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



ATC INFORMATIE
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

Peter van Casteren is de winnaar van de ATC Trofee 2009. Bij de uitreiking van de 

trofee prees ATC-voorzitter Nico Tol de technisch trainer van Toyota om zijn gave,

ingewikkelde techniek eenvoudig over te brengen. Van Casteren bewees het gelijk

van de voorzitter met een boeiende voorstelling in het AMT-ATC Technisch Theater 

op de AutovakRAI. Onderwerp: Toyota Prius in de werkplaats.

Toyota-trainer Peter van Casteren
toont een foto waarop hij zicht-
baar is op een beursstand. Maar
wie is toch die vrouw naast Van
Casteren? Juist, Prinses Maxima.
“Al Gore, ex-president Bush,
Maxima, allemaal zijn ze geïnte-
resseerd in hybride-aandrijving”,
weet Van Casteren. Hij weet ook
waarom: “Hybride-aandrijving ver-
enigt het beste van twee werelden.
De verbrandingsmotor is onzuinig
bij lage belasting, de elektromotor
biedt een hoog rendement bij ie-
dere belasting. De uitlaatgassen
van een verbrandingsmotor belas-
ten het milieu, de elektromotor
produceert geen uitlaatgassen ter
plaatse. Aan de andere kant heeft
een elektromotor grote zware ac-
cu’s nodig, terwijl een brandstof-
tank compact en licht is.
Bovendien is een lege tank zo weer
gevuld, terwijl het opladen van ac-
cu’s heel lang duurt. Kortom, als
je in een hybride-aandrijf lijn de
verbrandingsmotor en de elektro-
motor combineert, vallen alle
minnen van beide krachtbronnen
tegen elkaar weg”.

Full hybrid
Van Casteren ziet de hybride niet
als tijdelijke oplossing op weg
naar het ultieme ecovoertuig: “Als
je de verbrandingsmotor helpt
met een elektromotor maak je
hem schoner, zuiniger en krachti-
ger. Toyota doet dat nu met een

Toptrainer bereidt werk-
plaats voor op Prius III

benzinemotor, maar hetzelfde
kun je doen met een diesel of met
een motor die op biobrandstof
loopt of op CNG. Zelfs zuiver elek-
trische voertuigen kun je hybridi-
seren. Bijvoorbeeld met behulp

Topvoorstelling in het AMT-ATC Tech-
nisch Theater. Toyota-trainer Peter
van Casteren presenteert het werken
aan de Toyota Prius.

Toyota Prius, 
een normale auto 
met een paar bijzonderheden. 
Achterin het batterijpakket, 
voorin naast de benzinemotor 
de hybridetransmissie en de inverter.

van brandstofcellen. Je neemt dan
de energie voor onderweg mee in
de vorm van waterstof. Dat houdt
de batterij compact. Dus geloof
mij maar, hybridetechniek gaat
nooit meer weg”.
Van Casteren maakt onderscheid
in verschillende soorten hybride-
aandrijvingen. De ‘micro hybrid’,
ziet hij eigenlijk niet als hybride-
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Hybridetransmissie in
de Prius III. Nieuw is de
planetaire reductie-unit.
Die is nodig omdat
Motor Generator 2 nu
een hoger toerental
draait. Let op de olie-
pomp. Die wordt aan-
gedreven door de ben-
zinemotor. Bij slepen
draait MG2 dus onge-
smeerd.

Het grijze doosje rechts
is de inverter-converter.

De inverter zet 200 V gelijkstroom om in driefase wisselstroom van maximaal
650 V. In de Prius II was dat maximaal 550 V. Door het hogere toerental van
MG2 in de nieuwste Prius, nam het ampèrage af, zodat er minder warmte ont-
wikkeld wordt in de inverter. Die is dan ook 36% kleiner en lichter dan zijn
voorganger.

auto: “De elektromotor in zo’n
microhybride zorgt niet voor aan-
drijving van de wielen, hij functi-
oneert alleen als stop-startsys-
teem”. Met de ‘mild hybrids’ van
Honda ligt dat anders: “De elek-
tromotor ondersteunt de benzine-
motor bij de aandrijving. En bij
afremmen functioneert hij als ge-
nerator en laadt de batterij weer
op”. De ‘full hybrid’ Toyota Prius
gaat nog een stapje verder: “Die
kan ook zuiver elektrisch rijden.
En wat is er nu mooier dan hele-
maal stil in de file met het andere
verkeer mee rijden?” Met een
mild hybrid kan dat niet: “Al moet
die in de file maar 10 cm vooruit,
dat kan niet zonder de verbran-
dingsmotor te starten”.

