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TECHNIEK 
High tech Lexus GS

Op een autoshow in New York is al een vooruit-
blik gegeven op de volgend jaar komende GS
450h, een hybride versie van de GS volgens
dezelfde lijnen als de RX 400h. Ook bij ons
komt die hybride GS, maar geen dieselvariant,
belooft de importeur. Die verwacht veel van
zowel de nieuwe GS als de eind dit jaar komen-
de IS, waardoor dit jaar al ruim 50% meer
Lexussen verkocht zouden worden dan in 2004.
Daaraan zal ook bijdragen dat er in dit en vol-
gend jaar zeven dealers bijkomen, nu zijn er
nog maar vijf. Dankzij dit beter dekkend dealer-
net en de nieuwe modellen verwacht de impor-
teur in 2008 ongeveer 1500 auto’s af te zetten,
tegen een planning van 870 dit jaar en een
resultaat van 569 vorig jaar.

Volledige verbouwing
Niet alleen een nieuwe vormgevingsstijl moet
de GS en IS aantrekkelijker maken, de toch al
niet bescheiden technische basis wordt ook vol-
ledig herzien. Zo worden de auto’s bijvoorbeeld
niet alleen ruimer door grotere afmetingen,
maar tevens door bij de zescilinders van lijn- op
kortere V-motoren om te schakelen. Die blijven
wel in lengte geplaatst de achterwielen aandrij-
ven. Het basisontwerp van de 3.0 V6 werd al
gebruikt voor onder meer de Toyota Camry, die
in de VS ook als Lexus wordt geleverd. Grondig
herzien zit er nu VVT-i verstelling voor alle vier
nokkenassen en directe benzine-injectie op,

met wervelkleppen in de inlaatpoorten.
Lexus/Toyota houdt het op stoichiometrische
mengselvorming waarbij directe injectie helpt
aan hogere prestaties en lager deellastverbruik.
Op een compressieverhouding van 11,5:1 komt
de 3.0 V6 aan 249 kW, maar 25 kW minder dan
de 4.3 V8 die zonder grote wijzigingen uit het
voorgaand model komt, met conventionele
injectie en alleen aan inlaatzijde VVT-i. Het kop-

pel van de achtcilinder is wel duidelijk hoger
met 417 Nm, tegen 310 voor de zescilinder, dat
voel je ook bij het rijden. Maar de rustig en soe-
pel lopende V6 is al zo sterk dat de nog betere
trekkracht bij laag toerental van de V8 geen
overtuigend argument is om die te kiezen.
Beide motoren worden uitsluitend gekoppeld
aan een nieuwe zestraps automaat, die bij zes-
en achtcilinder verschillende overbrengingsver-
houdingen heeft.
De onafhankelijke wielophanging met dubbele
draagarmen voor en ruimtelijke geleiding ach-
ter is volledig herzien, voor zowel betere wielge-
leiding als gewichtsbesparing. Opmerkelijk is
dat de GS elektrische stuurbekrachtiging mee-
krijgt, voor auto’s van dit formaat ongewoon
omdat de bekrachtiging dan nogal wat energie
vraagt, in dit geval van het toch al zwaar
belaste elektrisch systeem. Bovendien neemt

Onder een enorm
geluiddempend sier-
deksel schuilt een vol-
ledig nieuwe 60° V6
met directe brandstof-
injectie net onder de
inlaatkleppen, maar
heel weinig minder
sterk dan de bekende
Lexus 4.3 V8

Nieuwe Lexus koploper in technische snufjes

Vooruitziende blik
Dit jaar denkt Lexus met twee volledig

nieuw opgezette modelseries een forse

slag te slaan in het luxe autosegment.

