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TECHNIEK 
Hybride aandrijving bij Toyota en Honda

Elektrisch aangedreven auto’s verminderen de
luchtvervuiling. Dat is mooi maar de grote
kunst is om ze van de benodigde stroom te voor-
zien. Ooit lukt dat misschien door brandstofcel-
len aan boord, die geen vuil uitlaatgas opleve-
ren, tot die tijd bieden alleen accu’s een uitlaat-
gasvrije mogelijkheid. Die geven echter beperkte
prestaties en actieradius en daarop hebben
hybride auto’s dan weer het antwoord.
Elektrisch rijden in de stad, daarbuiten op een
diesel- of benzinemotor. In Japan en de VS gin-
gen Toyota en Honda er serieus de markt mee
op. Toyota nam daarbij ook Europa mee, al
kwam maar een procent of vijf van de Prius-pro-
ductie hierheen.

Seriële hybrides
Speciaal rond de hybride aandrijving trok
Toyota zijn eerste model Prius op. Aanvankelijk
deed Honda hetzelfde met het coupeetje
Insight. Al even geleden verzette Honda de
bakens door diezelfde Integrated Motor Assist
(IMA) aandrijving in een praktischer, bestaand
serieproduct te zetten. De nieuwste versie
brengt Honda nu ook in Europa, tegelijk met
de nieuwe Toyota Prius II komt hij vanaf februa-
ri te koop. En zo treffen hier de Honda Civic
IMA en de Toyota Prius elkaar.
Het zijn seriële hybrides, waar elektro- en ben-
zinemotor achter elkaar geschakeld dezelfde
transmissie bedienen, die de motorkracht naar

de voorwielen leidt. In beide gevallen treedt de
elektromotor op als assistent voor een benzine-
motor van relatief kleine inhoud. Diens wat
beperkte prestaties vult de elektrische assistent
aan, die met name sterk is in optrekken vanuit
stilstand of lage snelheid. De elektrische aan-
drijving put zijn energie uit een accu, die via
een generator door de benzinemotor wordt
gevoed en anderzijds door terugwinning van
remenergie. De accu is een tijdelijke energieop-
slag, die niet van buitenaf wordt ‘bijgetankt’.
De gecombineerde aandrijflijn levert een lager
brandstofverbruik op dan alleen een benzine-
motor die hetzelfde werk verzet. Toyota gaat
zelfs zo ver het verbruik van de Prius met een

Naast Toyota Prius II komt hybride Honda Civic IMA

Gelijk principe verschille
Binnenkort start Toyota met de verkoop van zijn tweede generatie Prius. Niet meer

de enige hybride auto die hier gewoon te koop is, want tegelijk brengt Honda ook in

Europa de Civic IMA uit. Beide merken benaderen de productie van hybride auto’s op

heel verschillende manier, hoewel het basisidee van hun werking gelijk is.
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Japan en de VS ligt, waar je met een diesel
(nog) niet hoeft aan te komen. Niet alleen is
een kleine cilinderinhoud gekozen, de motoren
zijn bovendien speciaal ingericht op zuinig
draaien. In principe komt de krachtbron van de
Prius uit een Toyota Yaris 1.5, en de 1.3 van de
Civic IMA uit een Honda Jazz. Daar hangt
Honda een bijzonder lange overbrenging in de
transmissie achter, de Civic IMA draait ruim 40
km/h per 1000 t/min in de vijfde versnelling,
ofwel nog geen 3000 t/min bij 120 km/h.
Het lage verbruik komt dus zeker niet alleen
uit de combinatie van een conventionele met
een elektrische motor. De elektrische tractie
wordt immers via een generator ook groten-
deels geleverd door de benzinemotor. De laatste
wordt wel efficiënter gebruikt door een meer
constante en niet te lage belasting, zoveel
mogelijk in een gebied waar het specifiek ver-
bruik (g/kWh) gunstig is. Minder piekbelasting
bij het optrekken doordat de elektromotor mee-
helpt, bij rijden op kruissnelheid kan stroom
opgewekt worden zodat de benzinemotor niet
ver beneden zijn kunnen draait.
Een volgende besparing is dat beide auto’s ener-
gie terugwinnen door bij gas loslaten af te rem-
men op de generator in plaats van de benzine-
motor. De remenergie wordt omgezet in

diesel in dezelfde autoklasse te vergelijken.
Laag brandstofverbruik helpt aan evenzeer lage
uitstoot van kooldioxide, nu het meest actuele
milieuthema. Daarbij zorgt een volautomati-
sche regeling van de aandrijflijn er voor, dat
zowel de Honda als de Toyota geen speciale rij-

techniek of bediening, en geen beperking in rij-
tempo of actieradius kennen.

