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Foto’s/Tekeningen: Lexus

Nieuwste hybridetechniek en nog véél meer

Dat er ook in de LS-serie na de nieuwe 460 nog een hybridetopmodel moest komen

lag wel voor de hand. Gezien de al zeer vergaande technische verfijning van de LS 460

is een weer verder ontwikkelde hybride-aandrijving al heel wat, als overtreffende

trap. Maar Lexus doet zelfs nog wat méér.

Met name op elektronisch gebied heeft de LS
nog meer dan de eerder gepresenteerde GS, en
de hybride-LS meer dan de gewone LS. Dat zegt
iets, want in de Lexus GS zit al zoveel interes-
sante techniek. Wat er nog niet inzat waren
elektrisch verstelbare stabilisatorstangen, in
aanvulling op elektronisch geregelde luchtve-
ring. Dat is nu met de LS 600h als optie versche-
nen. Elektromotoren middenin de stabilisator
geven een elektronisch berekend koppel tussen
de stabilisatorhelften, tegengesteld aan de torsie
door het overhellen van de auto.

Helemaal alleen voor de LS 600h zijn koplam-
pen op basis van lichtdioden, nog nergens an-
ders te koop. Zij het alleen voor dimlicht, waar
Audi/Hella nu als wereldprimeur volledig op led
gebaseerde koplampen als optie voor de R8 kan
leveren.

Dubbele injectie
Alles kan beter, zelfs de D-4S motor die voor de
Lexus GS als V6 werd ontwikkeld. Niet alleen
werd het voor de LS een grotere V8 met dezelfde
dubbele injectie, er kwam als nieuw detail VVT-

iE bij. Met VVT duidt Lexus/Toyota de verstelling
aan die in de GS en LS op alle vier nokkenassen
zit. De ‘i’ erachter duidt op elektronische rege-
ling. Daar komt in de LS nog een ‘E’ bij voor de
inlaatnokkenassen.
Het slaat op elektrische verstelling, in plaats
van de vrijwel universeel gebruikte hydrauli-
sche. Die heeft als nadeel dat het bij zeer laag
toerental, zoals stationairloop, niet werkt
omdat de oliedruk dan niet toereikend is. Ook
bij koude motor werkt hydraulische verstelling
niet. Elektrische verstelling wel, met als resul-
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taat betere verbranding en schoner uitlaatgas bij
koude start en stationair draaien.
Op dat punt heeft ook de dubbele injectie voor-
deel. Bij koude start werkt de indirecte (inlaatka-
naal) injectie tijdens de aanzuigslag, plus de
directe injectie tijdens de compressie. Met dat
laatste wordt het gevormde iets arme mengsel
plaatselijk verrijkt, voor een goede ontsteking.
Dit in plaats van algehele mengselverrijking
zoals normaal bij de koude start. Eenmaal warm
loopt de motor stationair op directe injectie,
waar bij lage last indirecte injectie bijkomt, zon-
der armmengsel-instelling. Bij hogere last houdt
de indirecte injectie er weer mee op.
Prachtig bedacht, maar nogal ingewikkelder en
duurder dan de straalgeleide directe injectie
waarmee BMW en Mercedes hetzefde bereikten.

4x4 noodzakelijk
De LS is op dezelfde manier gehybridiseerd als
eerder de GS, alleen met nog sterkere motoren.
De elektromotor van de LS 600h levert 165 kW,
tegen 147 kW in de GS 450h. Ook bij de LS heeft
de benzinemotor voor de hybrideversie meer in-
houd gekregen, op een langere slag 5 liter in
plaats van 4,6 voor de gewone LS.
Net als bij de GS is het elektrisch aandrijfdeel
ondergebracht in een transmissiehuis van gelijk
formaat als de achttrapsautomaat in een ge-
wone LS. Een droge koppeling zorgt dat de ben-
zinemotor tijdens het rijden uitgezet kan
worden. Daarachter zitten de generator en elek-
tromotor, met daartussen een planetaire tand-
wielset als regelorgaan. Die heeft uitgangen
naar de generator en de eindaandrijving, en in-
gangen voor de elektro- en benzinemotor.
Door slimme regeling van de in- en uitgaande
vermogensstromen ontstaat het effect van een
traploos variabele transmissie. Evenals bij de GS
komt achter dit alles nog een planetaire twee-
traps transmissie, die zorgt dat bij hoge rijsnel-
heid het hele aandrijfcircus langzamer en
zuiniger draait.
Daar weer achter komt in de LS een Torsen-diffe-
rentieel, met aandrijving naar voor en achter.
Bij de GS hebben de achterwielen al moeite de
verzamelde trekkracht van elektro- en benzine-
motor vanuit stilstand op de weg te brengen.
Dus heeft de nog sterker LS 600h wel vierwiel-
aandrijving nodig. Standaard verdeelt het Tor-
sen-differentieel de aandrijving naar voor en
achter in 40/60%.

