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TECHNIEK
Lexus RX 450h hybride

Foto’s/Tekeningen: Lexus

Besloten is om in de EU-landen het nieuwe mo-
del alleen als RX 450h hybride te leveren, niet
meer als RX 350 benzineversie. Wel blijft nog
tot in het volgend jaar de oude RX 400h te koop
naast de nieuwe 450h. Daarvan is blijkbaar nog
voorraad. Bovendien scheelt het nogal in prijs.
Het oude model kost als 400h hybride, even in
ronde bedragen gerekend, 61.000 Euro tegen
69.000 voor de goedkoopste nieuwe RX 450h.

Geen wonder dat 80% van de RX-en toch al als
hybride werd verkocht, want de gewone benzi-
neversie kostte met 67.500 Euro f link meer. 
Immers, de hybride profiteert van forse BPM-
korting, vandaar de veel aantrekkelijker prijs.
Erg begrijpelijk is het toch allemaal niet, als
een blik in de Nederlandse prijslijst leert dat de
nieuwe RX 350 daar wel degelijk in staat. Deze
benzineversie met dezelfde motor als de vorige

modelgeneratie komt nu op 73.600 Euro, voor
de goedkoopste van de vijf uitrustingsversies.
Aardig detail in de prijslijst is dat de gewone
benzineversie energielabel E heeft, en de hybri-
deversie nu zelfs label A mag dragen.

Vergaande optimalisatie
Voor de f link gestegen prijs krijg je ook wel een
grotere en vooral op alle punten verbeterde

Nieuwe Lexus RX alleen nog als hybride

De eerste hybride waarmee Lexus kwam was de RX 400h, eind 2004. Andere hybride-

modellen volgden snel. Nu ziet Lexus hybridetechniek als kernwaarde van het merk.

Van de RX-suv wordt haast alleen nog de hybridevariant verkocht. Als eerste Lexus is

die nu toe aan een tweede generatie. Niet alleen anders, maar ook echt beter, met

een ongelooflijke verbruiks prestatie die maar 148 g/km kooldioxide oplevert.

De opstelling van het hybride-aandrijfsysteem
blijft in de Lexus RX hetzelfde. Alleen de onderde-
len zijn vernieuwd, met name de V6-motor dwars
voorin, en de aangekoppelde elektrische aggrega-
ten. Onder de achterbank ligt het accupakket, als
vanouds nog nikkel-metaalhydride.

Kooldioxide-kamp
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auto. Wielbasis, lengte en breedte groeiden een
paar centimeter, maar krap was de oude RX
toch al niet. De uiterlijke stijl is niet ingrijpend
anders, toch is de vormgeving volledig nieuw.
Lexus spreekt nu van een crossover, een suv
coupé, een benaming die wel past bij de vlotte
lijn.
Het sportieve gaat dieper dan het uiterlijk aan-
zien. De RX kreeg een nieuwe achteras met
langs- en dwarsarmen, die samen met een stij-
vere carrosseriebouw en lager gemonteerde
motor aan een dynamischer weggedrag moet
helpen. Nog meer in de speciaal gecreëerde
Tech-versie, met actieve stabilisatoren, bedoeld
als sportieve loot aan de stam. Die elektrisch
bediende stabilisatoren zijn iets nieuws. De
vooral comfortabele Executive- en President-
topversies hebben luchtvering, zonder actieve
stabilisatoren.

V6, maar weer in een andere uitvoering.
Er is opnieuw geen sprake van directe injectie,
het nieuws is ditmaal een Atkinson-cyclus. Dat
zuiniger arbeidsproces zie je nu vaak opduiken
in hybride-aandrijfsystemen. De inlaat wordt
langer opengehouden, tot na het ODP. Een deel
van de compressieslag wordt dus opgeofferd.
Vandaar de opgegeven compressieverhouding
van 12,5:1, dat is de mechanische verhouding,
waarvan bij het Atkinson-principe een stukje
niet wordt benut. Dit verlaagt uiteraard het
vermogensverlies door compressie. De expansie
na verbranding gebruikt wel de hele zuiger-
slag, daarom spreekt men van ‘verlengde ex-
pansie’.
Uit een grotere inhoud levert de V6 meer ver-
mogen en koppel dan de benzinemotor van de
oude RX 400h. Dat is de genoemde 10% winst,
naar 183 kW en 317 Nm als maximale waar-
den. Bij lage toerentallen werkt de Atkinson-
cyclus niet zo goed, en is het motorkoppel
zwakjes. Maar dat compenseren elektromoto-
ren die juist maximaal trekken bij laag toeren-
tal. Te meer bij de nieuwe RX, waar verbeterde
stroomregeling voor de elektromotoren zorgt
voor lagere verliezen, en een breder gebied
waarin de elektromotor maximale trekkracht
levert.
Op het oog zijn die elektrische motoren niet
sterker geworden dan in de oude RX: voorin
123 kW en 335 Nm, achterin 50 kW en 139
Nm. Maar ze zorgen toch voor een beter koppel
bij laag toerental, waarop de vermogensrege-
ling aangepast kan worden. En dat levert dus
een 23% lager verbruik. Voor het totaal vermo-
gen geeft Lexus 220 kW op, zonder een vermel-
ding welk maximum het totale koppel bereikt.