Reeks van besparingen
Beide merken gebruiken een benzinemotor
omdat de grootste afzet van deze hybrides in

In zuinigheid concurrerend met een
diesel, zoals Toyota hoopt, zijn deze
hybrides met hun vrijwel gelijkop-
gaand verbruik niet helemaal. Vooral
bij lokaal- en stadsverkeer halen ze
niettemin grote besparing, zonder
afwijkend rijgedrag of bijzondere
gebruiksaanwijzingen.

Voorin is de specifiek rond zijn hybri-
de techniek ontwikkelde Prius II half
om half gevuld met benzine- en
elektroaggregaten. Achterin ligt de
accu, door Toyota en Panasonic
samen ontwikkeld, nu onder de vloer
zodat de achterbank omklapbaar
gemaakt kon worden.

In de motorruimte van de Honda Civic
zie je vrijwel niets van de elektrische
hulpaandrijving. Batterij en aandrijfre-
geling staan samen rechtop achter de
achterbank, net zoals het voorheen ook
bij de Toyota Prius was. Evenals Toyota
geeft Honda 8 jaar garantie op het elek-
trisch aandrijfsysteem, inclusief de accu
die bijna een autoleven lang mee moet
kunnen.

nd uitgewerkt

Foto’s Jan Lieftink/Toyota/Honda

Het zeer multifunctioneel beeldscherm middenin
de Prius toont op wens continu het verloop van de
energiestromen tussen de twee motoren, de gene-
rator, wielen en accu. Ook een grafische verbruiks-
meter kan getoond worden, waarin met symbool-
tjes zelfs regeneratie van remenergie staat afge-
beeld.

De zeer fraai (naar Volkswagen-voorbeeld) in
paarsblauw oplichtende meters geven overzichte-
lijk verbruikscijfers onder in de snelheidsmeter, en
daarnaast met balkgrafieken de activiteit van
elektromotor/generator. Een klein verklikkerlam-
pje links onderin de toerenteller meldt of het
automatisch start/stopsysteem in werking is.
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stroom, in plaats van afvalwarmte. Stel u daar
niet te veel van voor. De Toyota heeft er een
metertje voor, dat in eenheden van 50 Wh telt.
In een korte stadsrit met veel remmen, of een
lange snelwegrit met af en toe flink vertragen
als er geen vrij baan is doe je het heel goed als
je bij die rit een halve of hele kWh terugwint.
Het gewichtsnadeel van dubbele aandrijving is

Op zich een wonder van compacte bouw als aandrijving in de Toyota Prius. De
linkerhelft is een speciaal aangepaste benzinemotor. De rechterhelft bevat
generator, elektromotor en transmissie met in de kast erboven de gelijkrich-
ter en spanningsomzetter.

Honda kiest voor een
supercompacte oplossing
door een maar 6,5 cm
dikke motor/generator tus-
sen de benzinemotor en
conventionele transmissie
te zetten. Hij dient ook 
als starter en om het 12 V
boordnet de voeden, dat
spaart dus gewicht en
ruimte voor conventionele
generator en startmotor.

De krachtige generator en elektromotor komen
vrijwel geheel in plaats van een gewone transmis-
sie. Er is geen koppeling, alleen een heel slim
gebruikte planetaire tandwielset die de vermo-
gensverdeling regelt.

in deze auto’s sterk gereduceerd. Beide merken
gebruiken de nieuwste nikkel-metaalhydride
accu’s van Panasonic die nog maar rond 40 kg
wegen. De toch al aanwezige elektromotor en
generator maken de normale startmotor en
generator op een benzinemotor overbodig, dat
spaart weer gewicht.

