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MILIEU
Techniek Lexus LS 600h

Foto’s / Tekeningen: Lexus

Lexus hybride toplimousine zet nieuwe standaards

De prestaties van een 12 cilinder en het verbruik van een 6 cilinder. Lexus belooft het

voor zijn nieuwe LS 600h en maakt het nog waar ook. In techniek en uitrusting gaat

de nieuwe superlimousine nog een stapje verder: 16 cilinderniveau!

Lexus streeft naar perfectie, niets minder. Dat
merk je al voor je in de LS 600h stapt. Kijk naar
de sierlijstjes rond de zijruiten van de auto. Bij
concurrerende merken bestaan die uit twee
delen. Een gebogen deel boven de ruit, een hori-
zontaal deel aan de onderkant. Functioneert
prima, niks mis mee. Maar niet goed genoeg
voor de LS. De Lexus-designers eisten naadloze
lijstjes, die ook nog eens in breedte moesten va-
riëren. Uiteindelijk is dat gelukt. Door ze in
zink te spuitgieten en met de hand te polijsten.
Het kost wat, maar dan heb je ook wat.

Fluisterzachte luxe
Niet elke LS 600h-bezitter zal iedere dag bewust
van zijn sierlijstjes genieten. Zeker niet degenen
die zich de lange versie kunnen permitteren.
Als zij hun Lexus naderen kunnen ze die lijstjes
zelfs nauwelijks zien. De chauffeur houdt dan

immers het rechterachterportier voor hen open.
Eenmaal binnen kan de perfectie echter ook
hen niet meer ontgaan. Waar de chauffeur stopt
met het sluiten van het portier neemt de elek-
tronica het zijdezacht over. De voeten rusten op
een elektrisch verstelbaar steuntje, dat onmete-
lijk ver weg lijkt dankzij 12 cm extra wielbasis.
De rug ontspant zich tegen de leuning met inge-
bouwde Japanse vingertoppenmassage, en het
hoofd blijft koel door de diffuse luchtstroom uit
het dak en de infraroodsensor die de 4-zonekli-
maatregeling afstemt op de lichaamstempera-
tuur. Voor nog meer perfectie zorgen de 19
luidsprekers van het Mark Levinson ‘Reference
Surround System’. Maar mochten die uit blij-
ven, dan bereiken bij 100 km/u niet meer dan 60

dB(A) de oren van de inzittenden. Ter vergelij-
king, dat is ongeveer het geluidsniveau van een
koffiezetapparaat. Ook als de chauffeur het gas-
pedaal veel dieper intrapt, kan hij zonder stem-
verheffing zijn baas rechtsachterin uitleggen
dat die alsnog op tijd komt bij zijn volgende
meeting.

Finetunen
Om dat allemaal mogelijk te maken combi-
neerde Lexus een aangepaste versie van de V8
uit de LS 460 met een 4WD-variant van de
hybride-aandrijflijn uit de GS 450h. Laten we de
afzonderlijke componenten eens onder de loep
nemen. Allereerst de V8. In de LS 460 peurt die
280 kW uit 4,6 l inhoud. Voor het 300 kg zwaar-
dere hybridetopmodel vond Lexus dat net niet

Hybride perfectie

Het woordje ‘Hybrid’ onder het achterportier van
de Lexus LS staat voor: een aangepaste V8 met
hybridetransmissie, een Power Control Unit, een
NiMH-batterij en vierwielaandrijving.

V8 benzinemotor

2-traps Ravigneaux planetair
reductiemechanisme

Power Control Unit

Hybridetransmissie

NiMH-batterij

ECB-remsysteem
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brandingskamer, kenden we al van de zescilin-
der uit de GS 450h.
Alleen tijdens de koude start werkt de D-4S met

een gelaagd mengsel, rijk rond de bougie, arm
in de buitenste regionen van de verbrandingska-
mer. Doel is vooral de katalysatoren snel op te
warmen. Bij hoge motorbelasting doen de poort-
injectoren niet mee. Daardoor verdampt alle
brandstof in de verbrandingskamer. De koe-
lende werking daarvan maakt een compressie-
verhouding van 11,8:1 mogelijk.

Hybridetransmissie
Achter de in de lengte geplaatste V8 staat iets
wat op het eerste gezicht gewoon een automati-
sche transmissie lijkt, maar wat Lexus de ‘hybri-

De V8 meet 5 liter inhoud, heeft magnesium klep-
deksels en loopt net zo mooi als hij er uitziet. Let
op de aandrijfas door het carter.

