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ONTWIKKELINGEN
Honda Insight ‘hybride’

Op het eerste gezicht lijkt de In-
sight een ‘gewone’ hybride auto
waarin allerlei bekende technieken
zijn toegepast. Echter, niets is min-
der waar. De constructie wijkt hier
en daar af van het bekende: meer
dan 300 nieuwe patenten helpen
deze auto aan een verbruik van 3,4
liter per 100 kilometer. Men moet
zich echter wel afvragen of het hier
gaat om een echte hybride of toch
een semi-hybride. De elektro-aan-
drijving werkt namelijk niet geheel
zelfstandig. Naast de aandrijflijn
kreeg de carrosserie speciale aan-
dacht: een laag gewicht en gunsti-
ge aërodynamica door toepassing
van nieuwe technologieën.

Of we alle nieuwe ideeën ook in
Nederland op de weg zien is niet
zeker. Wanneer de overheid geen
gunstige belastingregeling weet te
treffen zal de verkoopprijs van de
Insight te hoog uitpakken om inte-
ressant te zijn. Maar de kans be-
staat wel dat we bepaalde syste-

men tegenkomen in andere pro-
ductiemodellen.

Aluminium in vele gedaantes
Gewichtsbesparing betekent opti-
maal gebruik maken van lichte ma-
terialen. De keuze voor een alumi-
nium carrosserie is dan ook niet
verwonderlijk, zeker niet gezien de
met de prestigieuze NSX opge-
bouwde ervaring. Naast geperst
plaatwerk bestaat de body ook uit
geëxtrudeerd en gegoten alumini-
um. Bij extrusie wordt materiaal
met behulp van een stempel door
een matrijs geperst. Het eindpro-
duct kan nagenoeg alle doorsnede-
vormen hebben. Er kunnen dezelf-
de, maar ook ingewikkelder
vormen worden gemaakt als met
aan elkaar gelaste plaatdelen. Het
resultaat is echter lichter en ster-
ker. Honda gebruikt extrusietech-
nieken in de Insight voor elemen-
ten in de carrosseriestructuur,
bijvoorbeeld in dragende balken en

in de voorruitstijlen. In het laatste
geval wordt het extrusieprofiel
driedimensionaal gebogen, wat te-
vens minder onderdelen betekent.
Gegoten aluminium wordt voorna-
melijk toegepast bij wiel- en moto-
rophanging. De gietstukken wor-
den hier aan het plaatwerk van de
koets vast gelast. Naast sterkte gaat
het natuurlijk in grote mate om
stijfheid en die is met extrusie- en
(spuit)gietproducten beter dan met
geperste plaat. De hele carrosserie
is overigens 38% torsiestijver dan
die van een vergelijkbare Honda
Civic.

Aluminium vervormt anders dan
vergelijkbaar blik. Dit geldt tijdens
de fabricage, maar ook bij botsin-
gen en schadeherstel. Door handig
gebruik te maken van de vormmo-
gelijkheden heeft de Insight een
crashbestendigheid die voldoende
is om de Euro-NCAP-testen te
kunnen doorstaan, frontaal botsen
met een snelheid van 64 km/h. Om

aanrijdingen van de zijkant beter te
kunnen weerstaan, zijn ter hoogte
van de B-stijl extra dwarsbalken
geplaatst. Deze dragen tevens bij
aan een grotere stijfheid van de
carrosserie. Carrosseriereparaties
worden vergemakkelijkt doordat
een aantal van de balken en plaat-
delen aan de voorkant van de auto
geschroefd is bevestigd. Lassen
aan aluminium wordt hierdoor be-
perkt.

Gestroomlijnde vorm
Voor de carrosserie van de Insight
is Honda uitgegaan van een twee-
zitscoupé. Het eerste argument
hiervoor is dat de eventuele doel-
groep voornamelijk met één á twee
personen rijdt. Het tweede punt
wat Honda aangeeft is veel logi-
scher: de luchtweerstand. Bij een
tweezitter is makkelijker een lage
Cw-waarde te creëren dan bij een
grotere auto. Maar alleen een
coupé-vorm geeft nog geen lage
luchtweerstand. Om dit te bereiken
zijn veel details onder de loep ge-
nomen, zowel op als onder de auto.
Denk aan aërodynamische randen
onder aan de bumpers, maar vooral
aan de gesloten wielkasten achter.
Minder zichtbaar, maar zeker zo

Honda neemt toekomstmuziek in productie

Met de Insight introduceert Honda een productierijpe hybride die uitblinkt door

gunstige prestaties op het gebied van verbruik en emissies. Prestaties die wor-

den bereikt dankzij nieuwe technieken in zowel aandrijving als carrosserie.