Verschil in aanpak
Tot zo ver lopen de principes bij Toyota en
Honda gelijk op, er is evenwel een enorm ver-
schil in de uitwerking. Ook deze Prius is weer

Smeerolie-
pomp

E-motor
Planetaire 
tandwielset Generator

Motorzijde

Aandrijftrillingdemper

Tandwielreducties

Differentieel

Eindreductie

Technische gegevens
............................................Toyota Prius ..........................................Honda Civic IMA ....................

Benzinemotor, inhoud ....................1497 cm3 ................................................1339 cm3 ..............................................

Vermogen..........................................57 kW bij 5000 t/min..............................61 kW bij 5700 t/min ................

Koppel ..............................................115 Nm bij 4000 t/min ..........................119 Nm bij 3300 t/min ..............

Elektromotor, werkspanning ..........500 V ......................................................144 V ........................................

Vermogen..........................................50 kW bij 1200-1540 t/min ....................6,5 kW bij ..................................

Koppel ..............................................400 Nm bij 0-1200 t/min........................57 Nm bij 0-1000 t/min ............

Accu, type/capaciteit ......................NiMH, 200 V, 6,5 Ah ..............................NiMH, 144 V, 6 Ah ....................

Transmissie ......................................Automatisch, traploos ............................Vijf versn., handgeschakeld ......

Massa/kentekengewicht ................1275/1104 kg ........................................1160/1160 kg ............................

Lengte/breedte/hoogte ..................445/172,5/149 cm ..................................448/171,5/143,5 cm ..................

Acceleratie 0-100 km/h ..................10,9 s......................................................12,8 s ........................................

ECE verbruik, combinatierit ..........4,3 l/100 km ..........................................4,9 l/100 km ..............................

CO2 productie, combinatierit ........104 g/km ................................................116 g/km ..................................

Prijs....................................................€ 25.250,- (Bus. Ed. € 28.950,-) ............€ 22.400,- ................................

ontwikkeld als een geheel op zichzelf staand
model. Daarbij is hoge prioriteit gegeven aan
lichte bouw en goede stroomlijn. Zo zijn motor-
kap en kofferklep van aluminium, is veel hoge-
sterktestaal gebruikt, en zorgen onder meer
luchtgeleiders onder de vloer voor een erg gun-
stige luchtweerstandcoëfficiënt Cw van 0,26.
Een eigen modellering biedt de mogelijkheid
een hightech atmosfeer te scheppen rond de
speciale aandrijving. Vandaar een digitaal dash-
board, in de stijl van de Yaris, dat trouwens in
de praktijk prima voldoet. Met een beeldscherm
middenin dat veel functies biedt, rechtstreeks
te bedienen omdat het display als aanraak-
scherm werkt. Uitgebreid is waar te nemen wat
de aandrijving zoal doet, maar na een weekje
ben je daar wel op uitgekeken. Steeds meer
gebruikten we het scherm van onze Business
Edition versie voor het prima DVD-navigatie-
systeem in deze uitvoering.
Zeker gezien het voorgaande moeten in verhou-
ding tot de productieomvang astronomische
ontwikkelingskosten zijn gemaakt. Het verhaal
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decimeter dik tussen benzinemotor en handge-
schakelde transmissie is geplaatst. De schijf kan
als motor of als generator werken, waar Toyota
die functies gescheiden heeft zodat tegelijk
elektrische aandrijving en opladen van de accu
mogelijk is.
Het is verdraaid slim hoe Toyota alles aan
elkaar bindt met één planetair tandwielstel,
dat meteen dienst doet als traploze automati-
sche transmissie. Spaart ruimte en het gewicht
van een gewone transmissie. Een koppeling is
ook niet nodig, de twee motoren en generator
kunnen naar believen stilstaan of draaien. Als
er dan maar minstens twee van de drie draaien,
maar elke combinatie is mogelijk. Theoretisch
kan de Prius alleen op zijn elektromotor rijden,
daarvoor is een speciaal knopje. Maar de accu-
capaciteit is er niet op berekend, boven precies
50,0 km/h of na maximaal 5 km springt auto-
matisch de benzinemotor aan.
Bijna altijd draait de benzinemotor, tenminste
om de generator aan te drijven en meestal ook
de wielen. Snelheid meerderen, zo leert het
dashboarddisplay, betekent bijna altijd dat de
elektromotor inspringt. Alles om de benzine-
motor maar niet wisselend te belasten. Bij
Honda is het niet anders, waar je ook op het
dashboard duidelijk ziet of de ‘elektroschijf’ nu
trekkracht of stroom genereert. Je moet wel
heel voorzichtig optrekken om geen elektrische

