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Duurzaam premium rijden met de BMW i3 

BMW zet de puntjes op de i
Twee maanden geleden schreef AMT over de productie van de BMW i3. Deze maand gaan we 

in op de fabriek waar de massaproductie van start gaat. De eerste i3-exemplaren rollen eind 

dit jaar van de band. BMW zet nu de puntjes op de i.

De i3 heeft een flinke voorgeschiedenis. In 2011 
kondigde BMW de elektrische i3  - en i8 -  aan. Een 
paar jaar daarvoor was het merk al bezig met de 
voorbereidingen voor een elektrische auto die 
vanaf de basis nieuw ontworpen is, en in 2008 
bracht BMW de MINI E, een elektrische MINI, op de 
markt. Die werd gebruikt om ervaring op te doen 
met elektrisch rijden. Dat deed BMW niet zelf; 
particulieren en bedrijven konden zich aanmel-
den voor de proef. In 2011 introduceerde BMW de 
Active E, een elektrische 1 Serie. Die auto beschikt 
over ongeveer dezelfde aandrijftechnologie als 
de i3 en voegde nieuwe gebruikerservaringen 
toe. De testauto’s hebben samen ruim 20 miljoen 
kilometers achter de rug, enkel op elektriciteit.

BMW produceert de i3 in Leipzig. Daar worden 
al de BMW X1, 1 Serie Coupé en 1 Serie Cabrio 
gebouwd. In een compleet nieuwe fabriek op het 
BMW-terrein rolt de i3 binnenkort van de band. En 
omdat BMW wil bewijzen dat duurzaam en pre-
mium goed bij elkaar passen, maakte de Duitse 
autofabrikant het productieproces ook duurzaam 
en premium. De i3-fabriek krijgt zijn stroom van 
vier nieuwe windturbines die in totaal 26 GWh per 
jaar leveren. BMW verwacht dat de windturbines 
zelfs een klein overschot aan energie leveren, dat 
BMW dan voor de productie van de 1 Serie en X1 
kan gebruiken. De i3 bestaat voor een groot deel 
uit koolstofvezels, die in Moses Lake geprodu-
ceerd worden. Ook bij de carbonproductie in 

die plaats in de Amerikaanse staat Washington 
gebruikt BMW duurzame energie. Die fabriek 
gebruikt namelijk stroom afkomstig uit water-
krachtcentrales.

Productie van koolstofvezels
BMW heeft meer dan tien jaar ervaring met 
carbon. De eerste toepassingen van het materiaal 
zaten in de prototypes Z22 en Z29. In 2003 

De BMW i3 verschijnt eind dit jaar op de markt. De auto bestaat 
uit de Life- en Drive-module. De Life-module bestaat uit kool-
stofvezels en is het bovenste deel van de auto. De Drive-module 
is voornamelijk van aluminium en is het onderste deel van de 
auto. De productie vindt grotendeels in Leipzig plaats. BMW 
gebruikt windenergie om de i3-fabriek draaiende te houden.
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werden carboncomponenten toegepast in de M3 
CSL. Vanaf 2007 gebruikt BMW carbon in de M3. 
De i3 is het eerste voertuig dat voornamelijk uit 
koolstofvezels bestaat. Het bovenste deel van de 
auto is de zogenoemde Life-module en het onder-
ste deel de Drive-module. De productie van de 
Life-module start in Moses Lake. Daar produceert 
SGL Automotive Carbon Fibers koolstofvezels met 
een dikte van 7 micrometer. Voor de beeldvor-
ming: een menselijke haar heeft een dikte van 50 
micrometer. Voor de toepassing worden 50.000 
van deze koolstofvezels samengevoegd en opge-
rold. Deze zogenoemde heavy tows worden niet 
alleen door BMW gebruikt voor de Life-module, 
maar ook voor rotorbladen van windmolens. Om 
voldoende koolstofvezels te produceren, zodat de 
i3 eind dit jaar van de band rolt, heeft de fabriek in 
2011 al voorbereidingen getroffen. In Moses Lake 
staan nu twee productielijnen die elk 1500 ton 
per jaar produceren. Dat komt neer op 10% van 
de wereldwijde koolstofvezelproductie. De vezels 
gaan dan naar Innovationspark Wackersdorf in 
Duitsland. Daar worden ze tot lagen verwerkt. De 
vezels zijn niet in elkaar gewikkeld, maar liggen 
parallel naast elkaar. Dat voorkomt dat de vezels 
verdraaien, waardoor ze niet meer recht en dus 
later minder sterk zijn. Jaarlijks produceert de 
fabriek in Wackersdorf tonnen aan koolstofvezel-
lagen, die als basis dienen voor de productie in de 
BMW-fabrieken in Landshut en Leipzig.