De inlaatnokkenassen worden elektronisch ver-
steld. Een weerstandsmechanisme zorgt dat de
nokkenasverstelling bij stoppen van de motor al-
tijd in de ideale startstand staat.

De verdeeltransmis-
sie is een planetair
tandwielstelsel. Dat
stelsel werkt als een
CVT. Het zorgt voor
een driehoeksver-
houding tussen de
toerentallen van ver-
brandingsmotor, ge-
nerator en elektro-
motor/uitgaande as.
Stel de benzinemo-
tor draait constant.
Dan kunnen de wie-
len toch versnellen
als de generator te-
gelijk langzamer
gaat draaien. Moet
het toerental van de
benzinemotor om-
laag (opschakelen)?
Dan laat de PCU de

voldoende. Daarom kreeg de motor 6,5 mm
extra slag. Zo groeide de cilinderinhoud naar 5
liter en levert de motor 10 extra kW’s. Het maxi-
mum koppel groeide van 493 Nm naar 520 Nm.
Door de variabele kleptiming van in- en uitlaat-
nokkenas nog iets verder te finetunen gaat die
groei niet ten koste van het verbruik, belooft
Lexus. De inlaatnokkenassen worden overigens
net als die op de LS 460 elektronisch versteld.
Voordeel daarvan is dat die verstelling razend-
snel gaat en meteen vanaf de start van de motor
actief is. Hydraulische verstelling heeft een olie-
temperatuur van boven de 30°C nodig en komt
bovendien onder de 1000 t/min niet in actie.
Een weerstandsmechanisme zorgt ervoor dat de
nokkenas in de ideale startpositie staat als de
motor stopt. Belangrijk bij een hybride!
Nog meer perfectie bij de start van de verbran-
dingsmotor: het injectiesysteem is pas actief als
het stationair toerental is bereikt. Dat voorkomt
een paar slagen met slechte verbranding. Bij de
eerste injectie is het direct raak én meteen
schoon.
Het benzine-injectiesysteem is van 16 cilinderni-
veau. Letterlijk, want net als in de LS 460 is het
dubbel uitgevoerd. Deze dubbele D-4S injectie,
met injectoren in zowel inlaatspruitstuk als ver-

Slim schakelen

De verdeeltransmissie is het mechanisch hart van het hybride-
aandrijfsysteem.

Net als in de Prius, alle vermogens-
stromen in beeld. En ook al werkt de
hybridetransmissie als een CVT, wie
wil kan zelf schakelen. Met acht vir-
tuele versnellingen.

generator meer ver-
mogen van de benzi-
nemotor afnemen en
dus sneller draaien.
Mocht de benzine-
motor nu koppel te-
kort komen, dan
schakelt de elektro-
motor bij.
Slim bedacht, maar
de aansturing onder
alle mogelijke rijom-
standigheden en
motor- en batterij-
condities is erg ge-
compliceerd. “Het
geheim”, zegt Lexus
dan ook, “zit niet in
het mechaniek, maar
in de Power Control
Unit die het aan-
stuurt.” �

Het geheim zit in de aansturing door de PCU. In dit
doosje dus.

Verdeeltransmissie

Ringwiel 
(Elektromotor/
uitgaande as)

Planeetwiel

Zonnewiel 
(Generator)

Planeetdrager 
(Verbrandingsmotor)

Generator
Verdeeltransmissie

Elektro-
motor

2-traps Ravigneaux planetair
reductiemechanisme

Torsen gelimiteerd
slip differentieel
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detransmissie’ noemt. We kennen die hybride-
transmissie grotendeels al van de GS 450h. Hart
van het systeem is het zogenaamde ‘Power Split
Device’, of in gewoon Nederlands, de verdeel-
transmissie. Dat is een planetair tandwielstelsel
dat op een slimme manier het vermogen uit de
verschillende bronnen verdeelt. Het ringwiel is
verbonden met de uitgaande as van de transmis-
sie, waarop ook de 165 kW, 300 Nm elektromo-
tor zit. De drager van de planeetwielen is
verbonden met de verbrandingsmotor en de ge-
nerator zit op het zonnewiel.
Bij rustig optrekken zorgt de elektromotor voor
de aandrijving. Dus draait ook het ringwiel. De
verbrandingsmotor en dus ook de planeetdrager
staan stil. Dat dwingt het zonnewiel en de gene-
rator om in tegengestelde richting te draaien. Is

