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WERKPLAATS
Servicehandelingen aan de Toyota Prius

Prius hybride: voor 98% een gewone auto

Een Toyota Prius heeft om de 30.000 km een onder-

houdsbeurt nodig. Deze hybride van het eerste uur kan

ook bij u in de werkplaats worden aangeboden voor ser-

vice en reparatie. Wat kunt u wel en waar moet u beslist

vanaf blijven? We vroegen het aan Peter van Casteren,

technisch trainer bij Louwman & Parqui.

Een Prius is voor 98% een gewone auto, de over-
gebleven 2% betreft het hybridedeel en dat is in
principe onderhoudsvrij. Klaar dus zou je zeg-
gen, daar hoef je geen artikel aan te wijden. De
realiteit blijkt anders. Er spelen bij dit soort
voertuigen een aantal zaken waarmee de mon-
teur terdege rekening moet houden, anders
loopt het flink uit de hand.
Allereerst het hoogspanningsdeel. Achter in de
kofferbak ligt een pakket Nikkel Metaal Hy-
dride-batterijen (28 in totaal, elk bestaand uit 6
cellen) dat een spanning genereert van 200 Volt.

Met een dergelijke spanning in combinatie met
de hoge stroom, kun je een aardig lasje leggen.
Opletten dus!

Onderhoudsvrije energievoorziening
Ter geruststelling, dat accupakket is volledig on-
derhoudsvrij. “Sterker nog, er is in Europa nog
geen Prius gesignaleerd waarbij het accupakket
vervangen moest worden omdat het was versle-
ten. Dat zegt toch wel wat over de betrouwbaar-
heid, zeker als we in ogenschouw nemen dat de
Prius al sinds 2000 geleverd wordt. De accu’s

zijn zodanig gedimensioneerd dat ze een autole-
ven lang meekunnen.” Boodschap luidt dus: af-
blijven van dat pakket!
Maar die 200 Volt kun je toch ook aantreffen

Sleutelen zonder
spanning

De Toyota Prius-hybride is voor 98% een normale
auto. Voor de 2% die wél bijzonder is, hoeft u geen
vrees te hebben. Zorg wel dat u daar kennis van
heeft.

Duidelijker kan het bijna niet, de oranje
draden staan tijdens normaal bedrijf
onder hoogspanning. Afblijven dus!

De driefase elektromotoren zijn borstelloos en af-
gezien van het lagerwerk niet onderhevig aan slij-
tage. Onderhoud is dus niet nodig.
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onder de motorkap? “Klopt, maar Toyota heeft
alle kabels die mogelijk onder spanning staan
fel oranje gekleurd.” Voor wie kleurenblind is,
maar ook voor alle andere monteurs, volgt hier
de belangrijkste mededeling: alvorens aan de
hybridecomponenten te sleutelen moet u eerst
de serviceplug die naast het accupakket zit ver-
wijderen en deze vooral in uw overall opbergen.
Met dat laatste voorkomt u dat een oplettende
collega zonder uw medeweten de serviceplug er
weer in doet. Is deze eenmaal verwijderd en
heeft u een minuut of vijf gewacht, totdat ook
de condensatoren zijn ontladen, dan kunt u
spanningsloos aan de techniek sleutelen.

Extra reservoir
Onder de motorkap van een Prius treft u de in-
verter aan. Deze zet de wisselspanning om in ge-
lijkspanning en omgekeerd. Dit proces gaat
gepaard met enige warmte-ontwikkeling. Van-
daar dat de inverter separaat wordt gekoeld, wel
met koelvloeistof maar gescheiden en met een
elektrische circulatiepomp. Net zoals het motor-
koelcircuit moet ook deze voor het eerst bij
150.000 kilometer worden ververst, daarna om

de 90.000 kilometer. Let er even op dat dit cir-
cuit een eigen ontluchtingsnippel heeft.
De reden waarom dit circuit elektrisch aange-
dreven wordt is logisch. In de elektrische mode
draait de verbrandingsmotor niet en zou de koe-

ling van dit deel wegvallen terwijl er juist dan
warmte geproduceerd wordt.
Ook de compressor van de airco-installatie
wordt elektrisch aangedreven. Velen zijn in de
veronderstelling dat dit nodig is om onder alle
omstandigheden de inverter te koelen maar dat
is, zoals we net hebben geconstateerd, niet juist.
Toyota heeft omwille van het comfort gekozen
voor deze optie. Rijdt de Prius elektrisch in de
stad, dan zijn de inzittenden toch verzekerd van
een aangenaam interieurklimaat. Overigens ge-
bruikt de Prius deze relatief koele lucht ook om
het batterijpakket te koelen. Dat gaat allemaal
automatisch.
Waar u als autotechnicus wel rekening mee
moet houden is de soort compressorolie, die u
gebruikt als de installatie wordt geserviced. De
gebruikelijke PAG-oliën tasten de wikkelingen
van de elektromotor aan, even opletten dus!

