
AMT | 2012 www.amt.nl
70 www.amt.nl/juli-augustus2012AMT | 2012

T E C H N I E K  > Voertuigtype > Tweewielermerken > BMW motorfiets

Tijdens auto- en motorfietstentoonstellingen van
de afgelopen jaren speelde BMW al uitgebreid
met het idee van elektrisch aangedreven twee-
wielers. We zagen diverse prototypes van een
zware ‘maxi-scooter’. Lange tijd leek het er zelfs op

dat die eerder zou komen dan de nieuwe genera-
tie C600 Sport en C650 GT scooters die nèt in de
showrooms staat. Nu we het er toch over hebben:
door een fikse vertraging misten de Duitsers de
piek van het motorseizoen. Volgens de nieuwe

Motorrad topman Stephan Schaller was dat van-
wege een technische tegenvaller.
“We ontdekten dat de gebruikte aandrijfketting
iets te snel oprekte. Terwijl het de bedoeling is dat
die in zijn smeerbad levenslang mee gaat. De aan-

BMW transplanteert autotechniek
in maxi-scooter

Testrijden met elektrische C-evolution

Op zich is het geen verrassing dat BMW Motorrad in navolging van de automobieltak met

een elektrisch voertuig op de markt komt. Een zeer exclusieve eerste rij-indruk in Olympisch

Londen maakt duidelijk dat niet alleen de aspecten van ‘alternatieve mobiliteit’, maar zeker

ook de techniek een opmerkelijk verhaal opleveren. De motorfietsafdeling maakt gebruik

van de accutechnologie uit de i3, omgekeerd dragen zij hun steentje bij aan die auto.

Heel duidelijk is de elektrische BMW scooter het stadium van
prototype al voorbij. Keurig afgewerkt zit alles op zijn plaats,
en mag dat officieel gezien worden. U ziet dat achteraan het
bagagevak gehandhaafd kon worden, en vooraan nog maar
net een slank radiatortje achter het voorwiel past.
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passing was snel geregeld, maar omdat we zeker
wilden zijn, was wel een extra duurzaamheidstest
nodig.”
Bij de in Londen gepresenteerde prototypes van
de elektrische C-evolution productiescooter kan
dat overigens niet optreden, zo vult Schaller
 glimlachend aan. Die heeft namelijk een getande
riem in de aandrijving.
“Enerzijds omdat de elektromotor nu eenmaal
vanaf nul een enorme trekkracht levert, maar
zeker ook omdat we al gauw ontdekten dat de
scooter zo stil is dat je een ketting echt gaat
horen.”

Elektrisch zonder beperkingen
Het ligt voor de hand dat de C-evolution net als
de i3 inhaakt op de BMW-filosofie van een snel
veranderende mobiliteitsvraag. Met name in
wat men dan zo mooi ‘urbane’ gebieden noemt.
Kennelijk hoort bijvoorbeeld de Randstad daar
nadrukkelijk bij, want een marketingtopman van
BMW Motorrad noemt met name Nederland en
Zwitserland als speerpuntlanden voor de
 lancering van elektrische scooters.
Met zijn actieradius van rond de 100 kilometer –
en dat bleek tijdens onze testritten een realisti-
sche waarde – overstijgt de functionaliteit van de
toekomstige BMW duidelijk het niveau van de
meeste lichte elektrische stadsscooters. Dat geldt
zéker ook voor de prestaties, want een wisseling
met de C600 Sport maakt al gauw  duidelijk dat je
elektrisch rijdend in en om de stad zeker niet de
mindere bent. Nou ja: even  afgezien van de elek-
tronisch begrensde top van 120 km/h misschien. 
Daar duiken we natuurlijk nog in, maar eerst moe-
ten we de hamvraag afvinken. Ook in de
 autowereld vliegen de e-modellen je om de oren,
maar wanneer staat het in de showroom en wat
kost het? Die laatste vraag is vooralsnog niet te
beantwoorden. Net als bij de elektrische auto i3
geldt het adagium dat het zeker voor early adop-
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Er gingen al geruchten dat het samenwerkings-
verband SB Limotive in accuproductie van
Bosch en Samsung op springen staat. Bij hun
grote klant BMW komt de bevestiging als we no-
teren dat ze niet, zoals beoogd, met SB Limotive
zaken doen, maar cellen direct van Samsung in-
kopen en die in hun eigen productie tot modu-
les van op dit moment 2,7 kWh verwerken.
“Dat verhaal lijkt over,” zo noteren we uit de
mond van BMW Motorrad-topman Schaller, wat
wordt bevestigd door de R&D-mensen. Navraag
bij Bosch levert in eerste instantie een lange
pauze op en uiteindelijk de mededeling dat
Bosch en Samsung inderdaad “overleggen in
welke vorm ze de samenwerking kunnen voort-
zetten”.
Ook geeft een woordvoerder vanuit België toe
dat het klopt dat Bosch bezig is met de ontwik-
keling van eigen accutechniek. Daarbij valt de
term lithium-ion overigens niet, maar wellicht is
dat wat ver doorgedacht.