er meer aandrijfkracht nodig dan zet de Power
Control Unit de generator stil. Dat dwingt de
drager te gaan draaien en de verbrandingsmotor
slaat aan. Door nu meer of minder stroom van-
uit de NiMH-batterij te leveren aan de elektro-
motor bepaalt de PCU het aandeel van de
elektro- en verbrandingsmotor in de aandrijf-
kracht.
In de praktijk draait de verbrandingsmotor ook
bij zeer hoge snelheden op zeer lage toerental-
len, vaak nog geen 1500 t/min. Is meer trek-
kracht nodig, bijvoorbeeld voor een
tussentijdse acceleratie, dan schiet het verbran-
dingsmotortoerental omhoog, net als bij een
CVT. Bij gas loslaten of remmen schakelt de
PCU de verbrandingsmotor uit, zodat de pla-
neetdrager stilstaat, het zonnewiel draait en de
generator de batterij oplaadt.
Om er voor te zorgen dat de elektromotor in
het hele snelheidsgebied tussen 0 en 250 km/h
voldoende koppel levert, drijft hij de wielen
aan via twee extra planetaire tandwielsetjes.
Die functioneren als een tweetrapsversnellings-
bak die volkomen onmerkbaar schakelt.
Desondanks draaien verbrandingsmotor en
elektromotor nooit tegelijkertijd op hun toe-
rental van het hoogste vermogen. Het maxi-
mum aandrijfvermogen is daardoor niet gelijk
aan de som van het topvermogen van beide mo-
toren. Maar de beschikbare 327 kW is vol-
doende voor een volkomen lineaire
0-tot-100-sprint in 6,3 seconden en werkelijk
adembenemende tussenacceleraties.
Net als in iedere hybride Lexus of Toyota zijn
ook in de LS 600h alle verschillende mechani-
sche en elektrische aandrijfstromen op het
dashboard te volgen. Aardig om te zien is ook de
hoeveelheid vermogen die de aandrijflijn naar

de wielen stuurt. Vaak gebruik je maar een frac-
tie van het vermogen dat beschikbaar is. 50 kW
is ruim voldoende voor een kruissnelheid van
120 km/h. Als je niet te gek doet, rijd je gewoon
1 op 9 of 1 op 10 met deze auto. De fabrieksop-
gave is zelfs 9,3 l/100 km, maar er is nu eenmaal
een verschil tussen rijcyclus en rijpraktijk.

Primeur voor Lexus: ledkoplampen.
Ze gebruiken minder energie, geven
een perfect lichtbeeld, gaan een au-
toleven mee en nemen minder
ruimte in. Dat laatste geldt overigens
niet voor deze units. Die zijn nog ont-
worpen in het pre-ledkoplamp-tijd-
perk en hebben xenon grootlicht.

Ultieme luxe in de lange LS600h: relaxfauteuil met ingebouwde Japanse vin-
gertoppenmassage.

Perfectie in detail: raamlijsten met
variërende breedte uit één stuk.

Twee injectors per cilinder. Eén voor directe, de
ander voor indirecte injectie.

Betere koeling,
kleinere batterij.

Het NiMH-batterij-
pakket boven de
achteras krijgt bij
lichte belasting zijn
koellucht uit het in-
terieur. Moet de bat-
terij zich meer
inspannen dan
stroomt de koellucht
eerst door de ver-
damper van de airco
voor de achterpassa-
giers. Dat houdt het
batterijpakket com-
pact, zegt Lexus.
Toch is ook de kof-
ferruimte compact:
330 liter. Dat is 180
liter minder dan een

LS zonder hybride-
aandrijving en zon-
der tweede airco.
En wat de recycling
van de batterij be-
treft: de EU heeft
daar een richtlijn
voor afgesproken,
die in 2008 in natio-
nale wetgeving moet
worden omgezet.
Toyota heeft inmid-
dels afspraken met
zes Europese afval-
verwerkers voor de
milieuvriendelijke
verwerking van Li-
Ion- en NiMH-batte-
rijen. �
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Helemaal achteraan de hybridetransmissie zit
het Torsen gelimiteerd slip differentieel. Dat
verdeelt het aandrijfkoppel over voor- en achter-
as in een verhouding die afhankelijk van de rij-
condities varieert tussen 50:50 en 30:70.
Die vierwielaandrijving maakte nog een extra
aanpassing aan de V8 noodzakelijk: de aandrijf-
as naar het rechtervoorwiel loopt door het car-
ter.

