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

Twaalf partners werken aan Electric Powertrain

Landrover Evoque met Belgische  
elektromotor 
In AMT 3 kon je al kennis maken met de magneetloze elektrische motor zoals die door het Bel-

gische Inverto op punt werd gesteld. Ondertussen is de motor ingebouwd in een Range Rover 

Evoque. Bij dit project, dat officieel ‘Electric Powertrain’ heet, waren maar liefst twaalf Belgi-

sche bedrijven betrokken. De coördinatie gebeurde door Flanders’ Drive.

Het project ‘Electric Powertrain’ werd drie jaar 
geleden opgestart onder de coördinatie van 
Flanders’ Drive, dat als algemene doelstelling 
heeft Vlaamse bedrijven te betrekken bij de ont-
wikkeling van elektrische en hybride voertuigen. 
Voor dit concreet project speelde Inverto een 
cruciale rol. Dit bedrijf, dat een spin-off is van de 
Gentse universiteit, heeft een elektrische motor 
zonder magneten (zoals die al in de industrie 
wordt gebruikt) verder doorontwikkeld met de 
bedoeling een dergelijke krachtbron bruikbaar 
te maken in een voertuig. De magneetloze motor 
heet ‘Switched to Reluctance Motor’. Deze SR-

Motor is slechts één schakel, zij het een cruciale, 
in het hele project. Er zijn immers nog elf andere 
Belgische bedrijven bij betrokken. Als voornaam-
ste buitenlandse partner noteren we Land Rover, 
dat een Evoque ter beschikking stelde voor de 
inbouw van de vernieuwende aandrijflijn. Land 
Rover heeft op termijn interesse om het systeem 
te gebruiken voor productiemodellen.

Nog maar de eerste stap
De eerste rijdende elektrische Evoque wordt 
op de voorwielen aangedreven. In een volgend 
stadium, waarvan de ontwikkeling nu al volop 

aan de gang is, komt een tweede prototype met 
vierwielaandrijving. Die zou moeten klaar zijn in 
2016. Voor de praktische testen wordt gebruik 
gemaakt van de Lommel Proving Ground, het 
Europese testcentrum van Ford, dat gelegen is 
in de Belgische provincie Limburg. Een perfecte 
locatie, niet enkel omwille van de beschikbare 
infrastructuur, maar ook omdat Flanders’ DRIVE er 
net naast is gevestigd.
Bij de ontwikkeling van dit eerste prototype was 
niet enkel een doorontwikkeling van de SR-motor 
van belang. Er werd ook veel aandacht besteed 
aan de lithium-ion batterij. Daarbij werd niet zo 

Het eerst prototype van de elektrische Evoque 
wordt enkel op de voorwielen aangedreven en 
werd dynamisch ontwikkeld in het Europese 
testcentrum van Ford in Lommel. 
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zeer gestreefd naar een grote autonomie, maar 
wel naar de mogelijkheid om snel te kunnen 
laden, en dit zowel via het net als tijdens het rij-
den. In het prototype wordt veel meer kinetische 
energie gerecupereerd dan in de reeds bestaande 
elektrische voertuigen. Het remmen van het 
voertuig gebeurt in eerste instantie via de motor 
en pas daarna via de traditionele reminstallatie. 
In een volgend stadium wordt er naar gestreefd 
om die sterke regeneratieve oplaadcapaciteit 
te combineren met een meer dan behoorlijke 
actieradius. Een ander belangrijk aspect bij de 
ontwikkeling van dit prototype was het koelen 
van de batterij. Voor het tweede prototype zal ook 
gewerkt worden aan een compactere inbouw van 
de batterij. 