SB Limotive: accu leeg

ters (vroege instappers) wel wat extra mag kosten,
maar dat het weinig zin heeft om iets te lanceren
dat zichzelf uit de markt prijst. Pakweg 18 mille?
Meer duidelijkheid is er over de timing van de
 introductie. In grote lijnen is hij klaar, getuige het
feit dat BMW vast een select groepje van dertig
journalisten uit de hele wereld uitnodigde om
als eerste ‘buitenstaanders’ met de C-evolution te
rijden. Op de grote tentoonstellingen van volgend
jaar zullen we hem in licht bijgepunte definitieve
versie zien, hij zal kort na de i3 worden geïntrodu-
ceerd. Die kun je eind volgend jaar op de weg
zien.

Synergie twee- en vierwieler
In de motorwereld is men weliswaar gewend om
sneller ‘stappen te maken’, maar in dit geval zal
BMW Motorrad de koninklijke weg moeten be-
wandelen. Veilig en gestaag. Niet in de laatste
plaats omdat de scooter exact dezelfde door
BMW gebouwde lithium-ion modules gebruikt als
de i3. En ook voor veel van zijn elektronica en
laadtechniek op de ervaring van de automobiel
R&D-afdeling steunt.
Motorrad ontwikkelingstechnicus Christian Ebner:
“Het ligt voor de hand dat je als motorfietsafde-
ling niet in staat bent zelf zulke enorme investe-
ringen te doen. Dit geeft ons dus een enorme
voorsprong op andere merken. Wij gebruiken drie
lihium-ion modules van de acht die in de i3 ko-
men. Ze hebben samen een capaciteit van 8 kWh.”
Is er iets raars aan de hand met dat elektrische sys-
teem? Het feit dat BMW er op wijst dat testrijders
met een pacemaker niet op de scooter op pad
mogen gaan, zorgt voor vragend opgetrokken
wenkbrauwen. Ebner: “Voor tweewielers bestaan
helemaal geen ISO-normen als je over de ontwik-
keling en veiligheidsaspecten praat. Maar we heb-
ben de C-evolution toch als eerste geheel volgens
de zeer strenge ISO 26262-normen ontwikkeld die
in de autowereld gelden. En tja, we zijn met deze
prototypes nog niet aan metingen van elektro-
magnetische straling toegekomen. Dan geldt:
 veiligheid voor alles.”
Saillant detail in dit verhaal is dat de synergie tus-

sen de auto- en Motorrad-afdelingen in twee rich-
tingen gaat. De motorfietstechnici zijn vanzelf-
sprekend gepokt en gemazeld als het gaat over
het vinden van lichte en compacte oplossingen.
Volkswagen noemt dat overigens ook als een van
de redenen om Ducati te kopen, en ook de C600
motorscooter heeft bij BMW de warme aandacht
van de automobielontwikkelingsafdeling. 
Zij zochten een handzaam motortje voor achterin
de REX range extender-versie van de i3 en vonden
die volgens welingelichte bronnen in de tweeci-
linder uit de megascooter. Toeleverancier Kymco,
want die bouwt het door BMW zelf ontwikkelde
blok, meldde recent al gloeiend van trots dat ze
met een autoproject bezig waren. Motorrad-top-

