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Foto’s/Tekeningen: Honda

Combinatie van Civic Hybrid- en Jazz-techniek

Honda deed zijn best hybridetechniek zo goedkoop mogelijk te houden met het IMA-

motorsysteem. Bovendien alleen in een standaard Amerikaans/Japans Civic-sedanmo-

del. Daarnaast moet de Insight nu nog universeler en goedkoper zijn, om hele volks-

stammen in een hybride te krijgen. Onder een eigen uiterlijk heeft de Insight daarom

veel standaardtechniek, met oog op de kostprijs.

De strategie om een hybride niet met hoogdra-
vende, kostbare techniek aan betere prestaties
te helpen, maar het juist simpel en goedkoop te
houden, heeft al succes opgeleverd. In april was
de Insight de best verkochte auto in Japan.
Dit ondanks de keus om er een vijfdeurs model
in Europese stijl van te maken. Eerst werd lang
volgehouden dat een (Civic Hybrid) sedan beter
in de smaak zou vallen bij Amerikanen en Ja-
panners, en dat is tenslotte een meerderheid
van de wereld-automarkt.
Bovendien is het knap gedaan, om uit groten-
deels bestaande elementen iets nieuws te ma-
ken. De hybride aandrijf lijn uit de Civic is wel
verbeterd, maar voor de Insight niet hemels-

breed anders. Ook is op handige manier de bo-
demgroep van de Jazz een beetje, maar niet
heel veel verbouwd.

Onderstel overgenomen
Honda maakt er geen geheim van dat de losse
delen van het onderstel uit de Jazz afkomstig
zijn. Wielophanging, remmen en besturing
werden overgenomen, inclusief de voorste sec-
tie van de Jazz-bodem. Achter de motorruimte
werd met reden anders gekozen.
Bij de Jazz ligt de benzinetank onder de voor-
stoelen, zodat onder de opklapbare achterbank
een lage laadvloer mogelijk is. Bij de Insight
gaven de ontwerpers voorrang aan een lage car-

rosserielijn voor minimale luchtweerstand. Dus
geen tank onder de voorstoelen, die dan hoger
staan zodat het dak ook omhoog moet. Hier ligt
de tank gewoon onder de achterbank.
Het achterstuk van de (verlengde) bodem moest
toch al specifiek voor de Insight gemaakt wor-
den. Tussen de armen van de semi-onafhanke-
lijk geveerde achteras ligt het accupakket, met
de stroomregeling erbij. Omringd door een ver-
sterkte structuur als botsbescherming voor dit
zeer kostbare onderdeel.

Kleiner en lichter
Het pakket van NiMH-accu’s en elektronica, dat
bij de Civic rechtop achter de achterbank staat,

Kruisbestuiving

AUTO
Honda Insight technisch bekeken

Kern van de zaak is natuurlijk de hier uitgelichte
hybride-aandrijflijn. De elektrische motor/genera-
torschijf is nog dunner geworden, verder vindt je
voorin alleen de hoogspanningskabels (oranje). 
De eveneens verkleinde accu’s en regelorgaan 
liggen tussen de achterwielen. Flinke koellucht-
buizen zuigen aan uit het interieur, en blazen uit
achter de bumper.
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De onderstelelementen stammen allemaal van de
Jazz. Hier op een Japanse tekening, met rechtse be-
sturing. Merk op dat de benzinetank voor de ach-
teras ligt, bij de Jazz is dat onder de voorstoelen.

kan de tuimelaarhelft die op de klepsteel rust
al of niet doorverbonden worden met tuime-
laarhelften die op hoge of lage nokken lopen.
Nadeel van het IMA-systeem is dat de benzine-
en elektromotor niet te scheiden zijn. Er zit
geen koppeling tussen, die komt daarna pas,
zoals gebruikelijk voorop de transmissie.
Daarom lijkt het of de Insight (en de Civic)
nooit alleen elektrisch aangedreven wordt. De
benzinemotor draait altijd mee. Maar dat kan
dus met gesloten kleppen zijn, en zonder ont-
stekingsvonk. Er zijn geen pompverliezen meer

De gelijkstroommotor dient tevens als generator,
ook voor de boordspanning, en als starter. Hij is in
de Insight nog maar 36 mm dik, tegen 62 mm in de
Civic Hybrid. Daarbij is deze dunnere motorversie
ook wel ietsje zwakker.

