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Koolstofvezel en de ‘psychologie van een range extender ’

Blik op de BMW i3-productie
Je mag stellen dat ‘i-day’ nadert. Dit jaar komt de BMW i3 echt op de weg en daarbij staat 

Nederland met stip genoteerd. Dit elektrisch project kent veel interessante aspecten. 

De productie van de koolstofvezelcabine is een technisch huzarenstuk, maar ook de range 

extender en de verkoopmethode zijn een verhaal apart.

 Zo ongeveer alles aan de i3 wordt op tamelijk 
eigenzinnige wijze aangepakt. Zelfs de verkoop-
methodes. BMW neemt als volumemerk de zeer 
ongebruikelijke stap om de auto’s van hun nieuwe 
‘submerk’ BMW i zélf te verkopen of anderszins 
via een ‘alternatief kanaal’ aan de man te brengen. 
Ook innovatieve huurconstructies staan in de 
planning.
Wat in de autowereld het meest wennen zal zijn, is 
de aanpak waarbij een selecte groep dealers gaat 
optreden als ‘agent’. In ons land moet je denken 
aan minder dan tien. Zij verzorgen de afl evering, 
de service en het onderhoud. De feitelijk transac-
tie van verkoop – en in de toekomst ook de inruil 

– loopt via een speciaal op te richten tak van de 
BMW-organisatie.
Projectleider Ulrich Kranz schetst een intrigerende 
toekomst: “De mobiliteit verandert en dat geldt 
ook voor de autowereld. Mede daarom kiezen 
we bij BMW i voor een holistische aanpak: het 
gaat niet alleen om de nieuwe techniek, maar 
ook om alles daaromheen”. Denk aan autodelen, 
combinaties met openbaar vervoer, parkeerapps 
en het ongekend hoge niveau van connectiviteit 
van de i3.
Daar past een andere aanpak van de marketing 
bij, waar contact via internet en telefoon een 
hoofdrol speelt. “We hebben voor het nieuwe 

merk letterlijk een mobiel verkoopkorps en er zal 
veel nadruk worden gelegd op testritten. Daarbij 
moet de klant merken dat ook deze BMW pre-
mium is en zeer levendige prestaties in huis heeft.” 

 Gecontroleerde prijs 
 Nicolas Peter leidt de Europese verkooporganisa-
tie en noemt met name Nederland en Noorwegen 
als markten waar veel van wordt verwacht. Aantal-
len wil BMW vooralsnog niet noemen. De prijs ook 
niet. “Laat ik het zo zeggen: denk ongeveer aan de 

Het koolstofvezelkoetswerk van de elektrische i3 is zo sterk dat 
de koets het moeiteloos kan stellen zonder middenstijl tussen 
de voor- en achterportieren.
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prijs van een 5 Serie.”
Dat zou dus ergens in de 40 mille moeten zijn, 
noteren we maar. Wat zijn de verwachtingen voor 
ons land? “De plannen zijn met name in Nederland 
dit jaar al zeer ambitieus. Uiteraard zijn we ons 
zeer bewust van jullie belastingwetgeving die 
elektrisch rijden stimuleert. En we weten dus ook 
dat het cruciaal is om de i3 snel beschikbaar te 
hebben, voordat de fi scale regeling weer veran-
dert. We kiezen het concept van directe verkoop 
aan de klant met name om de prijzen en restwaar-
de te kunnen sturen en garanderen. Daarom is het 
ook belangrijk om aanvankelijk veel leaseklanten 
te hebben. Ook private lease. De dealer speelt bij 
dat alles de rol van agent.”
Hoe ver zou die verandering van verkoopmetho-
diek daarná nog kunnen gaan? In het verleden is 
wel eens gesuggereerd dat energieleveranciers 
een rol zouden kunnen spelen. Zoals dat bijvoor-
beeld met kostbare smartphones en telefoonpro-
viders heel gewoon is. Verrassend genoeg wuift 
Nicolas Peter die suggestie niet weg. Integendeel: 
“Het is nu nog te vroeg, maar we hebben inder-
daad belangstelling van elektriciteitsmaatschap-
pijen om tot een of ander abonnementconcept te 
komen”. 

 Kleintje range extender 
 Ook Ulrich Krantz heeft verrassend nieuws. De 
range extender in de i3 zorgt voor een extra bereik 
van pakweg 130 kilometer. Veel minder dan je 
verwacht. “Je kunt hem natuurlijk telkens bijtan-
ken, maar we rekenen erop dat het in de praktijk 
niet echt zal spelen. Onze testprojecten met de 
elektrische MINI en BMW hebben bewezen dat de 
angst om te stranden al na een week of vijf is ver-
dwenen, en in de praktijk heb je aan de elektrische 
range veelal genoeg.”