Eindaandrijving met een getande riem, en ‘een soort planetaire
reductie’. U ziet dat het achterste riemwiel excentrisch is ge-
plaatst, en kennelijk met een binnenvertanding de wielnaaf aan-
drijft.

Voor het achterwiel een 11 kW continu/35 kW kortstondig ver-
mogen elektromotor van het wisselstroom synchroon-type met
permanente magneet. Schuin erboven is nog net de koelventila-
tor in het accupakket zichtbaar.
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Accu als dragend rijwielgedeelte
‘Motorrad’ gebruikt batterijmodules en veel van
de regel-, laad- en omzetterelektronica daar om-
heen waar mogelijk uit het BMW i3-recept. 
Veel van de techniek, vooral de kwetsbare en
gevaarlijke, is in een sterk aluminium huis gebouwd

dat als dragend hart van het rijwielgedeelte
 functioneert. Zwaar belaste elektronica (100 tot
150 volt) en e-motor worden vloeistof gekoeld,
maar niet de lithium-ion techniek (in tegenstelling
tot bij de auto). Ribben en een koeltunnel in de

behuizing verzorgen luchtkoeling. Links voorin
kijk je daarom tegen een radiateurtje aan en
rechts tegen een alu koellichaam.
Voor- en achterwielophanging zijn er met drie-
hoek buizenframes en een in de ‘monocoque’
geïntegreerde lagering voor de achteras aan be-
vestigd. 
De e-motor hangt strak tegen het scharnierpunt
aan. In essentie een soort bouwdoosaanpak. “Daar
is gewoon ruimte, het beïnvloedt het onafgeveerd
gewicht niet veel en we kunnen de hele unit van
de achterwielophanging als geheel monteren.”
Hoe ziet Ebner de accutoekomst? “Er zijn in
 vijftien jaar fikse stappen genomen en dat zal
zo doorgaan. De huidige stand van zaken?
 Ongeveer 10 kilo per kWh. Eerlijk gezegd moet
je de autoafdeling vragen of bijvoorbeeld de
range groter gaat worden door efficiëntere
 batterijtechniek. Zij hebben de miljoenen
 geïnvesteerd en het hangt er vanaf wat zij in
de modules stoppen. Alles is welkom, zowel
 dezelfde prestaties bij een lager gewicht als
een grotere range in eenzelfde pakket.”

De aluminium accukast dient meteen als centrale chassisbalk,
met eronder de watergekoelde kast voor vermogenselektronica
en bovenop de elektronische accusturing. Let op het fraaie
 achterveerelement, met traploos instelbare veervoorspanning
en een ventiel om de demperdruk in te stellen.

man Schaller neemt in een exclusief gesprek met
ons niet eens de moeite om het nog te ontkennen.

