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BMW EfficientDynamics Edition en Ford ECOnetic

Jacht op de grammen
Onder druk van Europa en landelijke overheden werken autofabrikanten hard aan het  verla-

gen van de CO2-uitstoot van hun modellen. Dat werpt in Nederland verkooptechnisch gezien 

vruchten af; bij ons bepaalt de kooldioxide-emissie immers zowel de bijtelling en de wegenbe-

lasting als de BPM. Welke trucendozen trekken de autofabrikanten open om onder de fi scale 

limieten te duiken? AMT verkent het zakelijke aanbod van Ford en BMW.

 Hoe belangrijk de zakelijke markt voor autofa-
brikanten is, zien we bij BMW. De fabriek heeft 
speciaal voor de Nederlandse markt twee versies 
samengesteld, de 114i EDE en 116i EDE. Dat EDE 
staat voor Effi  cientDynamics Edition. Basis zijn de 
gewone 114i en 116i. Die hebben de, in samen-
werking met PSA ontwikkelde, 1.6 met dubbele 
turbo onder de motorkap en leveren respectieve-
lijk 75 en 100 kW. Dit duo met een B-label staat nu 
niet meer in de prijslijst. De veranderingen aan de 
EDE zijn feitelijk gering. Door de montage van 16 
inch wielen met energiebesparende banden en 
verlaging van het onderstel met 10 mm kon BMW 
de uitstoot van CO 2  met vijf gram per kilometer 
verlagen tot 124 gram. En zo krijgt dit EDE-duo 
met uiterst simpele maatregelen een A-label, en 
vallen ze voor 2013 in de 20% bijtelling.
Tijdens een testrit blijkt de 114i EDE prima te rij-
den. Hij is stil en stevig, maar niet oncomfortabel 
geveerd. Liefhebbers van een beetje sportiviteit 
zullen wat teleurgesteld zijn over de trekkracht in 
‘zes’. Dit ondanks het feit dat het maximumkoppel 

van 180 Nm al bij 1.100 t/min paraat moet zijn. 
Dit koppel is constant aanwezig tot 3.900 t/min. 
Misschien mis je juist daardoor het gevoel van een 

duw in de rug. Ook de lange stappen die de 114i 
zet (bij 1.000 t/min in ‘zes’ rijdt hij 48,6 km/h) wer-
ken niet mee aan een sportief gevoel. De 1.6 voelt 
met 220 Nm bij 1.350 t/min wat vlotter aan.   
 
Freude am Fahren 
 In de hogere klasse wordt het steeds moeilijker om 
nog ‘Freude am Fahren’ te beleven zonder meteen 
in de hogere bijtellingen te vallen. BMW heeft er 
een oplossing voor, en wel de 320i EDE. Dat is niet, 
zoals de naam doet vermoeden, een 2.0, maar een 
1.6. Typisch geval van downsizing derhalve. Het 
is dezelfde viercilinder die in de 116i en 316i (100 
kW) zit. Voor de 320i EDE heeft BMW het vermogen 
opgeschroefd naar 125 kW. Het koppel stijgt naar 
250 Nm bij 1.500 t/min. Verder heeft de EDE een 
speciaal voor deze uitvoering geprogrammeerd 
motormanagement. 
De eindoverbrenging van de 320i EDE is negen 
procent langer ten opzichte van de tweeliter. Dat 
verlaagt het motortoerental en helpt het verbruik 
te verminderen. Ondanks de langere eindreductie 
voelt de 320i EDE niet loom aan. Dat komt voor 
een deel door het koppelverloop. Je voelt bij deze 
motor tijdens accelereren de krachtopbouw naar 

Zowel Ford als Peugeot monteert nu op de 1.6 Diesel een oliepomp 
met variabele opbrengst. Hij bouwt geen overbodige druk op.