Het complete IMA-aggregaat, waarin de 1.3 benzi-
nemotor altijd al uit de Jazz stamde. Voor de In-
sight zijn weer kleine verbeteringen aangebracht.
Ook ligt de inlaat nu achter de motor, boven de
uitlaat, in de langere neus van de Civic zitten gas-
klephuis en hoofdinlaat voorop.

Een traploze duwbandautomaat met droge koppe-
ling maakt regeling van het motortoerental over
een breed gebied mogelijk, ook belangrijk voor de
zuinigheid.

Stator IPM Rotor

als de kleppen dicht staan, alleen de mechani-
sche wrijving blijft. Zo levert de benzinemotor
ook geen remwerking bij gas loslaten, de bedoe-
ling is maximale remwerking uit de als genera-
tor werkende elektrische schijf te halen.
Bij zeer lichte motorbelasting, ofwel zo goed als
constante en niet te hoge snelheid, gaat de ben-
zinemotor ook in ‘slaapstand’ en gebeurt de
aandrijving elektrisch. Dat kan, als we de ex-
perts mogen geloven, tot een tempo van 70
km/h. Maar je ziet het dus niet op de toerentel-
ler, de benzinemotor valt niet stil.

Economisch regelen
Net als bij de Civic is de airco eveneens hybride,
met zowel mechanische als elektrische aandrij-
ving. Hij kan dus doordraaien als het start/stop-
systeem de motor afzet bij stilstaande auto.
Nieuw is een Econ-knop die onder meer daarop
ingrijpt.
Hij verandert om te beginnen de respons van de
gasklep en regeling van de traploze automaat,
naar zo constant mogelijke motorbelasting. Dat
wil zeggen: met zo klein mogelijke acceleratie-
pieken. Daartoe wordt ook het motorvermogen
teruggeregeld. Daarnaast gaat het start/stopsys-
teem vaker en langer de motor uitzetten. En
dan gaat in Econ-stand toch de airco uit, met de
interieurventilatie op recirculeren, om zo min
mogelijk te koude of te warme buitenlucht op
temperatuur te moeten brengen.
Modieus en contraproductief is dat de traploze
automaat nu ook in zeven stappen geschakeld
kan worden met knoppen in het stuurwiel.
Daar wordt de Insight zeker niet zuiniger mee.
Maar het geeft een kennelijk toch gewenst idee
van sportiviteit. �

Peter Fokker

AUTO
Honda Insight technisch bekeken

is hier niet zomaar op zijn kant onder de vloer
geschoven. Dit samenstel is bijna 20% kleiner
en 30% lichter gemaakt. Bovendien is de lucht-
koeling verbeterd, plus de sturing van het laden
en ontladen. Daardoor presteren de accu’s als
geheel weer beter dan in de IMA-generatie van
de Civic Hybrid.
Ook de schijfvormige elektromotor/generator
kon weer compacter, terwijl er voor de Civic
Hybrid op dat punt al een grote slag was ge-
maakt. Het aggregaat werd 40% dunner, al is
dat ook omdat de gelijkstroommotor zwakker
is dan in de Civic. Goed voor 10 kW en 78 Nm,
tegen 15 kW en 103 Nm bij de hybride Civic.
Zo werd de benzinemotor eveneens een beetje
‘gedownsized’. Hoewel het nog steeds de 1.3
met dubbele ontsteking uit de vorige Jazz-gene-
ratie is, heeft hij in de Insight één kW en vier
Nm ingeleverd. Dat ligt aan de meer op zuinig-
heid ingestelde regelstrategie, hoewel ook
kleine veranderingen zijn aangebracht om 
inwendige wrijving te verminderen. Maar de 
Insight is nu eenmaal wat kleiner, beter ge-
stroomlijnd en volgens opgaaf 90 kg lichter 
dan een Civic Hybrid. Dus kan hij met minder
motorkracht toe, wat vanzelf de zuinigheid 
bevordert.

Benzinemotor op stand-by
De hoofdlijnen van Integrated Motor Assist,
zoals Honda zijn hybridetechniek betitelt, blij-
ven onveranderd. Een speciale variant van de
VTEC variabele kleplichthoogte bevat niet al-
leen een ‘gewone’ en een ‘snelle’ inlaatnok,
maar ook een uitschakelsysteem waarbij de
kleppen dicht blijven.
Omschakeling gebeurt via hydraulisch bedien-
de blokkeerpallen in gedeelde tuimelaars. Zo
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