Bewaking rondom
Overeenkomstig met de LS 460 staat het hybride
topmodel bol van de elektronische hulpjes. Zo
zit ook achterop een radarafstandsmeter, die
waakt tegen aanrijding van achteren en in voor-
komend geval razendsnel de hoofdsteunen
voorin dichter naar het hoofd brengt. Ter voor-
koming van whiplash, met een elektrostatische
sensor in de steun die een hoofd waarneemt,
zodat deze beveiliging niet werkt als er nie-
mand in de stoel zit.
Afstandsradar voorop wordt geassisteerd door
stereo infraroodcamera’s bij de binnenspiegel,
gekoppeld aan beeldanalyse. In de grootlicht-
lampen zijn infraroodstralers opgenomen,
zodat de camera’s ook ’s nachts ver zien. Ze
maken deel uit van het Pre-Crash-veiligheidssys-
teem dat waarschuwt voor obstakels, het rem-
systeem voorbereidt op een noodstop en gordels
voorspant. Ook verzorgen de camera’s rijbaanbe-
waking, waarbij de Lexus niet alleen waar-
schuwt voor onbedoeld je rijbaan verlaten,
maar actief een stuurcorrectie uitvoert.
Daarbij helpt de variabele stuuroverbrenging
VGRS, met een elektromotor om het stuurhuis
heen. Met een kogelkringloop kan die de vanaf
het stuurwiel opgelegde stuuruitslag vergroten
of verkleinen. En hij kan dus automatisch klei-
nere stuurcorrecties uitvoeren. Er is meer, dat
kunt u nog eens nalezen in het introductiever-
slag van de LS 460 in de Autorubriek van AMT
12/2006. �

Peter Fokker

Als eerste (maar net aan…) levert Lexus voor de
LS 600h koplampen met ledlampjes. Alleen voor
dimlicht, bestaande uit drie projectielampen met
elk een witte led, plus twee leds in een gewone re-
flector (rechts in de koplichtunit) om de lichtbun-
del goede breedte te geven. De projectielamp
voorin de unit is ‘gewoon’ xenongrootlicht.

Het onderstel is bij de LS 460 en 600 grotendeels
gelijk, alleen bij de sterkere 600 anders afgestemd.
Hier de luchtgeveerde vooras met dubbele wielge-
leiding, en zelfs een soort kleine ‘subframes’ voor
de bovenste draagarm. Het stuurhuis heeft mid-
denin een verdikking waarin de elektrisch gereali-
seerde variabele stuuroverbrenging huist.

1 = Subframe
2 = Onderste

wieldraagarm
3 = Bovenste

draagarmen
4 = Wieldrager

Net als de V6 van de Lexus GS heeft de V8 voor het
topmodel D-4S dubbele injectie. Zowel direct in de
cilinder, als in de inlaatbuizen kan worden ingespo-

ten. Naar gelang de omstandigheden werken één
of beide inspuitventielen.

Het inwendige van de hybridetransmissie, die niet
groter mocht worden dan een conventionele auto-
maat, bevat de kern van het vernuftige
Toyotas/Lexus hybridesysteem. Waaronder ook de
vermogensverdeler, die werkt als een traploos va-
riabele transmissie.

1 = Generator
2 = Vermogensverdeler
3 = Elektromotor
4 = Tweetraps eindtransmissie
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