Elektronische hulp
Om al dat aandrijfgeweld zo subtiel mogelijk
aan het asfalt toe te vertrouwen is Lexus tot het
uiterste gegaan. Voor en achter zijn fraaie multi-
linkwielophangingen, luchtvering en actieve
stabilisatorstangen gebruikt. Dat stelt de elek-
tronica in staat om de rol- en duikbewegingen
van de carrosserie netjes op elkaar af te stem-
men. Grip en comfort zijn er mee gediend.
Ondertussen vergemakkelijkt de VGRS (Variable
Gear Ratio Steering) de handelbaarheid van de
in korte versie al 5,03 meter lange limousine.
Dat vernuftige mechaniekje, Lexus vergelijkt
het met een Rolex, reduceert het aantal stuur-
omwentelingen tussen de maximale uitslagen
van 3,7 bij hoge snelheid tot 2,3 bij stapvoets rij-
den.
Het pre crash safetysysteem kwam over uit de LS

460. Het gebruikt niet alleen de radar van de Ac-
tive Cruise Control om ongelukken te zien aan-
komen, maar houdt tevens in de gaten of de
bestuurder zijn gezicht wel op de weg gericht
heeft.
En dan is er nog VDIM, Vehicle Dynamics Inte-
grated Management. Dat stabiliteitssysteem
analyseert de gegevens van systemen als ABS,
traction control, de luchtvering, het elektro-
nisch remverdelingsysteem maar ook VGRS. Als
het lastig wordt, schiet VDIM de chauffeur te
hulp. Zo stuurt het tegen bij onderstuur en
houdt het de auto in het spoor bij remmen op
weghelften met ongelijke gladheid.

80 hybride LS-en
Was dat het wel zo’n beetje wat de perfectie be-
treft? Nou nee, Lexus heeft nog een primeurtje.
De LS 600h is de eerste auto op de Nederlandse
markt met ledkoplampen. De eerste? En de Audi
R8 dan? Daarop zijn ledkoplichten een extraa-
tje. En dat is pas in het najaar leverbaar, terwijl
de LS 600h al vanaf juli in de showroom staat.
Vandaar.
Tja, en dan de prijs. In de Executive-uitvoering
kost de LS 600h 136.600 euro. Dat is 16.300 euro
meer dan de vergelijkbare LS 460. Met lange
wielbasis en in de superdeluxe President-uitvoe-
ring loopt de prijs zelfs op tot 161.000 euro.
Veel? “Och, in prestaties en uitvoering vergelijk-
bare modellen van Audi, BMW of Mercedes heb-
ben 12 cilinders en kosten een stuk meer” pa-
reert Lexus. Om er fijntjes aan toe te voegen:
“En wilt u zo’n model met een groen energiela-
bel, dan zit u vast aan een weinig potente 6 ci-
linder.”
Tja, zit wat in. Alhoewel, Audi, BMW en Merce-
des leveren een steeds groter deel van hun topli-

mousines af met een dieselmotor. En op dat ter-
rein geeft de LS van Lexus voorlopig niet thuis.
Hoe het ook zij, importeur Louwman en Parqui
verwacht nog dit jaar zo’n 80 hybride LS-en te
verkopen. Dat mag weinig lijken, maar is in-
drukwekkend in dit segment. �

Erwin den Hoed
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Hybridetransmissietechniek
verklaard

Planetaire tandwielstelsels lijken eenvou-
dig, maar hun werking is niet altijd even
gemakkelijk te doorgronden. Gelukkig
laat www.AMT.nl ze echt bewegen. Drie
korte video’s tonen u nauwkeurig de wer-
king van de Lexus RX 400h-techniek. Dat
is weliswaar een andere auto, maar het
principe van de hybridetransmissie is ge-
lijk aan dat in de LS 600h. Bekijk ze in
Video, rubriek Milieu.
Wilt u meer weten over de hybridetech-
niek van de GS 450h, kijk dan in het Ar-
chief, rubriek Milieu, subrubriek
Alternatieve aandrijving (Aandrijving met
V6 plus elektromotor vervangt V8 bij
Lexus (2006-6)).

Stabiliteitssystemen zijn niet nieuw. Wel bij-
zonder is de geleidelijkheid waarmee het
VDIM (Vehicle Dynamic Integrated Manage-
ment) optreedt en de veelheid van systemen
die het daarbij inschakelt. Neem de VDIM-
actie bij onderstuur. VDIM schakelt VGRS in
om de stuurhoek voor de bestuurder te ver-
kleinen en helpt ondertussen in de juiste rich-
ting te sturen met hulp van de
stuurbekrachtiging. �

Stapje verder 
in stabiliteit

VDIM helpt de chauffeur in een onderstuursituatie.

VDIM-actie bij onderstuur Stuurcommando 
bestuurder

Actuele stuurhoek 
banden

Tegengesteld gericht 
stuurkoppel

Remkracht

EPS (Electronic Power Steering)

VGRS 
(Variable Gear Ratio Steering
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