Insight information
De Insight gaat niet alleen uiterst
spaarzaam met de brandstof om,
maar is ook goed voor volwassen
prestaties,zoals een top van 180
km/h en een acceleratie van 0 tot
100 km/h in 12 seconden.
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belangrijk is de vlakke bodem-
plaat. Al met al punten die zorg-
dragen voor een Cw-waarde van
0,25. Deze factor vermenigvuldigd
met het frontaaloppervlak is zelfs
30% lager dan bij een vergelijkba-
re driedeurs Civic.

Elektrische hulpaandrijving
Een ‘conventioneel’ hybride voer-
tuig beschikt over een benzinemo-
tor en een separate elektromotor.
De Insight wijkt hier vanaf doordat
de elektromotor niet onafhankelijk
van de benzinemotor werkt, maar
als hulpaandrijving dienst doet bij
acceleratie: Integrated Motor As-
sist (IMA). Het maximum koppel
van het geheel bedraagt dan 113
Nm bij slechts 1500 toeren per mi-
nuut. Eén van de redenen dat Hon-
da niet heeft gekozen voor een
aparte elektro-aandrijving is het
nadeel van de zware batterijen die
dan noodzakelijk zijn. Bij afrem-
men op de motor doet de IMA
dienst als generator en wordt het

batterijpakket achterin de Insight
bijgeladen.

Driecilinder SOHC VTEC
De basis van de aandrijflijn wordt
gevormd door een driecilinder

VTEC-lijnmotor met een slagvolu-
me van 995 cc. Deze lean-burnmo-
tor is opgezet om een zo laag mo-
gelijk verbruik te koppelen aan een
minimale uitstoot van schadelijke
stoffen. Toch levert hij een vermo-
gen van 50 kW bij 5700 toeren en
een maximum koppel van 91 Nm
bij 4800 omwentelingen. Doordat
de IMA in het lage toerengebied
een deel van de ottomotor over-
neemt, hoeft deze laatste in een
minder groot toerengebied maxi-
maal te presteren. Hierdoor kan de
gaswisseling geoptimaliseerd wor-
den en dus ook verbruik en uit-
stoot. Om dit te bereiken heeft
Honda tal van vernieuwende tech-
nieken toegepast. Hierbij valt op
dat het uitlaatspruitstuk in de kop
is geïntegreerd en de inlaatkanalen
stijl door de kop lopen ter verbete-
ring van de swirl. Verder heeft
Honda er alles aan gedaan om de

inwendige wrijvingen in de motor
te minimaliseren. De tuimelaars
voor zowel in- als uitlaatkleppen
zitten op één as en worden aange-
dreven door één nokkenas, wat een
belangrijke weerstandsverminde-
ring oplevert. Ook valt op dat het
hart van de zuigerpen niet recht
boven het hart van de krukas staat.
Op deze manier wordt de druk van
de zuiger tegen de cilinderwand
verminderd, wat uiteindelijk min-
der wrijvingsverliezen betekent.
De totale wrijvingsreductie be-
draagt volgens Honda 38% ten op-
zichte van een conventionele 1.5
liter motor. Niet helemaal een re-
alistisch vergelijk (1.0 is nu een-
maal niet 1.5), maar het geeft wel
een indruk. Verdere optimalisatie
is gevonden in de vorm van ge-
wichtsreductie. Door verbetering
van materiaaleigenschappen zijn
bijvoorbeeld de drijfstangen 30%
lichter. Op sommige plaatsen is
metaal zelfs vervangen door kunst-
stof, zoals bij het inlaatspruitstuk.

Absorberende katalysator
Vanwegen het vrij hoge zuurstof-
gehalte in de uitlaatgassen is de
uitstoot van NOx bij lean-burnmo-

Een grote bijdrage in het lage
brandstofverbruik komt recht-
streeks voort uit het gebruik van
een volledig aluminium carrosse-
rie.Vergeleken met een driedeurs
Civic is het gewicht van de body
met 47% teruggebracht.

Duidelijke voorbeelden van efficiënte
extrusietoepassingen zijn de hexago-
naal vormgegeven voorste chassisde-
len.Deze vorm is met plaatmateriaal en
lasapparatuur niet of nauwelijks te pro-
duceren,zeker niet wanneer ook nog de
nodige sterkte is vereist.

FOTO’S:HONDA

De voorruitstijl,doorlopend in de
bovendorpel van het portier, is
geen standaard extrusieproduct:
na extrusie ontstaan namelijk
rechte profielen.Dit profiel is na
het extruderen driedimensionaal
gebogen om vloeiend in de carros-
serievormen op te kunnen gaan.

