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AUTO
Lexus IS technisch bekeken

Mooie finesses ook in technisch opzicht

Voor de fijnproever

Foto’s/Tekeningen: Lexus

Met de nieuwe GS-serie die vorig jaar verscheen zette

Lexus een nieuwe lijn in, zowel in vormgeving als in

techniek. L-finesse doopte men dat, en trok het door in

de compacte IS-serie, dit jaar sluit ook de nieuwe LS

aan. Met dezelfde belijning, en zoveel mogelijk van de

fijnste en nieuwste technische snufjes.

eerste diesel geen eigen ontwikkeling is, zoals
de benzinemotoren, maar bijna lijnrecht over-
genomen van moederconcern Toyota. Bij de
grote modellen houdt Lexus het op hybride-
techniek met een benzinemotor, om een net zo
laag verbruik te realiseren als een diesel. Maar

Meer nog dan bij de vorige modellen vertonen
de huidige GS en IS technische gelijkenis, wat
het ook makkelijker maakte de meest geavan-
ceerde snufjes door te geven naar de kleinste
Lexus. Voorop staat natuurlijk dat technische
overeenkomst gunstig is voor economische pro-
ductie, vooral omdat Lexus geen merk is van
gigantische volumes. Reden ook waarom Lexus’

dat vond men te duur voor het kleinste model.
Waar de IS diesel nu iets minder kost dan een
vergelijkbare benzineversie, terwijl hybrides
van Lexus (RX 400h, GS 450h) de kostbaarste
topmodellen zijn.

Directe injectie
Koos Lexus eerst voor zescilinder lijnmotoren
omdat die het mooist en meest trillingvrij
lopen, nu zijn het toch V6 aggregaten geworden
die minder ruimte innemen en minder wegen.
In de GS debuteerde een V6 met directe injectie
en normale stoichiometrische verbranding. De
directe injectie maakt een hoge compressiever-
houding mogelijk, hier 12:1, doordat verdam-
ping van de ingespoten brandstof goede inwen-

Een doorkijk toont het klassieke con-
cept van de IS, met aandrijving achter
en in lengte geplaatste motor voor, in

combinatie met verfijnde wielophanging
aan subframes. Er is nog meer dan voor-

heen gelijkenis met de grotere GS.

Onder een keurig Lexus deksel 
schuilt de geavanceerde 2.2 D-Cat 
diesel van Toyota. Alleen zijn de neven-
aggregaten deels anders bevestigd,
omdat Toyota deze motor dwars mon-
teert en Lexus hem in de lengte zet.
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Om onduidelijke reden wordt de stabiliteits- en tractieregeling alleen voor de IS 220d Sport
uitgebreid tot VDIM, dat ook gekoppeld is aan de nieuwe elektrische stuurbekrachtiging.

Hoewel Lexus doet alsof ze hun eerste diesel
zelf ontwikkelden gaat het alleen om aanpas-
sing die nodig was om Toyota’s 2.2 D-Cat in de
IS te kunnen monteren. We beschreven hem
eerder uitvoerig, zie daarvoor het archief op
www.amt.nl. Met zijn gecombineerde drieweg-
katalysator en roetfilter een uniek aggregaat,
dat geheel op deze DPNR-reiniging is ingericht.
Met onder meer een extra dieselinjector in het
uitlaatspruitstuk voor regeneratie van het roet-
filter, waarbij tevens stikstofoxiden geneutrali-
seerd worden. Waarvan er toch al niet veel ont-
staan door een lage compressie van maar 15,8:1.

Selectief aanbod
Zowel de zestrapsautomaat als de handgescha-
kelde zesbak voor de IS zijn nieuw ontwikkeld.
Opmerkelijk is dat de automaat kennelijk niet
meteen berekend werd op de 400 Nm koppel
van de diesel, want die kan niet met deze auto-
maat gecombineerd worden. Zo zijn er meer
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merkwaardige combinaties. Juist alleen bij de
diesel in Sport versie is het van de GS overgeno-
men VDIM mogelijk, een geïntegreerd stabili-
teitssysteem waarin de regelingen van ESP, ABS,
tractieregeling en elektrische stuurbekrachti-
ging samenwerken. Ja, ook de nieuwe elektri-
sche stuurbekrachtiging, die in geval van een
opkomende slip stuurcorrectie in de gewenste
richting ondersteunt maar andersom sturen
ontmoedigt door dat niet te bekrachtigen.
Anderzijds kan de dieselmotor niet met radar-
gestuurde adaptieve cruise control gecombi-
neerd worden, en ook niet met Pre Safe. Dat
gebruikt diezelfde radar-afstandmeter om een
dreigende aanrijding te registreren, waarbij Pre
Safe alvast de gordels elektrisch voorspant en
de BAS-remassistent op scherp zet voor een
noodstop. Het mooie dvd-navigatiesysteem en
automatische transmissie moeten bijbesteld
worden om het pakket van adaptieve cruise
control en Pre Safe te mogen kopen.
De kritiek op de lange zesde versnelling bij de
diesel vestigt aandacht op de afstemming van
de transmissies. Daar blijkt dat de diesel een
veel langere eindoverbrenging meekrijgt, 2,474
tegen 3,583 voor een handgeschakelde benzine-
versie. Natuurlijk maakt een diesel minder toe-
ren en heb je langere eindaandrijving nodig,
maar dit is wel erg veel. De oplossing is om dan
maar de Sport-versie te kiezen, waar de eindre-
ductie voor de diesel 3,200 is. Alleen de Sport-
diesel heeft die kortere eindreductie, de benzi-
ne-Sport niet. Dat is niet alles, voor de diesel is
de eerste versnelling in de bak juist veel korter
gemaakt: 5,232 in plaats van 3,791 (benzinever-
sie). De tweede tot en met vierde zijn steeds
minder ‘verkort’, de vijfde versnelling is bij die-
sel en benzine een prise-directe, de zesde ver-
snelling is bij de diesel juist weer langer. Merk-
waardig, en getuige de praktijk niet geslaagd,
dit goochelen met tandwielen. ●

dige motorkoeling oplevert.
Daarnaast zijn alle moderne voorzieningen
opgenomen om gelijkmatige vermogensontwik-
keling te garanderen. Zo heeft de benzinemo-
tor, simpelweg een verkleinde versie van de
geheel aluminium V6 uit de GS 350, vier ver-
stelbare nokkenassen. Bij elke cilinder is er een
wervelklep om één van de twee inlaatbuizen af
te sluiten bij laag toerental. Het plastic inlaat-
spruitstuk is voorzien van een omschakelklep
die bij hoog toerental opent, wanneer resonan-
ties in de inlaatkanalen met de juiste frequen-
tie zorgen voor extra cilindervulling.

Peter Fokker

Als eerste kreeg de IS een tweekamer airbag aan
passagierszijde, merk overigens op dat daar ook
nog een knie-airbag onder zit. De min of meer
vlindervormige airbag geleidt de passagier met
het hoofd naar het midden van de airbag. Nuttig
voor het geval de passagier niet recht in de stoel
zit, bovendien wordt het hoofd minder belast
doordat de airbag deels de schouders afsteunt.

De achteras is nieuw ontwikkeld, al had ook de vorige IS al een multilinkachteras. Met zijn vijf armen
per wiel lijkt de nieuwe as veel op de eerste moderne ‘ruimtelijke geleide’ as die debuteerde in de
Mercedes 190.
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