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Audi Future Lab kijkt vooruit

Gas en elektra in de auto op komst
Op het historische vliegveld Tempelhof in hartje Berlijn mochten we even spelen met de spec-

taculaire Audi R8 e-tron. Een unieke auto, want hij gaat toch maar niet in productie. Het blijft 

een onderzoeksplatform voor elektrisch rijden. De nabije toekomst is aan de A3 Sportback als 

plug-in hybride e-tron en als g-tron op gas, toonde het Audi Future Lab.

De term ‘e-tron’ dook voor het eerst bij Audi op 
in 2009, op de IAA autoshow voor een volledig 
elektrische R8. Die, om zich te onderscheiden van 
de productieversie, kortweg e-tron heette, waarna 
Audi nog een reeks andere e-tron studies pro-
duceerde. Er kwam de belofte dat de elektrische 
R8 in een heel kleine serie verkocht zou worden. 
Maar daarop is men nu teruggekomen, met als 
voornaamste argument dat nog geen accepta-
bele actieradius mogelijk is met nu verkrijgbare 
batterijen.

Sparen met hybride bouw
Als er geen sterkere batterijen zijn is het alterna-
tief gewicht sparen, zodat minder accu-energie 
nodig is. Dat is in de huidige R8 e-tron uitgewerkt, 
die alleen uiterlijk nog lijkt op de e-tron uit 2009. 
En ook haast niets meer gemeen heeft met de 
standaard R8, op de aluminium portieren na.

Het aluminium spaceframechassis is in de R8 
e-tron deels vervangen door koolstofvezelelemen-
ten, ook de buitenhuid is van koolstofvezel. Voor-
op zit nog wel een aluminium balkenstructuur als 
kreukelzone, achter dient een koolstofvezelcom-
posiet bagagebak als kreukelstructuur. Merk op 
dat de gewone R8 zijn bagageruimte voorin heeft, 
hier kon het achterin omdat daar twee elektromo-
toren, de bijbehorende elektronica en een deel 
van het accupakket minder ruimte vergen dan de 
standaard V10 benzinemotor. Projectleider Rainer 
Mezger vertelt dat de koolstofvezel bagagebak zo 
sterk is en zo goed werkt, dat het in de R8-opvol-
ger misschien gebruikt kan worden.
Er wordt zo met meer zaken lustig geëxperimen-
teerd. De stabilisator voorin heeft ook een hybride 
opbouw, met een buis die uit koolstofvezel is 
gewikkeld, en armpjes op de uiteinden van alumi-
nium. Uit glasvezel composiet werden schroefve-

ren gemaakt, dat scheelt net als de koolstofvezel 
stabilisator 40% in gewicht ten opzichte van 
standaard delen.

Accuproducent gezocht
Zo weegt de carrosserie nog 199 kg, een voordelig 
verschil van 23 kg ofwel zo’n tien procent. Maar 
ja, het compenseert nog lang niet een T-vormig 
accupakket uit 530 cellen dat 577 kg weegt. Hierin 
schuilt een opslagcapciteit van 48,6 kWh, horen 
we, waarvan maximaal 80% verbruikt kan worden. 
Komt die grens in zicht, dan krijgen de twee 
elektromotoren achterin maar 75 kW maximaal 
vermogen, in plaats van elk 140 kW.
Weer een verschil met de oorspronkelijke e-tron, 
die bij elk wiel een motor had en bijeen 230 kW 
vermogen. Nu is er dus in totaal 280 kW beschik-
baar, maar geen vierwielaandrijving: “Te zwaar, 
daarom hebben we ervan afgezien”. Evengoed 