De Cw-waarde van 0,25 wordt onder meer bereikt door de speciaal ge-
vormde voorbumper met de bijna in het zwart weggecamoufleerde on-
derrand.De spatschermen aan de voorzijde zijn evenals de panelen voor
de achterwielen niet van aluminium maar van kunststof.Het achterste
deel van de carrosserie is overigens speciaal vormgegeven om het ge-
bied van luchtseparatie zo klein mogelijk te houden.
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toren moeilijk in de hand te hou-
den. Om dit probleem te ondervan-
gen heeft de Insight geen gewone
kat, maar een absorptiekatalysator.
Wanneer de motor echt ‘lean-burn’
draait slaat deze katalysator de
NOx-en op als een soort filter. Zod-
ra de motor iets rijker draait wordt
het NOx als het ware gedeoxi-
deerd, de stikstof wordt van de
zuurstof gescheiden en verlaat de
katalysator als N2. De vrijgekomen
zuurstof verlaat de katalysator in
verbinding met kool- en waterstof-
fen. Deze katalysator maakt het
mogelijk om over een groter ge-
bied lean-burn te werken en toch
ruim binnen de (toekomstige)
emissie-eisen te blijven.

Het IMA concept
De basis van de geïntegreerde mo-
torhulp is een borstelloze elektro-
motor met een vermogen van 10
kW. Deze bevindt zich aan het eind
van de krukas, maar vóór de trans-
missie en neemt door z’n korte
bouw (± 6 cm) weinig ruimte in.
Elektriciteit wordt opgeslagen in
een batterij accu’s die ter hoogte
van de achteras zijn geplaatst on-
der de vloer van de bagageruimte.
Daar bevindt zich ook de Power
Control Unit (PCU), een eenheid
die de juiste spanningen voor de
diverse systemen regelt.

De rotor van de 144 Volt elek-
tromotor is vervaardigd volgens
het vervlogen was-principe, dit
koppelt een nauwkeurige vorm en
grote sterkte aan een laag gewicht.
De magneten op de rotor zijn ge-
maakt van neodymium sinterme-
taal. Dit materiaal heeft naast goe-
de magnetische eigenschappen ook
een hoge hittebestendigheid. Koe-
ling van de elektromotor is hier-
door niet noodzakelijk, ondanks de
hete positionering. De stator be-
staat uit achttien losse delen met
uitspringende poolwindingen.
Deze losse statordelen zijn gegroe-
peerd rond een centrale distributie-
ring. Dankzij de gebruikte materia-
len en vormgeving weegt de
complete elektromotor 17,5 kg.

De stroomvoorziening voor de
IMA-elektromotor komt uit een
nikkel metaalhydridebatterij (Ni-
MH) bestaande uit 120 cilindrische
cellen van 1,2 Volt. Deze accu

weegt inclusief frame en aanslui-
tingen ongeveer 30 kg, een stuk
minder dan bij volledig hybride
voertuigen. De levensduur van
deze accu is volgens Honda gelijk
aan de verwachte levensduur van
de auto. Honda heeft dus nog even
de tijd om aan een beloofd terug-
name-programma te werken.

Tussen de elektromotor/genera-
tor en de batterijset zit de PCU.
Deze 15 kg wegende controle-een-
heid regelt de inzet van motor- en
generatorfunctie en het laden van
de batterij, maar vormt ook om:
voor de gewone boordfuncties
wordt 144 Volt gelijkstroom terug-
gebracht naar 12 Volt gelijkstroom
en de drie-fase wisselstroom van
de generator wordt omgezet naar
gelijkspanning voor de accu. 

Handbak of CVT
Het laatste deel in de aandrijflijn is
de transmissie. Voor de versie die
in Europa geleverd gaat worden
bestaat deze uit een conventionele
handgeschakelde vijfversnellings-
bak. In andere gebieden zal ook
een CVT leverbaar zijn. De hand-
bak is net als de rest van de auto zo
licht mogelijk ontworpen, met een
minimale interne weerstand. Om
dit te bereiken is onder meer ge-
bruik gemaakt van holle schakel-
stangen en van een koppeling met
een diameter van 190 mm.