Complex remsysteem
Rijden met de Prius betekent brandstof bespa-
ren. Niet alleen dankzij de relatief kleine 1.5
liter benzinemotor die volgens het Atkinson-
principe werkt, maar vooral ook door het terug-

 Het accupakket bestaat uit 28 in serie staande elementen die afzonderlijk uit 6 cellen be-
staan. Iedere cel levert 1,2 Volt waardoor er maximaal 200 Volt uit het pakket getrokken
kan worden. Het is overigens niet de bedoeling dat een monteur het accupakket opent!

De scroll-compressor van de airco-installatie wordt elektrisch
aangedreven. Dat heeft gevolgen voor de soort compressorolie
die u mag gebruiken.

Het accupakket ligt verscholen achter de 
achterbank ter hoogte van de denkbeeldige
achteras. Onderhoud aan het pakket is niet
nodig, de Nikkel Metaal Hydride-batterijen
zouden een autoleven lang mee moeten en

de praktijk lijkt dit te bewijzen.

Voor servicehandelingen moet u de hoofdschake-
laar uit het systeem halen en vijf minuten wachten
totdat de condensatoren in het circuit zijn ontla-
den. Draag voor deze handeling goede, isolerende
droge handschoenen.

De glimmende doos is
de inverter, deze regelt
de spanning van de
hybride-aandrijving. De
inverter is voorzien van
een eigen koelcircuit
met een elektrisch aan-
gedreven pompje.
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winnen van de remenergie. Dat houdt in dat de
Prius, voor zover de veiligheid dat toelaat, zo-
veel mogelijk remt op de elektromotoren. De 
kinetische energie van het voertuig wordt om-
gezet in elektrische energie en opgeslagen in
het accupakket. Deze regeling wordt uitgevoerd
en gecontroleerd door het systeem zelf en is op
alle mogelijke manieren beveiligd. U hoeft daar
tijdens een servicebeurt niets aan te doen.
Maar dat betekent niet dat het remsysteem tij-
dens een servicebeurt overgeslagen kan worden.
Net zoals bij een conventioneel systeem moet de
remvloeistof vervangen worden en wel de eerste
keer bij 30.000 km en daarna om de 60.000 km.
U moet hiervoor een DOT 5.1 gebruiken.
Tot zover niets nieuws, maar het remschema is
bij deze auto iets complexer. In stationaire toe-
stand geeft het pedaal alleen maar druk op de
klauwen van de voorwielen, het achtercircuit
wordt niet aangestuurd. Om dit toch te kunnen
verversen moet u het via het remmanagement-
systeem activeren. Hetzelfde geldt voor het ont-
luchten.
Volgens Peter van Casteren heeft u voor verver-
sen van de remvloeistof echt de Toyota Intelli-
gent-tester nodig. Deze werkt menugestuurd en
vertelt de monteur precies wat hij moet doen.

Laat dit absoluut geen reden zijn om de remvloei-
stof niet te vervangen, consulteer een lokale dea-
ler en vraag of hij u bij deze handeling wil hel-
pen. We weten immers allemaal wat de gevolgen
kunnen zijn van ‘verontreinigde’ remvloeistof!
Een ander aandachtspunt bij dit remsysteem is
de geringe slijtage van de voeringen en in som-
mige gevallen zelfs roestvorming op de remschij-
ven. Wees hierop bedacht. De verplichte rem-
mentest voor de APK is overigens normaal uit te
voeren.

Geen viergastest
Ooit wel eens een Prius stationair horen draai-
en? Nee, waarschijnlijk niet omdat het onder
normale omstandigheden niet mogelijk is om
de benzinemotor stationair te laten draaien. De
auto gaat rijden op het moment dat er beweging
gevraagd wordt en dan is het situatie-afhanke-
lijk welke krachtbron wordt gebruikt. Stationair
een viergasmeting doen is dus zo goed als onmo-
gelijk. Vandaar dat de RDW hybridevoertuigen
op dit punt heeft vrijgesteld. Het is maar dat u
het weet.
Wie zich een klein beetje in de techniek van de
Prius verdiept, krijgt heel veel ontzag voor de 
Japanse ingenieurs. Alle systemen zijn omwille
van veiligheid en comfort dubbel uitgevoerd en
het meest frappante is dat je er niets van merkt!
Maar ook de beveiliging van het hoogspannings-
deel is bijzonder doordacht en eigenlijk voor ie-
dereen die tot drie kan tellen absoluut veilig.
Vooropgesteld natuurlijk dat u de voorzorgs-
maatregelen in acht neemt!
Maar misschien dwingt de betrouwbaarheid van
deze hybride nog wel het meeste respect af. Het
was de eerste hybride op de markt en werd door
de concurrentie met argusogen bekeken. Menig-
een had misschien zelfs de stille hoop dat er din-
gen fout zouden gaan, maar de praktijk heeft
het tegendeel bewezen. De 2% waarmee de Prius
zich van een conventionele auto onderscheidt
zit doordacht en betrouwbaar in elkaar en hoeft
ook in de universele werkplaats geen angstge-
voelens op te wekken.
Op de pagina hiernaast treft u de AMT-Service-
wijzer aan van de Toyota Prius, zodat u ook ken-
nis heeft van de ‘gewone’ onderhoudsaspecten. �

