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Debuut voor Valvematic-motoren en Multidrive-transmissie

Eigenlijk zou je het van buitenaf bekeken niet
zeggen, de nieuwe Toyota heeft wel moderner
vormen maar blijft toch herkenbaar als Aven-
sis. Hij staat echter wel degelijk op een volledig
nieuwe bodemgroep, met grotendeels nieuwe
motoren en transmissies.
Niet zo verrassend is dat er een boel meer elek-
tronische hulpsystemen beschikbaar zijn, ook
in andere nieuwe middenklassers zoals de Opel
Insignia zie je dat komen. Adaptieve xenonkop-
lampen, rijbaanbewaking met een camera ach-
ter de binnenspiegel, adaptieve cruise control
of een achteruitrijcamera, het kan allemaal.
Een zeldzame voorziening in deze klasse is een
Pre Crash-voorziening, die via de afstandsradar
van de cruise control waarschuwt en waakt
voor een dreigende botsing. Waarbij op het
laatste moment niet alleen de gordels voorge-
spannen worden, maar ook een automatische
remingreep met volle remkracht mogelijk is.
Helaas is de mooiste elektronica geen optie

voor alle versies, het gaat uitsluitend samen
met de 2.2 D-4D met automaat en duurste Pre-
mium-uitrusting. Alleen daar is een pakket van
rijbaanbewaking, adaptieve cruise control en
pre crash mogelijk. Dat is dus minder mooi.

Benzine nieuw, diesel vernieuwd
Toyota rekent er een beetje op dat de meeste
Europeanen liefst een diesel-stationcar willen.
Iets wat bij de huidige brandstofprijzen niet
meer zo zeker is, al helemaal niet in ons land.
Daar komt bij dat juist de drie beschikbare
benzinemotoren helemaal nieuw zijn, met het
opmerkelijke Valvematic-systeem. De 2.0 en
2.2 diesels zijn herziene varianten van de be-
kende Avensis-dieselmotoren.
Daarnaast kan de middelsterke diesel samen-
gaan met een conventionele automaat. Voor
twee van de drie benzinemotoren is er nu een
nieuwe Multidrive S traploze duwbandauto-
maat. Die kan ook in zeven stappen met de
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In een doorzicht zien we dat de wielophanging
onder de Avensis niet compleet nieuw van opzet is.
De details en afmetingen zijn wel anders dan bij
de voorganger. Let ook op de dikke elektromotor
als bekrachtiger, bovenop de stuurkolom.

Volledige  vernieuwing
De bedoeling van Toyota is om de Avensis in elk opzicht, behalve de prijs, een klasse

hoger te tillen. In elk geval in technisch opzicht slaagde die missie. Zonder onaardig te

willen zijn was de Avensis vooral conventioneel en conservatief. De nieuwe  generatie

maakt een enorme slag naar progressief. Van voor tot achter helemaal nieuw.

Ook bij Toyota nu een radar achter een afdek-
plaatje in de grille. Hij dient voor adaptieve cruise
control en zelfs een Pre Crash-bescherming, maar
voorlopig alleen op één specifieke topversie.
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hand geschakeld worden. De conventionele au-
tomaat voor de diesel is ook nieuw, die doet het
nu met zes trappen.
Wat de diesels betreft bestaat de vernieuwing
vooral uit de overstap naar de nieuwste piëzo-
injectoren en 2000 bar maximale inspuitdruk.
Daarbij is de verbrandingsruimte aangepast, en
helpt dunnere motorolie aan verlaagde wrij-
vingsverliezen. Hiermee worden de diesels weer
wat zuiniger, en halen ze alle de Euro 5-uitlaat-
gaseisen. Opmerkelijk is dat de 2.0 en handge-
schakelde 2.2 met 110 kW het blijven houden
op een gewoon roetfilter, terwijl de 110 kW au-
tomaat en de 130 kW 2.2 het D-Cat-filter heb-
ben dat ook NOx deels wegneemt.

