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Op naar een hybride volksauto?
Toyota Yaris Hybrid

Haast onafgebroken wordt al tien jaar de Toyota Prius bediscussieerd als een soort

 standaardvoorbeeld voor de hybride auto. Een bijzonder ding, vooral sinds de Prius als

 vijfdeurs model verscheen. En dus niet echt iets voor de volksmassa. Maar dezelfde techniek

past ook in de heel gewone Auris. Deze kon hoger ontwikkeld worden voor het Lexus-gamma.

Nu blijkt ook downsizing mogelijk, naar de Toyota Yaris.

Daarvoor werd ongeveer alles van de hybride aan-
drijflijn nog een slag verkleind om het goed in de
nieuwste Yaris te laten passen. Met daarbij maat-
regelen voor een nog lager energieverbruik, waar-
door de Yaris Hybrid uiteindelijk volgens officiële
cijfers maar 79 g/km CO2-uitstoot.  Dat sluit toe-
vallig heel mooi aan bij onze nieuwste belasting-
regels, waardoor een Yaris Hybrid ook na 2015 in
de 14% bijtellingscategorie blijft vallen.
Toevallig, want Toyota gaat echt niet alleen voor
Nederland een Yaris Hybrid ontwikkelen, had dat
ook niet gekund binnen de korte tijd waarin de
nieuwste belastingregels bekend zijn. Eerder is
het een vast geloof in de hybride oplossing dat
Toyota aanzette om een compact automodel te
hybridiseren.

Ervaring vereist
Het lijkt aannemelijk dat alleen
ruime ervaring met hybride
aandrijving mogelijk

maakt om deze zowel compact genoeg als goed-
koop genoeg te maken voor de kleinere auto-
klasse. Veel merken geloven nu wel in hybrides
om aan de benodigde verlaging van de CO2-uit-
stoot te komen. Maar het probleem blijft dat je
twee motoren in een auto bouwt, zodat vrijwel
onvermijdelijk die auto duurder wordt. Dus begin
je met hybridiseren bij grote en toch al kostbare
modellen, waar die meerprijs relatief niet zo zwaar
telt. Dezelfde hybride elementen kunnen geleide-
lijk in steeds kleinere modellen gebruikt worden,
zonder hoge nieuwe ontwikkelingskosten, en met

lagere productiekosten door grotere aantallen te
gaan maken. Alleen door voortborduren op eer-
der ontwikkelde techniek, zo lijkt het, blijven de
(meer)kosten voor een kleine hybride binnen de
perken
Dan nog blijft het een hele kunst om zo ver te
komen dat het in een auto van de Yaris-klasse
technisch en economisch realiseerbaar wordt.
Trots roept Toyota de eerste te zijn die dat lukt,
omdat ze staan op het onderscheid tussen een
gewone hybride en een ‘full hybrid’. Ofwel Toyota

met full hybrids die een klein stukje puur
elektrisch kunnen rijden, tegenover

Honda hybrides die in
de praktijk alleen de

benzinemotor

Heel oppervlakkig lijkt het geen al te moeilijke operatie: eigenlijk
hetzelfde wat de Prius aan boord heeft overzetten in de Yaris,
toch? Alleen dan met de 1.5 benzinemotor zoals de Prius vroeger
had, vóór de opwaardering naar een 1.8.
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 ondersteunen. Zo kun je er overheen stappen dat
Honda vorig jaar al kwam met de Jazz Hybrid,
voorzien van vrijwel dezelfde aandrijflijn als een
Insight of Civic Hybrid. Want ook Honda kon
downsizen op basis van bestaande techniek.
Waarbij de Jazz in lengte en wielbasis vrijwel niets
verschilt van de Yaris. Die Jazz was dus in dezelfde
compacte klasse de eerste. Alleen zit de Honda
ongunstig op 104 g/km CO2 en is mede daardoor
3.500 euro duurder. Nu is een Yaris Hybrid vanaf
€ 17.990,- ook niet direct goedkoop en gauw ruw-
weg 3500 euro duurder dan een vergelijkbare ge-
wone handgeschakelde Yaris. Toch verwacht
Toyota dat in Europa 20% van de Yarissen een
hybride zal zijn, in Nederland ligt de verwachting
zelfs op 35% of meer.