de CO2-uitstoot zakte naar 89
g/km. Ondertussen werd de aan-
drijf lijn krachtiger en stiller. Het
systeemvermogen ging omhoog
van 113 naar 134 pk en het geluid
nam af met 4 dB”.
Dat laatste was van belang omdat
sommige klanten klaagden over
teveel geluid bij snel optrekken.
“Dat ontstaat door het CVT-karak-
ter van de aandrijf lijn. Om dat
‘loeien’ tegen te gaan, vergrootte
Toyota de cilinderinhoud van 1,5
naar 1,8 liter”.
Ook die grotere motor ademt via
het aangepaste kleppendiagram
van de Atkinson Cycle: “Dat be-
perkt de pompverliezen en maakt
de motor dus zuiniger”.
“Waarom gebruiken andere auto-
fabrikanten die Atkinson Cycle
niet?”, wil een bezoeker van het
Technisch Theater weten. “De At-
kinson Cycle beperkt het vermo-
gen van de motor”, antwoordt Van
Casteren. “Voor andere auto’s is
dat niet acceptabel. Voor de Prius
wel. Die heeft immers een elektro-
motor om te assisteren als er vol
vermogen gevraagd wordt.”
Nog iets ongewoons aan de motor
is de uitlaatgasterugwinning: “Als
de verbrandingsmotor stilstaat in
de file, produceert hij geen warm-
te voor de kachel. In de Prius II
sloeg de motor dan weer aan om
warmte te produceren. Dat is na-
tuurlijk zonde. De Prius III ge-
bruikt daar de teruggewonnen
uitlaatgaswarmte voor”.
Overigens blijft het klimaat in de
auto ook in de zomer aangenaam:
“De airco werkt elektrisch, dus die
draait gewoon door als de verbran-
dingsmotor stilstaat. Ook de stuur-
bekrachtiging en de waterpomp
zijn elektrisch en een 12V-dynamo
is niet nodig. Dus een Multi-V-
riem kom je in de Prius III niet
meer tegen”.

Grotere motor
De Toyota Prius I, die in 2000 in
Nederland op de markt kwam,
was al zo’n full hybrid: “Die auto
was alleen voor Japan bedoeld,
maar er kwam ook interesse uit
het buitenland”. Vanaf 2003
zorgde de Prius II voor een echte
doorbraak van de hybride en in de
komende Prius III heeft Toyota de
full hybrid-techniek verder ver-
fijnd: “De Prius III is nog zuiniger.
Het brandstofverbruik ging om-
laag van 4,3 naar 3,9 l/100 km en
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het dak om het interieur koel te
houden als de auto geparkeerd
staat. Dus de Prius is een normale
auto om aan te werken, maar rea-
liseer je waar je aan begint.”

Niet slepen!
Hoe normaal ook, de Prius kent
een paar bijzonderheden: “Ga er
nooit vanuit dat het hybridesys-
teem uit staat als je niets hoort.
Staat het aan en raakt de batterij
te ver ontladen, dan slaat de
motor onverwacht aan. Dus kijk
goed op het dashboard of het sys-
teem uitstaat, verwijder de sleutel
en draag hem bij je”.
Aandachtspunt twee: “Sleep een
Prius nooit! Ik kan me eigenlijk
geen reden voorstellen waarom je

Nieuw in de Prius III:
Touch Tracer. De stuur-
wielschakelaars bedie-
nen zonder op het
stuurwiel te kijken.

De batterij bestaat uit 28 van 
deze modules. De zes cellen leveren
ieder 1,2 V.

Onder de vloer van de bagageruimte
ligt het NiMH-batterijpakket. Let op
de serviceplug rechts.

Inclusief behuizing en toebehoren weegt het batterijpakket 39 kg. De ventila-
tor en temperatuursensoren zijn nodig omdat bij laden en ontladen zo’n 15%
van de elektrische energie in warmte wordt omgezet. De batterijcomputer
houdt de ladingstoestand continu tussen 50 en 75%. Zo zorgt hij ervoor dat
de batterij een autoleven lang meegaat. Als de auto lang stilstaat kan zelfont-
lading roet in het eten gooien. Daarom adviseert Peter van Casteren om in dat
geval de motor minstens eens per drie maanden te laten draaien.

