Toyota Prius Plug-in Hybrid

Kombinerar en laddhybrid det bästa
av två världar – elbilens avgasfrihet med förbränningsmotorns räckvidd? Eller är den en dålig kompromiss?
Diskret vid första anblicken

Toyota tänker väl att Prius redan ser tillräckligt speciell
ut; laddhybriden skiljer sig endast minimalt från världens
mest sålda hybrid. En något förändrad grill, lite silver på
dörrhandtagen, andra fälgar och bakljus, samt förstås
ett extra tanklock för laddningen. Annars är det en normal Prius vid första anblicken. Också när man kör iväg
ljudlöst och avgasfritt känns det som en normal Prius,
skillnaden är att denna upplevelse fortsätter i upp till
drygt två mil innan förbränningsmotorn tar vid.

Härligare än Prius

Att köra Plug-in på el är en härlig upplevelse, förstås i
tystnad men också med helt rimlig acceleration och en
motorbroms som gör att man nästan aldrig behöver använda fotbromsen. Det är också lätt att med gaspedalen
hitta friläget där bilen varken bromsar eller gasar.

Toyota Prius Plug-in Hybrid
Pris: Från 364 400 kr, som testad ca 425 000 kr.
Miljöpåverkan: 49 g CO2/km i EU NEDC, 118 mg CO/km, 25 mg
HC/km, 0,9 g NOx/km.
Bränsleförbrukning: 0,21 liter bensin/mil.
Motor: 4 cylindrar, bensin, cylindervolym 1 798 cc, 99 hk vid 5 200 v/
min, max vridmoment 142 Nm vid 4 000 v/min. Elmotor på 60 kW/82
hk, 207 Nm, total uteffekt 136 hk.
Mått: L 448 cm, B 174 cm, H 149 cm, axelavstånd 270 cm.
Vikt: Tjänstevikt 1 500- 1525 kg, maxlast 315-340 kg, ej släp.
Kupéutrymme/bagagevolym: 5 platser, 443 l, 1122 l med nedfällt
baksäte.
Kraftöverföring: Framhjulsdrift, CVT-växellåda.
Prestanda: 0–100 km/h 11,4 sekunder, toppfart 180 km/h.
Batteri: Litium-jon, 4,4 kWh.
Räckvidd el: 25 km i max 85 km/h.
Laddtid: 1,5 h
Säkerhet: 5 stjärnor i Euro NCAP. Antisladdsystem, låsningsfria
bromsar och sex airbags standard. Hill holder, aktiv farthållare,
autostopp.
Garantier: Nybil 3 år/10 000 mil, rostskydd 12 år, vagnskada 3 år,
lack 3 år, assistans 2 år, hybridgaranti 5 år/10 000 mil.
Miljöförmåner: Supermiljöbilspremie 40 000 kr, 40% reducerat
förmånsvärde t.o.m. 2016, fordonsskattebefriad 5 år, gratis parkering
i 20-talet kommuner, gratis laddning på åtskilliga platser.

Toyota har optimerat förbrukningen till alla de länder,
inklusive Sverige, som drar någon slags supermiljöbilsgräns vid 50 gram koldioxid per kilometer; Prius ligger
officiellt på 49 g/km eller 0,21 liter milen vid blandad
körning. Det är mer akademiskt än vanligt eftersom den
verkliga förbrukningen beror på hur långt man kör mellan laddningarna. Upp till 25 km ska man kunna köra
enbart på el, från tomt till fulladdat tar det 1,5 timme
med vanlig hushållsström. Vi kommer som bäst 23 km,
men alltid kring 20 km oavsett hur vi kör, så länge vi
inte drar igång luftkonditionering eller värme för fullt. Att
klara sig utan att förbränningsmotorn går igång blir en
sport, vilket miljön och klimatet tackar för!
Även när batteriet är tömt går Plug-in klart snålare än
vanliga Prius, främst tack vare att den har litiumbatterier
istället för nickelkadmium. De lagrar bromskraftenergi
och återuppladdas snabbare. 0,37 ska bilen snitta utan
elmotor, vi lyckas inte göra ett tillförlitligt test helt utan
batteridrift men konstaterar i alla fall att vi kör långa
sträckor helt på el även efter att vi först kört slut på batteriet.
EV-City-knappen gör att bilen går på enbart el, om man
inte överstiger 85 km/h, accelererar hår eller har laddat
ur batteriet. Tyvärr går bensinmotorn ändå igång ibland i
korta stunder, t.ex. för att värma eller kyla kupén. Då är
den väldigt brummig och förbrukningen stiger i höjden.
Bilen har också ett Eco-läge, som kan användas oavsett om bilen körs enbart på el eller i hybridläge. Här
minskas gasresponsen och luftkonditioneringen, vilket

kan pressa förbrukningen uppemot tio procent. Något
Power-läge, som i vanliga Prius, finns inte. Därtill kan
man välja att spara lite elkraft, så att inte batterierna är
tömda lagom tills man kommer in till stan.
Prius bensinmotor använder Atkinsoncykeln, vilket betyder att insugsventilerna stängs sent, kompressionen
fördröjs och minskas. Därmed minskas energiförlusten och avgastemperaturen sjunker, så att avgaserna
kan användas för att kyla motorn, så att bränslet inte
behöver användas för detta. När det är kallt används
avgaserna istället för att värma motorn, i ett nytt och
effektivare system som ska ge bättre värme än i
tidigare Prius. Men det är ändå en trist motor, särskilt
i kombination med den steglösa automatlådan. Prius
körglädje handlar om miljösamvetet, inte om roliga köregenskaper. Den körglädjen hade varit ännu större om
inte Prius gått på fossil diesel när batterierna laddat ur.

