LEXUS
E R Þ E T TA E K K I A L LTA F A Ð B I L A ?
Nei. Sé horft til Hybrid-kerfisins sérstaklega er raunin af fenginni
reynslu síðustu 20 ára á Íslandi sú að bilanatíðni Hybrid-kerfisins er lág.
A Ð K E Y R A LE XUS HYBRI D BÍ L
Hybrid-kerfið er alltaf virkt í að minnka eyðslu án þess að ökumaður þurfi að
huga að því sérstaklega. Hins vegar kemur skilvirkni Hybrid-kerfisins best fram ef
ökumaðurinn spilar með bílnum t.d. í að endurnýta þá skriðorku sem býðst hverju
sinni. Hann getur haft áhrif á rafmagnsakstur með því að hafa hemlun létta og
hemlunartíma lengri þannig að bíllinn fái meiri tíma til að hemla með hleðsluálagi
í stað bremsukerfisins og hafi þar af leiðandi úr meira rafmagni að spila.
Með því að taka létt af stað leitast bíllinn við að hafa dautt á bensínvélinni og nýta
þess í stað rafmagnið. Sömuleiðis leitast bíllinn við að drepa á vélinni í venjulegum
akstri og notast við rafmagn og getur ökumaður haft áhrif þar á með hófstilltri
inngjöf. Í flestum nýrri Hybrid-bílum er inngjafar- og hemlunarmælir í mælaborði
sem getur reynst gagnlegur Hybrid ökumönnum.
Í langkeyrslu er lítið verið að hemla og Hybrid-kerfið hefur því færri tækifæri til
að endurvinna og endurnýta orku. Lexus Hybrid bílar eru með Atkinson bensínvél
sem er nýtnari og eyðslugrennri en hefðbundnar bensínvélar og Hybrid-kerfið
getur því verið notað til að keyra vélina á orkunýtnu snúningssviði.

Lexus Ísland
Kauptúni 6, Garðabæ — lexus.is

HYBRID

LEXUS HYBRID

HVAÐ MÁ KO MAST L A NGT Á R A FMAGNINU?
Í raun er ekki talað um rafdrægni í Lexus Hybrid bílum. Öll raforka sem verður til í
akstrinum er notuð jafnóðum til að minnka notkun á bensíni og fer það eftir aðstæðum
· HVAÐ ÞÝÐIR HYBRID?
· SJÁLFHLAÐANDI
· HVAÐ MÁ KOMAST LANGT
Á RAFMAGNINU?

og aksturslagi hverju sinni hversu miklu rafmagni bíllinn hefur úr að spila til rafaksturs.
Sjálfvirk hleðslustýring Hybrid-kerfisins sér til þess að rafhlaðan tæmist aldrei og fer bíllinn
að reiða sig á bensínvélina áður en það gerist.

SPAR A R H Y B R ID EL DSNEY T I?

· SPARAR HYBRID ELDSNEYTI?

Já, sjálfhlaðandi Hybrid-kerfið sér til þess að eldsneytið endist mun lengur. Innanbæjar er

· FÆRRI VIÐHALDSHLUTIR

hægt að aka um helming tímans á rafmagninu einu saman. Öfugt við okkur ökumennina

OG MINNA SLIT

þá er Hybrid-kerfið „í essinu sínu“ eftir því sem umferð er þyngri og hægari.

· ER ÞETTA EKKI ALLTAF AÐ BILA?

Við slík skilyrði erum við stöðugt að hægja ferðina og taka af stað að nýju þannig að

· AÐ KEYRA HYBRID BÍL

Hybrid-kerfið er stöðugt að endurnýta orku. Sá tími sem bíllinn notast við hreinan
rafmagnsakstur eykst eftir því sem meira er ekið innanbæjar og þótt meðaltal í blönduðum
akstri sýni að bílarnir aki á helmingi tímans án bensínvélarinnar getur rafdrifið hlutfall við

H VAÐ ÞÝÐI R HYBRI D?
Hybrid þýðir „blendingur“ enda hybrid-bílar stundum kallaðir „blendingsbílar“ eða
„tvinnbílar“. Í tilfelli Lexus Hybrid er vitnað í samblöndun bensínorku og raforku.

S JÁ LF H L AÐAN D I

þungar aðstæður verið hærra.

FÆR R I V IÐ H A L DS H LUT IR O G MINNA S L IT
Hybrid-bíll leitast við að nota hleðsluálag frá rafala til að hægja ferðina frekar en að nota
bremsukerfið og þar af leiðandi slitna bremsuklossar minna.

Lexus Hybrid eru rafvæddir bensínbílar þar sem hugmyndafræðin gengur út á að nýta

· Engin kúpling er til staðar í drifrásinni.

bensínorkuna sem best. Við hemlun og aðra afhröðun er rafmótorinn nýttur sem rafali

· Enginn alternator er í bílnum, Hybrid-kerfið sér bílnum fyrir 12 volta spennu.

og hleðsluálag frá honum notað til að hægja ferðina. Skriðorka bílsins er þannig varðveitt

· Engin alternator-reim er í bílnum.

sem rafmagn og endurnýtt til aksturs í stað þess að tapast sem hiti í bremsukerfinu.

· Engin AC-dælureim er í bílnum, Hybrid-kerfið keyrir loftkælingardæluna.

Sami bensíndropinn getur því verið nýttur oftar en einu sinni. Hybrid-kerfið nýtir

· Enginn startari er í bílnum, Hybrid-kerfið ræsir vélina.

sömuleiðis þann möguleika að láta bensínvélina skila meira átaki inn í drifrásina en raun-

· Enginn hefðbundinn gírkassi eða sjálfskipting er í Hybrid-bílnum en í staðinn er

þörf er á og getur þannig valið að keyra vélina á orkunýtnara snúningssviði.

Hybrid-gírkassi. Inni í honum eru tveir rafmótorar og afldeiligír (e. Power split device)

Umframátakið frá vélinni verður að rafmagni sem svo er nýtt til aksturs.

sem tengir aflgjafana þrjá og hjólin saman án þess að nein kúpling komi þar við sögu.