Knap: geen ruimteverlies
Het zal vast zo zijn dat bij de vorig jaar verschenen
ruimere Yaris al rekening was gehouden met een
hybride variant. Een aangepast front geeft hem
iets meer lengte (+ 2 cm) om de aandrijflijn onder
te brengen. Maar verder is deze versie niet anders
dan een andere Yaris, met name wat betreft bin-
nenruimte. Een goed bruikbare en nog gewoon
omklapbare achterbank, een redelijke bagage-
ruimte met uitneembare vloer en daaronder nog
een diepe bak. Precies als in elke andere Yaris.
Daarbij is maar een klein beetje gesmokkeld. De
benzinetank werd wat kleiner gemaakt, zodat het
accupakket onder de achterbank past. Het fors la-
gere brandstofverbruik zorgt ervoor dat met de
kleinere tank toch een grotere actieradius moge-
lijk is. Het valt ook erg mee dat de auto maar 70 kg
zwaarder uitpakt dan een Yaris 1.3.
Daarvoor moest wel haast de complete Hybrid 
Synergy Drive worden herzien, uitgaande van de
oude opstelling in de Prius tot halverwege 2009.
Met 1.5 benzinemotor en in totaal 81 kW vermo-
gen, wat in de Yaris nu iets gereduceerd is tot 74
kW totaal. Zowel de benzinemotor als de eraan

Het verkleinde accupakket past in een versterkte bak onder de achterbankzitting. U ziet dat  vooraan ook de 12 V accu erbij zit, die via een
omzetter gevoed wordt uit dat grote NiMH pakket.

Het  vernieuwde hybride motorblok, nu met plastic inlaat-
spruitstuk voorzien van EGR. De poelie op de krukas dient alleen
als trillingsdemper en afstelreferentie, er is geen (Multi) V-riem
aandrijving meer.
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gekoppelde elektromotor zijn wat minder sterk
dan destijds in de Prius, maar verbruiken dan ook
minder energie, waardoor het accupakket kleiner
kon om ruimte en gewicht te sparen. Er is overi-
gens buiten Europa ook een soort ‘Prius light’, een
verkleind model met dezelfde aandrijflijn als deze
Yaris, onder de aanduiding Prius C (VS) of Toyota
Aqua (Japan). 

Elk detail is herzien
Om op dat accupakket door te gaan is het aantal
cellen verminderd van 168 naar 120. Ja, nog
steeds nikkel-metaalhydride, want lithium-ion is
te duur voor een Yaris, zegt projectleider Yama-
moto. Dus moest het accupakket verkleind wor-
den door slimmere opbouw en lagere capaciteit.
De accu’s van de Yaris leveren samen 144 volt,
tegen 202 volt in een Prius. Voor de motor wordt
dat omgevormd naar maximaal 520 volt (650 V in
Prius), het pakket kan 19 kW elektrisch vermogen
leveren tegen 27 bij de Prius. Met wat moeite krij-
gen we los dat 0,9 kWh energie opgeslagen kan
worden.
Het netto effect is niet anders dan bij een hybride
Auris of Prius, het accupakket staat maximaal rond
de twee kilometer puur elektrisch rijden toe.
Daarna slaat onverbiddelijk de benzinemotor aan
om de accu’s weer bij te laden, of eerder bij snel-
heden boven 50 km/h of acceleratie van enig
voelbaar belang. In het gebruik gedraagt deze
Yaris zich dus hetzelfde als andere hybride
Toyota’s. Waarbij ons opvalt hoe zorgvuldig Toyota
de vergelijking met de Prius vermijdt, in plaats
daarvan wordt steeds de aandrijftechnisch iden-
tieke Auris genoemd. Waarvan overigens eind dit
jaar een nieuw model verschijnt.
Er is bijvoorbeeld sprake van een aanzienlijk kor-
tere oplaadtijd voor het Yaris-accupakket, 67%
sneller in vergelijking met de Auris. Het verkleinde
accupakket scheelt 11 kg in massa. Evenveel be-
sparing zit in het samenstel van elektromotor, ge-