assistentie op te roepen. De daarbij verbruikte
stroom wordt teruggewonnen bij afremmen op
de motor, waarbij tenminste voor ons gevoel de
Honda meer dan de Toyota afremt door de
optredende generatorwerking. In elk geval
blijft de accu van de Honda goed gevuld, alleen
bij uitzondering raakt hij zo ver leeg dat de
‘elektroschijf’ ook als generator werkt bij trek-
kende benzinemotor.

Start/stop en remsysteem
Beide auto’s laten de benzinemotor afslaan als
de auto tot stilstand komt, en gebruiken de
elektromotor om hem te starten. Bij de Honda
merk je het best hoe perfect dat gaat. Minder
dan een seconde, heeft de elektromotor nodig
om de benzinemotor op 1000 t/min te krijgen.
Zonder typische startmotorgeluiden slaat hij
onmiddellijk weer aan als je de stilstaande
Civic in een versnelling zet. Tenminste, als de
motor warm is, anders werkt het start/stop
systeem niet.
Zowel Honda als Toyota gebruiken elektrische
stuurbekrachtiging, die niet uitvalt zodra de
benzinemotor stilstaat (andere Civics hebben
hydraulische bekrachtiging). Alleen bij de Prius
is tevens de airco geëlektrificeerd zodat die
doorwerkt als de motoren stilstaan. De conven-
tionele airco valt bij Honda stil als de auto
stopt, automatisch wordt de aanjager in het kli-

bij de eerste Prius was dat Toyota op elk
gebouwd exemplaar geld toelegde, glimlachend
zal elke Toyota-functionaris het tot de dag van
vandaag ontkennen. Toch lijkt het lang niet
onwaarschijnlijk, in elk geval is heel begrijpe-
lijk dat Honda het langs een eenvoudiger en
goedkoper weg probeert. Een bijna standaard
Civic sedan wordt alleen voorzien van een
andere aandrijving, die veel simpeler in elkaar
steekt dan die van de Toyota. Ook bij de Civic
IMA is wat extra gedaan aan stroomlijning. Met
een aangepaste voorbumper, elegant spoilertje
op de achterklep en bodembekleding haalt hij
een Cw van 0,28. Wat betreft hightech aanzien
blijft het bij andere meters in het dashboard.

Integrale aandrijving
Waar Honda spreekt van ‘integrated’ elektri-
sche assistentie voor de benzinemotor kun je
bij Toyota ook van een zeer geïntegreerde aan-
drijflijn spreken. Met als knooppunt een plane-
tair tandwielstel zijn de benzinemotor, elektro-
motor en een aparte generator permanent aan
elkaar gekoppeld. Hoe anders is het bij Honda,
waar een onopvallende schijf van nog geen

Het bekende VTEC-systeem voor variabele klepbe-
diening gebruikt Honda hier voor cilinderuitscha-
keling bij afremmen op de motor. In de tweedelige
tuimelaar zien we een verbindingspennetje dat
hydraulisch gestuurd de tuimelaardelen verbindt,
en daarmee bepaalt of de kleppen openen of
gesloten blijven.