Dankzij verbeterde 
vertanding kan 
de distributieriem 
onder minder 
spanning worden 
gemonteerd, 
zonder het risico 
van een tandje 
overslaan. Die 
lagere spanning 
geeft minder ver-
mogensverlies in 
de aandrijving van 
de nokkenassen.
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Overal sprokkelen autofabrikanten de te reduceren CO
2
-grammetjes bij elkaar. De afsluitbare lamellen voor de condensor en radi-

ateur is een van de vele voorbeelden.
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Naast banden met een lage rolweerstand zitten er onder de 320i EDE ook wielen die zo min 
mogelijk luchtwervelingen geven. Ook dat zorgt voor besparing van brandstof.

Kleine beetjes helpen. De 320i heeft naast de mistlampen openingen die voor luchtwervelingen 
en dus een hoger verbruik zorgen. Bij de 320i EDE is een dichte plaat gemonteerd.

het maximumkoppel, en die waarde blijft tot 4.800 
t/min constant.
Verder past BMW voor een deel hetzelfde recept 
toe als bij de 1 Serie. Zo is het onderstel verlaagd 
en zijn er banden met een extra lage rolweerstand 
gemonteerd. Daarvan is de spanning met 0,5 bar 
verhoogd ten opzichte van de standaardwaarde. 
Er zijn twee optische wijzigingen. De 320i EDE 
heeft niet zoals de 320i openingen naast de 
mistlampen in de voorbumper, maar een dichte 
afwerking. Verder hebben de wielen, door hun 
gladde design, minder luchtweerstand. 
   
 Minder verliezen 
 Terwijl BMW met de EDE-uitvoeringen komt, zet 
Ford de Focus 1.6 TDCi ECOnetic op de markt. Die 
heeft een op diverse punten geoptimaliseerde 
diesel. Niet geheel toevallig komt Peugeot (PSA) 
met een nieuwe 1.6 e-HDI. Beide merken heb-
ben deze generatie diesels namelijk twaalf jaar 
geleden samen ontwikkeld. Het valt op dat ze niet 
dezelfde modifi caties doorvoeren en ook leveren 
ze verschillende vermogens. Ford heeft drie 
varianten. Die lopen in vermogen op van 70 via 
77 naar 85 kW. Peugeot begint bij 68 kW en heeft 
nog versies van 82 en 84 kW.
Het grootste deel van de maatregelen hebben 
een verlaging van de wrijvingsweerstand tot 
gevolg. Daarbij zien we een aantal gemeen-
schappelijke wijzigingen. De diesels hebben een 

oliepomp met variabele opbrengst gekregen. Die 
levert niet meer olie dan op het moment nodig is. 
Beide merken gaan olie met een lagere viscositeit 
gebruiken voor motor en versnellingbak. Minder 
dikke olie is gunstig voor het brandstofverbruik 
na de koude start. Ford heeft daarnaast ook de 
versnellingsbak gewijzigd. Het nieuwe type heeft 
minder inwendige wrijving.  
Ook de zuigerveren met minder wrijvingsweer-
stand vinden we in alle Ford- en PSA-motoren. 
Dat alle beetjes helpen zien we bij de krukas. Daar 

wordt een nieuw type wrijvingsarme oliekeer-
ring gemonteerd. Nog een detailwijziging: aan 
de voorkant van de krukas is de vertanding van 
de krukaspulley gewijzigd. Daardoor hoeft de 
distributieriem minder strak te zijn gespannen, en 
ook dat scheelt weer een grammetje CO 2 . Voor de 
luchtvoorziening hebben de diesels nu een turbo 
met variabele geometrie en een watergekoelde 
interkoeler. Die is effi  ciënter dan een lucht/lucht 
warmtewisselaar. Laatste gemeenschappelijke 
wijziging betreft de vacuümpomp voor de rembe-
krachtiger. Ook die werkt met minder wrijving. 
   