Vanzelfsprekend is het lastig om een specifi ek 
bereik te geven, maar het zal tussen de 130 en 200 
kilometer liggen. Die laatste waarde is overigens 
alleen haalbaar in de EcoPro Plus-stand die de 
prestaties dimt en niet essentiële verbruikers 
afsluit. Naar analogie van verschillende maten 
bierglazen zou je de extra range van deze exten-
der een soort ‘kleintje bier’ kunnen noemen. Het 
tankje meet naar verluidt namelijk tien liter of 
minder.
Nu we het toch over de ‘REX’ hebben: tijdens een 
bezoek aan de motorenproductie noteerden we 
dat men die als een accessoire ziet. Hij werd in één 
adem genoemd met pakweg een glazen dak. Je 
krijgt het gevoel dat BMW een tikje ongemakkelijk 

is bij het gegeven dat ze hun weloverwogen als 
elektrische auto ontworpen i3 uiteindelijk alsnog 
van een generatormotor hebben moeten voor-
zien, bij wijze van ‘psychologische geruststelling’.
In de fabriek konden we ook live aanschouwen 
dat onze eerste inschatting van jaren geleden juist 
was: de REX is een nieuwe variant van de door het 
Taiwanese Kymco (voluit Kwang Yang Motor Com-
pany) geproduceerde scooter tweecilindermotor. 
Zoals we die uit de 600 cc BMW motorscooters 
kennen. Maar dan zonder transmissie, want 
versnellingen heeft de i3 niet. Niet nodig bij een 

De hier nauwelijks zichtbare elektromotor met daarboven de 
regelelektronica zit voor de achteras. Aan de rechterzijde is 
duidelijk nog volop ruimte voor de optionele range extender.

De koolstofvezelcomposiet opbouw bestaat uit gelijmde losse 
delen. Die delen zouden apart vervangbaar zijn, maar dat wordt 
dan wel zeer specialistisch schadeherstel.

Fraaie multilink-achteras van stalen draagarmen aan een aluminium chassis. Vergeet vooral niet de isolatieringetjes tussen staal- en 
alu-delen, om contactcorrosie te voorkomen. De bandjes zijn duidelijk nog geen serieproductietype.
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Het bouwmateriaal bestaat hier goed zichtbaar uit meerdere 
lagen, in verschillende richtingen gelegd, met kunstgaren als 
verbindingsmiddel.

Inspectie van een in vorm voorgeperst deel, dat nog met hars 
geïmpregneerd moet worden voordat het af is.

Niet alleen met camera’s, ook met het oog wordt veel geïnspecteerd. Hangt daar nog een los draadje koolstof- of nylonvezel?

top van rond de 130. Vanzelfsprekend is de twin 
wél aan een extra generator gekoppeld. De BMW 
wordt namelijk altijd elektrisch aangedreven. 

 Accutechniek zakelijk bekeken 
 Met alle BMW-kopstukken bij de hand tijdens een 
workshop over de techniek van BMW i leggen we 
ontwikkelingstechnicus Ulrich Kranz de vragen 
voor wie de accutechniek levert, en hoe hij de 
evolutie daarvan ziet. “We bouwen de accu´s en 
regeltechniek zelf in het ‘drive’-gedeelte van de 
auto, rondom cellen van Samsung. Hun eerdere 
samenwerkingsverband met Bosch is niet langer 
in beeld, maar we hebben het over dezelfde cel-
chemie. Vanzelfsprekend wordt bij de toeleveran-
cier volop aan ontwikkeling gedaan, maar het zal 
even duren voor er grote stappen worden gezet. 
Nu de volumeproductie echt op gang komt, is het 
eerst zaak om de investeringen terug te verdie-
nen.”
Kranz voorspelt dat er in energiedichtheid jaarlijks 
procentuele verbetering te zien zal zijn, maar 
onderstreept het minstens even grote belang van 
andere aspecten. “Door onze jarenlange ervaring 
met testvloten hebben we op het gebied van de 
regeltechniek en de afstelling een voorsprong 
opgebouwd. Een cruciaal aspect. Het stelt ons 
bijvoorbeeld in staat om de capaciteit van de 
accucellen beter te benutten door ze net iets 
verder te laden en ontladen.”
De overkoepelende fi losofi e van BMW is dat de 
invoering van elektrisch rijden en plug-in hybrides 
in zo ongeveer alle BMW-modellijnen onmisbare 
puzzelstukken zijn om de Europese grens van 95 
gram vlootverbruik in 2020 te kunnen halen. Maar 
met name de doorbraak van volledige elektrisch 
rijden zal de nodige tijd vergen. BMW-concernchef 
Norbert Reithofer: “Het is geen sprint, maar een 
marathon. Toch beloof ik dat het een revolutie in 
de autoproductie betekent. “ 