Samengevoegd voor benzine- en elektromotor
zien  de vermogens- en koppelkrommen van de
Prius II er zo uit. Je mag niet zonder meer de
prestaties van beide motoren optellen, ook bij de
Honda niet. Zodra de elektromotor vol belast
wordt zakt de accuspanning, zodat de motor dan
zijn nominale prestaties niet meer haalt.
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Heel compact heeft Honda het regelorgaan voor
de motor/generator en de accu, beide geheel
onderhoudsvrij, gecombineerd achter de achter-
bank ingebouwd. Er is maar één kabelboomverbin-
ding, dus nergens anders delen waarop de niet
ongevaarlijke 144 V accuspanning staat.

Daar de benzinemotor van de Prius niet continu
draait was het welhaast noodzakelijk een airco
met elektrisch aangedreven compressor (hier
afgebeeld) te kiezen. Dat spaart bovendien ener-
gie, omdat deze compressor ook alleen loopt als
het nodig is.
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Hoe rijdt 
dat nou?
De techniek kan nog
zo mooi zijn, het
moet in de praktijk
wel probleemloos en
zonder grote nade-
len werken, wil de
hybride auto een
doorbraak maken.
Gewone dagelijkse
bruikbaarheid kreeg
bij de tweede Prius
van Toyota veel aan-
dacht, vandaar dat
het een groter en
heel ander model
werd dan de eerste
generatie, nu een
vijfdeurs hatchback.
Honda pakt het sim-
peler aan door een
bestaand type te ver-
bouwen naar hybride
aandrijving.
Hoewel de Prius veel
groter lijkt is de Civic
van vergelijkbaar for-
maat. De zit is ruimer

in de hogere en bre-
dere Prius, maar de
bagageruimte met
geringe hoogte
bepaald niet. Dat is
in de Civic een stuk
beter, alleen kan
daar de achterbank
weer niet omgelegd
worden. Het zitmeu-
bilair en veercomfort
van de Civic scoren
hoog, de Prius is op
dat punt ook lang
niet slecht, maar
Honda doet het
beter. Datzelfde
geldt voor stuurge-
drag en wegligging,
Honda maakt nu
eenmaal erg mooie
onderstellen. Toyota
geeft de Prius wel
een afstemming mee
die goed op de
Europese smaak aan-
sluit, de wegligging

is dik in orde, maar
het ontbreekt aan
stuurgevoel terwijl
de Prius ook weinig
richtingsstabiliteit
kent.
Toyota is weer sterk
in geluidsisolatie, die
Honda er nogal bij
liet zitten. Alleen wat
betreft de (verbran-
dings)motoren ligt
het net andersom.
Het kleine aggre-
gaatje uit de Jazz dat
voor de Civic IMA is
aangepast draait
ongelofelijk geruis-
loos en trillingsvrij.
Het geeft ook niet de
minste klacht als je
op aanwijzing van de
in de toerenteller
opgenomen schakel-
indicator (gewoon
twee lampjes die op
een inlaatvacuümsen-
sor werken) al bene-
den 2000 t/min door-
schakelt. Maar wind-
en bandengeluid fil-
tert de Civic nauwe-
lijks weg. Het is weer
even wennen bij de
Prius aan het typische
karakter van een
auto met continu

Het lijkt of de wielstanden bij de Prius zijn inge-
steld op minimale rolweerstand (geen toespoor,
camber en caster 0), maar dan ook minimale
koersstabilisatie. De Prius vraagt veel kleine stuur-
correcties.

Omdat dit enige IMA-model wereldwijd verkocht
moet worden valt de keus op een sedan, vooral
voor Japan en de VS. Hier in Europa is dat bepaald
niet de populairste modelvariant bij compacte
auto’s, de Honda Civic sedan is in ons land verder
niet leverbaar.

variabele transmissie,
wanneer enigszins
serieus geaccelereerd
moet worden schiet
meteen het motor-
toerental fors
omhoog. Dan is de
benzinemotor niet
stil, in het algemeen
is de geluiddemping
bij Toyota dik voor
elkaar.
Daar de Prius altijd
elektrisch van start
gaat uit stilstand
heeft hij een wat bij-
zondere startproce-
dure. Maar verder
zoekt de hybride
aandrijving net als bij
de Civic zelf uit hoe
alles moet werken,
met volstrekt soepele
overgangen bij aan-
of uitschakelen van
de elektrische aggre-
gaten. Je hebt er
geen omkijken naar,
vooral de Prius komt
er ook vlot mee uit
de voeten. De accele-
ratie van de Honda
Civic IMA verloopt
buiten de stad wat
bezadigd, maar ver-
der zit er ruimschoots
genoeg snelheid in. ●

