
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



MILIEU
Kennismaking met de Toyota Prius

Niet alleen in de auto-industrie,
maar ook daarbuiten wordt op gro-
te schaal gewerkt aan alternatieve
aandrijvingstechnieken voor de
auto. De hybride is daar één van,
sinds dat tweeslachtige aandrijf-
systeem om milieutechnische rede-
nen weer eens in de belangstelling
is komen te staan. Inderdaad ‘weer
eens’, want het idee van een auto,
voorzien van twee afzonderlijke,
doch hecht met elkaar samenwer-
kende aandrijfsystemen (patent
1896!), is al heel lang geleden voor
het eerst in praktijk gebracht. De
Prius is dan ook bepaald niet de
eerste in serie gebouwde personen-
auto met hybride-aandrijving,
hoogstens de eerste van deze tijd.

De eerste auto met hybride-aan-
drijving reed al in 1901. Het was
de ‘Mixte’, een met een Daimler-
motor tot hybride omgebouwde
elektrische auto van het merk
Lohner, beide geconstrueerd door
niemand minder dan Ferdinand
Porsche. Lohner is het oudste Oos-
tenrijkse automerk, waar Porsche
in zijn jonge jaren als constructeur
in dienst is geweest. De Parijse
taxifabrikant Krieger bouwde in
1904 eveneens een seriële benzine/
elektrische hybride, die evenals
zijn voorganger te duur bleek om
een succes te kunnen worden.
Meer bekendheid in de autohis-

torie geniet de Owen Magnetic van
1914 met zijn fameuze ‘magnetic
drive’. Een hybride, die in de VS
enige tijd op de markt was en ge-
roemd werd om zijn absoluut
schokvrije aandrijving en eenvou-
dige bediening (schakelen niet no-
dig). Helaas vielen de hoge prijs en
afwijkende techniek niet in de
smaak en bleef ook nu succes uit.
Hybriden van veel recentere datum
werden onder andere door VW
(New Yorkse taxi’s), Iveco en
Mercedes-Benz (stadsbussen) ge-
bouwd. Ook andere fabrikanten
waaronder Toyota hebben bussen
met hybride-aandrijving op de weg
gebracht. In Neurenberg is onlangs
nog een MAN hybride-stadsbus in
dienst gesteld.

Eerst de thuismarkt
Voorlopig wordt de Prius nog al-
leen in Japan verkocht en als het
ooit tot export komt, waar de fabri-
kant hoopvol van uitgaat, zal eerst
de Noord-Amerikaanse markt aan
de beurt komen en pas dan de

Europese. Deze volgorde zal wel
alles te maken hebben met het feit
dat de Prius in zijn huidige uitvoe-
ring nog volledig is afgestemd op
de typisch Japanse smaak en rij-
omstandigheden.

Aanvankelijk draaide de productie
op een geplande 1000 Priussen per
maand, maar inmiddels is die al
verdubbeld om te kunnen voldoen
aan de vraag. Dit voorjaar waren er
zo’n 3000 Priussen verkocht. Hoe
zich dat in de toekomst verder zal
ontwikkelen, moeten we nog af-
wachten. Vaak zakt de vraag naar
een opmerkelijk product in, zodra
het nieuwtje eraf is en/of zich bij
het gebruik bepaalde nadelen heb-
ben geopenbaard. Een nadeel van

de Prius zou wel
eens het beperkte
prestatieniveau kun-
nen zijn, dat niet
uitkomt boven dat
van een kleine auto.

Toyota’s hybride systeem nu in serie-auto

Idealisme of realisme?
Met Minister de Boer als ‘testpiloot’ heeft Toyota de

opmerkelijke Prius volop in de schijnwerpers gezet.

Maar zit ons milieu werkelijk op dergelijke hybride-

concepten te wachten? En hoe praktisch is dit twee-

slachtige aandrijfsysteem voor de automobilist? Een

uitgebreide beschouwing van een knap stukje tech-

nisch (milieu)vernuft.

Met de ontwikkeling èn het in pro-
ductie brengen van de Prius heeft
Toyota een knappe prestatie ge-
leverd! De carrosserie heeft een
totaal nieuwe constructie,waarbij
het accent ligt op minimaal ge-
wicht en geringe luchtweerstand.