nerator en continu variabele overbrenging, dat
ook een beetje korter kon om makkelijker dwars
voorin de Yaris te passen. Daar bovenop liggen de
elektrische vermogensregeling en omzetter, die
ook kleiner konden in verband met lagere volta-
ges en een minder sterke elektromotor.
Dan hebben we nog de echte details. Zo heeft de
nieuwe elektromotor windingen uit plat in plaats
van rond koperdraad, dat maakt hem net iets klei-
ner. De transmissie inclusief elektrische aggrega-
ten wordt gesmeerd met ATF, waarbij nu spatsme-
ring wordt gebruikt door de eindaandrijving die
in de ATF loopt. Er is een nieuwe transmissiedem-
per. Ofwel, er is niets meer echt hetzelfde als bij
de Prius/Auris.

Atkinson kon nog zuiniger
Het gewichtsverhaal ronden we af met de totale
winst die Toyota noemt. Ook de benzinemotor is
lichter gemaakt, aandrijflijn plus accupakket en
regeling brengen 42 kg minder op de schaal. Een
winst van 20% door alleen maar optimalisaties is
zeker een compliment waard.
Wat is er dan aan die 1NZ-FXE-motor gedaan?
Nog steeds een 1.5 viercilinder die in hybridemo-
dellen draait op een zuinige Atkinson-cyclus, met
laat sluitende inlaatkleppen en verlengde expan-
sie. De puur geometrische compressieverhouding
is nog een haartje verhoogd, van 13 naar 13,4:1.
Dat is dus als de inlaat meteen zou sluiten bij het
begin van de compressieslag, in de Atkinson-cy-
clus blijven de kleppen dan nog even open.
Daaraan is verder niets veranderd. Nieuw is dat er
geen aandrijfriem voor nevenaggregaten meer is,
en wel gekoelde EGR. De airco werkt bij Toyota
hybrides al elektrisch, de waterpomp nu ook, een
generator zit al in de transmissie. De elektrische
waterpomp zorgt dat nu helemaal geen riem
vanaf de krukas meer nodig is, wat scheelt in wrij-
vingsverliezen. Met de elektrische pomp kan ook
het opwarmen van de motor versneld worden.
Aan betere verbranding, zowel schoner als zuini-
ger, helpen verstuivers met liefst twaalf gaatjes. >
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Dat verzorgt een homogenere mengselvorming.
Blijkbaar is dit nog niet alles, ingenieur Yamamoto
zegt dat 75% van de motoronderdelen is herzien.
Met onder de streep een 6% lager verbruik van
het benzineaggregaat, afgezien van de elektrische
ondersteuning.

Voelbare regeling
De benzinemotor levert 55 kW, de elektromotor
voegt maximaal 45 kW toe, maar niet bij hetzelfde
toerental waar de benzinemotor op topvermogen
draait. Evengoed is een samengesteld vermogen
van 74 kW heel behoorlijk voor een auto van Yaris-
formaat. Met daarbij een ruim koppel van 169 Nm
uit de elektromotor bij wegtrekken uit stilstand,
waar de benzinemotor er op zijn best 111 Nm uit-
perst, en dat pas bij 3600-4400 t/min.
Het gebruikelijke hybride-effect dus: deze Yaris

