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TECHNIEK 
Lexus RX400h hybride

Een verschil met de Prius is om te beginnen dat
het Ministerie van Financiën al heeft aangege-
ven voor de Lexus RX400h geen BPM-vrijstelling
te willen geven, zoals bij de Prius. Het wordt
dus interessant wat de prijs van die auto zal
zijn als hij later dit jaar hier te koop komt, in
vergelijking met de RX300. Die heeft vrijwel
dezelfde V6 benzinemotor, het is dezelfde auto
maar dan zonder de hybride techniek.
De aanduiding RX400h geeft al aan dat Lexus
de hybride uitvoering bewust hoger positio-
neert. Vooral ook voor de VS, waar milieuspa-
rende autotechniek het wel goed doet, maar
alleen als het meer oplevert dan het standaard
model. Met extra elektrische aandrijving
presteert de RX400h net als een 4.0 V8, is de
suggestie, maar dan bij een veel lager verbruik.
Dat ligt volgens ECE-norm op gemiddeld maar
8,1 l/100 km. Het opgegeven maximum vermo-
gen is 200 kW, geleverd door de 3.3 V6 die maxi-
maal 155 kW in huis heeft, aangevuld met
elektromotoren van nominaal 123 kW voorin
en 50 kW achterin.

Schuiven met energie
Uit die vermogenscijfers blijkt meteen dat in de
Hybrid Synergy Drive nooit alle motoren tege-
lijk op volle kracht draaien. Net als in de Toyota
Prius II ‘start’ deze Lexus in volmaakte stilte,
omdat hij uit stilstand eerst elektrisch op gang
wordt gebracht en de benzinemotor nog niet
loopt. Die slaat aan zodra blijkt dat alleen de
elektromotoren niet de gewenste acceleratie
bieden. Een vermogensregelaar vertaalt de com-
mando’s van de rijder via het gaspedaal naar de
aansturing van motoren, transmissie en genera-
tor.

Bij stilstaande auto of heel lage aandrijfbe-
lasting wordt de benzinemotor uitgezet, bij
hogere belasting werken benzine- en elektromo-
toren samen maar drijft de benzinemotor ook
een generator aan. De accu’s voor de elektrische
aandrijving moeten immers continu gevoed
worden, van buitenaf bijladen kan niet.
Bijladen gebeurt ook door de elektromotoren
wanneer de auto uitrolt of afremt, die gaan dan
als generatoren meewerken. Dat kan een flinke
remwerking geven, waarmee in het remsysteem
rekening wordt gehouden.
Toyota/Lexus spreekt van een ‘by wire’-rem-
systeem, omdat de druk in het hydraulisch rem-
systeem niet rechtstreeks samenhangt met de
pedaaldruk, maar elektronisch berekend wordt.
In feite net als bij het SBC-remsysteem van
Mercedes-Benz geldt de pedaaldruk als ingangs-
signaal waaruit het remsysteem berekent hoe
de remmen aangestuurd moeten worden. Zoals
de grafiek bij dit artikel toont: zodanig dat
maximale remwerking gehaald wordt uit
stroomopwekking door de elektromotoren.
Daaraan dankt het hybride systeem een deel
van zijn zuinigheid, remenergie wordt zoveel
mogelijk herwonnen in het elektrisch systeem.
Niet anders dan bij de Prius. Een ander deel van
de zuinigheid komt uit gelijkmatiger belasting
van de benzinemotor, als die weinig werk heeft
aan de voortstuwing mag hij de generator aan-
drijven. Zo draait hij altijd behoorlijk belast, en
niet in het gebied waar bij lage motorlast het
specifiek verbruik (g/kWh) hoog is. De benzine-

Evenals de Prius heeft
de hybride Lexus een
prachtig aanraak-
scherm dat op wens
continu toont hoe de
energiestromen in de
aandrijflijn lopen en
welke aggregaten
actief zijn.

Het meterpaneel bevat links een vermogensmeter
in plaats van een toerenteller, die vrij zinloos zou
zijn omdat de rijder geen directe invloed heeft op
hoe snel de benzinemotor draait. De meter wijst
het totaal in gebruik zijnde voortstuwingsvermo-
gen aan, iets anders dan momenteel vermogen
van benzine- plus
elektromotoren samen,
omdat ook nog de
generator wordt aan-
gedreven.