Dit opengewerkte model laat goed
zien hoe knap alle hybride-compo-
nenten zijn geïntegreerd.De com-
plete unit past probleemloos on-
der de motorkap van een
standaard personenauto.
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Ook kunnen de maximale presta-
ties maar voor beperkte duur wor-
den opgebracht (zie verderop). Een
top van nog geen 150 km/h en 17
seconden voor een sprint naar 100
km/h, zijn voor een middenklasser
van deze tijd niet om over naar
huis te schrijven (hoewel we daar
in feite best genoegen mee zouden
kunnen nemen, maar dat is een an-
der verhaal). Hoger wagengewicht
en afstemming op laag verbruik ei-
sen hier onvermijdelijk hun tol.

Kosten en baten?
Verder komt natuurlijk de onver-
mijdelijke vraag naar voren of en
zo ja wanneer dit wel degelijk se-
rieus te noemen project winst zal
gaan maken. Op dit moment legt
de fabrikant op elke in Japan ver-
kochte Prius nog een fors bedrag
toe van omgerekend zo’n vijfdui-
zend gulden. Dit terwijl de Prius
aldaar, vanwege zijn voor het mi-
lieu verdienstelijke eigenschappen,
bij verkoop fiscaal met maar 3 pro-
cent wordt belast, in plaats van de
gebruikelijke 5 procent. 

In guldens vertaald zou de Ja-
panse prijs hier op circa ƒ 35.000,-
uitkomen, maar die prijs houdt nog

geen rekening met onze hogere be-
lastingtarieven!

Knappe techniek
De hybride-aandrijving van de
Prius is van het parallelle type, dus
beide motoren zijn mechanisch
met de aangedreven wielen ver-
bonden. Er wordt hier onder het
rijden steeds de meest doelmatige
keuze gemaakt tussen en combina-
tie van mechanische en elektrische
aandrijving. Voor het leveren van
optimale prestaties werken beide
krachtbronnen maximaal samen en
wordt energie geput uit zowel ben-
zinetank als accuset. Dit mag even-
wel niet te lang duren, want anders
zou onder die omstandigheden de
ladingstoestand van de accuset te
snel afnemen. Door de mogelijk-
heid tot bijladen onder het rijden,
is namelijk de capaciteit van de
accuset aan de kleine kant gehou-
den om zo kosten, plaatsruimte en
gewicht te sparen. Onder meer nor-
male belastingen wordt de kracht
van de benzinemotor in een varia-
bele verhouding benut voor zowel
de aandrijving van de auto (groter
deel) als van de generator (kleiner
deel). De stroom die laatstgenoem-
de opwekt, wordt naar behoefte
verdeeld over de elektromotor en
de accuset.

Afgezien van de 1.5 liter benzi-
nemotor omvat de hybride-aandrij-
ving een vijftal hoofdcomponen-
ten, waarvan er vier met de motor
zijn samengebouwd. Die vier zijn
een generator, een vermogen-ver-
deeleenheid, een reductie in de
aandrijving van het differentieel en
een elektrische synchroonmotor
met permanente magneet. Erboven
bevindt zich een grote kast waarin
de onderdelen van de inverter zijn
ondergebracht.

We zullen nu de hoofdcompo-
nenten van het door Toyota ont-
wikkelde parallelle hybride-sys-
teem THS (Toyota Hybrid System)
wat meer gedetailleerd aan u voor-
stellen.

Speciale benzinemotor
De 1.5 liter zestienkleppen injec-
tiemotor van 43 kW is primair ont-
wikkeld op het verkrijgen van een
zo hoog mogelijk rendement en
daarom draait hij vrijwel altijd in

De compacte aandrijfunit
bevat een 1.5 liter benzine-
motor,een generator,een
vermogen-verdeeleen-
heid,een reductie en een
elektrische synchroonmo-
tor met permanente mag-
neet.Er boven bevindt zich
een grote kast waarin de
onderdelen van de inverter
zijn ondergebracht.

FOTO’S:TOYOTA

Doorsnede van de complete hybride-aandrijving.Het geheel is nauwe-
lijks groter dan een conventionele verbrandingsmotor met versnellings-
bak.
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zijn optimale werkgebied, dus met
hogere belastingen. Maximum
koppel en -vermogen worden ove-
rigens beide bij 4000 t/min ont-
wikkeld, eenvoudig doordat de
motor op dat toerental wordt be-
grensd. Bij draaien onder belasting
zijn de pompverliezen gering en de
vullingsgraad hoog. Alleen voor
het leveren van hoge prestaties
gaat de motor met het maximum
toerental draaien, zodat hij ook
zijn maximum vermogen kan leve-
ren. Door het lage maximum toe-
rental kan een relatief licht draai-
end gedeelte en een geringere
spanning van zuigerveren en klep-
veren worden toegelaten. Hierdoor
konden massakrachten, wrijvings-
verliezen en motorgewicht worden
teruggebracht.