Veel elektrische trekkracht
Ebner is al even onorthodox door te melden dat
hij niet te veel over de techniek wil praten voor we
de eerste rijdende kennismaking achter de rug
hebben. Dan weten we tenminste waar het om
draait allemaal. Wanneer de vijf bestaande tes-
texemplaren voor ons Canadees/Belgisch/
Nederlandse groepje wordt klaargezet blijkt al
gauw dat de C-evolution zijn naam waar maakt.
Hij borduurt voort op eerder getoonde studies,
maar heeft zowel in zijn design als techniek
 stappen gemaakt.
Met zijn fluorescerend groene kleur en lichtge-
vende symbolen op de flanken was het de avond
tevoren in een donker Londen alsof er iets buiten-
aards in alle stilte over de weg zoefde. Ook bij dag-
licht valt op hoe strak en modern het design is.
“Toch is dit de scooter zoals hij in grote lijnen in
productie gaat. We werken alleen nog aan details
als het informatiescherm annex dashboard. Dat
wordt nog geraffineerder, veelzijdiger en beter
overzichtelijk.”
Bij de briefing voor vertrek wordt uit de technische
hoek de nodige nadruk gelegd op een ander de-
tail waar nog aan wordt gewerkt: “De tractiecon-
trole moet nog worden afgestemd, dus let op met
accelereren uit een bocht. Als je het gas vol open-
draait heeft hij tussen nul en zeventig  kilometer

per uur 580 Nm aan het achterwiel. Doe dat op
het verkeerde moment en de gevolgen zijn na-
tuurlijk groot.”
Voor alle zekerheid wordt ons nog even ingefluis-
terd dat de handgebouwde testscooters minstens
vier ton in euro’s per stuk hebben gekost. De C-
evolution heeft sowieso een aantal ingebouwde
veiligheidssystemen om een veel voorkomend
scooter-schadegevalletje te voorkomen. Door de
gangbare CVT vertrekt hij bij gasgeven doorgaans
ook ongewild. 
Net als bij de C600 benzinescooterserie staat de
elektrische scooter op zijn zijstandaard echter
standaard op een speciale rem. Bovendien is er
ook na het inklappen een testprocedure met in-
geknepen remhendel en een startknop. Pas dan
zie je het systeem elektrisch tot leven komen.

Sterk en wat stug   
Met een streepje ‘gas’ zoeft de BMW in vrijwel to-
tale stilte op gang. Daarbij valt meteen op dat hij
heel makkelijk manoeuvreert. Zijn zwaartepunt
ligt voelbaar laag en de naloop van het voorwiel
lijkt aan de korte kant. Het accent ligt op een
stadskarakter, zo lijkt het. Ook al meent de R&D-
technicus dat het ongeveer identiek is aan dat
van de benzinescooters. 
In elk geval is de gewichtverdeling voor en achter
anders? “Voor/achter is dat 48 en 52 procent met
volle belasting.” Daarmee bedoelt hij na enig aan-
dringen ‘met passagier’. Kennelijk zorgen de vol-

gens Ebner ongeveer 80 kilo zware accumodules
ervoor dat de kop van de machine toch iets meer
draagt. Wellicht verklaart dat meteen waarom hij
in vergelijking met de ook niet bepaald ‘zachte’
benzinescooters nog een tandje harder geveerd is.
Behoorlijk stoterig en weinig bereid om op kleine
oneffenheden mee te denken.
Het is een beetje raden geblazen, want de 
C-concept staat op speciaal ontwikkelde 15 inch
(120/70 en 160/60) Metzeler Feelgreen-banden,
met een circa 25 procent lagere rolweerstand dan
de gangbare Feelfree scooterbandversie. Die zul-
len door hun opbouw niet zo veel  meeveren als
klassieke scooterbanden, mag je aannemen.
Er valt nog wel wat te schaven aan de  afregeling
van de krachtbron – het is een beetje alles of niks.
Toch is boven de eerste streepjes ‘gas’ vlot duide-
lijk dat elektrisch scooteren absoluut zijn merites
heeft. Behalve een licht huilend motorgeluid – ty-
pisch voor een elektromotor – zoef je in opvallend
grote stilte voort. Ook  bandengeluid valt niet echt
op. Maar hèt sterke punt is de enorme souplesse
waarmee alles  gebeurt.
De C-evolution komt als gezegd stevig uit de start-
blokken en versnelt daarna zo gelijkmatig dat je
donders op moet letten niet veel te hard te gaan.
Niets wijst erop dat de tot 10.000 toeren draaiende
elektromotor op enig ogenblik een virtuele zweet-
druppel vertoont. Hij is goed voor 70 Nm en drijft
een getande riem aan, die levenslang meegaat.
Ebner: “Door een soort planetaire overbrenging
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De laadaansluiting en laadkabel vind je bij de BMW achter twee
klepjes in de beenruimte. De aansluitingen worden zo gekozen
dat je bestaande infrastructuur voor auto’s ook kunt gebruiken.