Van vezel tot Life-module
BMW richtte in Leipzig het productieproces voor 
de carbon carrosserie van de i3 in. De productie 
van de koolstofvezellagen voor de i8, die begin 
2014 op de markt komt, vindt plaats op een an-
dere locatie. De assemblage van de i8 gebeurt wel 
in Leipzig. De i3-fabriek is geschikt om op grote 
schaal carrosseriedelen van carbon te produceren. 
De lagen worden in het zogenoemde preform-
proces bij een temperatuur van 200°C in de juiste 
vorm geperst. Een preform is een subonderdeel 
van de carrosserie. Afhankelijk van de plaats 
van de preform gebruikt BMW tot twaalf lagen 
koolstofvezels om de juiste sterkte te realiseren. 
De randen van het product worden zorgvuldig 

afgesneden en het restmateriaal wordt herge-
bruikt voor het dak van de i3. Uiteraard liggen de 
koolstofvezels dan niet meer netjes parallel naast 
elkaar, dus worden ze eerst gekamd.
Voor een compleet zijpaneel gebruikt BMW 
negen preforms. Nadat de vormen zijn afgekoeld, 
worden ze met een druk van ongeveer 80 bar 
met hars geïnjecteerd. De hars heeft dezelfde vis-
cositeit als water, zodat elke vezel bereikt wordt. 
Daaropvolgend moet het onderdeel drogen en 
dan heeft het de juiste sterkte. BMW gebruikt 
geen ovens voor het drogen, die verbruiken veel 

energie. In plaats daarvan zorgt BMW voor een 
optimale tijdsduur, druk en temperatuur bij het 
injecteren van de hars, zodat de onderdelen zo 
snel mogelijk drogen. Na het drogen worden de 
onderdelen gezandstraald. Dat maakt de pre-
forms ruwer, zodat ze aan elkaar gelijmd kunnen 
worden.
De Life-module van de auto bestaat uit 150 kool-
stofvezel onderdelen. BMW gebruikt uitsluitend 
lijm om de onderdelen met elkaar te verbinden. 
De lijmdikte is maximaal 1,5 mm. Het gehele pro-
ces is geautomatiseerd, waardoor de lijmafstand 
en de hoeveelheid lijm altijd gelijk zijn. In totaal 
bevat de i3 een lijmstrook van 160 meter met een 
breedte van 20 mm. Na anderhalf uur is de lijm 
droog.

Schadeherstel in segmenten
BMW produceert de aluminium Drive-module 
in Dingolfing. Het ‘huwelijk’ van de Life- en 
Drive-module vindt in Leipzig plaats middels een 
lijm- en schroefverbinding. Daarna ontvangt de 
i3 zijn buitenschil, die voornamelijk uit spuitge-
goten thermoplast bestaat. De kunststofdelen 
worden bij de eindmontage op de koolstofvezel 
Life-module geschroefd. De losse panelen zorgen 
bij kleine schades voor een eenvoudige en snelle 
reparatie. Uitdeuken of spuiten is niet meer nodig, 
het vervangen van een paneel is voldoende. 

De afgelopen jaren hebben verschillende BMW Active E’s, elektrische 1 Series en MINI E’s samen 
20.000.000 kilometer afgelegd. De verzamelde informatie gebruikte BMW bij de ontwikkeling van 
de i3.

De koolstofvezels liggen parallel aan elkaar, de witte vezels houden de koolstofvezels slechts 
bij elkaar. Het patroon van de witte vezels heeft invloed op de vorm waarin de koolstofvezels 
uiteindelijk gebruikt worden.

De Life-module bestaat uit in totaal 150 koolstofvezelonderde-
len. De flank bestaat uit negen verlijmde onderdelen.

In Leipzig staan 130 robots voor de productie van de i3. De preforms worden volledig geautomatiseerd aan elkaar gelijmd.
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Schade? BMW heeft de Life-module in verschillende segmenten opgedeeld. Zodra er een bepaald 
segment beschadigd is, kan de autotechnicus dat segment er uit zagen. Met behulp van een ver-
bindingsstuk en een lijmverbinding blijft een nieuw segment op zijn plaats zitten. Op de foto wordt 
het nieuwe segment tussen de rode tape geplaatst.

Het batterijpakket zit onderin de Drive-module. Bij een aanrij-
ding blijft het pakket intact en verschuift het in zijn geheel.

De Drive-module wordt in 
de fabriek voornamelijk 

gelast. Ook deze module 
bestaat uit verschillende 

segmenten, die bij 
schade vervangen kunnen 
worden. Bij schade wordt 

er niet gelast, maar 
uitsluitend met schroeven, 

blindklinknagels en lijm 
gewerkt.