Wanneer niet het volle motor-
vermogen nodig is, wat doorgaans
het meest voor zal komen, laat een
variabele bediening de inlaatklep-
pen langer open staan, en wel tot
voorbij het ODP. Dit verkort de ef-
fectieve compressieslag van de
zuigers waarbij dus ook minder
mengsel wordt gecomprimeerd,
terwijl toch de volledige arbeids-
slag beschikbaar blijft voor het op-
timaal benutten van de energie van
de expanderende verbrandingsgas-
sen. Om toch aan een voldoende
hoge compressie-einddruk te ko-
men, wordt een compressieverhou-
ding van 13.5:1 toegepast. Natuur-
lijk zijn voorzieningen getroffen
om te voorkomen dat de motor on-
der vollast gaat pingelen.

Het hier beschreven werkings-
principe staat bekend als de Miller-
cyclus, een verbeterde versie van
de oudere Atkinson-variant. Moto-
ren die zo draaien hebben een veel
hoger thermisch rendement, maar
in ruil daarvoor een lager vermo-
gen, dat dan weer met drukvulling
zou kunnen worden gecompen-
seerd. Bijkomend voordeel van de
Miller-cyclus is nog, dat voor het
verlangde vermogen een grotere
smoorklepopening nodig is, waar-
door de pompverliezen afnemen.

Vermogen-verdeeleenheid
Dit is het meest simpele maar in
zijn functie tegelijk ook het meest
vernuftige mechanische onderdeel
van het gehele hybride-systeem!

Simpel omdat het een gewoon pla-
netair tandwielstelsel is, maar ver-
nuftig in de wijze waarop de mo-
gelijkheden ervan ten volle worden
benut. Behalve dat het apparaat er-
voor zorgt dat het aandrijfkoppel
van de benzinemotor naar behoefte
over de wielen en de generator
wordt verdeeld (dit bepaalt uiter-
aard de elektronische regeleenheid
om een zo groot mogelijke doel-
matigheid te bereiken), fungeert
het tegelijk ook als versnellings-
bak. Als een continu variabele ver-
snellingsbak zelfs! De krukas is
hier rechtstreeks verbonden met de
planeettandwieldrager, terwijl zon-
newiel en ringwiel vast verbonden
zijn met respectievelijk de genera-
tor en de elektromotor.

Hoe nu precies de diverse over-
brengingen traploos tot stand wor-
den gebracht, vermeldt de fa-
brieksdocumentatie helaas niet.
Kennelijk wil de fabrikant dat lie-
ver niet aan de grote klok hangen,
maar ook de TD van importeur
Louwman & Parqui blijkt op dit
interessante punt nog in het duister
te tasten. Zoveel geheimzinnigheid
maakt nieuwsgierig! Nu is wel al
duidelijk, dat de sleutel van het ge-
heim moet worden gezocht in de
generator. In de documentatie ko-
men we namelijk de summiere me-
dedeling tegen, dat het motortoe-
rental via de generator kan worden
veranderd. 

Doordat het anker van de laatste
verbonden is met het zonnewiel
van de planetaire tandwielgroep,
kan door variëren van de veldbe-
krachtiging ook de draaisnelheid
(weerstand) van het zonnewiel
naar believen worden gevarieerd.
Hoe meer de generator laadt, des te
zwaarder c.q. langzamer gaat het
anker/zonnewiel draaien. Door de
afwenteling van de planeettand-
wielen over de vertandingen van
zonne- en ringwiel kan zo in prin-
cipe elke gewenste variatie in de
onderlinge draaisnelheden (lees:
overbrengingsverhoudingen) tot
stand worden gebracht. Zo kan de
vermogens-verdeeleenheid als een
CVT werken!

Achteruit rijden kan alleen op
de kracht van de elektromotor, die
dan andersom gaat draaien, samen
met het ringtandwiel. Doordat de

motor niet draait wordt de draai-
richting via de planeettandwielen
op de stilstaande drager omge-
keerd op het zonnewiel en dus ook
de generator overgebracht. Voor
het functioneren van de laatste
speelt de draairichting van het an-
ker uiteraard geen enkele rol.