Grote variant op Toyota’s Hybrid Synergy Drive

Dikke Lexus op dieet
In de VS gaat men helemaal voor de hybride auto om

brandstofverbruik en milieu te sparen. Tenminste, als

hybride techniek alleen maar voordelen biedt. Lexus

laat zien hoe dat moet met de van Toyota bekende

hybride techniek. Net zoiets als in de Prius, maar in het

suv model RX groter en toch weer anders.
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Transmissie staat centraal
De omvormer doet nog meer, want ook de nor-
male 12 V boordspanning komt van deze grote
generator, en de 42 V aandrijving voor de elek-
trische stuurbekrachtiging. Nevenaggregaten
die normaal door de motor aangedreven wor-
den, zoals ook de airco, werken bij Hybrid
Synergy Drive elektrisch, zodat zonder bezwaar
de benzinemotor uitgezet kan worden. Dat
heeft als bijkomend voordeel een stuk gewichts-
besparing, om de hybride aandrijving zo min
mogelijk zwaarder te maken dan de conventio-
nele aandrijflijn. De benzinemotor heeft geen
generator en startmotor meer nodig, er is geen
mechanische aandrijving naar achter, en geen
conventionele automatische transmissie.
In plaats daarvan komt een cruciaal deel van de
Hybrid Synergy Drive, een planetaire verdeel-
transmissie. Daarin is het zonwiel gekoppeld

motor draait nooit onbelast, bij stilstaande auto
gaat hij uit, nog een interessant stuk verbruiks-
besparing.

Verhoogde spanning
Alles net als bij de Prius, alleen heeft de Lexus
een extra elektromotor bij de achteras. Hierin
verschilt hij ook van de RX300, want daar drijft
de benzinemotor alle wielen aan, in de RX400h
alleen de voorwielen. Daar de niet-hybride RX
echter werkt met een viscokoppeling als cen-
traal differentieel is het wel zo dat die normaal
ook alleen de voorwielen aandrijft, totdat slip
optreedt en de viscokoppeling vermogen naar
de achteras doorgeeft. Evenzo schakelt bij de
RX400h de VDIM-tractie- en stabiliteitsregeling
alleen de achterste elektromotor in als slip
dreigt op te treden.
Met als voordeel dat die elektrische inschake-
ling en vermogensregeling aan de achterwielen
zeer veel sneller reageert dan een mechanisch
differentieel. In principe heeft de RX400h
beperkte vierwielaandrijving, de aandrijving
achter is veel zwakker dan die aan de voorzijde.
Het maximum koppel van de elektromotoren is
130 Nm achter en 333 Nm voor. Waarom pre-
cies deze verhouding werd gekozen is ons niet
bekend. Maar het zal in de praktijk zo zijn dat
op gladde ondergrond, waar vierwielaandrij-
ving nodig wordt, vrijwel nooit de volle motor-
kracht wordt ingezet en daarop berekend is wat

de achterste elektromotor moest kunnen preste-
ren.
Ook niet helemaal hetzelfde als bij de Prius is
dat die laatste een geheel op zuinig lopen aan-
gepaste en relatief kleine 1.5 motor heeft, ter-
wijl deze Lexus zijn standaard aggregaat
behield, zij het met iets aangepaste afstelling
omdat de motor anders belast wordt. Overigens
is het niet mogelijk zelf te kiezen voor puur
elektrisch rijden, zoals bij de Prius, de accu’s
zouden te snel leeg raken op het voorstuwen
van deze twee ton zware last. Dat is trouwens
maar een goede 150 kg meer dan een niet-hybri-
de RX weegt.
Ten opzichte van de Prius II is het Hybrid
Synergy Drive systeem weer opgewaardeerd. De
elektromotoren draaien op 650 V wisselspan-
ning, waar in de Prius 500 V werd bereikt. Hoe
hoger de spanning, lichtte men daarbij al toe,
hoe lager de stroomsterkte en daarmee het
energieverlies in het elektrisch systeem.
Bovendien kunnen de elektromotoren kleiner
in omvang zijn als ze op een hoge spanning
draaien. De generator levert ook 650 V, en 109
kW elektrisch vermogen. In dezelfde kast die de
aandrijfregeling bevat wordt dat omgevormd
tot 288 V voor de accuvoeding. De generator
dient tevens als startmotor om razendsnel de
benzinemotor aan te slingeren.

Deze doorzicht tekening toont hoe keurig alle
delen van de hybride aandrijving zijn weggewerkt.
Merk op dat er geen mechanische koppeling van
motor naar achterwielen is. Het lijkt hier of de
accu’s midden onder de auto hangen, ze liggen
echter onder de achterbank.

Het past allemaal net, links de V6 benzinemotor
en rechts de 288/650 volt spanningsomvormer met
eronder een elektromotor, generator en de trans-
missie die alles aan elkaar koppelt.