trekt prima bij laag toerental en komt in de stad
heel vlot uit de startblokken. Hierbij geholpen
door standaard automatische transmissie, omdat
traploze aandrijfkrachtverdeling integraal onder-
deel is van Toyota’s hybrideconcept. Net als auto-
matische start/stop, waarbij maar weer blijkt dat
een sterke elektromotor voor aandrijving ook ra-
zendsnel en zonder enige voelbare overgang de
benzinemotor kan starten. Mede doordat er vele
jaren van  finetuning steekt in de regeling van de
hybride aandrijving.
Toch gaat het zelfs dan nog niet helemaal
 perfect. Om te beginnen valt op dat de Yaris wat
bijterig reageert op de remmen. Ook die worden
ondersteund door de elektrische aandrijving, of
eigenlijk andersom. Bij afremmen wordt remener-
gie teruggewonnen door stroom op te wekken
en het accupakket weer van de nodige lading te

voorzien. Om dat te optimaliseren wordt het
 hydraulisch remsysteem bijgeregeld, meer
 precies in druk teruggeregeld voor een maximale
bijdrage van de generatorwerking aan het totaal
gevraagde remvermogen. Deze regeling is
misschien niet helemaal genoeg gedownsized.

Een lastige zaak
We voelen ook iets raars bij 70 km/h constant,
alsof de auto regelmatig net wat inhoudt. Project-
leider Yamamoto staat meteen op scherp en wil
 precies weten wat we merken en onder welke
 omstandigheden. Het blijkt dat tot 70 km/h de
elektromotor inspringt als wat extra trekkracht
nodig is om de auto op snelheid te houden, zodat
de benzinemotor dan niets merkt van wisselende
belasting. Wij vonden dus net dat overgangspunt,
vermoedt Yamamoto, waar het systeem net wel of
net niet besluit de elektromotor in te zetten om
de rijsnelheid te handhaven.
Een gebrek mag je dit niet noemen, hooguit een
schoonheidsfoutje dat velen niet eens zullen mer-
ken. Maar het illustreert nogmaals hoe razend las-
tig het is twee motoren volkomen naadloos te
laten samenwerken. Zelfs met een jaar of twintig
ervaring op zak.
En loont het eigenlijk de moeite? Onder ons
huidige belastingstelsel wel. Een hybride Yaris is
wat goedkoper dan een ongeveer gelijk uitge-
ruste dieselversie, die bovendien niet onder 14%
bijtelling valt, maar onder 20%. Wel is de hybride
duurder dan een vergelijkbare benzinevariant,
maar wederom is de bijtelling op de hybride
 gunstiger. Heb je als particulier gebruiker niks te
maken met bijtelling, dan wordt het lastiger. Een
dieselversie is pas leuk als je erg veel kilometers
maakt, de hybride is zuiniger dan een gewone
benzineversie maar verdient daarmee niet zo snel
zijn meerprijs terug.
Mooi dat het technisch kan, een hybride in deze
klasse. Aardig dat je dan puur elektrisch je woon-
erf op en af kunt. Maar nog niet op alle fronten
beter dan een gewone benzine- en dieselversie.

Zoals in elke nieuwe Yaris een opmerkelijk compact en compleet multimediasysteem. Voor maar 
€ 545,- extra wordt het Toyota Touch & Go met navigatie en online diensten. Het sierpaneel waarin
dit zit is vaalblauw, wat nog meer het aanzien van hard en glad plastic bevestigt. Blauwe accenten
zijn specifiek voor de hybride variant.

Van buiten is de Yaris Hybrid vooral herkenbaar aan een stoerder, iets verlengd front met fraai in de koplampen verwerkt led dagrijdlicht.
Ook de achterlichten krijgen bij de hybride led’s mee.

Nog eens een blik op het accupakket tijdens de assemblage. Goed zichtbaar is hier de koelventila-
tor op de voorgrond naast het accupakket. De fabricage gebeurt overigens in het Franse Valencien-
nes, tussen de gewone Yarissen door.
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