Volgens BMW zorgt deze constructie voor een 
kostenbesparing van 40% voor de klant. Ook over 
de reparatie van de Drive-module heeft BMW 
goed nagedacht. Die is 50% sterker dan een stalen 
constructie en de auto voldoet aan alle wereld-
wijde veiligheidseisen. De batterij bevindt zich 
onder de auto, want daar is de impactkans het 
kleinst. De auto beschikt over kreukelzones aan de 
voor- en achterkant van de auto. De langsdragers 
in de Drive-module en de Life-module vangen 
de klap op. Zelfs na een aanrijding van achteren 
met 80 km/u zijn de achterdeuren nog te openen, 
aldus BMW. De Life-module vervormt plastisch 
bij een aanrijding en vormt dus geen gevaar door 
terug te schieten. Links en rechts onderin de Life-
module zit een honingraatstructuur om zijwaartse 
klappen op te vangen. BMW heeft met een brand-
weerkorps het openknippen van bij crashtests 
ingezette voertuigen onderzocht. De i3 vereist 
daarbij geen speciale apparatuur, zo is gebleken. 
Wat bescherming voor de inzittenden betreft, zijn 
er geen verschillen tussen de i3 en een auto met 
een verbrandingsmotor.
De verkoop, het onderhoud en het schadeherstel 
vinden uitsluitend bij een select aantal dealers 
plaats. Die beschikken over de juiste kennis en 
apparatuur voor het herstellen van de i3. In het 
geval van schade aan een i3 schrijft BMW voor 
wat er vervangen moet worden. De Life-module 
van koolstofvezels is opgedeeld in verschillende 

segmenten die de autotechnicus kan vervangen. 
Afhankelijk van de schade worden één of meer-
dere segmenten vervangen. Nieuwe segmenten 
worden weer vastgelijmd in de Life-module. Ook 
de Drive-module bestaat uit verschillende seg-
menten, al zijn die van aluminium. In de fabriek 
wordt de Drive-module gelast. Bij schadeherstel-
werkzaamheden komen er schroeven, lijm en 
blindklinknagels aan te pas. De reparatiekosten 
aan de Drive-module zouden vergelijkbaar zijn 
met die van een 1 Serie. 

 BMW i als apart merk 
 Het i-concept is een apart merk binnen BMW. Zo 
blijven de auto’s met verbrandingsmotoren en 
de elektrische modellen van elkaar gescheiden. 
Toch maakt de i3 deel uit van een groter concept 
dat BMW 360° Electric heet. Het concept bestaat 
uit vier onderdelen: opladen thuis, opladen 
op openbare locaties, mobiliteitshulp en een 
leenauto voor het afl eggen van grote afstanden. 
BMW levert de i Wallbox om de auto thuis veilig 
en snel op te kunnen laden. Met de i Wallbox is 
het mogelijk om de auto binnen drie uur volledig 
op te laden. Dan moet de i3 130 tot 160 kilometer 
kunnen rijden. Onderweg is het mogelijk om 
de auto binnen een half uur voor 80% op te 
laden aan een snellader van 50 kW. Mocht een 
bestuurder met een lege batterij komen te staan, 
dan zorgt BMW dat er iemand ter plaatse komt 

die de batterij gedeeltelijk oplaadt, zodat de 
bestuurder zelf naar een laadpunt in de buurt kan 
rijden. BMW waarschuwt dat het slepen van een 
elektrische auto niet toegestaan is: het kan schade 
aan het elektrische systeem veroorzaken. Het na-
vigatiesysteem geeft de bestuurder adviezen voor 
een zuinige route en past zo nodig de route aan, 
zodat de auto eventueel onderweg opgeladen 
kan worden. Als een i3-eigenaar meer laadruimte 
nodig heeft of op autovakantie wil, kan hij of zij 
een leenauto ontvangen. Dat is dan een BMW met 
een reguliere verbrandingsmotor. 
Hoofd sales en marketing van BMW Ian Robertson 
maakte eind 2011 bekend jaarlijks 30.000 i3’s 
te willen produceren. Maar BMW doet nu geen 
uitspraken meer over productieaantallen. Ook 
omtrent de garantietermijnen en -voorwaarden 
blijft het voorlopig stil. BMW heeft wel al een 
antwoord op de vraag hoe versleten batterijen 
verwerkt moeten worden: batterijen die na jaren 
gebruik onvoldoende vermogen leveren in de 
auto, worden ingezet om er tijdelijk overschotten 
aan zonne-energie in op te slaan. BMW werkt mo-
menteel aan de optimalisatie van de productie en 
bereidt zich voor op de levering van de i3 eind dit 
jaar. De eerste onderdelen rollen al van de band. 
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Vlak voor de IAA in 2011 kondigde BMW de elektrische i3 en 
i8 aan. Sindsdien bracht het merk regelmatig nieuws over de 
nieuwe modellen naar buiten. Die berichten vindt u in ons 
maanddossier op www.amt.nl/juni2013 of via de QR-code.

Aankondiging van de 
elektrische modellen
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