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MILIEU
Derde generatie Toyota Prius

Prius in alle opzichten opgewaardeerd

Je kunt wel stellen dat Toyota met de tweede generatie Prius het hybride autorijden

op de kaart heeft gezet. Na zes jaar moet de derde generatie de krachtige opmars

voortzetten. Zoveel mogelijk een middenklasser, die geen enkele beperking tegen-

over de concurrentie kent als gevolg van zijn hybride-aandrijving. Maar wel verder

versterkte voordelen. AMT liet zich ermee verwennen.

Als we de meest optimistische aanprijzing vol-
gen biedt de nieuwe Prius voor hetzelfde geld
als zijn voorganger 20 kW meer vermogen, een
tien procent lager verbruik, en meer binnen-
ruimte. De wens is om in Europa ondanks eco-
nomische tegenwind met het nieuwe model
ruim 40 procent meer te gaan verkopen.
Niet overal worden hybride-auto’s fiscaal zo be-
voordeeld als in ons land, vandaar dat niet
overal in Europa al zo’n voorspoedige bloei in
de hybrideverkopen optrad. Van 2007 naar
2008 kon Toyota in Nederland de Prius-verkoop
haast verdrievoudigen. En het eind is nog niet
in zicht. Kijken we naar de eerste vijf maanden
van dit jaar, dan zijn alweer de helft meer Pri-
ussen afgezet dan in dezelfde periode van 2008.
In de rest van het jaar hoopt de importeur nog
7500 Priussen te verkopen, waaronder een
klein deel oude modellen. Over heel 2008 gin-
gen er 6500 Priussen de deur uit, dit jaar zou-
den het er dus dik over de tienduizend moeten
worden. In een markt waar aan alle kanten de
krimpscheuren in springen. Als verkoper
spring je dan een heel groot gat in de lucht.

Zakelijker verschijning
Heeft een koper evenveel reden tot jolijt? Na
zes jaar ervaring met de tweede generatie Prius
moest wel volop inspiratie zijn verzameld om
de derde generatie nog aantrekkelijker te
maken. Het is duidelijk dat niet alleen in Ne-
derland een rooftocht onder zakelijk gebruikte
concurrenten op het programma staat. Dat
moet lukken met een opgefrist uiterlijk, een
volledig nieuw interieur, betere prestaties en
volop elektronische verwennerijen die het pro-
gressieve van de Prius III benadrukken.
Al deze vernieuwing maakte de nieuwe genera-
tie ook een kilo of vijftig zwaarder dan de oude,

hoewel de carrosserie niet eens veel groeide, en
de hybride-aandrijving juist aan alle kanten
lichter werd gemaakt.
Sterkere motoren verhogen het prestatiepeil in
snelheid niet overdonderend veel. De top ligt
10 km/h hoger, van de 0-100 acceleratie gaat
een halve seconde af. Geheel in stijl ligt de
grote winst in het verder verlaagde verbruik,
van gemiddeld 4,3 naar een luttele 3,9 l/100
km. Ofwel 89 g/km CO2-uitstoot, waar momen-
teel alleen een smart fortwo diesel nog net

onder komt.
In de praktijk doet de nieuwe Prius niet heel
veel vlotter aan dan de oude, waarmee je ook al
prima in het verkeer meekomt. Wie echt haast
maakt hoort ook nu de benzinemotor meteen
hoog in toeren klimmen, hoe hoog is op het
dashboard niet te zien. Een realistisch gemid-
deld verbruik ruim minder dan 5 l/100 km lijkt
zonder veel moeite haalbaar. Daaraan helpt
een Eco-knop, die de aandrijf lijn extra bedacht-
zaam laat reageren. Ook gaat de elektrisch aan-
gedreven airco uit zodra het interieur op
temperatuur is, maar die zet je na een minuut
of tien gauw weer aan om wat verse, frisse
lucht binnen te krijgen.

Hybride-evolutie

Centraal blijft natuurlijk de hybride-aandrijflijn die
hier zichtbaar is. Volgens Toyota voor 90% anders
dan in de huidige Prius, met hogere prestaties en
tegelijk een lager verbruik.
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Flinke vooruitgang
Van buiten wordt de Prius op gelijkblijvende
wielbasis een ietsje langer en breder. De bo-
demgroep schijnt wel nieuw te zijn, in elk
geval groeiden de spoorbreedten duidelijk. Dat
laatste, en een dak dat achteraan minder sterk
afloopt, helpt toch aan een heel verschil in het
interieur. De zit achterin gaat stukken vooruit,
ook doordat het interieur volledig nieuw werd
gemeubileerd.
Onderdeel daarvan zijn merkbaar betere voor-
stoelen, en een beter (nu in twee richtingen)
verstelbaar stuurwiel. Het grof getekende dash-
board van de tweede generatie maakt in de
derde Prius plaats voor een veel eleganter
model, met overzichtelijker indeling. Een
breed digitaal display geeft veel informatie
weer, aangevuld met een zeer handige head-up
projectie in de voorruit. Daar zie je heel helder
snelheid, eco-meter en navigatieaanwijzingen.
Nadeeltje is dat de uitvoerige verbruiks- en
energiestroomweergaven van de boordcompu-
ter stukken kleiner en minder duidelijk lees-
baar zijn dan in de vorige Prius. Maar
misschien wil de zakenrijder daaraan ook niet

