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65e IAA autoshow Frankfurt

Op naar de toekomst
Dat het met de Europese automarkt niet best gaat viel niet te 

zien aan de volle stands op de ‘Automobilste Show der Welt’, 

zo noemde de show in Frankfurt zich ditmaal. Leg die kreet 

zo uit, dat Europese autobouwers voorop lopen in technische 

ontwikkelingen, waarbij het geen ramp is als de grootste ver-

koop verschuift naar andere continenten. Wat waren toonaan-

gevende nieuwtjes?

Alleen bij persconferenties, als het ging over 
financiële resultaten, kwam vaak naar voren dat 
de Europese autoverkoop op laag peil staat. 
Omstreeks twaalf miljoen wordt als jaartotaal 
verwacht, zo’n drie miljoen minder dan in de 
beste tijden. En voor 2014 wordt op maar een heel 
voorzichtig herstel gerekend.
Dat weerhoudt niet om volop nieuwe modellen 
te brengen, waarbij de compacte suv duidelijk 
favoriet is, zoals de Mercedes-Benz GLA primeur. 

Of moeten we zeggen, de suv in het algemeen, 
als we zien dat zelfs Jaguar een suv-studie C-X17 
neerzet die er verdacht productierijp afgewerkt 
uitziet. De studie moet een nieuwe volledig alu-
minium carrosseriestructuur demonstreren voor 
komende Jaguars, te beginnen in 2015 met een 
‘middenklassemodel’, voorzien van nieuwe moto-
ren uit een ook nieuwe fabriek. Of Jaguar echt een 
suv gaat uitbrengen blijft een vraag. Maar dat lijkt 
haast onvermijdelijk.

Elektrisch rijden in opkomst
Geheel voorspelbaar staan ook hybride aandrij-
vingen zeer in de belangstelling. Tot aan extremen 
zoals de 308 kW sterke Toyota Yaris Hybrid R, een 
studie die moet onderstrepen dat hybrides ook 
sportief kunnen zijn. Op basis van een verdacht 
gebruiksklare 1.6 turbo racemotor van 220 kW, en 
een 88 kW elektromotor die door superconden-
satoren wordt gevoed. Aansluitend op bereikte 
successen in langeafstandracerij, waar hybrides 
immers al de 24 uur van Le Mans en dergelijke 
evenementen beheersen. Waar volgend jaar nog 
de bizarre elektrische Nissan Zeod RC bij wijze van 
proef bijkomt.
Dat is de volgende stap, elektrisch racen. Daaraan 
committeert zich Michelin, als exclusief banden-
leverancier voor de Formule E racerij die de FIA 
vanaf 2014 van de grond wil krijgen. Met voor-
geschreven Spark-Renault SRT_01E auto’s naar F1 
voorbeeld, waaraan race-experts Dallara, McLaren 
en Williams meewerken. De tot 200 kW sterke elek-
troracers krijgen geprofileerde banden op 18 inch 
velgen, die een heel raceweekend (trainingen en 
race) mee moeten. Er komen geen aparte slicks en 
regenbanden, Michelin rekent dat deze raceban-
den meer overeenkomst hebben met normale 
banden voor op de weg, en de ontwikkeling ervan 
dus meer kennis oplevert voor productiebanden.
Maar ook de gewone weggebruiker wordt uitge-
nodigd elektrisch te gaan rijden, met debutanten 
als de e-Golf en e-Up bij Volkswagen. Tot en met 
een e-Load Up voor post- en pakketdiensten als 
bedrijfsautostudie. Voor de elektrische Up rekent 

Thema bij elke toeleverancier: 
automatisch rijden. Met dit 
tijdschema van Continental 
rekenen ze allemaal, vanaf 2016 
kan het in langzaam filerijden, 
vanaf 2020 ook bij hoger tempo 
op de snelweg, en vóór 2025 
zou volledig autonoom rijden 
bereikbaar zijn.
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VW in Duitsland overigens € 26.900,-, daarmee 
zal het niet direct een verkoopklapper worden. 
Of neem de nieuwe Kia Soul, waarvan we horen 
dat die bij ons alleen in elektrische versie in de 
tweede helft van 2014 komt. Het nieuwe stads-suv 
model, dat op een grotere basis van de C’eed 
middenklasser is afgeleid, kwam in de VS al op 
de markt met benzine- en dieselmotor, maar in 
Europa wacht men op de elektrische variant. Al 
zegt de pr-vertegenwoordiger uiteindelijk toch 
dat ‘voorlopig’ de versies met verbrandingsmotor 
hier niet komen. Dus of alleen een elektrische Kia 
Soul een goed idee is?
Uiteraard zette BMW op zijn stand zwaar in op de 
elektrische i3, met daarbij één productieversie van 
de komende hybride i8. Maar ook het eerste voor-
beeld van de definitieve elektrische C evolution 
motorscooter, die een aantal van zijn elektrische 
componenten deelt met de i3. De elektrische ver-
sie van de BMW C 600/650 scooters heeft een 
35 kW motor, 8 kWh accu, 100 km rijbereik en een 
top van 120 km/h. Hij heeft instelbare terugwin-
ning van remenergie, zoals bij auto’s.

