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Honda Insight
Meer inzicht
Rij-impressie | Tijdens het leven van een auto wordt een model continu aangepast. Gaandeweg krijgt de fabrikant
nieuwe inzichten, werkt de fabriek efficiënter of ontwikkelt een toeleveringsbedrijf betere onderdelen. Meestal worden
dergelijke verbeteringen stilzwijgend doorgevoerd. Bij grote verbeteringen wordt van een "facelift" gesproken en is er
reden om een auto opnieuw te testen. Zo kreeg de Honda Insight niet alleen een ander uiterlijk, maar is deze hybride
voor iedereen nog zuiniger geworden.

Een hybride-auto voor het gewone volk, zo kon de
Honda Insight het beste worden omschreven toen het
model in 2009 op de markt verscheen. De
belangrijkste concurrenten waren de Toyota Prius en
Honda's eigen Civic Hybrid. Die auto's zijn echter
beduidend duurder en dankzij de lagere prijs bracht
de Insight hybride-rijden binnen het bereik van een
grotere groep kopers.  

Ondertussen zijn er diverse voordelige hybride-auto's
op de markt verschenen. Toyota biedt de Yaris Hybrid
aan en Honda voorziet de kleine Jazz van
hybride-aandrijving.  

Om concurrerend te blijven heeft Honda de Insight
daarom aangescherpt voor modeljaar 2012. De
wijzigingen zijn echter gering. Een nieuwe
voorbumper, een nieuwe achterbumper en een reepje
chroom aan de achterzijde. Dat zijn de uiterlijke
wijzigingen. Ook in het interieur is de
vernieuwingsdrang beperkt. Alleen de bekleding van
de stoelen en de deurpanelen is aangepast.

"De Insight dankt de overvloedige
binnenruimte aan de relatief

eenvoudige constructie van de aandrijving"
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Ergonomie

De layout van het interieur is ongewijzigd. En dat is
jammer, want met name het navigatiesysteem is
onhandig geplaatst. Het zit te laag en te veel naar
rechts, waardoor de bestuurder de ogen zeer
nadrukkelijk moet verplaatsen van het verkeer naar
het beeldscherm. De kleine lettertjes maken het
bedienen van het systeem er ook niet eenvoudiger op.
 

Alhoewel alle gangbare functionaliteit voor handen is,
werkt Honda's geïntegreerde audio-, communicatie-
en navigatiesysteem minder handig dan andere
systemen.

Als vanouds biedt de Insight volop binnenruimte. Ook
lange bestuurders zitten prima in de Insight. De
ruimte op de achterbank is gemiddeld voor een auto
van deze omvang. Achter de achterbank is een royale

(408 liter) bagageruimte te vinden. Juist dankzij de
forse binnenruimte onderscheidt de Insight zich nog
altijd nadrukkelijk van de nieuwkomers op de markt
voor hybrides.

Hybride

De Insight dankt de overvloedige binnenruimte aan de
relatief eenvoudige constructie van de aandrijving. Een
hybride auto heeft zowel een verbrandingsmotor
(benzine of diesel) als een elektromotor aan boord.
Afhankelijk van de situatie kiest de computer de meest
efficiënte aandrijving.  

Toyota gaat er prat op "full hybrids" aan te bieden. Dat
wil zeggen dat zo'n auto desgewenst geheel elektrisch
kan worden aangedreven. Dat vereist een grote
elektromotor en logischerwijs grote accu's. Omdat een
elektromotor bij uitrollen en remmen dienst doet als
dynamo, genereert een "full hybrid" veel meer energie
dan een "mild hybrid".