 Carbonproductie 
 Een bezoek aan de BMW-fabriek in Landshut, 
even buiten München, maakt rap duidelijk dat je 
die revolutie in autobouwen heel letterlijk mag 
nemen. Het is duidelijk even wennen om te zien 
hoe onderdelen van een auto zoals het patroon 
voor pakweg een kostuum uit een enorme lap 
koolstofvezel worden gesneden. Computerge-
stuurd, vanzelfsprekend.
Maar voor het zover is moeten we eerst terug naar 
het basismateriaal. We steken over naar Amerika, 
waar het carbon wordt gemaakt. Een fl interdunne 
draad die een laag gewicht combineert met een 
enorme treksterkte. De SGL automotive carbon 
fi bers-fabriek is een samenwerkingsverband met 
BMW, waarbij SGL zijn kennis op het gebied van 
dergelijke sterke materialen inbrengt, en BMW zijn 
ervaring met composietmateriaal in de autobouw. 
De fabriek staat bij Moses Lake en dat is geen 
toeval, want het immense meer zorgt bij het ener-
gieverslindende productieproces voor ‘schone’ 
stroom uit waterkracht. 

 De vraag ligt voor de hand waarom is gekozen 
voor carbon. De ontwikkelingstechnici verkla-
ren in koor dat het zeker voor hun merk – dat 
doorgaans wat grotere auto’s bouwt – cruciaal 
zal zijn om gewicht terug te dringen. Ook bij 
andere modellen. Nicolas Peter: “Bij de i3 is dat 
tot het uiterste doorgevoerd, maar je zult ook in 

de andere modellen signifi cante toepassingen 
van carbon gaan zien. De benodigde kennis en 
ervaring bouwen we nu dus op”. Peter wil niet in 
details treden, maar meldt wel dat het niet tot 
plaatdelen beperkt zal blijven. Koolstofvezel zal in 
de toekomst dus ook in de structuur van volume-
modellen worden toegepast. 
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Niet de koolstofvezels zelf, maar wel de matten uit koolstofve-
zel en kunststof draden maakt BMW in eigen beheer.
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Het weegt allemaal bijna niks, zodat de elektro-BMW toe kan met een beperkte accucapaciteit, wat ook weer veel gewicht spaart. 
Toch krijgt de i3 geen enorme actieradius per acculading.

Gymnastiek, ergonomische training en een speciale zitbalk 
horen erbij in de proeff abriek. De echte i-fabriek wordt nieuw 
ingericht in Leipzig.

Eindelijk een normaal onderdeel: hier wordt een i3-dashboard 
gewoon uit kunststof opgebouwd. Maar wel weer met een 
koolstofvezel drager eronder.

 Geroosterde draad 
 Terug naar de zwarte draad. Die draad komt bin-
nen als een pallet vol polyacryl grondstof zoals 
die in kledingstof wordt gebruikt. Deze draad 
wordt in zes stappen gerekt en telkens tot enkele 
honderden graden verhit – geoxideerd–om de 
zogenaamde pyrolyse te beginnen. Daarna volgt 
een kort bezoek aan twee stikstofgevulde ovens 
met zeer hoge temperaturen van rond de 1.400 
graden.
Het resultaat van dat ‘toasten’ is een vezeltje van 
pure koolstof, dat zeven maal dunner is dan een 
mensenhaar. Verdere verwerking van de tientallen 
kilometers lange draad (op spoelen) gebeurt in 
Wackersdorf en resulteert in meters brede en vijf-
tig meter lange rollen die op het eerste gezicht op 
een soort carbonweefsel lijken. “In feite is dat niet 
zo, want alle carbondraden lopen in één richting. 
Wat oogt als weefsel is een drager van nylon bind-
draden die de koolstofvezel perfect parallel naast 
elkaar houdt. Daarom worden de verschillende 
lagen in het carbon – vijf tot tien in dit geval–ook 
in verschillende richtingen gelegd. Afhankelijk 
van de belasting op dat punt van de auto.”
De koolstofvezelveiligheidscabine is zelf ook 
weer uit talloze delen opgebouwd die onderling 
worden verlijmd. Die delen zijn ook los beschik-
baar om eventuele schadereparaties te kunnen 
uitvoeren. Een voorbeeld: elke fl ank bestaat uit 
negen delen. En die kun je als geheel met één 
hand optillen, zo kunnen we melden. Een deur 
lukt zelfs met twee vingers.
Die verschillende componenten worden in twee 
stadia gemaakt. Daar komt geen kostbare en 
trage autoclaaf aan te pas, zoals bij koolstofvezel 
racewagens. Stap één is het voorvormen van 
de uitgesneden patroondelen: een ‘stapeltje’ 
carbonmatjes. Het ‘onderdeel’ wordt in een mal 
tot 200 graden opgewarmd, waarbij een als een 

