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TECHNIEK
Honda Insight hybride

Insight goedkopere variatie op gewild thema

Het schijnt op de weg binnenkort groen te gaan zien van

de hybride-modelvarianten, zo beloven autofabrikanten.

Maar voorlopig gaat het wat dat betreft nog altijd tus-

sen Honda en Toyota. Beide zeer succesvol in hybrides,

beide dit jaar met nieuwe modellen. Waarbij Honda met

de Insight opnieuw een andere koers kiest dan Toyota.

Honda houdt het graag simpel, en daardoor goedkoper.

Natuurlijk had Honda bij de presentatie van 
de nieuwe Insight een exemplaar van de eerste
Insight meegebracht. Tien jaar geleden bracht
Honda met dit stroomlijn-coupeetje de allereer-
ste hybride op de Amerikaanse markt. Iets later
kwam Toyota met de Prius naar de VS, wel was
dat saaie sedannetje in Japan al sinds 1997 te
koop.
In 2003 kwam Honda met de eerste Civic
IMA, Integrated Motor Assist. Daarmee
werd afgestapt van het nogal experi-
mentele Insight-concept, en kreeg 

diens IMA-aandrijf lijn een meer praktische en
alledaagse verpakking.

Beperk de kosten
De oer-Insight was volledig gebouwd op zuinig-
heid, erg praktisch was het tweezittertje niet.
Een klein aantal kwam ooit naar Engeland,

daar kon de rechtsgestuurde Japanse versie ver-
kocht worden. Voorin huisde een 1.0 driecilin-
der met elektrische ondersteuning, hetzelfde
idee dat in de Civic Hybrid (en de nieuwe In-
sight) is voortgezet. Hij had een vijfbak, net als
de eerste Civic Hybrid. Zijn speciale bouw
maakte de maar 850 kg wegende Insight in-
drukwekkend zuinig. Met 56 kW aan boord
scoorde hij 3,4 l/100 km gemiddeld verbruik, en
80 g/km CO2.
Maar van het begin af bedacht Honda dat het
milieu pas echt gediend is met een normaal
verkoopbaar product, niet met experimentele
éénlingen. Dat vergt een normale verkoopprijs,
terwijl een tweemotorige hybride principieel
duurder is dan een gewone auto. Dus moest de
hybride-aanbouw minimale meerkosten mee-
brengen.

Een schat aan ervaring
Hieruit volgde de keus voor IMA, een schijfvor-
mige elektromotor/generator tussen de ver-

Honda populariseert 

In oranje hier de motor/generatorschijf, nauwelijks 
anders dan bij de Civic Hybrid. Achterin het verklein-
de pakket van accu’s en stroomregeling, met aan-
voer (rechts in beeld) en afvoer (links) van koellucht.
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brandingsmotor en de versnellingsbak. Bruik-
baar met standaardmotoren en -transmissies,
het samenstel wordt niet veel groter en vergt
geen verbouwde motorruimte. Veel simpeler
maar ook goedkoper dan Toyota’s vernuftige
Hybrid Synergy Drive, met afzonderlijke elek-
tromotor en generator aan een speciale plane-
taire transmissie.
Hierbij maakt de planetaire transmissie het
mogelijk naar believen de vermogensstromen
te regelen tussen de twee motoren, de genera-
tor en de wielen. Een sterke elektromotor kan
met of zonder de verbrandingsmotor de aan-
drijving verzorgen. Slimme regeling moet zor-
gen dat elk onderdeel van Hybrid Synergy Dri-
ve steeds in zijn gunstigste werkgebied draait.
Honda koos voor een kleine elektromotor die
alleen de verbrandingsmotor ondersteunt, of
omschakelt op generatorwerking. Pas nadat in
de huidige Civic Hybrid van handschakeling op
een CVT-automaat werd overgestapt kreeg
Honda meer mogelijkheden om de benzinemo-
tor in een optimaal werkgebied te houden.

Ook hier is slimme regeling cruciaal om het
beste eruit te halen. Daarom blijven Honda en
Toyota bij hun systeemkeuzes. Ze hebben gauw
zo’n twintig jaar onderzoek zitten in de meest
ideale balans tussen motoren, generator en
overbrenging naar de wielen. Toyota koos een
dure technische oplossing die veel vrijheid in
de regeling biedt. Voor Honda was vooral ook
belangrijk: hoe houd je een hybridesysteem be-
taalbaar?
De vele merken die met hybrides willen komen
zullen vooral iets moeten verzinnen om die
twintig jaar studie op goede regelstrategieën in
te halen. En te sappelen over kosten, want ‘off
the record’ zeggen Honda-techneuten zeker te
weten dat Toyota nog altijd geen cent winst
heeft gemaakt met Priussen.