Met name de cabine en buitenkant van de R8 
e-tron zijn van aluminium naar koolstofvezel-
composiet omgebouwd. Dat spaart gewicht 
en levert veel kennis over koolstofvezelver-
werking.
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brengt de nieuwste R8 e-tron 1780 kg op de 
schaal, 160 kg meer dan een standaard R8.
Audi stelt zelf het accupakket samen, uit batterij-
cellen van Panasonic. Maar het is niet de bedoe-
ling dat Audi zelf accu’s gaat produceren, horen 
we. Er is alleen op dit moment nog niemand die in 
voldoende seriegrootte accu’s aanbiedt, en Audi 
wil wel alles leren over hoe je accupakketten moet 
ontwerpen. Zo kwamen ze erachter dat de cellen 
in groepjes samengebonden moeten worden. Als 
de cellen belast worden, warmen ze op en zetten 
uit. Zouden alle cellen samen in een bak staan, 
dan ging dat hele blok schuiven door uitzetting 
en krimp.
Dat wil je niet, want het is ook belangrijk dat alle 
cellen op 25°C worden gehouden voor optimale 
prestaties. Daarvoor zorgt een fijnvertakt vloei-
stofkoelsysteem, waarvan de kanaaltjes niet door 
uitzetting of inkrimping groter en kleiner mogen 

worden. Overigens zijn ook de elektromotoren en 
de elektronica daarbij vloeistofgekoeld.

Warmtepomp voor productie
Volgende experiment, het koelsysteem. De airco 
is geschakeld als warmtepomp, zodat hij ook kan 
verwarmen. De werking van de airco draait dan 
feitelijk om, hij gaat de buitenlucht koelen en 
gebruikt de daarbij gewonnen warmte om het 
interieur en eventueel de batterijen te verwarmen.
Als dat heel snel moet, is er ook een elektrische 
PTC-bijverwarming. En voor het interieur kan 
het systeem met 34 schakelkleppen ook warmte 
gebruiken uit de koeling van aandrijfsysteem en 
accupakket, wanneer die warmte afgeven. Het is 
niet alleen met gewicht besparen, maar ook met 
warmte een zaak om geen mogelijkheid onbenut 
te laten.
Het warmtepompsysteem met dubbelwerkende 
airco staat zeer in de belangstelling voor produc-
tie. Zoals ook Nissan nu in zijn Leaf doet. “Met 1 
kW elektrische energie kan 3 kW warmte worden 
opgewekt”, die ene kilowatt gaat dan in de pomp 
van de airco zitten. Alweer 2 kW gewonnen die niet 
naar een elektrische interieurkachel hoeft. Heel 

waardevol ook voor plug-in hybrides, als die hele 
einden elektrisch rijden kun je ze niet met warmte 
van de stilstaande benzine- of dieselmotor aan 
boord verwarmen.

Zeer intelligent remsysteem
Zo maakt de R8 e-tron steeds duidelijker dat 
elektrische aandrijving veel meer met zich mee 
brengt dan het uitzoeken van geschikte motoren 
en accu’s. We gaan verder met de remmen. Een 
hydraulisch systeem op de voorwielen, achter elek-
trisch bediende schijfremmen. Die doen in principe 
niks, zo lang de batterijen niet vol zijn door terug-
winnen van remenergie. De twee motoren kunnen 
bij het terugwinnen tot 3g vertraging opwekken.
Tot 0,13g vertraging doen ook de voorwielremmen 
niets, dat is de wettelijke grens waar nog geen 
remlichten hoeven aan te gaan. Met een uitzonde-
ring: beneden 15 km/h houdt de terugwinning op 
omdat de effectiviteit dan te klein wordt. In de R8 

Achteraan het chassis zien we kunststof schroefveren, en de kool-
stofvezel bagagebox achterop die effectief als kreukelzone werkt.

De krachtbron: twee aan elkaar gebouwde elektromotoren, 
met op elk uiteinde een 6:1 planetaire reductie.

Het warmtepomp koelsysteem, met achter de zwarte koel-
luchtbox een heel blok van regelkleppen, en de elektrische 
aircocompressor.

Even alle remmen los voor het uit 1923 daterende, twee kilo-
meter lange stationsgebouw van vliegveld Tempelhof
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Goed te zien op de R18 e-tron racer is dat de koplampen uit een reeks ledlampen zijn opgebouwd. Een heel gelijkmatige, brede en 
gerichte lichtbundel is zeker van voordeel bij een 24-uurs race...