Minder koppel?
Naast de verbrandingsmotor heeft
de Prius twee elektromotoren:
“Motor Generator 1 (MG1) is de
kleine. Die werkt als startmotor
en als dynamo. Motor Generator 2
(MG2) drijft de wielen aan en wint
energie terug bij het remmen.
Beide motoren zijn driefase wissel-
stroommotoren, dus heeft de
Prius een elektrische omvormer
die de 200 V gelijkstroom uit de
batterij omzet in driefase wissel-
stroom en andersom. Die omvor-
mer noemen we inverter”, doceert
Van Casteren. “In die inverter zit
verder een DC/DC converter die de
hoge spanning uit de batterij
omzet in 14 V om het laagspan-
ningscircuit te voeden.”
De verbrandingsmotor en de beide
elektromotoren zijn aan elkaar ge-
koppeld via een planetair tand-
wielstelsel. De Prius III heeft een
tweede planetair stelsel: “Dat
zorgt ervoor dat het toerental van
de grote elektromotor meer dan
verdubbelt. Het was maximaal
6000 t/min, in Prius III wordt dat
13.000 t/min”.
Wat levert dat op? “U weet wel-
licht dat vermogen gelijk is aan
koppel maal toerental. Als je bij
ongeveer gelijkblijvend vermogen
(van 50 naar 60 kW) het toerental
verdubbelt, halveer je het koppel.
En het koppel is een maat voor de
stroom die er loopt. Vermindert de
stroom, dan kun je toe met min-
der koper. Bovendien zorgt min-
der stroom voor minder warmte-
ontwikkeling in de inverter. Dus
kun je ook die in formaat bijna
halveren.”
Heel mooi, maar wel een beetje
jammer dat ook het koppel bijna

halveert van 400 Nm naar 207
Nm. “Daarom is dat tweede plane-
tair tandwielstelsel toegevoegd.
Dat reduceert het toerental van
Motor Generator 2 met een factor
2,64. Het koppel aan de voorwie-
len neemt daardoor niet af, maar
juist toe. Het gaat van 400 naar
546 Nm.”

Normale auto
Normaal gesproken traint Peter
van Casteren Toyota-autotechnici.
In het AMT-ATC Technisch Thea-
ter spreekt hij voor autotechnici
uit alle mogelijke autobedrijven.
Speciaal voor hen neemt hij een
aantal aandachtspunten bij het
werken aan de Prius door: “De
Toyota Prius is een normale auto
om aan te werken. Hij heeft het
gewone onderhoud nodig zoals we
dat van alle auto’s kennen. Dus
motorolie verversen, koelvloeistof,
nieuwe banden, balanceren, airco-
service, een keer een ruitreparatie,
schadeherstel, nieuwe remmen.
Alhoewel, de Prius remt heel veel
op zijn elektromotor. Er zijn Prius-
sen in Nederland die al meer dan

200.000 km op hun eerste setje
remblokken rijden”.
Goed, de Prius is dus een normale
auto om aan te werken. “Maar het
is wel een high tech auto”, waar-
schuwt Van Casteren. “Zo wordt
in deze auto elektrisch gescha-
keld, elektrisch gas gegeven en
elektrisch geremd. Als je een scha-
kelaar op het stuur aanraakt,
wordt dat op het dashboard weer-
gegeven, er is elektrische airco en
een head up display als in de JSF.
En dat is allemaal standaard op de
Prius III. Een luxere uitvoering
kan zichzelf ook volledig automa-
tisch parkeren, heeft adaptieve
cruise control met radar die ook
het Pre Crash Safety-systeem in
werking zet, en zonnecellen op

Hybridebatterij Temperatuursensoren

Batterij
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ooit een Prius zou moeten slepen,
maar doe het niet!” Van Casteren
legt ook uit waarom niet: “Motor
Generator 2 is gekoppeld aan de
voorwielen. Door de voorwielen te
draaien, draai je de rotor met per-
manente magneten rond in een
veld met spoelen. En dus wek je
een elektrische stroom op. Dat
moet je al niet willen, maar als je
ook nog een beetje vaart maakt,
gaat MG2 zomaar 6, 7, 8, 9 of
10.000 toeren draaien. Maar de
oliepomp die MG2 smeert is ge-
koppeld aan de benzinemotor, dus
die draait niet mee. Kortom: een
Prius nooit slepen, altijd de voor-
wielen in de lucht”.
Nog een tip: “Gebruik de juiste
krikpunten. Doe je dat niet, dan
kun je met een hefarm een hoog-
spanningskabel beschadigen”. Ook
bij de verversing en aanvulling
van vloeistoffen is het goed om de
voorschriften te volgen: “Gebruik
je niet de voorgeschreven koel-
vloeistof dan kun je daarmee de
koelkanaaltjes in de inverter be-
schadigen. De aircocompressor
werkt elektrisch. Daar gaan oranje
hoogspanningskabels naartoe.
Daarom wordt er een olie ge-
bruikt, die elektrisch isolerend is”.