Veelzijdige generator
Deze is bij de Prius een zeer effi-
ciënte stroomopwekker van het
synchrone type met permanente
magneet. Hij fungeert tevens als
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Schematische opzet van de compact gehouden hybride-aandrijving.
Benzinemotor en elektromotor werken vernuftig samen.

De vermogen-verdeeleenheid is een simpel planetair tandwielstelsel met
een vernuftige werking als CVT.Hoe precies wil de fabrikant (nog) niet
prijsgeven,maar duidelijk is wel dat de generator met zijn naar believen
te variëren veldbekrachtiging hier een sleutelrol moet spelen.

startmotor, dus vergelijkbaar met
de ‘dynastart’, die is beschreven in
AMT 6 1998. De door de genera-
tor opgewekte stroom heeft twee
afnemers: de elektromotor en de
accuset. De juiste verdeling regelt
de elektronica, naar gelang de be-
hoeften van het moment.

Reductie
De krachtoverbrenging op het
differentieel is uitgevoerd met een
tandketting en een tandwielre-
ductie.
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Met de Prius onderweg
Wat bij de eerste kennismaking met
de Prius direct opvalt, afgezien van
de rechtse besturing, is dat hij er zo
‘gewoon’uitziet.Het enige dat het bij-
zondere karakter van de wagen ver-
raadt, is het ietwat futuristische dash-
board met zijn digitale aanwijzing van
snelheid, kilometerstand, rijstand en
indicatie ‘klaar voor gebruik’. In het
midden ook een beeldscherm waar-
op naar keuze het functioneren van
de hybride-aandrijving, het brand-
stofverbruik (per 5 minuten bere-
kend) of de aanwijzingen van het
navigatiesysteem (op de thuismarkt
een extra) kunnen worden weerge-
geven.Bijzonder is ook het rechtop
geplaatste keuzehandel.Voor de rest
onderscheidt de auto, die royaal
plaats biedt aan vier personen en
ook een heel volwassen indruk
maakt, zich op het oog niet van ande-
re auto’s.
De Prius is voorzien van een airco,
een notoire energievreter die je niet
in zo’n hybride zou verwachten, maar
in Japan tegenwoordig een must
schijnt te zijn.Om het energiever-
bruik erdoor zoveel mogelijk te be-
perken heeft de auto extra isolerende
ruiten en is de binnenzijde van de
carrosserie met een 2 cm dikke laag
PS-schuim bekleed.Verder koelt de
airco zoveel mogelijk alleen de lucht
in het interieur in plaats van de bin-
nenstromende buitenlucht.Van de
hybride-aandrijving zijn onder de op-
vallend korte motorkap alleen de
viercilinder benzinemotor en de in-
verter zichtbaar.De forse accuset is
keurig achter de achterbank wegge-
werkt en ondanks de geringe over-
hang beschikt de Prius zowaar nog
over een redelijk grote bagageruimte
ook! 

Vertrouwd rijden
Omdraaien van de contactsleutel zet
‘het contact aan’, waarbij alle rele-
vante systemen worden geactiveerd.
Verder omdraaien start zoals gebrui-
kelijk de motor, maar wel met tussen-
komst van de elektronica en alleen
wanneer hij koud is.Als hij warm is,
start hij pas als de bestuurder bij het
wegrijden meer dan een klein beetje
‘gas’geeft.Vervolgens trapt de be-
stuurder met de rechtervoet op de
rem om de keuzehandel in de stand
D(rive) te kunnen zetten en zet hij
met de linkervoet de handrem los.Bij
voorzichtig, licht indrukken van het