Massaproduct
Zo belanden we bij de nieuwe Insight, die bena-
drukt de keuze van Honda. Fabian Ottman van
het Europees ontwikkelingscentrum kondigt
hem aan als “een betaalbare hybride voor de
hele wereld”. In vergelijking met de Civic Hybrid
is bij deze Insight vooral gestreefd naar een nog
lagere prijs.
Honda rekent, onge-
twijfeld terecht, op
een sterk toenemende
vraag naar zuinige
hybrides. Er zouden
200.000 Insights per

jaar de deur uit moeten. Moeten, want zo’n
aantal betekent goedkopere massaproductie,
wat de Insight mede aan een scherpe prijs
helpt. Op weg naar een half miljoen Honda-
hybrides per jaar. In het najaar volgt een
hybride CR-Z coupé, mogelijk onder een andere
typeaanduiding. Na 2010 volgt een hybride
Jazz. Al eerder gaf Honda aan niets te zien in
grote hybridemodellen, tenminste niet buiten
de VS waar ook de Accord als hybride wordt ge-
leverd.

Gelijkenis en verschil
Op het oog is de vijfdeurs Insight nogal een
concurrent voor de vierdeurs Civic Hybrid. On-
geveer even groot, maar een stuk praktischer
en Europeser met zijn vijfdeursvorm en einde-
lijk ook een neerklapbare achterbank. Net als
de Toyota Prius, waar de Insight wel heel erg op
lijkt.
Bij de technische uitleg wordt genoemd dat de
motorsectie van de carrosserie afkomstig is van
de vorig jaar verschenen Jazz. Verder zou de 
Insight een geheel zelfstandig model zijn. Nu
weten we dat ook de Civic Hybrid iets van de
Jazz heeft, namelijk diens 1.3 basismotor, met
in IMA-opstelling een andere cilinderkop. De
hele bodemgroep van de Insight is bij nadere

hybride

Een nieuw dashboard met ‘Eco Assist’-meters moet
aanzetten tot een zuinige rijstijl. Probeer de ach-
tergrond van de driedimensionale snelheidsmeter
groen te houden, en let op dat het eco-balkje on-
derin de toerenteller weinig naar links of rechts
uitslaat. Dan krijg je (daarboven) extra steeltjes,
meer blaadjes daaraan, en misschien zelfs een
bloemetje erop.

Een blik op het onderstel vertoont veel gelijkenis
met de kleinere Honda Jazz. Bodem en motor zijn
daarvan aangepast voor de Insight, met iets lan-
gere wielbasis en veel langere carrosserie.

Nu het accupakket plat
ligt kan ook bij een
Honda-hybride de ach-
terbankleuning om-
klappen. Onder de
laadvloer, achter het
accupakket, is er nog
een flinke bergruimte
bij een bandenrepara-
tieset in plaats van een
echt reservewiel.
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beschouwing aan de Jazz ontleend, met enkele
aanpassingen.
Zo staat de Insight in formaat tussen de Jazz en
Civic. Door de 25 cm kortere wielbasis gaat het
er achterin duidelijk minder ruim aan toe dan
in een Civic Hybrid. In de bagageruimte even-
eens, al liggen accu’s en regelelektronica nu
plat tussen de achterwielen, waar ze in een
Civic rechtop staan. Pas als afgezien wordt van
een reservewiel, zodat een f linke bergbak on-
der de vlakke bagagevloer vrijkomt, krijgt de
Insight ruim 400 liter laadruimte. Maar goed,
de achterbankleuning kan nu wel om.
De IMA-aandrijf lijn lijkt in eerste instantie uit
de Civic overgenomen. Maar het elektrische
deel blijkt volledig herzien, het is kleiner en
lichter gemaakt, en goedkoper in productie.

Maatje minder
Niet voor niets lijken Prius en Insight op elkaar.
Hun uiterlijk is sterk gericht op goede stroom-
lijn, volgens principes van de Duitse professor
Kamm, met een hoge en recht afgesneden ach-
terkant. Daarom kwam Honda niet onder een
gelijksoortige vorm als de Prius uit. Met een af-
lopend dak, dat de hoofdruimte achterin be-
paald geen goed doet. Het neemt niet weg dat
de Insight vlot oogt, en groter lijkt dan hij is.
Een halve meter langer dan een Jazz, maar 15
cm korter dan een Civic-sedan.
Verder is de Insight een decimeter lager dan
een Jazz, daarom kon niet de benzinetank
onder de hoger geplaatste voorstoelen behou-
den blijven. Bij de Jazz en vijfdeurs Civic geeft
dat veel bagagevolume, bij de Insight ligt de
tank gewoon onder de achterbank. Het blijft
passen en meten. Het accupakket kon mede
kleiner en lichter omdat het maar 100 Volt le-
vert, tegen 158 in de Civic Hybrid. Vanzelf krijg
je dan dat de elektromotor wat minder vermo-
gen kan leveren.
Hoewel de Insight maar een kilo of vijftig min-