De twee gastanks van de A3 Sportback g-tron zijn van koolstof-
vezelversterkte kunststof, 27 kg lichter dan stalen gastanks.

Geen binnenspiegel, maar een led-beeldscherm, gevoed door 
een camera.

e-tron is met flippers aan het stuur de terugwin-
ning instelbaar in vier stappen, van 0 tot 100%.
Alle moeite is gestoken in onmerkbare overgang 
tussen afremmen op alleen de motoren, of ook 
met de wielremmen. Met succes, we zien dat 
bij zachtjes afremmen de ‘energiemeter’ op het 
dashboard terugslaat van ‘charge’ naar 0 voordat 
je stilstaat, terwijl geen enkele overgang voelbaar 
is in het remeffect. Net zo min overigens als op 
het uitgezette circuitje op het enorme Tempelhof-
platform.

Tot het uiterste
Dat is nog steeds niet alles. Ook goede stroomlijn 
helpt, zodat op hogere snelheid minder aan-
drijfvermogen nodig is. Daarvoor bedacht Audi 
wielen waarvan de koelopeningen met kleppen 
afsluitbaar zijn. Werkt eenvoudig mechanisch, met 
vlieggewichtjes, die boven 50 km/h de kleppen 
sluiten. Scheelt 0,02 op de Cw waarde, en boven 50 
km/h komt genoeg koellucht voor de remmen uit 
de luchtstroom onder de auto.
Het enige wat we niet zagen, was een experiment 
met inductief draadloos opladen. “Zijn we mee 
bezig, maar het apparaat in de auto weegt weer 14 
tot 18 kg, daar zijn we niet zo blij mee.” Wel overge-
plant in de R8 e-tron is de amoled-binnenspiegel 
uit de hybride R18 langeafstandsracer, die met een 
camera achteruit kijkt en dat naar een organisch 
led-matrixscherm in de vorm van een binnen-
spiegel doorgeeft. Een complete R18 racer stond 
te kijk, waarbij de opmerking viel dat zijn full-led 
matrixkoplampen ‘binnenkort’ gaan leiden naar 
matrixkoplampen met 20 leds in een productiemo-
del. Dat betekent: nog meer actieve sturing van de 
lichtbundel.
Over sturing gesproken, de twee motoren in de R8 
e-tron worden ook gebruikt voor torque vectoring, 
sturen en stabiliseren van de auto door het koppel 
op het linker en rechter achterwiel afzonderlijk te 
regelen. Plus instelbaar ESP dat meer of minder 
wielslip toelaat, plus instelbaar rijprogramma dat 
de reactie van het gaspedaal directer kan maken. 
Na elke twee ronden op het testcircuitje ging er 

weer een hulpsysteem uit. En kregen we steeds 
meer lol met het elektrische beest. Een enorme 
spurt over het korte rechte stukje vanaf de start, 
goed regelbaar vermogen in de bochten, geen 
te heftige remreactie bij gas loslaten. Maar wel 
onthouden dat er meteen heel veel koppel is, als je 
gas geeft bij uitkomen van de bocht. Wanneer de 
beveiligingen op ‘minimum’ staan wil de achter-
kant best uitzwaaien.

A1 e-tron met stoplichtassistent
Elektrisch rijden kan dus echt wel leuk zijn, en de 
accumeter liep niet eens heel erg hard terug. Maar 
een paar rondjes planken zal, ook over de hele 
presentatie genomen, misschien tien of twintig 
afgelegde kilometers zijn. Dus hoe weinig er dan 
nog van de theoretische 215 km actieradius over 
was, durven we niet te zeggen.
Daarom zet Audi eerst in op plug-in hybrides zon-
der actieradiusbeperkingen. Maar (nog) niet in een 
A1 e-tron, die we in Berlijn als proefmodel konden 
rijden. Bij een vorig Future Lab deden we dat al, en 
vonden het een heel overtuigende ervaring. Maar 
dat was weer een ander A1 proefmodel, een Dual 
Mode Hybrid, met driecilinder benzinemotor en 
dubbele elektromotor voorin. Deze keer stond de 
A1 met range extender klaar, waar achterin een 
enkelschijfs draaizuigermotor aanslaat als de accu 
leegraakt. “Komt niet in productie, een A1 e-tron.”
We vernamen eerder dat het 254 cc draaizuiger-
motortje te weinig vermogen levert, een testvloot 