elektronische gaspedaal rijdt de
Prius in eerste instantie elektrisch en
dus geruisloos weg.Maar ook als bij
iets meer indrukken van het gaspe-
daal de motor wordt gestart (zo gaat
dat in de praktijk vrijwel altijd) rijdt de
Prius nog met zeer weinig gerucht.
Behalve de motor is, naarmate de
snelheid toeneemt, een licht fluitend
transmissiegeluid hoorbaar.
Andere bijzonderheden die onder het
rijden opvallen, zijn er eigenlijk niet te
melden, behalve dat de auto heel on-
verwacht een duidelijke kruipneiging
vertoont.Dat zou eigenlijk helemaal
niet voor moeten komen, want bij
stoppen slaat de motor automatisch
af.Een klein foutje? Niet aannemelijk
bij een Japanse auto.De heer Groe-
nendijk van de Technische Dienst
van Louwman & Parqui kwam desge-
vraagd met de veronderstelling naar
voren, dat die kruipneiging nodig is
om bij langzaam filerijden elektrisch
te kunnen rijden.Zonder kruipneiging
moet de bestuurder na het stoppen
steeds gas geven, met het risico dat
dan automatisch ook steeds de mo-
tor wordt gestart met alle gevolgen
vandien voor het verbruik.Verder
grijpt de voetrem wat bruusk aan.Dat
valt te verklaren uit de omstandigheid
dat bij het bedienen van het rem-
pedaal het recupererend afremmen
wordt aangevuld met het in werking
komen van de hydraulische remmen.
Ook hier komt er de nodige regel-
elektronica en onder andere een pe-
daalslagsimulator aan te pas, om
voor de verlangde remvertraging al-
tijd zoveel mogelijk van de recupe-
ratie gebruik te maken en tevens de
bestuurder onder alle omstandighe-
den het gevoel te geven, dat hij een
normale rem bedient.De besturing
wordt elektrisch bekrachtigd.
De prestaties zijn bij normaal gebruik
ruim voldoende, maar hoe dat is bij
volle belading of tijdens een rit met
veel haast kon in de korte tijd waarin
de auto beschikbaar was helaas niet
worden onderzocht.Collega’s van
het gezaghebbende Zwitserse week-
blad ‘Automobil Revue’konden dat
gelukkig wel en stelden vast, dat op
een helling al na betrekkelijk korte tijd
de hulp van de elektrische aandrij-
ving wegvalt en meteen het klimmen
een stuk moeizamer gaat.Hier wre-
ken zich dan het bescheiden motor-
vermogen en het relatief hoge wa-
gengewicht van 1280 kg (leeg).

De Toyota Prius Hybrid is een
compacte,comfortabele midden-
klasser met het brandstofver-
bruik,maar óók de prestaties,van
een conventionele kleine (stads)
auto.Bij ‘s morgens wegrijden van
het woonerf blijft ook de Prius niet
vrij van vuile uitlaatgassen.De
auto staat op banden met een lage
rolweerstand.

De bijzondere aard van de Prius
komt alleen in het ietwat futuris-
tisch gestyleerde dashboard tot
uitdrukking.Verder rijdt hij als een
gewone auto met traploos schake-
lende automaat.Ook de bediening
met keuzehandel (standen P-R-N-
D-B) is heel vertrouwd.

Efficiënte elektromotor
Ook deze efficiënte krachtbron van
30 kW is van het wisselstroomsyn-
chroontype met permanente mag-
neet en bezit eveneens een dubbel-
functie; bij deceleratie en afrem-
men wekt hij stroom op om daar-
mee de accuset bij te laden.

Omvormer en gelijkrichter
Dit onderdeel speelt een belangrij-
ke rol, want er moet bij een hybri-
de voortdurend met de elektrische
stroom worden gemanipuleerd. De
inverter is in principe een omvor-
mer en gelijkrichter in één; de op-
gewekte wisselstroom moet name-
lijk voor opslag in de accuset ge-
lijkgericht worden en als de gelijk-
stroom er wordt uitgehaald, moet
hij weer tot wisselstroom worden
omgevormd. 

Dergelijke processen gaan ge-
paard met verliezen, waar de nodi-
ge warmte bij vrijkomt. Die wordt
afgevoerd door middel van een af-
zonderlijk koelsysteem met vloei-
stof. Verder varieert de inverter de
frequentie van de stroom afhanke-
lijk van het motortoerental, om een
zo doelmatig mogelijk functione-
ren te bevorderen.

Krachtige accuset
De geheel afgesloten accuset van
het type nikkel-metaalhydride is
oorspronkelijk voor elektrische
auto’s ontwikkeld. De capaciteit is
echter verdrievoudigd en bedraagt
nu 260 Ah. De hybride-aandrijving
houdt zelf de accuset geladen, zo-
dat bijladen van de accu’s vanuit
het stopcontact niet nodig is. Wel
moet de Prius twee maal per jaar
naar de dealer, om de accuset een
ontlaad-/laadprocedure via een
aansluiting in de kofferruimte te
laten ondergaan. Dat is nodig om
de accuset in optimale conditie te
houden. Als de accuset door lang-
durige stilstand te veel is ontladen
om de motor nog te kunnen star-
ten, kan hij in circa 10 minuten
met behulp van startkabels vanuit
de 12 V accu van een andere auto
worden opgeladen.