der weegt dan een Civic Hybrid is ook het ver-
mogen van de 1.3 i-DSI benzinemotor iets ge-
temperd, ten gunste van een lager verbruik.
Het blijft dezelfde (oude) Jazz-motor, met dub-
bele ontsteking, twee kleppen per cilinder, en
een speciaal VTEC-systeem. Deze VTEC-klepbe-
diening kan alle kleppen dicht houden bij af-
remmen op de motor, om pompverliezen te
elimineren en maximale remwerking uit de
IMA-generator te halen. De nieuwe Jazz heeft
motoren met vier kleppen per cilinder, zonder
dubbele ontsteking.

Bestuurder meehelpen
Een van de dingen die Honda in de loop der
jaren leerde is dat hybridetechniek weinig ople-
vert als de bestuurder niet meewerkt. Officiële
verbruikscijfers worden in de praktijk lang niet

gehaald, eigen onderzoek bevestigde wat velen
zo wel weten, een zuinige rijstijl scheelt zomaar
20% in verbruik.
Daaraan moet Eco Assist helpen. Moderne
weergavetechnieken maken veel mogelijk.
Waar je vroeger op een vacuümmeter zuinig of
onzuinig gasgeven aangaf, verkleurt in deze
Honda de achtergrond van de snelheidsmeter.
Een niet te missen signaal. Een display met tak-
jes, blaadjes en bloemetjes die groeien bij zui-
nig rijden, moet het leuk maken. Bij afzetten
van de auto verschijnt een overzicht van de zui-
nigheidsscore over de laatste drie ritten, om de
bestuurder op te voeden.
Verder helpt een eco-knop. Die verandert de re-
gelstrategie van de aandrijf lijn, en de reactie
van het gaspedaal. Kort en goed wordt wat acce-
leratiepotentieel ingeleverd om het verbruik te
drukken. De andere kant op kan ook. Wie
meent het beter te weten dan de CVT-automaat
kan nu met f lippers bij het stuur zelf in zeven
stappen schakelen. Echt snel wordt de Insight
dan nog niet, vooral een stuk onzuiniger.

Debuut op AutoRAI
Wie alle Eco Assist-adviezen volgt rijdt een ech-
te zuinigheidsrit: remmen en vooral gas geven
moet ten koste van (bijna) alles vermeden wor-
den. Dan benader je het opgegeven gemiddelde
van 4,6 l/100 km, ofwel 105 g/km CO2, maar
maakt weinig vrienden bij medeweggebruikers.
Het scheelt maar een paar grammetjes CO2 met
wat de Civic Hybrid moet kunnen.
De verkoop start hier in april, tegelijk met de
AutoRAI. Dan wordt de scherpst mogelijke defi-
nitieve prijs vastgesteld, “enkele duizenden
onder de Civic”, dus iets tussen 21.000 en
22.000 euro? Er komen drie uitrustingsversies,
de duurste zou het populairst worden. De
meeste klanten zouden zakelijk zijn, naar de
importeur hoopt voor 70% geen bestaande
Honda-rijders.
Er komt zoals het nu staat geen plug-in Honda,
zegt hybride-expert Hideharu Takemoto. Dat
verplaatst alleen de uitstoot van de auto naar
de elektrische centrale. Ook voorlopig geen Li-
ion-accu’s, “dat is veel te duur”. Ze zitten wel
in de grote FCX brandstofcel-sedan, welke hier-
heen komt ná een hybride Jazz, over een jaar of
drie, vier. ●

Peter Fokker

Nadeel van de hoge
‘Kamm-staart’ is de ge-
deelde achterruit. Net
als bij de vijfdeurs Civic
en de Toyota Prius. Het
uitzicht wordt beperkt,
de vlak liggende bo-
venste ruit is niet vrij
van vertekening.

De grafiek toont het aparte prestatiekarakter van
een hybride. Een enorm hoog aanzetkoppel van de
elektromotor, die bij stijgend toerental steeds het-
zelfde vermogen blijft bijdragen, maar steeds min-
der koppel.
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Optimale stroomlijn naar de principes van de oude Duitse pro-
fessor Kamm dwingen tot een vorm die sterk op de Toyota Prius
lijkt, die volgens dezelfde principes is gevormd.
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