soort poeder aangebracht kunststof laagje op 
het carbon alles na afkoeling ruwweg in de juiste 
vorm houdt. 

 Ingewikkelde productie 
 Een productiemedewerker: “We hebben met 
carbon veel meer vrijheid met de vormen, maar 
het is vrijwel onmogelijk om bijvoorbeeld acht 
lagen carbon, dat dus ook nog in diverse richtin-
gen loopt, echt strak in de mal te krijgen. Daarom 
worden de ontstane vouwtjes er als het ware uit 

LET OP: VOLGENDE MAAND MEI
DE INTRODUCTIE NIEUWE SERENCO

HUISSTIJL MET COMPLEET NIEUWE WEBSITE

Kijk op http://www.boxo-tools.nl
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getrokken, tot de afwijking buiten de afmetin-
gen van het onderdeel valt. Dat afwijkende stuk 
wordt vervolgens afgesneden, die resten gaan 
terug voor hergebruik in Wackersdorf. De korte 
vezeltjes worden gereinigd en voor minder 
zwaar belaste onderdelen in de carbon sheets 
verwerkt.”
Kan zoiets later ook met de hele auto? “Lastig. 
In de tweede bewerking wordt er namelijk ook 
hars in het carbon gebruikt. Dat is aanmerkelijk 
moeilijker te recyclen.” We krijgen meteen te 
zien waar dat om draait. Na het voorvormen 
krijgen de koolstofvezelcomponenten in de 
defi nitieve mallen hun uiteindelijke vorm. Het 
proces is vergelijkbaar met spuitgieten. “Bij resin 
transfer molding wordt onder extreem hoge druk 
een epoxyhars geïnjecteerd. Daarna is het een 
kwestie van afkoelen tot onder de 80 graden en 
vervolgens worden de delen gestraald, zodat de 
lijm een optimale verbinding heeft. Tot slot wor-
den met een sterke waterstraal alle openingen en 
randen van het carbon uitgesneden.”
Overigens zien we er ook delen die letterlijk 
worden gevlochten. Een versterkingsbalkje bij-
voorbeeld, dat rondom een kunststof strip wordt 
gevormd. Na het verwijderen van die kern blijft 
een onderdeel over dat een fractie weegt van 
het vergelijkbare stalen onderdeel. Het maken 
van een carbon koetswerk is een rein werkje. We 
krijgen bij binnenkomst speciale handschoentjes 
aan. Nieuwsgierige blikken zijn voor deze ene 
keer toegestaan, maar aanraken mag niet, dat 
veroorzaakt plekjes waarop de lijm later niet 
goed pakt. 

 Drive-module 
 Dat brengt ons bij de ‘Drive’-module die letterlijk 
onder de ‘Life’-module wordt gelijmd. Galvanisch 
gescheiden, omdat koolstofvezel en aluminium 
– daar is vrijwel alles in de Drive-module van 
gemaakt – anders niet lekker met elkaar door 
een deur gaan. Het klassieke huwelijk van de 
motorunit onder de auto is bij de i3 een wel heel 
doortastend gebeuren.
De module die aandrijving (achterin) en accupak-
ket (centraal onder de auto) draagt, is geheel 
uit aluminium vervaardigd. Een combinatie van 
spuitgietwerk in de wieldraagconstructie en 
geëxtrudeerde balken en dragers. Het geheel 
wordt door robots in elkaar gelast en is zodanig 
ontworpen dat het geheel de juiste balans tussen 
sterkte en fl exibiliteit biedt.
Saillant detail: als laatste stap wordt de alu-
constructie in een speciaal kamertje gerold en 
door 63 speciale cameraatjes uit alle richtingen 
bekeken en vastgelegd. Pas daarna gaat het tot 
slot naar een bewerking met zwarte elektrostati-
sche dompellak. 
“Met die camera’s hebben we in één keer een 
volledige kwaliteitscontrole van alle afmetingen 
en de lasnaden. Daarna volgt dus de coating, die 
overigens niet bedoeld is als corrosiebescher-
ming, maar voor de strakke afwerking.” 