De Priusrijder krijgt 3 jaar ga-
rantie op de accuset, of 100.000
km. De levensduur zou overeen-
komen met die van de auto, maar
de vraag naar eventuele kosten van
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vervanging bleef helaas onbeant-
woord.

Verschillende rijcondities
Zodra de benzinemotor voor de
aandrijving of het bijladen van de
accuset niet meer nodig is, wordt
hij door de regelelektronica direct
afgezet. Inefficiënt stationair draai-
en doet de motor alleen als de ac-
cuset onvoldoende geladen is en/of
de airco werkt. Deze uitzondering
daargelaten, stopt stelselmatig de
motor bij deceleratie, langzaam rij-
den en stilstaan. Wegrijden gaat
eerst elektrisch, waarbij het voor-
deel van het hoge aanzetkoppel
van de elektromotor wordt benut.
Al snel moet dan de benzinemotor
te hulp komen, tenzij de bestuurder
uiterst rustig wegrijdt. Zodra de
motor aanslaat, gaat hij meteen in
het meest efficiënte toerengebied
draaien. De vermogen-verdeeleen-
heid brengt het aandrijfkoppel
traploos variërend in de juiste
overbrenging over op de voorwie-
len en de tegelijk aangedreven ge-
nerator levert stroom aan de elek-

tromotor, zodat deze in de meeste
gevallen geen stroom meer uit de
accuset hoeft te halen.

Onder gelijkmatige rijomstan-
digheden, zoals rijden op kruis-
snelheid, zorgt alleen de benzine-
motor voor de aandrijving. De
generator levert zonodig stroom
om de accuset bij te laden.

Bij fel optrekken laat de elektro-
nica de benzinemotor sneller draai-
en, zodat hij zijn maximum vermo-
gen kan ontwikkelen, de generator
wordt maximaal aan het werk ge-
zet en de elektromotor gooit zijn
volle aandrijfkracht in de strijd
door ook stroom van de accuset te
betrekken. Dat laatste geeft al aan
dat dit niet te lang kan duren. Ze-
ker, voor een snelle inhaalmanoeu-
vre is er gewoonlijk wel voldoende
elektrische energie voorradig,
maar langdurig klimmen in de ber-
gen, snel rijden of rijden met zwa-
re belading (caravan!) is natuurlijk
een ander verhaal.

Bij wegrijden met koude motor
wordt deze meteen gestart, om
hem en de katalysator zo snel mo-
gelijk op temperatuur te brengen.
Dit in het belang van het milieu en
in de winter ook van de interieur-
verwarming.

Bij deceleratie en afremmen,
wordt natuurlijk zoveel mogelijk
de kinetische energie van de rij-
dende auto benut. Niet door die
energie tijdelijk in een draaiend
vliegwiel te stoppen, zoals bij an-
dere hybriden wel wordt toegepast
omdat dit de meest efficiënte ma-
nier is, maar hier om de elektromo-
tor aan te drijven en deze zo als ge-
nerator te laten werken voor het
bijladen van de accuset. Dat lijkt
aardig maar nooit wordt vermeld,
hoe doelmatig deze vorm van recu-
peratie van de remenergie wel is.
Omdat die tegenvalt? Wat dat be-
treft zijn condensatoren veel ge-
schikter om snel een hoop elektri-
sche energie op te nemen en weer
af te staan dan een accu. In Luzern
is intussen een seriële hybride ont-
wikkeld die, als aanvulling op de
accuset, is uitgerust met een partij
supercondensatoren. Daarmee
schijnt de kleine hybride bij het
wegrijden waarlijk over een explo-
sieve krachtontwikkeling te be-
schikken die, hoewel van korte

duur, toch in staat moet zijn om
een 80 ton zware loc een paar me-
ter weg te trekken!