maatsysteem op lage snelheid gezet tot de
motor weer start. Tenzij de ‘eco’-stand wordt uit-
geschakeld, ten teken dat een aangenaam kli-
maat voorrang heeft, dan werkt het start/stop-
systeem niet maar blijft de airco aan.
Op verschillende wijze maximaliseert men de
energieterugwinning bij remmen. Daartoe
gebruikt Honda een variant op zijn VTEC-klep-
bediening. Bij gesloten gasklep en beneden 3000
t/min schakelt het hier de kleppen van drie
cilinders uit, zodat die cilinders geen aanzui-
ging of compressie hebben en minimale rem-
werking leveren. Alle ‘motorremwerking’ komt
van de generator. Met een als ‘brake by wire’
betiteld remsysteem kiest Toyota een andere
weg. Elektronische regeling in de remdruk
zorgt dat bij remmen ook de vertragende wer-
king van de generator wordt opgeteld, en de
remdruk niet persé proportioneel stijgt met de
pedaaldruk. Deze elektronische remregeling per
wiel apart is een uitbreiding van de regelingen
voor ABS, antislip, stabiliteit en remdrukverde-
ling.

Gelijk resultaat
Voor de Prius bouwde Toyota een zestienkleps
VVT-i motor van de Yaris om op een zogenaamd
Atkinson-verbrandingsproces, vergelijkbaar met
het Miller-proces dat Mazda eerder als zuinig-
heidskuur toepaste. Het komt neer op een ver-
lengde expansie door aangepaste kleptiming.
Door het compressiebegin uit te stellen tot een
stuk na ODP wordt bespaard op de pompverlie-
zen in de motor. Vandaar dat dit aggregaat een
nominale compressieverhouding van 13:1 heeft,
geen rekening houdend met het feit dat de klep-
pen nog niet dicht zijn als de zuiger zijn com-
pressieslag begint. Honda ging uit van de acht-
kleps 1.3 met dubbele ontsteking uit de Jazz, en
liet deze een kuur ondergaan om de interne
wrijving te verminderen.
Toyota doet er nog speciale Michelin Proxima
banden met extra lage rolweerstand bij. De
Prius en Civic zijn niet zo verschillend van for-
maat, prestaties en klasse. Bij een vergelijking
van het verbruik registreerden we gemiddeld
voor beide 6 l/100 km, bijna een diesel-waarde
voor deze maat auto. Het voordeel loopt verder
op als veel in lokaal en stadsverkeer wordt gere-
den. De brandstofbesparing werkt, maar tegen
welke kosten?
Beide auto’s hebben een vrijstelling van BPM,
als bijzondere en tijdelijke gunst. Door dat voor-
deel van circa € 7000 kosten ze niet of weinig
meer dan een vergelijkbaar model zonder hybri-
de techniek. Toyota pakt een extra voordeeltje
doordat voor de houderschapsbelasting de elek-
trische organen letterlijk niet hoeven mee te
wegen, scheelt 171 kg op het kentekengewicht. Peter Fokker

Extra onderhoudskosten zijn er niet, beide mer-
ken garanderen het aandrijfsysteem inclusief
accu voor 8 jaar of 160.000 km.
Beide merken geven aan meer modellen met
dezelfde techniek te willen brengen, Toyota ver-
kocht zijn hybride kennis inmiddels ook al aan
Nissan. Het lijkt dat Honda met een veel simpe-
ler, makkelijker in elk gewenst model te bou-

wen systeem nagenoeg hetzelfde verbruiksvoor-
deel bereikt als Toyota’s enorme berg vernuft in
de Prius. Het lijkt ook dat toch de Civic IMA
daardoor niet echt goedkoper in aanschaf uit-
pakt. En het is zeker dat de aanschaf niet meer
interessant is zonder BPM-vrijstelling. ●
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