 Ford gaat verder 
 Ford heeft één wijziging aan de motor doorgevoerd 
die Peugeot niet heeft. Die betreft de injectoren. Bij 
Peugeot hebben en houden die zeven openingen, 
Ford heeft nu versies met acht gaatjes. Het merk 
claimt dat daardoor de verbranding effi  ciënter ver-
loopt. PSA schrijft dat ze met de huidige injectoren 
nog goed mee kunnen komen. Ford lijkt bij een 
vergelijking met Peugeot in het voordeel te zijn. 
De Focus 1.6 TDCi ECOnetic levert 77 kW en stoot 
gemiddeld 88 gram CO 2  per kilometer uit. De 1.6 e-
HDI van Peugeot levert 82 kW in de 308 (100 gr/km).
Dat verschil is trouwens wel verklaarbaar. Ford 
heeft naast de technische wijzigingen ook een 
aantal aerodynamische aanpassing doorgevoerd. 
Zo heeft de Focus 1.6 TDCi ECOnetic luchtgelei-
dende platen onder de wagenbodem en de ach-
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De lean NOx-
kat van de 
Focus 1.6 TDCi 
ECOnetic rekent 
af met NOx. Dat 
stelt de motor 
in staat er meer 
van te produce-
ren en daarmee 
effi  ciënter te 
draaien. In 
dezelfde behui-
zing zit ook het 
roetfi lter.
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Niet alleen verlaging van de carrosseriehoogte zorgt voor minder luchtweerstand. Ook bodemaf-
dekking helpt een handje mee. Boven de gewone Focus, onder de ECOnetic.

De lamellen vóór de radiateur kunnen over een hoek van 90 graden draaien en dat in zestien 
verschillende posities. In dichte toestand zorgen ze voor twee procent reductie in CO

2
-uitstoot.

De BMW 114i EDE bereikt zijn maximumkoppel al vanaf 1.100 t/min. Daardoor ontbreekt het 
gevoel van krachtontwikkeling. De trekkracht blijft wel over een breed gebied constant.

teras. Deze oplossingen zijn, net als banden met 
lage rolweerstand en spoilers, volgens Peugeot 
ook op enkele van hun uitvoeringen te vinden.
Ford heeft nog meer bedacht. Vóór de radiateur 
zijn lamellen gemonteerd die alleen opengaan 
als de temperatuur van de koelvloeistof te hoog 
oploopt. Deze door BMW geïntroduceerde 
oplossing zorgt voor een snellere opwarming van 
de motor en, in gesloten toestand, voor minder 
luchtwervelingen. Verder heeft de Focus alles 
wat er tegenwoordig ook bij andere merken aan 
brandstofbesparende techniek leverbaar is. Zo 
laadt de dynamo, indien het spanningsniveau van 
de accu dat toelaat, uitsluitend bij als er op de mo-

tor wordt afgeremd en is de auto voorzien van een 
stop-startsysteem. Dat laatste kan volgens Ford in 
stadsverkeer tien procent brandstof besparen.
Van de bestuurder wordt ook een bijdrage ver-
wacht. Hij kan in de ‘eco-mode’ rijden. Dan is de 
respons op het gaspedaal minder agressief. Verder 
heeft de Focus schakelindicatie. Als je die goed 
volgt, kan er brandstof worden bespaard. Maar dat 
is niet altijd prettig, hebben we ervaren. Ford heeft 
deze Focus namelijk een extra lange eindreductie 
gegeven. Rijdt de 70 kW diesel in ‘zes’ bij 1.000 t/
min 51,5 km/h, de ECOnetic rijdt dan 60,1 km/h.
Volgens de schakelindicatie moet je 80 km/h 
in het zesde verzet rijden, maar dan draait de 

viercilinder 1.300 t/min en is hij nogal brommerig. 
In de buurt van het maximumkoppel (270 Nm 
tussen 1.750 en 2.000 t/min)  komt er leven in de 
brouwerij en wordt de diesel mooi stil.
Bij dit soort ‘eco-auto’s’ moet wel een kantte-
kening worden geplaatst. Vanwege de langere 
eindreductie en het aangepaste koelsysteem 
mag niet overal een aanhanger achter. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de Ford Focus 1.6 TDCi 
ECOnetic en BMW320i EDE. Belangrijk dus dat 
autoverkopers hun klanten goed voorlichten en 
dat retrofi tters weten dat ze geen trekhaak onder 
deze auto’s mogen monteren. Ook niet als ze later 
op de gebruikte markt terechtkomen. 

De koppelkromme van de Focus. Onderin is de trekkracht, mede door de lange eindreductie, matig 
en is de diesel nogal brommerig. De prijs voor een mooi cijfer op het CO

2
-rapport.
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