met tachtig auto’s gaat het nu proberen met een 
van 15 naar 25 kW versterkte versie. Het klinkt ook 
niet naar Audi, als dat hulpaggregaat aanslaat, stel-
len we vast. Het lijkt alsof een stationair lopende 
motorzaag aangaat. Evenmin rijp voor productie 
is de interactieve stoplichtassistent, als extra 
experiment in de A1 e-tron. Enkele verkeerslichten 
in Berlijn dragen zenders, en geven aan de auto 
hun rood- en groenfasen door. Zo krijg je in het 
meterpaneel een advies hoe snel te rijden om het 
volgende groene licht te halen, of een melding hoe 
lang het licht nog op rood blijft. Aardig idee, als 
het op alle verkeerslichten en niet op een dooden-
kel exemplaar zou werken. En als het verkeer niet 
zo druk is als in Berlijn, waar de ‘adviessnelheid’ 
om door groen te rijden meestal niet haalbaar is 
omdat de voorgangers langzamer gaan.

A3 e- en g-tron komen wel
Eind dit jaar komt een g-tron, een halfjaar daarna 
een e-tron-versie van de A3 Sportback. Eerst 
maar bij de e-tron blijven, in dit geval een plug-in 
hybride met 1.4 TFSI benzinemotor en 75 kW 
elektromotor. De TFSI staat te boek voor 110 kW, 
met elektrische steun erbij staat tot 150 kW ter 
beschikking. Tussen de achterwielen ligt een 8,8 
kWh accupakket dat 125 kg weegt, de elektro- 
motor draagt 34 kg bij.
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Met een klein Wankelmotortje en generator onder de bagage-
vloer kan de A1 e-tron na 50 km op plug-in stroom nog 250 km 
op benzine verder.

Probleempje van de A3 
Sportback e-tron: een 
accupakket waar normaal 
de benzinetank zit, die 
hier helemaal naar achter 
schuift. Met als gevolg dat 
de standaard bagageruimte 
met 100 liter krimpt tot een 
bescheiden 280 liter.

De elektromotor zit tussen een zestraps S tronic 
dubbelkoppelingtransmissie en de 1.4 TFSI, met 
tussen de twee motoren weer een koppeling. Zo 
kunnen bij gas loslaten beide motoren afgekop-
peld worden om te ‘zeilen’, zo lang mogelijk uitrol-
len zonder motorremwerking. Puur elektrisch kan 
deze e-tron 130 km/h halen, en in het gunstigste 
geval 50 km afl eggen. Daarna heb je nog 40 liter 
benzine aan boord voor de TFSI-motor. Offi  cieel 
gemeten komt de A3 Sportback e-tron aan een 
verbruik van 1,5 l/100 km, en 35 g/km CO 2 -uitstoot 
(dus fi scale klassering als ‘elektrische auto’).
Bij de g-tron gaat het om een variant die op aard-
gas of groengas kan lopen. In Duitsland kunnen 
maximaal 1500 klanten een contract sluiten voor 
e-gas. Daarvoor opende Audi op 25 juni offi  cieel 
zijn e-gas fabriek in het Noord-Duitse Werlte. Hier 
wordt methaangas (CH 4 ) gemaakt door elektrolyse 
van water, gecombineerd met CO 2  uit de naburige 
groengasfabriek. Met stroom uit windkracht – 
windmolens aan de Oostzeekust – wordt waterstof 
gewonnen uit water, dat vervolgens met kooldi-
oxide reageert tot CH 4  en zuurstof. CH 4  is bijna 
hetzelfde als aardgas, de aangepaste 1.4 TFSI met 
81 kW kan op beide lopen. Het is een ‘dual-fuel’ 
aanpassing, de g-tron kan ook op benzine draaien. 
Hij zal goed zijn voor 95 g/km CO 2 -uitstoot. 