Foto’s/Tekeningen: Lexus
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aan de generator, het ringwiel aan de elektro-
motor plus de wielen van de auto, terwijl de
satellietwieldrager aan de benzinemotor vast
zit. Hieruit blijkt dus dat de (voorste) elektro-
motor en voorwielen vast gekoppeld zijn. Dit
planetair stelsel maakt het mogelijk alles naar
believen te laten draaien of stilstaan, zodat de
aandrijfregeling geheel vrij is om te bepalen
waar aandrijfvermogen vandaan komt en waar
het heen gaat.
Dat levert een intrigerend spel op. Als de auto
wegrijdt, hebben we gezien, gaat dat altijd elek-
trisch. Het aan de wielen gekoppelde ringwiel
van de verdeeltransmissie draait, aangedreven
door de eveneens vast eraan gekoppelde
elektromotor. De aan de benzinemotor gekop-
pelde satellietwieldrager staat stil, die motor
loopt nog niet. Dus moet het zonwiel draaien,
waaraan de generator vastzit, ofwel de voorste
elektromotor drijft zowel de wielen als de gene-
rator aan. Voor het starten van de benzinemo-
tor gaat de generator niet draaien, hij houdt
juist door elektrische bekrachtiging even stil.
Als het ringwiel draait, de satellietdrager stil-
staat en dan het zonwiel door de generator
wordt afgeremd moet de satellietdrager wel
gaan draaien, dus wordt de benzinemotor in
beweging gezet en kan die starten.
Tot zover werkt het net als bij de Toyota Prius
II, ook in deze Lexus komt na de verdeeltrans-
missie nog een continu variabele transmissie
zodat het toerental van motoren en generator
niet direct samenhangt met de rijsnelheid, dus
het toerental van de wielen. Een voorwaarde
natuurlijk om het hele stelsel van motoren en
generator altijd in een optimaal werkgebied te
laten draaien.
Nieuw is dat in het hybride systeem van de
Lexus het elektrisch deel aanzienlijk sneller
draait dan in de Prius II, zodat hogere presta-
ties geleverd kunnen worden. De generator
draait tot 13.000 t/min, hetgeen mede zorgt dat
er al veel elektrisch vermogen geleverd kan
worden bij rustig rijtempo wanneer het aan-
drijfsysteem niet op volle toeren werkt. De voor-
ste elektromotor doet er nauwelijks voor onder,
die draait tot 12.400 t/min. Om dat te reduceren
naar een normaler aandrijftoerental is aan die
elektromotor nog een planetaire tandwielset
gebouwd, die een reductie van 1:2,478 geeft en
daarmee meteen het uitgaand koppel in gelijke
verhouding verhoogt. Zodoende viel deze motor

nauwelijks groter uit dan die van de Prius II
maar is hij wel ruim tweemaal zo sterk.

Goed verpakt
Vernieuwing vond tevens plaats bij de accu’s.
Een set nikkel-metaalhydride cellen als bij de
Prius II, maar met van 200 naar 288 V verhoog-
de spanning waaruit tot 45 kW vermogen gele-
verd kan worden. De accucapaciteit is niet gro-
ter dan bij de Prius: 6,5 Ah. Wel nieuw is de ver-
pakking, nu een metalen in plaats van kunst-
stof behuizing waarmee de accusets vier centi-
meter dunner werden. In de behuizing opgeno-
men zijn koelventilatoren en elektronica die
accuconditie, laadregeling en koeling bestuurt.
De totale stroomopslag werd gesplitst in drie
dunne pakketten, die onder de achterbank pas-
sen zonder nuttige binnenruimte te eisen.
Ventilatoren zuigen de koellucht aan.
Het is elektriciteit wat de klok slaat. We komen
nog even terug op het VDIM, Vehicle Dynamics

Integrated Management, dat onder meer
besluit wanneer de elektromotor tussen de
achterwielen moet gaan meewerken. Ook in
andere modellen van Lexus komt een dergelijk
VDIM, waarin de functies van ABS, ESP en trac-
tieregeling zijn samengevoegd. Het uitgebreidst
is echter het VDIM in de RX400h, omdat de
elektronica hier ideaal kan ingrijpen op de aan-
drijfregeling, elektrische stuurbekrachtiging en
elektronisch gestuurd remsysteem. Zo bevat
VDIM een functie die bij remmen op wegdek
met links en rechts verschillende grip het naar
één kant trekken in het stuur compenseert via
de motor van de elektrische bekrachtiging.
Een indrukwekkend stuk techniek, dat vanzelf-
sprekend zijn prijs zal hebben. Eens zien of dat
net zo goed aanslaat als de Prius met belasting-
korting, waarvan er vorig jaar bijna 1100 de
deur uit gingen bij de importeur. ●

Peter Fokker

Hier nog eens de principeschets van de hybride
aandrijving, bijna hetzelfde als in de Toyota Prius,
maar uitgebreid met een elektromotor tussen de
achterwielen om een beperkte mate van vierwiel-
aandrijving te creëren.

Het remsysteem werkt
semi-elektronisch om
optimaal energie te
regenereren door de
elektromotoren te
gebruiken als motor-
rem, waarbij ze stroom
leveren, in aanvulling
op de elektronisch
gestuurde hydraulische
wielremmen.

Totaal remvermogen = gewenste vertraging
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