Valvematic-klepsturing
In de Avensis 1.6, 1.8 en 2.0 debuteert Valvema-
tic-klepbediening die de lichthoogte van de in-
laatkleppen regelt, als aanvulling op VVTi-nok-
kenasverstelling. Hoewel de variabele licht-
hoogte nu dient om de motorprestaties te rege-
len blijft toch een smoorklep in de inlaat aan-
wezig. Dat is nodig in combinatie met EGR, de
luchttoevoer moet wat geknepen kunnen wor-
den om een f linke portie uitlaatgas naar de in-
laat te laten stromen.
Valvematic werkt met verstelbare tuimelaars.
Dat gaat met twee concentrische bussen, waar-
van de buitenste een armpje heeft naar de nok-
kenas. De binnenste bus heeft twee armpjes,
naar de inlaatkleppen. Met schroefvertanding
kan de binnenste bus in de buitenste verdraaid
worden. Gevolg is dat hiermee de speling tus-
sen inlaatkleppen en tuimelaararmpjes ver-
groot of verkleint, en de kleppen dan minder of
meer openen.
Motorsturing via de inlaatkleppen vermindert
pompverliezen, en maakt andere nokprofielen
mogelijk die beter passen bij vollastbedrijf. Bij
deellast zorgt Valvematic dat de kleppen op
zo’n profiel toch niet te ver en te lang openen.
Zo komt de 1.6 al aan een heel gezonde 97 kW,

bij een gemiddeld verbruik dat met 6,5 l/100
km zeker niet uit de toon valt. De 1.8 doet er
nog 11 kW bij, waar de 2.0 met 4 kW extra
niet veel meer bovenop legt. Om nu ook met-
een over te stappen op directe injectie, en nog
betere prestaties, werd Toyota te kostbaar.

Elektrisch bekrachtigd
In de wielophanging zien we achteraan een an-
dere onderste dwarse drager dan bij de vorige

Avensis, maar geen compleet veranderde opzet.
Eerder valt de overstap op naar volledig elektri-
sche stuurbekrachtiging, met een motor op de
stuurkolom.
De hele wielophanging werd volgens Toyota
specifiek herzien op een exacter en gevoeliger
stuurgedrag. Juist gevoeligheid is echter door-
gaans niet het sterke punt bij elektrische be-
krachtiging. Dat ondervangt Toyota in de
elektronische regeling. Daarin zit onder meer
een voorziening om het stuur via de bekrachti-
ging naar de rechtuitstand terug te duwen. Ook
reageert de bekrachtiging op bochten insturen
met hoge snelheid. Voorziet de besturing een
snel groeiende dwarsversnelling, dan zet de be-
krachtiging een extra stuurkoppel in.
Insturen van de bocht gaat dan vlot en niet
zwaar, ondanks forse bandenmaten op velgen
vanaf 16 inch diameter. Het is een nogal kunst-
matige manier om optimaal stuurgevoel te be-
reiken, maar allicht wat slimmer dan snel-
heidsafhankelijke bekrachtiging. Bij snel recht-
uit of in f lauwe bochten rijden is er geen extra
bekrachtiging, dat geeft een stabieler en rusti-
ger stuurgevoel. Pas als de dwarsversnelling op-
loopt wordt de bestuurder geholpen om snel te
kunnen sturen.
En natuurlijk komt de elektrische bekrachti-
ging goed van pas bij de cameragebaseerde rij-
baanassistent, om automatisch bij te sturen als
je de rijbaanlijnen te dicht nadert. Jammer dat
de hiervoor benodigde camera plus software
maar op één modelversie leverbaar is. �

Peter Fokker

Niet alleen met de bij-
zondere D-Cat-technolo-
gie halen de Avensis-
diesels nu Euro 5-uitlaat-
gaseisen, de gewone 
D4-D doet dat ook. De
NOx-reductie die D-Cat
oplevert is niet genoeg
om Euro 6 te halen.

Alle drie beschikbare
benzinemotoren heb-
ben Valvematic, met va-
riabele lichthoogte
voor de inlaatkleppen.
U ziet hier dat er een
extra as bij komt kij-
ken, met daarop ver-
stelbare tuimelaars.
Beide nokkenassen
hebben ook nog het
bekende VVT-i-verstel-
systeem dat de timing
aanpast.
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Toyota’s nieuwe Valvematic-klepbediening
ziet u in werking op www.AMT.nl in Video,
subrubriek Motoren.
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