Daarbij komt nog de met veel interesse

ontvangen RX400h die wij in ons vorig

nummer beschreven. Ook de net gepre-

senteerde GS-serie is een technisch hoog-

standje, nu nog in ander opzicht dan die

hybride RX.
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voerd. Ook bij ingrijpen van VDIM om een drei-
gende slip te onderdrukken wordt mede deze
stuurcorrectie benut.
Nog iets waarmee Lexus in de voorhoede loopt
is ‘pre-crash safety’, op de duurste versies van
zowel GS 300 als GS 430. Deze botsbescherming
gebruikt een kortegolf radar die achter een ver-
groot merkembleem in de grille is gemonteerd,
voor afstandsmeting ten behoeve van een adap-
tieve cruise control. Ook die zit alleen op de
duurste uitvoeringen. Pre-crash safety treedt in
werking wanneer afstandsmeting en snelheids-
sensor vaststellen dat een aanrijding dreigt. In
het remsysteem wordt dan de remassistent
voorbereid, zodat met niet te grote pedaaldruk
al een noodstop wordt uitgevoerd. Uit voorzorg
worden verder bij krachtig remmen per elektro-
motor de veiligheidgordels strakgetrokken. De
gordelspanners reageren pas wanneer werkelijk
een botsing optreedt. De elektrische aanspan-
ning valt  weg zodra niet meer wordt geremd
en geen botsing is opgetreden, hij is een stuk
minder sterk dan wat de pyrotechnische gordel-
spanners éénmalig doen. Bij de GS 430 met
VDIM grijpt pre-crash safety ook in op de varia-
bele schokdemping, de voorste schokdempers
worden op ‘stug’ ingesteld zodat de auto min-
der duikt en stabieler remt bij een noodstop. ●

elektrische bekrachtiging veel terugkoppeling
van wielen naar stuurwiel weg. Met andere
woorden, minder stuurgevoel en zo rijdt het
ook in de praktijk. Er is niks mis met nauwkeu-
righeid, directheid of stuurkracht van de Lexus
GS maar er zit weinig gevoel in.

Zelfdenkend
De elektrische bekrachtiging kan ook uitge-
breid worden tot een zelf bijsturend systeem,
alleen moet je een GS 430 kiezen om hierover
te beschikken. Het maakt dan deel uit van
VDIM, Vehicle Dynamics Integrated Manage-
ment, een nieuw systeem waarin alle stabi-
liteits- en antislipregelingen gecombineerd zijn.
Er zit ook elektronisch geregelde variabele
schokdemping onder de Lexus GS 430, die in de
VDIM-sturing wordt meegenomen. De besturing
heeft op de GS 430 een variabele overbrenging
tussen 1:12,4 en 1:17,2.
Dit bereikt Lexus door in de stuurwielas een
elektromotor op te nemen die niet alleen de
stuurverdraaiing ondersteunt maar ook zelf-
standig wat meer of minder de ingaande as van

de tandheugel kan bijdraaien. Dat geeft hetzelf-
de effect als de Active Front Steering van BMW,
alleen varieert de stuuroverbrenging bij Lexus
wat minder, zodat je het in de praktijk niet zo
duidelijk voelt. Onlangs breidde BMW die varia-
bele besturing uit met automatische stuurcor-
rectie, die functionaliteit bouwt Lexus ook in.
Bij scheeftrekken tijdens remmen of optrekken
wordt automatisch een stuurcorrectie uitge-

Lexus werkte een eigen versie van actieve besturing uit, ook al toegepast op de Toyota Landcruiser 100.
Een in de stuuras opgenomen elektromotor kan automatisch de stuuruitslag vergroten of verkleinen.

1=Elektrische gordelspanner
2=Veersysteem regeling
3=Remassistent,

A remregeleenheid B remaansturing
4=Pre-crash sensor,

C systeemcomputer D ultra-kortegolf radar

1 = Gescheiden bovenste armen
2 = Stijver onderdelen en materialen
3 = Inwaartse veerbeweging beperkt
4 = Verminderde stugheid
5 = Betere anti-duik en anti-lift werking
6 = Verminderde rolneiging
7 = Aluminium wieldrager
8 = Wiellager in drager verwerkt

De radar afstandsmeting voor adaptieve cruise
control wordt tevens gebruikt voor PCS-botsbe-
scherming die vlak voor een botsing al in werking
treedt.

Peter Fokker

Foto’s /Tekeningen: Lexus
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Zowel voor als achter werd de wielophanging vol-
ledig herzien. Achteraan verving Lexus bijvoor-
beeld de driehoeksarm bovenin de multilink
ophanging door twee losse armen.

Werkingsschema

Tandwiel 
uitgaande as

Vast 
tandwiel Variator-

tandwiel

Signaalgever Gelijkstroommotor

Stuurwielverdraaiing Elektromotorverdraaiing
Elektromotorverdraaiing Stuurwielverdraaiing
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