achterin met een verhouding van 1 op 8,3 heb je
aan het wiel ruim 580 Nm.” Ietsjes kort door de
bocht gerekend allemaal, maar dat de scooter
sterk is valt niet te ontkennen. 
Toch lukt het ook opzettelijk niet om het wiel te
laten spinnen, dus zit er zonder twijfel al een rege-
ling in de aandrijving. Je voelt in elk geval duide-
lijk hoe de elektronica zijn best doet om bij rem-
men op de motor een balans te vinden tussen
energierecuperatie – daarmee kan de range 10 tot
20 procent langer uitvallen, zo claimt men – en
een natuurlijk gevoel van virtueel remmen op de
motor. Het algoritme is zo gekozen dat het zo te
voelen uitmaakt of je het gas bruusk sluit of bij-
voorbeeld heuvelaf de aandrijving tempert.
Ook ‘zeilen’ behoort tot het repertoire, zo meldt
de technicus. Hij wenst overigens niet te onthul-
len wat er nog achter het intrigerende knopje
‘mode’ op de rechter handgreep komt. Variabele

prestaties of variabele recuperatie? “Een hybride-
versie komt er elk geval niét,” zo verzekert hij op
ons doorvragen. 

Easy Rider
De zitpositie is net als bij de benzinebroeders aan
de hoge kant. Zeker in combinatie met de vrij
brede buddy zet je met niet al te lange benen de
voeten niet zomaar stevig op de grond. Dat vergt
wat aandacht. De afstand tot het stuur en de
‘treeplanken’ en hun schuin  oplopende ‘easy
rider’-steunen is goed gekozen. Lekker ontspan-
nen.
Eenmaal op gang zit je uitstekend op een ietwat
hoekig aanvoelende zit. Zo te voelen is die om
 designredenen wat strakker en harder dan in pro-
ductie het geval zal zijn. Onder het opklapbare
duogedeelte zit een bagageruimte, belooft Ebner,
maar die zit nu vol met dataloggers. BMW is be-

nieuwd hoe de eerste buitenstaanders op de af-
stelling van de aandrijving reageren. 
We constateren intussen dat het sierlijke
 designruitje op de buitenwegen weinig of geen
bescherming biedt, zodat de wind vrij spel heeft
rondom onze scooterhelm met schuifviziertje. Dat
lijkt ook nog een punt van aandacht en kan wor-
den opgelost met een elektrisch verstelbare ruit á
la C650 GT. 
Vooralsnog is BMW in elk geval aardig op weg om
een product neer te zetten zoals het dit merk be-
taamt. Met voldoende  gebruiks- en bedieningsge-
mak om zowel forenzen als stedelijke plezierrij-
ders aan te spreken. Ook in het genre voertuig
delen, verhuur en wat ze verder zoal in de pijplijn
hebben aan mobiliteitsoplossingen kan de C-evo-
lution prima meedraaien in een team met de i3,
en zonder twijfel ook een lichtere e-scooter.

In de stad en op de buitenweg doet de C-evolution scooter niets onder voor zijn 600 cc tweecilinder collega’s die nu bij BMW debuteren.

Het geheimzinnige ‘mode’-knopje aan het stuur werkte nog niet. Komt daar een ‘rijbelevingspro-
gramma’ achter zoals bij BMW-auto’s, met een nog uit te werken sturing van de aandrijflijn?

Natuurlijk een digital dashboard met laadinformatie. Maar geen toerenteller of temperatuurmeter,
het is toch even wennen aan elektro-aandrijving.
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