Sterke en milde hybrides
De toeleveranciers doen hun best de elektrische 
boot niet te missen, door vooral producten te bie-
den voor hybride oplossingen. Zoals dubbelkop-
pelingtransmissies met ingebouwde elektromotor 
bij Getrag, of complete range extenders bij Mahle 
voor puur elektrische auto’s. En natuurlijk bat-
terijen. Het is wel duidelijk dat voor de kleinere en 
goedkopere autoklassen milde hybride systemen 
gaan opkomen die op 48 volt werken, waarmee 
een stuk meer remenergie teruggewonnen kan 
worden. Snelle start-stopsystemen zijn daarmee 
mogelijk door de generator ook als starter te 

gebruiken, en ondersteuning van een verbran-
dingsmotor kan door de generator af en toe als 
elektromotor de krukas mede te laten aandrijven.
Dat alles op een aparte stroomkring met kleine en 
niet zo prijzige Li-ion accu, en een 48 naar 12 volt 
omzetter. Continental heeft een generator waar 
die omzetter al ingebouwd zit. Johnson Controls, 
moederbedrijf van Varta, lanceerde een 48 V 
Li-ion Micro Hybrid accupakket. Beide concerns 
verwachten productie van 48 V microhybrides 
vanaf 2016. Vice-president elektrische systemen 
Ray Schemanski van Johnson Controls stelt dat 
eerst daarnaast een gewone 12 V accu aanwezig 
blijft, maar later alles uit de Li-ion batterij gevoed 
kan worden.
Voor grote auto’s is zo’n 48 V systeem niet genoeg, 
Range Rover komt met sterke dieselhybrides. In de 
Range Rover en de compactere Range Rover Sport 
kan een 3.0 V6 diesel besteld worden met 
35 kW elektromotor ingebouwd in de ZF auto-
maat. Dat levert 26 procent minder verbruik en 
CO2 dan de gewone 3.0 SD V6. BMW zet daar nu nog als studiemodel een plug-in hybride X5 

tegenover, met 2.0 turbo viercilinder en 70 kW 
elektromotor in de transmissie. Nu Mercedes-Benz 
nog, die in de S-Klasse zoals u op pagina 72 in dit 
blad leest al een reeks hybrides brengt maar nog 
niet in hun M- of G-Klasse suvs.

Autonoom en verbonden
De volgende trend die mede door toeleveranciers 
wordt gedragen is het geautomatiseerd rijden. 
Nissan en vervolgens Mercedes-Benz voorspellen 
dat ze in 2020 auto’s in productie zullen hebben 
die autonoom kunnen rijden, al blijft de vraag 
onder welke omstandigheden dat zal zijn. Alleen 
op de snelweg, of ook op secundaire wegen en in 
de stad? Bosch, Continental, Valeo en Delphi zien 
dat ook aankomen en leveren graag de benodigde 
techniek. Waarbij Valeo-directeur Aschenbroich 
benadrukt dat zijn bedrijf richt op autonoom 
rijden in de stad, omdat consumenten dat het 
liefst zouden willen. Autonoom parkeren zou 
binnen enkele jaren al mogelijk zijn: een auto die 
zonder berijder een plek zoekt in parkeerplaats 
of parkeergarage, en met de smartphone weg-
gestuurd of opgeroepen wordt. Chef technische 
ontwikkeling Jeff Owens van Delphi voorziet 
autonoom rijden al in 2015. >

Reken erop dat milde hybrides met 48 volt systeem binnen een paar jaar komen. Terugwinnen van remenergie, start-stop en 
motorondersteuning gaan erop werken, en vaak ook de aircocompressor.

Als het aan Getrag ligt krijgt ook de dubbelkoppelingtransmis-
sie een ingebouwde elektrische aandrijving, hier linksboven op 
de 7HDT300.

Er zouden tien teams met twintig auto’s deel moeten nemen aan de Formule E, te rijden op stadscircuits. Hier de voorstelling in 
Berlijn als kandidaat stad. Een uur racen, verplicht tweemaal naar een vers geladen auto wisselen.