zo nadrukkelijk en constant herinnerd wor-
den. Wel zal hij of zij zich afvragen waarom
Toyota nog steeds het zacht uitziende en aan-
voelende kunststof niet heeft uitgevonden, om
dashboard en deurbekleding een representa-
tieve uitstraling te geven. Bij het nieuwe ont-
werp, waarin een dubbel dashboardkastje
behouden blijft en er nog veel meer bergvak-
ken zijn, zou mooier materiaal het helemaal af
maken.

Tot in detail verbeterd
En de aandrijving dan, daar gaat het toch
vooral om? Toyota verving om te beginnen de
al oudere 1.5 benzinemotor door een aange-
paste versie van de gloednieuwe 1.8 uit de hui-
dige Avensis. Hier niet met de Valvematic
variabele kleplichthoogte, maar wel met Atkin-
son-cyclus van verlengde expansie, door aange-
paste inlaatklepopening. Zodoende krijgt de
1.8 een mechanische compressieverhouding
van 13:1, die effectief vermindert doordat de
inlaat open blijft tijdens het begin van de com-
pressie.
Nog een besparing levert een elektrische water-

▲

Hart van de aandrijving is de nieuwe 1.8 motor
met Atkinson-werkcyclus. Bovenaan daarnaast de
verkleinde vermogens- en stroomregeling. Daaron-
der de ook verkleinde combinatie van elektromo-
tor, generator en verdeeltransmissie die als
traploze automaat werkt.

Het NiMH-accupakket met koelventilator kon ook
al kleiner en lichter. Hoewel sterk overwogen
wordt ook een Prius met Li-ion-accu’s als plug-in
hybride te brengen blijven NiMH-accu’s zeker daar-
naast in gebruik, verzekert ontwikkelingschef Aki-
hiko Otsuka.

Van buiten kreeg de Prius moderner en meer aan-
sprekende lijnen. Een verfijnde hoofdvorm zorgt
voor verlaagde luchtweerstand. Daarvoor dienen
ook de lelijke plastic wieldoppen over de lichtme-
talen 15 inch standaard velgen.

pomp, die volgens ‘hybrid engineer’ Raf Schu-
ermans zestig procent van de tijd niet draait.
Bijkomend voordeel is dat hij wél kan draaien
als de motor uit staat, om bij elektrisch rijden
de interieurverwarming gaande te houden.
Net als bij de nieuwe Lexus RX is benutting van
uitlaatwarmte toegepast. Onder de vloer van de
auto zit een soort dubbelwandige kleine dem-
per. Feitelijk een op het koelsysteem aangeslo-
ten watermantel, die omspoeld kan worden
door warm uitlaatgas. Bij koude motor opent
een klep die uitlaatgas omleidt langs deze wa-
termantel. De benzinemotor is sneller warm,
dat bespaart koudloopverrijking en maakt eer-
der activeren van het start/stopsysteem moge-
lijk. Ook net als bij de Lexus is er gekoelde
EGR, voor lagere verbrandingstemperatuur.
Dan is bij hoogbelaste motor geen mengselver-
rijking nodig om de katalysator tegen overver-
hitting te beschermen.
De verbouwde 1.8 levert een stuk minder ver-
mogen en koppel dan in de Avensis, maar wel
meer dan de 1.5 van de Prius II. Het maximum
vermogen bedraagt 73 kW bij maar 5200 t/min,
waar in de Avensis 108 kW bij 6400 t/min
wordt gehaald. Het koppel loopt op tot 142
Nm, 38 Nm minder dan bij een Avensis 1.8,
maar onveranderd pas bij 4000 t/min.
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Toyota blijft bij NiMH
De elektromotor is opgevoerd door er een
hoger voltage op los te laten, geen 500 maar
maximaal 650 V. Zodoende komt er nu 60 kW
uit, 10 kW meer dan in de vorige Prius. Toch is
alles aan de elektrische installatie kleiner en
lichter gemaakt.
Daarbij helpt ook het aanbrengen van een
extra tandwielreductie naar de elektromotor.
Hij draait zo op hoger toerental (tot 13.000
t/min) en geeft een betere trekkracht. Daardoor
kon een kleinere motor worden ingezet, nu
zonder vloeistofkoeling. Aansluitend hierop
kan het accupakket door betere (lucht)koeling
wat extra elektrisch vermogen leveren, nu 27
in plaats van 25 kW.
Haast onvermijdelijk gevraagd naar Li-ion-
accu’s, die zijn tenslotte echt modern, geeft
‘chief engineer’ Otsuka de visie van Toyota.
“Ook in de toekomst blijven we NiMH-accu’s
naast Li-ion gebruiken, omdat die een lagere
prijs per geleverde energie-eenheid zullen blij-
ven bieden ten opzichte van Li-ion. Daarnaast
zijn ze bewezen betrouwbaar, daarvan is bij Li-
ion nog niets te zeggen.”
Zo blijft Toyota ook overtuigd van de keuzes
die helemaal aan het begin van het Prius-pro-
ject zijn gemaakt. Geen seriële hybride, waar
de wielen altijd elektrisch worden aangedreven
en een verbrandingsmotor alleen een genera-
tor aandrijft. Ook niet in plug-in-vorm, waarbij
de verbrandingsmotor pas bij langere ritten
een generator aanslingert. Geen elektrische au-
to’s van groter formaat dan een stadsmodel.
Dat wordt te duur, te zwaar, te moeilijk.
Zie de nieuwe Prius, aangeprezen als enige