De Prius beschikt nog over een
speciale rijstand B(brake), om bij
deceleratie en vooral het afdalen
van een helling nog meer energie
terug te kunnen winnen (dit heeft
echter geen invloed op de accelera-
tie). De hydraulische remmen ko-
men pas in werking als de onder de

conditie ‘recuperatie’ ontwikkelde
remkracht onvoldoende beant-
woordt aan wat de bestuurder ver-
langt (bestuurder reageert met het
uitoefenen van meer pedaalkracht).
Het zal duidelijk zijn dat de zo ver-
kregen brandstofbesparing het
grootst is bij typisch stadsverkeer,
met veel rijden van stoplicht naar
stoplicht. Toyota maakt gewag van
een maximaal haalbare brandstof-
besparing van maar liefst 20 pro-
cent, maar vertelt er niet bij hoe
dat is gemeten.

Hoe de Prius zich op de weg ge-
draagt en welk verbruik in de prak-
tijk haalbaar is, leest u in de kaders
elders op deze pagina’s.

D.J. Boosman

Laag verbruik
met een knipoog
Bij het bijzonder lage verbruikscijfer
van maximaal 1 op 28 dat de fabri-
kant opgeeft, zijn wel enkele kritische
kanttekeningen te plaatsen.Ten eer-
ste is dat verbruik gemeten bij de
Japanse testcyclus, die een nog
meer geflatteerd beeld geeft ten op-
zichte van de normale rijpraktijk dan
de Europese.Ten tweede is de Prius
geheel ontworpen op zuinigheid en
lage emissies, wat onvermijdelijk ten
koste is gegaan van de prestaties.
Ook een normale auto die volledig op
laag brandstofverbruik is geconstru-
eerd, zal op dat punt goed presteren.
Hier is het Duitse streven naar de zo-
genoemde 3 liter auto (3 liter op 100
km) realistischer.Ten derde zullen
automobilisten, die bewust een auto
als de Prius kopen, geneigd zijn zich
dan ook een op zuinig rijden afge-
stemde rijstijl aan te meten.Dezelfde
rijstijl zal bij elke andere auto óók een
veel lager verbruik opleveren.
Laten we dus maar het door Auto-
mobil Revue gemeten testverbruik
van ruim 1 op 16 (5,9 l/100 km) als
een representatieve waarde voor de

Prius aanhouden.Dat is zuinig, maar
zeker niet spectaculair.Met moderne
middenklassers voorzien van DI ben-
zine- of dieselmotor lukt dat óók, ter-
wijl toch het voor die klasse normale
(hogere!) prestatieniveau beschik-
baar blijft en daarbij ook minder tech-
nologie aan te pas behoeft te komen.
Bij felle winterkoude zal in de stad
ook het brandstofverbruik van de
Prius sterk toenemen.De motor
moet ook dan op bedrijfstemperatuur
worden gebracht en gehouden,
mede omdat nu ook het interieur en
de voorruit intensief moeten worden
verwarmd.
Van zuinig herhaald afslaan van de
motor kan dan geen sprake zijn.Ook
al niet omdat anders de katalysator
teveel zou afkoelen.Eerlijkheidshal-
ve mag niet onvermeld blijven, dat de
Prius-motor vooral bij stadsverkeer
sneller dan gebruikelijk op tempera-
tuur komt.Hij draait immers onder
hogere belastingen.

Hybride blijft
verspilling
Met alle waardering voor de technische
prestatie kan een hybride als de Prius
toch moeilijk als de ideale oplossing
voor het milieu worden beschouwd.
Twee complete aandrijfsystemen in
één auto is en blijft een vorm van ver-
spilling waar niemand op zit te wachten
en jaagt bovendien gewicht en kosten
op.Veel van de in een hybride verwerk-
te middelen om tot een lager brandstof-
verbruik te komen, zijn ook toepasbaar
op een gewone auto.Zeker als dan te-
vens genoegen zou worden genomen
met een lager prestatieniveau.
We moeten oppassen dat ons straks
door een te ver doorgeschoten emis-
siereglementatie geen onnodig inge-
wikkelde en kostbare technieken wor-
den opgedrongen;waar niemand bij
gebaat is.Ook het milieu niet, dat meer
belang heeft bij de aanpak van vervui-
lers die tot nu toe om niet te verdedigen
redenen buiten schot zijn gebleven.

Dit diagram geeft de verschillende
draaisnelheden weer van de drie
componenten van het planetaire
tandwielstelsel;dit in de vier con-
dities stilstand,motorstart en
wegrijden,normale rijomstandig-
heden en accelereren (respectie-
velijk A,B,C en D).
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