Onderstel en besturing
Evenals de carrosserie is het on-
derstel ook een goede afnemer van

de bauxietindustrie. De voorwiel-
ophanging bestaat uit McPherson-
poten en gesmede aluminium
draagarmen in combinatie met een
torsiestabilisator. Een met een
elektromotor bekrachtigd stuurhuis
beweegt twee aluminium stuur-
stangen. Om efficiënt met de (mo-
tor)ruimte om te gaan is het stuur-
huis opvallend hoog geplaatst. De
achteras is een semi-onafhankelij-
ke torsie-as. Veren en dempers zijn
hier separaat geplaatst: omwille
van de hoogte hellen de dempers
schuin naar voren. Opvallend is dat
de spoorbreedte achter kleiner is
dan voor (1325 mm achter tegen
1435 mm voor). Het verschil van
11 centimeter is een bijdrage aan
de luchtweerstand, omdat de car-
rosserie hierdoor ter hoogte van de
achteras smaller kan zijn. Niet ge-
heel onverwacht zijn ook de velgen
van aluminium. Het remsysteem
bestaat aan de voorkant uit schij-

ven met aluminium klauwen. Ach-
ter wordt gebruik gemaakt van alu-
minium trommels. Zo’n 20 tot 30
procent van de remenergie wordt
door het IMA-systeem terugge-

Om een degelijke en stijve beves-
tiging van het onderstel aan de
carrosserie te bewerkstelligen
worden de draagarmen niet recht-
streeks aan het plaatmateriaal be-
vestigd,maar maakt Honda ge-
bruik van speciale gietstukken.
Deze zijn op hun beurt aan de
body gelast.De foto toont het giet-
stuk voor de bevestiging van de
draagarm rechts voor.

De invloed van de IMA wordt duide-
lijk weergegeven in de koppel-
kromme:hoe lager het toerental,
des te groter het koppel dat de
elektromotor levert.Vandaar ook
dat de schakeladviezen er op at-
tenderen de auto zoveel mogelijk
in een laag toerental te laten rijden.

Het in de cilinderkop geïntegreer-
de uitlaatspruitstuk heeft als be-
langrijkste voordeel gewichtsbe-
sparing.Het tweede punt is voor
het milieu:door het beperktere
buitenoppervlak blijven de uitlaat-
gassen heter.Hierdoor is de kata-
lysator eerder op temperatuur.

De tuimelaars van zowel de in- als de uitlaatkleppen zitten op één centra-
le tuimelaaras.Recht daar onder zit de enkele nokkenas.Om het zo com-
pact mogelijk te houden staan de inlaatkleppen onder een hoek van 30°.
Hierdoor is het mogelijk om het inlaatkanaal vrij stijl door de kop te laten
lopen.
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Bij lean-burn omstandigheden zal er door een relatief zuurstofoverschot
weinig NOx omgezet worden naar N2.Het meeste NOx wordt opgeslagen
in de absorptiekatalysator.Wanneer onder stoichiometrische (in dit ge-
val dus rijkere) omstandigheden minder vrije O2 en ook minder NOx in de
kat komt,zullen de zuurstofdeeltjes van het opgeslagen NOx aan de kool-
waterstof gebonden worden en de overgebleven stikstofdeeltjes als N2
de katalysator verlaten.

De IMA is aan het einde van de
krukas gemonteerd,vlak voor de
transmissie.Dankzij de compacte
opbouw vraagt het geheel slechts
een beperkte ruimte.Bovenop de
IMA zitten de aansluitingen voor
de drie kabels die elk een fase naar
de PCU achterin de auto leiden.

De nikkel metaalhydride accucellen zijn compacte cilinders van elk 1,2
Volt.Door er 120 in serie te schakelen ontstaat de benodigde spanning
van 144 volt.De cellen zijn compact in een kratachtige behuizing verpakt.
De complete eenheid bevindt zich in een speciale ruimte onder de vloer
van de achterbak.

wonnen.
De banden, in de maat

165/65R14, zijn speciaal voor de
Insight ontwikkeld. Alle mogelijk-
heden om een lage rolweerstand te
realiseren lijken benut. Er is een
speciale rubbersamenstelling ge-
bruikt die de weerstand verlaagt
maar de remcapaciteit niet negatief
beïnvloedt. Ook loopvlak en pro-
fiel zijn opnieuw ontworpen met
als doelstelling weerstandvermin-
dering, echter wel met een accep-
tabele stabiliteit. Het resultaat is
een rolweerstand die 40% lager is
dan bij een vergelijkbare Civic,
wat een brandstofbesparing op
moet leveren van 6%.