Met een nieuwe wielophanging, be-
tere gewichtsverdeling en stijvere
carrosserie is de Lexus RX dynami-

scher en tegelijk comfortabeler in rij-
gedrag geworden.

Hier zien we aan de
complete nieuwe multi-
link-achteras de actieve
stabilisator langs het
subframe lopen. Bij
deze extra voorziening
zorgen elektromotoren
in het midden van de
stabilisator voor op-
spannen, zodra de auto
een bocht maakt. Hier-
mee wordt het overhel-
len in bochten zowat
gehalveerd.

Net als zijn voorganger heeft de hybride RX geen
permanente vierwielaandrijving. Aan de achteras
zit alleen deze relatief kleine elektromotor, die bij-
schakelt zodra de tractie- en stabiliteitsregeling
dat nodig vindt.

Ook de Hybrid Synergy Drive is aan alle kanten
verbeterd. Een nieuwe benzinemotor, verkleind
accupakket onder de achterbank, verbeterd
stroommanagement en verbeterde aandrijfre-
geling leveren 10% vermogenswinst en een
23% lager gemiddeld verbruik. Dat laatste
komt officieel op een ongelooflijke 6,3 l/100
km, overeenkomend met 148 g/km CO2. Niet
meer dan bij een handgeschakelde Toyota
Avensis 2.2 diesel, ruim minder dan de zwakste
Volkswagen Tiguan diesel, om nog een suv-ach-
tige erbij te noemen.

Verder aangepaste V6
We gaan even terug in de RX-stamboom. Hij
begon elf jaar geleden met een 3.0 V6, later ge-
groeid naar 3,3 liter inhoud. Aan die grotere
3.3 werd in de RX 400h het eerste hybridesys-
teem gekoppeld. Vervolgens werd de 3.3 zon-
der hybride-aanhangsel vervangen door een
nieuwe 3.5 V6. Dezelfde basismotor als in de
IS- en GS-sedans verscheen, alleen niet met di-
recte injectie. Bij de hybride GS 450h wordt dat
zelfs gecombineerd met injectie in de zuigbui-
zen. Nu krijgt de hybride RX 450h ook deze 3.5

ioen
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TECHNIEK
Lexus RX 450h hybride

Bijna elektro-auto
De vermogensregeling stuurt via een planetair
tandwielstel de toerentallen van benzinemotor,
voorste elektromotor en de 116 kW generator
ernaast. Door de verhouding van die toerental-
len te regelen, en daarmee de vermogensstro-
men, werkt de planetaire verdeeltransmissie
meteen als traploze automatische bak. Dat is
Hybrid Synergy Drive, waarin Lexus nu ook
zoals bij de Toyota Prius een ‘EV’-modus en een
Eco-programma introduceert, plus nog een
Snow-instelling.
Met de EV-stand kan de Lexus RX gedwongen
worden puur op stroom te rijden, in plaats van
de benzinemotor bij te schakelen zodra wat
meer vermogen verlangd wordt. Bij héél voor-
zichtig het gaspedaal aaien is 50 km/h te halen
zonder dat de V6 aanslaat. Alleen is na een
paar kilometer het NiMH-accupakket al ver
leeg, en slaat de benzinemotor toch aan om bij
te laden. Dus is de Lexus RX een beetje elektro-
auto, maar niet voor lang.
Het Eco-programma dempt de reactie op al te
krachtig gas geven, en schakelt de airco een
tandje terug bij acceleratie, voor zo gelijkmatig
mogelijke belasting waarop de motoren het
zuinigst draaien. In de Snow-stand worden
sprongen in trekkracht ook gedempt, en scha-
kelt eerder de achterste elektromotor bij om
doorslippende wielen te voorkomen.
Lijkt ons lang geen overbodige luxe, want op
droge en warme weg wordt de RX 450h al be-
hoorlijk zoekerig zodra de volle gecombineerde
trekkracht wordt benut. Daaraan helpt kenne-
lijk zo gauw geen VDIM-stabilisatiesysteem en
E-Four vierwielaandrijving. Niet anders dan we
ondervonden bij de GS 450h, die ook grote

moeite heeft de volle trekkracht van de
hybride-aandrijf lijn op de weg te brengen bij
ineens het gas doortrappen. Waaraan we voor
het goede begrip toevoegen dat beide hybride
Lexussen er daarbij ook wel zeer machtig van-
door gaan.