Hybridens förarmiljö

Instrumenteringen känns igen från Prius, och i huvudsak från alla hybridbilar eftersom Toyota bildat
skola med monitorer som visar hur kraftöverföringen
sker momentant. Skillnaderna är främst knapparna på
mittkonsolen, med vilka man bestämmer hur bilen ska
framföras.
Färddatorn ger information om bland annat batterinivå,
kvarvarande räckvidd på batteri och förbrukning. Bilen
registrerar också hur mycket den körts på el respektive
bensin per månad, och det finns en tramsig display
som översätter det till planterade träd och glada rådjur.

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation och vill ha en miljöanpassad utveckling av trafiken. Vi vill
att det ska var möjligt även för kommande generationer att kunna köra bil. Som medlem får du tidningen Trafik & Miljö.
Läs mer på www.gronabilister.se där du också finner fler tester av miljöbilar.

Vindrutedisplay är standard och funkar utan den fula
plastskiva som många andra bilar har. Men den är onödig eftersom redan de vanliga instrumenten är samlade
långt fram under vindrutan. En del detaljer känns som
om de hängt med sen första generationen och i mörkret störs man av att vissa paneler lyser väldigt starkt
även om man dimmar belysningen. Pipet inuti kupén
när man backar är också störande, och att handbromsen faktiskt är en fotbroms känns ovant, särskilt som
det också finns en elektrisk handbromsknapp.

dammiga, eller om det är risk för åska. Den totala effektiviteten på el blir enligt Toyota cirka 84%.

Lika rymlig

Sladden är fem eller tio meter lång och något mindre
otymplig än andra märkens, men redan efter ett par tusen
kilometer ser den ut som stryk. Just för att den ofta är
smutsig har den sin egen plats under bagageutrymmet,
men har man redan packat är det svårt att få in den där.

Toyota har lyckats hålla nere mervikten till 50 kilo jämfört med vanliga Prius, och själva batteriet väger inte
mer än 80 kilo. Det ligger under golvet i bagaget och är
så kompakt att ladd-Prius på två liter när rymmer lika
mycket bagage som den normala. Baksätet kan också
fällas som vanligt. Dock ska man vara försiktig med
baksätet; batterierna behöver ventilation från två ställen i sätet som inte får täppas igen.
Också i övrigt är utrymmena de samma, vilket betyder
generösa både fram och bak, om än med begränsad
takhöjd i baksätet. Sätena är i svampigaste laget och
skinnklädseln känns billig Lastkapaciteten är godtagbar, tyvärr kan bilen inte alls dra släp.

Lättladdad

Bilen laddas från ett vanligt uttag med 220 V, 10
ampere, på 90 minuter, högre amperetal tillåts inte
och snabbladdning är inte möjlig. Inte heller får bilen
laddas via förlängningssladd, om laddonen är våta eller

Via en timer på instrumentbrädan kan man ange när
bilen ska laddas, så att den är nyladdad och batterierna
därmed lite varma när det är dags att åka. Man kan
också slå på luftkonditioneringen med nyckeln, så att
bilen får rätt innertemperatur medan den fortfarande
laddas, men det förutsätter att man är så nära bilen att
fjärren får kontakt.

Aldrig lönsam, lönsam direkt

Skillnaden i pris mellan den vanliga Priusen och plug
in-hybriden är 91 000 kr. Köparna får tillbaka 40 000
kronor av staten, men att köra in 50 000 kr tar ändå över
10 000 mil på el, bland annat just för att även vanliga
Prius är en snål bil. Eftersom man bara kör två el-mil åt
gången, blir det svårt att uppnå. Ekonomin kan ändå gå
ihop, dels för att andrahandsvärdet troligen blir bra, dels
för att man får förmåner som gratis parkering. För den
som kan ladda gratis, till exempel på jobbet, ser kalkylen ännu inte bättre ut. Den som däremot vet med sig att
det inte blir så ofta som man faktiskt stoppar sladden i
väggen bör lägga sina pengar på något annat. Den som
klarar sig nästan enbart med att köra på el bör kanske
överväga en elcykel istället.
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Som tjänstebil är Laddprius rena klippet, månadskostnaden vid 50 procents marginalskatt är bara 892 kronor,
billigare kan man knappast köra och risken är väl att
man väljer bort kollektivtrafiken eller cykeln för laddhybriden.
Vi testar toppversionen Executive, och får för 61 000
extra njuta bl.a. av aktiv farthållare som håller avståndet
till framförvarande bil, parkeringsassistens och skinnklädsel. Men redan basversionen Business har backkamera, nyckelfritt låssystem, eljusterbart svankstöd, rejäl
färddator, luftkonditionering och mycket mer. Så merkostnaden känns inte motiverad. En del saker vi hade
önskat oss, som glastak eller åtminstone stor sollucka,
finns inte alls att få.
Laddpriusen övertygar, mest de dryga två milen man
kommer på el, men även därefter. Toyota har tagit fram
en vettig kompromiss mellan enkelhet och låga kostnader, och räckvidd på el. Om den är rätt bil för dig beror
mest på ditt körmönster.

Vi gillar:
+ Eldriften
+ Låg förbrukning även på bensin
+ Rimligt bagageutrymme
+ Stimulans köra snålt

Vi ogillar:
- Fossilt drivmedel
- Brummig
- Köregenskaper

Överväg också:
• Toyota Prius icke-hybrid
• Opel Ampera laddhybrid
• Chevrolet Volt laddhybrid
• Nissan Leaf
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