Hans Doornbos

Voor het verversen van de remvloeistof is het noodzakelijk om
twee remrelais te ontkoppelen om het circuit drukloos te
maken. 

Zonder de Intelligent Toyota-tester
lukt het niet om remvloeistof uit het
circuit naar de achterwielen te krij-
gen. Pompen met het pedaal geeft
namelijk alleen maar druk op het
voorste circuit.

Een Toyota Prius
vormt voor een uni-
verseel autobedrijf
geen obstakel, alle
servicehandelingen
met uitzondering
van het verversen
van de remvloeistof
zijn goed uit te voe-
ren. En het elektri-
sche deel? Daar
heeft u geen omkij-
ken naar en levert
als zodanig ook geen
gevaar op.
Voor de autoschade-
bedrijven is dat an-
ders. Daar moet een
gouden regel gel-
den: als er nog span-
ning op het systeem
staat ga dan precies
volgens de veilig-
heidsvoorschriften te
werk voordat u aan
de auto gaat wer-
ken. Benader als eer-
ste de auto met
goede, droge geïso-

leerde handschoe-
nen en trek de
hoofdzekering eruit
en wacht vijf minu-
ten alvorens u naar
het vooronder te be-
geven. Loop alle
oranje draden na en
controleer of ze on-
beschadigd zijn.
Tape beschadigde
delen goed af en
haal als extra veilig-
heid de zekeringen
uit het kastje in het
motorcompartiment.
Is dit eenmaal ge-
daan, dan kunt u
met het schadewerk
beginnen. Let er ook
op dat het accupak-
ket niet beschadigd
is en kijk of er vloei-
stof lekt of heeft ge-
lekt. Mocht dat het
geval zijn let dan op
uw persoonlijke vei-
ligheid. �

De Prius in het
schadebedrijf

Een Prius is voor 98%
een gewoon voertuig,
een 12 Volt accu voor

de ‘normale’ boord-
spanning ontbreekt dus

niet.
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Model: Toyota Prius Hybrid Synergy Drive Comfort 1.5

VVT-i

Modeljaar: 2008

Opbouw chassisnummer: JTDBR28E040123456: JTD 

(fabrikantcode Toyota), B (body type), R (motortype

aanduiding), 2 (serie), 8 (uitvoering), E (model), 0 (op-

vulpositie), 4 (modeljaar), 0 (fabriek), 123456 (serienum-

mer)

Motorspecificaties

Type: 4 cilinder 16V lijn DOHC Dual VVT-i Atkinson

Motorcode: 1NX-FXE

Plaats motorcode: voorzijde blok

Cilinderinhoud: 1497 cm3

Boring x slag: 75 x 84,7 mm

Aantal kleppen per cilinder: 4

Compressieverhouding: 13,0:1

Maximum vermogen: 57 kW bij 5000 t/min

Maximum koppel: 115 Nm bij 4000 t/min

Klepbediening: dubbele bovenliggende nokkenassen

Afstelling klepspeling: klepstoters op dikte

Nokkenasaandrijving: ketting

Nokkenasverstelling: VVT-i op inlaat, door middel

van oliedruk

Spanmechanisme: automatisch

Benzine-injectiesysteem

Type: multipoint sequentieel in combinatie met ETCS-i

(Electronic Throttle Control System), ESA (Electronic

Spark Advance) en VVT-i (Variable Valve Timing)

Plaats benzinepomp: in tank

Plaats brandstoffilter: op pompunit in tank

Brandstofsysteemdruk: 3,0-3,4 bar

Motorbrandstof: Euro min. 95 RON

Octaaninstelling mogelijk: nee

Brandstofverbruik (handgeschakeld) volgens

93/116:

stadsverkeer: 5,0 l/100km

buitenweg: 4,2 l/100km

gecombineerd: 4,3 l/100km

Ontstekingssysteem

Type: DIS-ontsteking

Aantal bobines: 4

Ontstekingsvolgorde: 1,3,4,2

Volgorde cilinders vanaf vliegwielzijde: 4,3,2,1

Plaats en herkenning merktekens: op krukaspoelie

en distributiedeksel

Zelfdiagnosesysteem

Procedure uitlezing storingcodes: met IT2

(Intelligent Tester 2)