In de Insight
Tijdens het rijden valt het oog op
de diverse indicatoren en displays
op het dashboard. Het voert te ver
om alles op te noemen, maar een
aantal opvallende zaken moeten
we toch melden. Recht voor de be-
stuurder geeft een rij lampjes langs
een schaalverdeling het actuele
verbruik aan. Iets daarboven wordt
het gemiddelde verbruik tijdens de
trip aangegeven. Rechts is te zien
hoeveel brandstof er nog aan boord
is en wat de ladingstoestand van de
batterij is. Tevens wordt aangege-

ven wat de status van het IMA-sys-
teem is, wordt er bijgeladen of
wordt de motor juist geholpen. Te-
midden van al deze lampjes bevin-
den zich nog twee (niet tegelijk)
oplichtende pijlen welke aangeven
of er op- dan wel teruggeschakeld
dient te worden om optimaal met
de brandstof om te springen. Ten-
slotte is er nog een lampje met de
tekst ‘Auto Stop’. Hier is enige uit-
leg op z’n plaats. Wanneer de In-
sight bijvoorbeeld voor een ver-
keerslicht moet wachten schakelt
hij de motor vanzelf uit. Voorwaar-
de is wel dat de versnellingsbak in
de neutrale stand staat en gas- en
koppelingspedaal niet worden aan-
geraakt. In deze situatie zal laatst-
genoemd lampje branden om de
bestuurder te waarschuwen dat er
niets ernstigs aan de hand is. On-
danks het lampje doet de situatie

toch nog wat vreemd aan, omdat
het toch erg lijkt op onbedoeld af-
slaande motor. Waarschijnlijk zal
dit een kwestie van wennen zijn,
maar een bepaald gevoel van onbe-
holpenheid dringt zich toch op. 
Weer rijdend blijkt dat wanneer de
schakeladviezen opgevolgd wor-
den een groot deel van de toeren-
teller niet gebruikt wordt. De com-
binatie van de otto- en de
elektromotor levert duidelijk bij
lage toeren de grootste trekkracht.
Niet onbelangrijk hierbij is dat de
verbrandingsmotor rond het maxi-
mum koppel het gunstigste speci-
fiekverbruik heeft.

BPM of geen BPM?
De grote vraag blijft of we de In-
sight met z’n vooruitstrevende
technieken ooit op Nederlands
kenteken zullen tegenkomen.

Feiten van de Insight
Drie cilinders in lijn benzinemotor met IMA
Cilinderinhoud ..................................995 cm3

Boring ..................................................72 mm
Slag ..................................................81,5 mm
Compressieverhouding ......................10,8:1
Vermogen 
met IMA ......................................zonder IMA
50 kW ....................................................56 kW
5700 t/min ......................................5700 t/min
Draaimoment
91 Nm ................................................113 Nm
4800 t/min ......................................1500 t/min
Brandstof ..........................95 RON ongelood

Overbrengingsverhoudingen
1 ..........................................................3,461:1
2 ..........................................................1,750:1
3 ..........................................................1,096:1
4 ..........................................................0,857:1
5 ..........................................................0,710:1
achteruit ............................................3,230:1
eindoverbrenging ..............................3,208:1

Velgen ..............................................14 x 5,5J
Banden..........................................165/65R14

Topsnelheid ....................................180 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) ..................12,0 sec
Brandstofverbruik (volgens EUDC-norm)
....................................................3,4 l/100 km

CO2 uitstoot ......................................80 g/km

Lengte..............................................3945 mm
Breedte ............................................1695 mm
Hoogte ............................................1355 mm
Wielbasis ........................................2400 mm
Spoorbreedte voor..........................1435 mm
Spoorbreedte achter ......................1325 mm
Gewicht................................................835 kg
Inhoud brandstoftank ..............................40 l
Inhoud bagageruimte ............................139 l

Typegoedkeuring staat deze Honda
niet in de weg, in een aantal EU-
landen is hij namelijk al gehomo-
logeerd. Het probleem is momen-
teel de verkooprijs en dan met
name het belastingdeel daarvan.
Met de standaard BPM zou een
eventuele consumentenprijs van de
Insight op ƒ 70.000,- á ƒ 80.000,-
komen, terwijl deze eigenlijk niet
veel boven de ƒ 50.000,- mag lig-
gen. In ‘Leidraad belasting van
Personenauto’s en Motorrijwielen
1992’ staat echter een passage die
meldt dat er vrijstelling van BPM
verleend wordt wanneer aandrij-
ving (mede) plaats vindt door een
elektromotor met een minimaal
vermogen van 10 kW. Helemaal
duidelijk is de leidraad niet, van-
daar dat er tussen Honda Neder-
land en de diverse ministeries nog
overleg gaande is. Maar mochten
er positieve beslissingen genomen
worden, dan is de kans aanwezig
dat de Insight vanaf volgend voor-
jaar net als in Duitsland en Enge-
land ook bij ons in de prijslijst zal
staan.

Cornelis Kit

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 4