Stationair draaien 
in de testmode
Verder loopt een Prius niet zo-
maar stationair: “Alleen om de
batterij op te laden. Dus als je CO

zou willen meten of de ontsteking
wilt controleren, moet je een truc
uithalen. De Toyota-autotechnicus
doet dat met de Toyota-diagnose-
tester, maar het kan ook zonder.
Hoe dat moet? Dat vind je op de
technische informatie-website van
Toyota”.
“U kunt het toch ook gewoon ver-
tellen”, vindt een Theater-bezoe-
ker. “Liever niet”, zegt Van
Casteren. “Door die testmode in te
schakelen schakel je de Traction
Control uit. Ga je dan met de auto
rijden, dan kun je het hybridesys-
teem zwaar beschadigen.”
Ook voor het remsysteem gelden
aparte procedures: “Als je op de
rem trapt wil je niet zomaar dat
de remblokken aangedrukt wor-
den. Je wilt immers remenergie te-
rugwinnen via de elektrische
transmissie. En dus gaat er bij stil-
stand geen remdruk naar de ach-
terwielen. Ook voor het ontluch-
ten van de remmen gebruikt de
Toyota-autotechnicus de Toyota-
diagnosetester”.
Ten slotte het hoogspanningsys-
teem. “Alle hoogspanningskabels
zijn oranje gekleurd. Wil je zeker
weten dat ze spanningsloos zijn,
zet dan het contact uit, neem de
12 V accuklemmen los, verwijder
met elektrisch isolerende hand-
schoenen de serviceplug op de bat-
terij en wacht 10 minuten om de
condensatoren de tijd te geven
zich te ontladen. Daarna controle-
ren of de aansluitingen echt span-
ningsloos zijn en isoleer de
losgenomen aansluitingen.” Sa-
mengevat: “De Prius is een nor-

male auto om aan te werken,
maar denk aan de bijzonderheden
en werk volgens de regel: eerst 

kijken en denken, dan pas doen!”

Toptrainer
Na de voorstelling, wordt Van Cas-
teren overstelpt met vragen:
“Waarom is de Prius geen serie-
hybride? Waarom gebruikt Toyota
de hybridetechniek alleen in de
Prius en niet in andere modellen?
Waarom geen lithium ion-batterij?
Hoe voorkom je dat de batterij leeg
raakt? Waarom kun je de batterij
niet thuis opladen? Hoe reageert
de batterij op hele hoge en hele
lage temperaturen? Waar moet ik
op letten als ik een gebruikte Prius
inkoop?” Van Casteren beant-
woordt ze stuk voor stuk op zijn
eigen rustige en duidelijke manier.
De ATC Trofee had zich geen be-
tere winnaar kunnen wensen. �

Erwin den Hoed

Optie: dankzij zonnecellen en ventila-
tor wordt het interieur in de gepar-
keerde Prius III niet te heet.

Drie minuten vooraf een druk op de
afstandsbediening, en de airco blaast
het interieur voor het wegrijden
heerlijk koel.

Het hybridesysteem in onderdelen trekt veel publiek op het toneel. Helemaal
links oud ATC Trofee-winnaar Tom Rampaart.

ATC Trofee 2009
De ATC Trofee wordt al sinds 1987 tweejaarlijks uitgereikt aan per-
sonen met grote verdiensten voor de kennisoverdracht in de auto-
techniek. Onder meer Paul Klaver (Castrol en AMT), Jan Polman
(HTS Autotechniek), Ruud Metzelaar (GMTO), Tom Rampaart (free-
lance trainer), Christian Van den Bergh (Citroën Benelux), Alex
Swagemakers (ATG/TTA) en Ep Gernaat (Timloto) kregen de trofee
eerder uitgereikt. �

Toyota/Lexus-trainer Peter van Casteren (links) ontving de ATC Trofee uit
handen van ATC-voorzitter Nico Tol. Die prees Van Casteren om zijn gave
ingewikkelde techniek begrijpelijk over te brengen: “Hij onthulde de ge-
heimen van de hybridetechniek aan vele vakcollega’s en nam bij hen de
angst weg voor deze vernieuwende aandrijftechniek. Zijn presentaties en
trainingen smaken altijd naar meer”. 
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