T E C H N I E K  > Aandrijving > Hybride en elektrische aandrijving

Range extender light
De aandrijfunit is een verhaal apart. Als gezegd 
bouwt BMW de regeling zelf en stelt men het 
batterijpakket uit Samsung-cellen samen. Men wil 
er niet te veel details over kwijt, maar we tellen 
in de fabriek 96 lithium-ion cellen in de twaalf 
modules. Zo gauw iets van een toeleverancier 
met een bekende naam in beeld komt eindigt de 
mededeelzaamheid opvallend genoeg. Dat geldt 
ook voor de extra techniek van de versie met 
range extender.
Het goede nieuws is echter dat we die tijdens het 
bezoek aan de fabriek in een hoek zien staan. Ons 
eerdere vermoeden wordt bevestigd: een parallel 
tweecilinder uit het huis van Kymco. In dit geval 
gebruikt als stationair motor voor het opwekken 
van elektrische energie. “Dat betekent dus dat hij 
technisch nogal is aangepast, vanwege de andere 
toepassing.”
Het meest verrassende aspect aan deze ‘REX’ is 
dat hij in feite tussen twee werelden zweeft. Met 
een extra range van 130 kilometer of misschien 
net iets meer zal de i3 REX-versie in ons land 
zeker niet scoren bij het type zakelijke rijder dat 
de laatste tijd de media haalde door zijn Ampera 
of Prius Plug-In gewoon op benzine te rijden, en 
simpelweg het belastingvoordeel te incasseren. 
Als je dat met de i3 doet, zal je bij een béétje reis 
immers een paar keer moeten tanken. Het heeft 
wel iets van poëtische gerechtigheid in zich…

 Eigen elektromotor 
Dat brengt ons bij de e-motor, die BMW bewust 
zelf produceert om de kennis in eigen huis te 
hebben. Ongeveer dezelfde unit zit overigens in 
de later te lanceren i8. Op dit moment heeft de 
speciale hal van de fabriek een ‘geïnstalleerde 
capaciteit’ van 50.000 per jaar. Op wat kleine han-
delingen van het samenbouwen na, is het proces 
ook weer verregaand gerobotiseerd. Dat komt 
goed uit, want er zit bijvoorbeeld twee kilometer 
koperdraad in de stator. Daaromheen zit weer 
een vloeistofgekoelde behuizing. Het geheel is 

De accupakketten, hier op de voorgrond, bouwt BMW ook al 
zelf op uit in Korea ingekochte losse cellen.

Twee kilometer koperdraad 
winden in een elektromotor 
gaat gelukkig geautoma-
tiseerd. Zelfs hier blijft het 
Bayerische MOTOREN Werke: 
BMW wil eigen elektromoto-
ren ontwikkelen en bouwen.

ongeveer even zwaar als de Kymco-motor met 
generator, zo noteren we nog.
BMW ontwikkelde iets bijzonders, want de 
‘permanent magneet hybride synchroonmotor’ 
is met zijn geïntegreerde resolvator – die zit op 
de aandrijfas en meet de exacte stand van de 
rotor–speciaal voor gebruik in stedelijke gebieden 
geconcipieerd: compact, sterk, effi  ciënt en met 
een gelijkmatige krachtontplooiing.
BMW belooft dat we verrast zullen worden door 
de prestaties van de i3. “Met 125 kW en 250 Nm 
op de achteras en het zo ver mogelijk terugge-
drongen gewicht accelereert hij razendsnel,” zo 
meldt men met een veelbetekenende ondertoon. 
We horen zelfs iets over ‘in vier seconden naar 100 
kilometer per uur’ mompelen. Overigens zal dat 
de energie dan rap uitputten, zelfs wanneer de 
REX zijn energie toevoegt. Het lijkt onwaarschijn-
lijk dat men de twin achterin op 7.500 toeren laat 
loeien om aan de 44 kW van de scooterversie te 
komen, hij zal minder leveren. Ook in dat opzicht 
volgt BMW dus een andere koers dan de Volt 
en Ampera, waarvan de REX-generator een stuk 
grotere energiebijdrage kan leveren.
Dat kan nog interessante scenario’s opleveren bij 
het beklimmen van een lange helling met de i3, 
als de accu dan eens halverwege al buiten adem 
raakt en je op de REX-stroom verder omhoog 
moet. Het blijft dus spannend wat de i3 in de 
praktijk zal laten zien.
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