 E-gas voor CO 2 -kringloop 
 Rijden op aardgas zal volgens Audi een fl inke op-
komst maken. Het geeft minder CO 2 -uitstoot dan 
benzine, en van aardgas hebben we heel grote 
voorraden in de bodem. Daarbij is ombouwen van 
motoren op aardgasgebruik niet al te moeilijk. 
Nog mooier is groengas, gewonnen uit afvalstro-
men waardoor een CO 2 -kringloop ontstaat. Heel 
direct gebeurt dat bij het e-gas van Audi.
Projectleider Michael Krieger tovert wat met cijfers 
om het hele rooskleurige beeld te schetsen. Hij 
telt de CO 2 -productie bij het maken van brandstof 
mee. Voor benzine, en een A3 die daarop rijdt, 
levert dat 25 + 113 g/km op, totaal 138 g/km. Bij 
de e-gas productie wordt CO 2  verbruikt, dat scoort 
-75 g/km. Plus 95 g/km tijdens het rijden, totaal 
20 g/km onder de streep. Als Audi dát eens kon 
uitleggen aan onze fi scus, zodat een g-tron niet 
onder 20% bijtelling valt, maar 0 of 7% zoals een 
elektrische auto die onder 50 g/km blijft.
Helaas kan de Duitse proeff abriek, die eind van 
het jaar op volle stoom komt, maar 1500 klanten 
bedienen die gemiddeld 15.000 kilometer per 
jaar afl eggen. Direct e-gas tanken is niet mogelijk, 
de klanten moeten hun gasverbruik opgeven 
aan Audi, die dan eenzelfde hoeveelheid e-gas 
in het gasnetwerk zal leveren. Slaat dit idee aan, 
dan hoopt Audi dat er energieleveranciers grote 
e-gas fabrieken gaan bouwen, zelf wil Audi geen 
gasproducent worden. 

 Aangepaste motoren 
 Maar je kunt een A3 Sportback g-tron ook op aard-
gas rijden. Hij heeft twee kunststof tanks van elk 7 
kg achter de achteras, onder een iets verhoogde 

bagagevloer. In Duitsland zou de A3 g-tron onge-
veer evenveel gaan kosten als een dieselversie. De 
aangepaste benzinemotor krijgt niet alleen een 
elektronisch geregelde gasinstallatie, maar ook 
een andere cilinderkop, turbo en katalysator.
Ook de e-tron heeft geen standaard 1.4 TFSI naast 
zijn elektromotor. Audi rekent dat in een plug-in 
hybride de benzinemotor vaak buiten gebruik kan 
blijven, en koud moet presteren als hij bijgescha-
keld wordt voor vol vermogen. Daarom zitten er 
versterkte cilinderwanden, lagers en zuigerveren 
in, en een oliekwaliteitsensor. Het spreekt vrijwel 
vanzelf dat we er bij Audi niks van horen, maar 
deze aandrijfl ijn komt ook in de Volkswagen Golf, 

op hetzelfde MQB-platform. Wie het nu precies 
heeft ontwikkeld, moet je maar liefst niet vragen. 
Audi belooft dat hierna de MLB aan de beurt komt 
voor hybridisering, het ‘längsbaukasten’-chassis 
voor A4/6/8 en de Q7.
De weg naar de toekomst kent dus nog wel een 
paar hindernisjes. 
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Vorig jaar zette Audi ook een future lab op, een blik op techniek 
voor de nabije toekomst. Daar kwam het e-gas al ter sprake, 
reden we een hybride A1, en zagen andere spaartechnieken. In 
ons maanddossier op www.amt.nl/juliaugustus2013 een link 
naar ons verslag, en interessante animaties van de auto’s in dit artikel.

Meer ‘future’ van Audi
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