  Slimme sturing  
 De wisselwerking tussen regeneratief remmen en 
mechanisch remmen via de schijven vraagt een 
bijzondere elektronische sturing die ook een geïn-
tegreerde ABS-werking heeft. Trouwens, de elek-
tronica speelt ook een dominante rol in het sturen 
van de aandrijving en de motoren. We zeggen wel 
degelijk motoren, meervoud dus. Elk aangedreven 

wiel beschikt immers over een eigen motor en is 
er mee verbonden via een reductiekast. Tussen de 
aangedreven wielen zelf is er geen mechanische 
verbinding via een diff erentieel zoals bij een klas-
sieke aandrijving. Het koppel dat elk aangedreven 
wiel toebedeeld krijgt, wordt zuiver elektronisch 
gestuurd en daarbij wordt rekening gehouden 
met onder meer de rijsnelheid, de draaisnelheid 
van de wielen, de stuurhoek en de giersnelheid. 
Elke motor beschikt over een eigen sturing die 
nog eens gelinkt is met een centraal ECU. 
 Voor het tweede prototype wordt de lat nog even 
hoger gelegd. De vierwielaandrijving wordt mo-
gelijk door vier motoren, één per wiel. Het spreekt 
voor zich dat de elektronische sturing nog meer 
taken toebedeeld krijgt, omdat nu het koppel 

moet verdeeld worden over vier wielen. Dat Land 
Rover een meer dan oppervlakkige belangstelling 
heeft voor het concept, is geen toeval. De elek-
trische motoren hebben meteen een ontzettend 
koppel en bovendien kan in functie van de tractie 
één of meerdere wielen worden aangedreven, 
zonder dat er diff erentiëlen nodig zijn en zonder 
geheel of gedeeltelijk sperren. 

      Gewicht binnen de perken   
 Eén motor en één reductiekast per wiel plus dan 
nog een batterij en bijhorende sturingselemen-
ten, dat laat vermoeden dat deze Evoque een 
zwaargewicht is. Ter compensatie zijn gelukkig 
heel wat mechanische componenten overbodig. 
Denken we maar aan onder meer een versnel-
lingsbak, diff erentiëlen en een mechanische 
verbinding tussen voor- en achterwielen bij een 
4WD-versie. Nu al weet het onderzoeksteam dat 
4WD 1950 kilogram zal neerzetten op de weeg-
schaal. Bij de 2WD-versie bedraagt het rijklaar 
gewicht 1750 kilogram. Dat is respectievelijk 315 
en 205 kg meer dan Land Rover opgeeft voor de 
productieversie met 2,2 diesel.     

De opbouw van de motor is op het eerste gezicht heel eenvoudig, met een stator en een rotor. In 
de stator en op de rotor zijn verschillende vertandingen aangebracht die eigenlijk polen zijn. De 
wikkelingen van de statorpolen worden sequentieel (de ene na de andere dus) onder spanning 
gebracht. Dit verloop wordt elektronisch gestuurd en geeft aanleiding tot koppelvorming. De 
vertande rotorpolen worden steeds weer door de volgende pool in de stator aangetrokken en wil-
len zich in lijn brengen. Dit veroorzaakt meteen de draaiende beweging van de rotor en bijgevolg 
de werking van de motor.

De SR-Motor is uitvoerig getest op een testbank. De SR-Motor heeft een enorm potentieel 
en kan in principe een maximum koppel ontwikkelen tussen 0 en 14.000 omwentelingen 
per minuut. De motor heeft niet enkel een hoog rendement, maar heeft ook een inherent 
veiligheidsconcept. Als de elektronica faalt, dan schakelt de motor automatisch over op een 
vrijloopmodus. Bovendien kan het koppel zowel positief als negatief worden ingesteld, waar-
door het mogelijk is om op de motor te remmen en aan energierecuperatie te doen. Dat laadt 
de batterij op tijdens het rijden.

De donkerblauwe componenten zijn de elektrische motoren 
(één per wiel) die elk met een reductiekast zijn verbonden. 
De koppelverdeling tussen de aangedreven wielen wordt 
elektronisch gestuurd. 

 Partners en fi nanciering 
De partners die met Flanders’ Drive samenwer-
ken aan het onderzoeksproject Electric Power-
train, zijn: Arteco, CTS, Dana, EIA Electronics, 
Imec, Inverto, LMS, NXP, Punch Powertrain, 
Triphase, Umicore, Voxdale, Jaguar Land Rover. 
Het project werd fi nancieel ondersteund door 
de Vlaamse overheid. Voor dit project was een 
totaal budget van € 3.533.884,79 voorzien. 
Het consortium heeft van de Vlaamse overheid 
via een subsidie € 2.827.107,83 ontvangen.
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