De "mild hybrid" van Honda bestaat grof gesteld uit
een benzinemotor met slechts een elektrische
hulpmotor. Alhoewel de Insight in staat is om geheel
elektrisch te rijden, is dit niet door de bestuurder te
forceren. Bovendien kan de Honda niet vanuit
stilstand wegrijden op de elektromotor. De
elektromotor springt bij op momenten waar de
benzinemotor extra kracht nodig heeft en normaal
gesproken extra brandstof zou verbruiken.
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Het voordeel van deze eenvoudige opzet is tweeledig:
Honda's IMA (Integrated Motor Assist) is voordeliger in
aanschaf en vereist minder ruimte. Bovendien is de
Insight in de praktijk even zuinig als een "full hybrid".
In vergelijking met de Toyota Prius is de werking van
Honda's hybride-aandrijving iets minder verfijnd, maar
daar is de prijs dan ook naar.

Verbruik

Honda belooft een gemiddeld verbruik van 4.3 liter
per 100 km (de iets eenvoudiger uitgeruste "S" en
"Trend" verbruiken 4.1 liter per 100 km). Daar hoort
een CO2-uitstoot van 99 gram per kilometer bij.
Daarmee geniet de Insight ook met de nieuwe
belastingmaatregelen in Nederland van maximaal
voordeel. Voor particulieren is de auto
wegenbelastingvrij, zakelijke rijders betalen slechts
14% bijtelling.

De bestuurder wordt op diverse manieren
aangemoedigd zuinig te rijden. Zo verkleurt de
achtergrondverlichting van de snelheidsmeter. Bij een
zuinige rijstijl is deze groen, harder rijden veroorzaakt
een blauwe achtergrond.  

Mede dankzij deze "aansporing" bedroeg het
testverbruik 4.5 liter per 100 km. In vergelijking met
een eerdere test van de Insight is dit inderdaad een
fractie zuiniger. De ingreep in het motormanagement
(mechanisch is de Insight niet gewijzigd) voor
modeljaar 2012 is dus effectief.

Weggedrag

Het onderstel is niet aangepast, maar kan zich nog
steeds probleemloos meten met alle andere auto's in
deze prijsklasse. Zoals het hoort bij een Honda, heeft
de Insight een licht sportieve ondertoon. De besturing
is niet te zwaar, maar zeker niet te licht. Ook het
onderstel is comfortabel, maar absoluut niet zweverig.
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In snelle bochten bijt de Insight zich heerlijk vast, met
de veiligheid zit het dus wel goed. Net zo makkelijk
laat de Insight zich kalm rijden en dat komt zowel het
comfort als het verbruik ten goede.

Conclusie

De Honda Insight, de "hybride voor iedereen", is
aangepast voor modeljaar 2012. Sinds de introductie
van het model in 2009 zijn er diverse concurrenten
op de markt verschenen. Wie een hybride auto zoekt,
heeft inmiddels een bredere keuze.  

Honda heeft de Insight daarom iets aangepast. De
uiterlijke wijzigingen zijn minimaal, maar dankzij een
nieuw motormanagement is de Insight iets zuiniger
geworden. In vergelijking met de nieuwkomers biedt
de Insight bovendien meer binnenruimte en meer
comfort.
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Specificaties
Honda Insight

Maten en gewichten

Lengte x breedte x hoogte 440 x 170 x 143 cm
Wielbasis 255 cm

Gewicht 1.176 kg
Aanhanger n.b.
Aanhanger geremd n.b.

Tankinhoud 40 l
Bagageruimte 408/1017 l
Bandenmaat 185/60R15 

Motor en prestaties

Motorinhoud 1339 cc
Cilinders / kleppen 4/2 
Vermogen 98 pk @ 5800 rpm
Koppel 121 Nm @ 4500 tpm
Aandrijving voorwielen 

Acceleratie 0 - 100 km/u 12,5 sec.
Topsnelheid 182 km/u

Verbruik gemiddeld 4,3 l / 100 km
Verbruik stad 4,5 l / 100 km
Verbruik buitenweg 4,2 l / 100 km
CO2 uitstoot 99 gr. / km

Prijs

Prijs € 25.190,- 
Prijs instapmodel € 20.490,- 
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