Stuk beter weggedrag
Hiermee hebben we nog niet eens alle motor-
details gehad. Lexus voorzag het EGR-systeem
op de V6 nog van een koeler, net zoals nu ge-
bruikelijk bij diesels. Dat verlaagt de verbran-
dingstemperatuur, iets wat de Atkinson-cyclus
op zich al doet. Vooral bij hoge belasting profi-
teert het verbruik. Minder heet uitlaatgas bete-
kent minder gevaar voor de katalysator. Een
reëel gevaar, zegt motorexpert Johan de Backer
van het Europees R&D-centrum. “Daarom
wordt vaak bij hoge motorlast mengselverrij-
king toegepast, wat de verbrandingstempera-
tuur verlaagt. Anders sneuvelt de katalysator
aan de hitte. Dat hoeft hier dus niet.”
Ook voor de koude start deed Lexus iets bijzon-
ders. Onder de vloer zit een warmtewisselaar
om de uitlaat. Hier warmt de motorkoeling
zich aan het hete uitlaatgas, als de motor zelf
nog niet warm is. Extra belangrijk voor een
hybride, want hoe sneller de motor op tempe-
ratuur wordt gejaagd, hoe eerder het start/stop-
systeem kan beginnen de motor uit te zetten
om brandstof te sparen.
Hoewel het accupakket en de elektrische ver-
mogensregeling opnieuw een stuk lichter en
kleiner konden worden gemaakt is de nieuwe
RX omstreeks 100 kg zwaarder dan zijn voor-
ganger. Hij is immers groter, en meer volge-
pakt met snufjes zoals adaptieve cruise control
en dergelijke. Wel ligt het zwaartepunt lager,
en dat mist zijn effect niet, samen met de

nieuwe achteras en actieve stabilisatoren.
Het zware gevoel in de neus, en krachtige on-
derstuurneiging, is grotendeels verdwenen. De
elektrisch variabele stabilisatoren houden de
auto lang niet zo onverstoorbaar rechtop als de
hydraulisch verstelbare stabilisatoren van
BMW. Maar ze gebruiken minder energie, en
helpen de Lexus RX aan een goed stuurgevoel.
Terwijl het veercomfort niet achterblijft, ook
zonder elektronisch geregelde luchtvering.

Wel zuinig, geen wonder
En het verbruik in de praktijk? Wel, als je heel
erg je best doet en het verkeer meewerkt, zodat
de snelheid behoorlijk constant gehouden kan
worden, valt nog iets minder dan de opgegeven
6,3 l/100 km te halen. Als er maar geen stads-
of snelwegstuk in de rit voorkomt, geen ver-
keerslichten, en geen hellingen.
In normaal gebruik kwamen we een heel stuk
hoger uit, zo rond 9,5 l/100 km. Ook dat is voor
een suv-achtige van minstens 2100 kg op ben-
zine serieus zuinig. Op dieselniveau, maar een
diesel zou bij hetzelfde verbruik meer CO2 pro-
duceren. Dus is de hybride Lexus toch een CO2-
kampioen. ●

Peter Fokker

Alweer een nieuwe hulp bij inparkeren, met een
groothoekcamera onderin de rechter buitenspiegel.
Camera’s of radar in de spiegels om de dode hoek
te bewaken zijn er echter niet bij in de nieuwe RX.

Het nieuwe dashboard heeft zeer elegante lijnen,
maar opnieuw een niet zo handige indeling met
overal en nergens knopjes. Op de middenconsole
zit een soort computermuis, naast het houten pa-
neeltje. Ook al met knopjes aan alle kanten, en een
wat nerveus reagerende centrale ‘joystick’-knop.

Een head-up display dat in de voorruit wordt ge-
projecteerd is nu mogelijk, met helderwitte cijfers
en symbolen goed afleesbaar. Een kleurenprojectie
zoals Duitse topmerken heeft Lexus nog niet.
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