Plaats diagnose-aansluiting: onder stuurkolom

Plaats ECU: rechts achter dashboardkastje

Emissie-systeem

Omschrijving: geregelde 3-weg katalysator

met 2 verwarmde 

lambdasondes en actief koolstoffilter

Afstelgegevens

Klepspeling inlaat: 0,20 mm (koud)

Klepspeling uitlaat: 0,30 mm (koud)

Merk en type bougies: Denso SK116R11

Elektrode-afstand bougies: 1,1 mm

Stationair toerental: 1000 t/min

Afstelbaar: nee

Stationair toerentalregeling: ja

CO-percentage: 0,18 g/km

HC-percentage: 0,02 g/km

Compressie einddruk: 6,8-8,8 bar (warm)

Remmen

Min. dikte remschijven: 20 mm

Max. slingering remschijven: 0,05 mm

Min. dikte remblokken: 1,0 mm

Max. diameter remtrommel: 174,0 mm

Uitvoering en plaats stelmechanisme handrem:

stelmoer onder de handremhefboom

Remkrachtregelaar: ja, niet afstelbaar (ABS)

Velgen/banden

Velgmaat: 6,0JJx16’’

Bandenmaat: 195/55R16 91V

Snelheidscategorie: V

Type reservewiel: thuiskomer

Bandenspanning normaal vóór: 2,4 bar

Bandenspanning normaal achter: 2,3 bar

Bandenspanning volbelast vóór: 2,6 bar

Bandenspanning volbelast achter: 2,5 bar

Bandenspanning reservewiel: 4,2 bar

Uitlijngegevens

Condities voor het uitlijnen: hoogte volgens

fabrieksinstelling afstellen en giersensor

en deceleratiesensor initialiseren

Voorwielafstelling:

Sporing: 0±2 mm toespoor, afstelbaar

Camber: -0°35’±45’ afstelbaar

Caster: 3°10’±45’ niet afstelbaar

Achterwielafstelling:

Sporing: 3,0±2,5 mm toespoor, afstelbaar

Wielvlucht: 1°30’±30’ niet afstelbaar

Trekhaakgegevens

Max. trekgewicht: 0 kg (on)geremd

Wijziging voor trekhaak: trekhaak uitsluitend voor

fietsendrager

Smeergegevens

Motorolie:

Specificatie: SL of SM

Viscositeit: 10W40

Vulhoeveelheid (incl. filter): 3,7 l

Toegestaan olieverbruik: 1 liter per 1000 km

Merk en type oliefilter: Denso Full flow met by-pass

Automatische transmissie-olie:

Specificatie: Toyota Genuine ATF WS

Vulhoeveelheid: 3,6 l

Remvloeistof:

Specificatie: SAE J1703 of DOT 3 af fabriek,

bij verversen DOT 5.1

Airconditioning:

Specificatie: R134a

Vulhoeveelheid: 450 ± 30 gram

Specificatie compressorolie: ND-OIL11

Totale olie vulhoeveelheid: 130±15 cc

Aanhaalmomenten/hoekverdraaiing

Cilinderkopbouten: kruislings vanuit midden,

29 Nm, 90°, en 90°

Bougies: 18 Nm

Velgmoeren/bouten: 103 Nm

Klepdekselbouten: 10 Nm

Oliefilter: 17,5 Nm

Onderhoudsintervallen

Onderhoudsbeurt: 1 jaar/15.000 km

Oliefilter: 15.000 km

Interieur-luchtfilter: inspectie 30.000 km of 2 jaar

Luchtfilter: 60.000 km

Brandstoffilter: long life

Bougies: 90.000 km

V-snaren: controle105.000 km of na 6 jaar,

daarna jaarlijks

Versnellingsbakolie: long life

Nokkenastandriem: n.v.t.

Motorolie: 15.000 km

Automatische transmissie-olie: visuele inspectie

op lekkage iedere beurt

Remvloeistof: 30.000 km, daarna om de 4 jaar

Koelvloeistof: 150.000 km of 4 jaar daarna om de

2 jaar/90.000 km

Benodigd speciaalgereedschap voor normale on-

derhoudsbeurten: IT2 (Intelligent Tester 2),

oliefilterdop

Belangrijke modificaties na marktintroductie: geen

Toyota Prius Hybride 1.5 VVT-i 2008

De eerste Prius verscheen in 2000 op de markt. Qua uiterlijk baarde de

hybride weinig opzien, maar de techneuten gingen vooral voor de on-

derhuidse techniek. Een werkelijk storingsvrije hybride-aandrijving met

een uiterst geraffineerde regeling tussen de elektromotoren en de bij-

zondere Atkinson-benzinemotor. De Prius werd een milieuhit!
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