échte sterke hybride omdat hij puur elektrisch
kan rijden. Bij 50 km/h nu twee kilometer lang,
zegt projectchef Otsuka. Met alle nu aange-
brachte verbeteringen. Dus laat het zich raden
hoeveel accu’s erbij zouden moeten om deze
Prius pakweg 60 km lang elektrisch door echt
verkeer te laten rijden, hoeveel meer dat zou
kosten, en hoeveel minder nuttige ruimte over-
blijft.

Extra’s bijbetalen
Bij het verhaal dat de Prius niet duurder wordt
(€ 24.990,-) past enige toelichting. Er zijn vier
versies, waarvan de goedkoopste niet kaal is,
maar voor hetzelfde geld wel simpeler dan
voorheen. Zonder cruise control, met eenvou-
diger bekleding voor het hele interieur, en met
kleine 15 inch wielen. Maar nog wel met head-
up display en automatische airco.
Pas de tweede variant voor € 3.000,- meer ziet
er smakelijk uit, met betere bekleding en 17
inch wielen. Ook cruise control zit er dan in,
en een regensensor. Nog een niveau hoger
krijgt de Prius led dimlicht, navigatiesysteem
en een verbeterde automatische parkeerassis-
tent. Deze zoekt nu met ultrasoonsensoren in

de voorbumper een geschikt parkeergat, en
geeft precies aan waar je moet stoppen om de
auto verder vanzelf te laten inparkeren.
Alleen zijn we dan in prijs weer € 3.300,- ver-
der. De topversie heeft voor nog € 3.000,- extra
leren bekleding, radargestuurde adaptieve
cruise control en pre-crash veiligheidssysteem.
Maar dan zitten we al bijna tien mille boven de
oude Prius. En evenveel boven de Honda Civic
Hybrid, die Toyota zorgvuldig in geen enkele
concurrentievergelijking noemt. Beetje vreemd,
want de nieuwe Prius is zuiniger, praktischer
en moderner, en mag dus ook wat duurder
zijn. Of vertrouwt Toyota toch nog niet hele-
maal dat deze Prius minstens gelijkwaardig is
aan zakenauto’s als een Opel Insignia en Volks-
wagen Passat, die in basisversie hetzelfde kos-
ten als het tweede Prius niveau? ●

Peter Fokker

Het dashboard is hele-
maal nieuw vormgege-

ven. Met een soort brug
als middenconsole ziet

het er mooi uit. Alle ver-
sies hebben een head-up

display naast het digi-
tale meterpaneel.

In het nu beter verstelbare stuur zitten knoppen
voor audio en airco. Bij aanraking worden ze ook
in het meterpaneel afgebeeld (naast de snelheids-
aanduiding). Zo zie je daar wat je bedient, zonder
dat de blik naar het stuur zelf hoeft af te dwalen.

Het uitzicht door de hoge achterkant van de Prius
is niet slecht. Achteraan ligt het dak nu hoger, zeer
ten voordele van de achterpassagiers. De 17 inch
velgen onder deze Prius staan stukken beter dan
de standaard wielen. Volmaakt onduidelijk is
waarom grote velgen niet samen kunnen met het
glazen ‘solar’-dak, vooraan een schuif/kanteldak
en achteraan voorzien van zonnecellen die de airco
kunnen voeden bij geparkeerde auto.
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