Generator/motor 
met gelijkrichter

48/12 V 
omzetter

Li-ion accu

Systeemoverzicht 
48 volt Eco Drive
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In de RaCAM combineert Delphi een radar en een mono 
videocamera.

Valeo presenteert een compleet middenconsole van de toe-
komst, eigenlijk een groot touchscreen dat via de smartphone 
met internet wordt verbonden.

Met een stekker in het EOBD-contact en een app haalt Delphi 
Connect veel gegevens uit de auto. Bijvoorbeeld rittenadmini-
stratie en diagnose op afstand is mogelijk.

Dat vereist in elk geval sensoren zoals radar 
en videocamera’s, die Delphi als ‘racam’ in één 
behuizing combineert, waarvoor Volvo eerste 
afnemer zal zijn. Verder moeten er systemen zijn 
die gegevens van vele sensoren combineren om 
de auto het noodzakelijke ‘zicht’ op de buitenwe-
reld te geven. Continental noemt een cijfer: een 
goed met sensoren aangeklede auto produceert 
in stadsverkeer per minuut één gigabyte aan 
gegevens. Ook allerhande elektronische bedie-
ningssystemen zullen moeten samenwerken, er 
komt dus een veel meer centrale sturing in plaats 
van aparte ecu’s voor elk systeem.
Verder zal een autonome auto absoluut niet zon-
der gevorderde navigatie kunnen. Dat wil zeggen 
met altijd actuele gegevens van wegsituaties, en 
actuele verkeersinformatie. De manier om dat te 
realiseren is het permanent voeden van de navi-
gatie via internet. Keken we enkele jaren geleden 
nog sceptisch naar ‘internet in de auto’, nu wordt 
duidelijk waarom dat gaat komen. Niet zozeer 
voor spelletjes, e-mail of zoeken met Google, maar 
voor specifiek op de auto gerichte gegevens.

Computerindustrie springt in
De mogelijkheden zijn grenzeloos, net als het 
internet. Met dezelfde techniek kunnen auto’s ook 
onderling gegevens uitwisselen, voor het hoge 
ideaal van Car2x communicatie, noodzakelijk om 
ooit het streven van nul verkeersdoden te benade-
ren. Veel dichter bij huis is het op afstand updaten 
van de elektronica in de auto, via internet. Waarbij 
via diezelfde toegang tot de elektronica ook diag-
nose stellen op afstand mogelijk wordt, bij pech of 
problemen.
Daarvoor gaat Delphi zeer binnenkort een Delphi 
Connect ‘dongle’ aanbieden om in de EOBD-
aansluiting te steken. Met een app erbij om via 
een Delphi-server in de cloud op je smartphone 
of tablet pc heel veel gegevens uit de auto te 
trekken. Waaronder foutcodes, gewerkt wordt nog 
aan een programma dat laden en ontladen van de 
accu registreert, en informeert over lekstromen of 

gebruikers die niet uitschakelen zoals het moet. 
Evenzo introduceert TomTom een verbinding om 
gegevens uit de auto-elektronica te trekken, en 
met name voor professioneel gebruik (wagenpark-
beheer) te combineren met hun routeplanning. 
Daar komen dan registraties van brandstofver-
bruik en rijgedrag bij.
Omdat elektronische gegevens zo belangrijk en 
omvangrijk worden kiest Continental voor een 
geïntegreerde aanpak, horen we van concernchef 
Elmar Degenhart. Ze willen drie partners uit de 
computerindustrie, twee hebben ze al. Cisco werd 
eerder aangetrokken als partner voor netwerken. 
“Wat voor ons zeer belangrijk wordt is dat auto’s 
gegarandeerd overal en altijd verbonden blijven 
met externe netwerken. Het kan niet zo zijn dat 
af en toe de verbinding wegvalt en noodzakelijke 
gegevens niet binnenkomen.” Als tweede partner 
wordt nu IBM gepresenteerd, specialist in de ana-
lyse van grote hoeveelheden gegevens. Een derde, 
nog aan te trekken partner moet als specialiteit 
softwareontwikkeling hebben. Waarbij alweer 
sprake is van ondermeer diagnose op afstand.

De blik vooruit
De meeste grote toeleveranciers noemden ook 
een duidelijke prioriteitenlijst, op welke ontwik-
kelingsterreinen ze vooral willen richten. Dat 
is bij Continental autonoom rijden, elektrische 
aandrijving en de verbonden auto, Bosch noemt 
hetzelfde in een andere volgorde. Valeo kent als 
speerpunten CO2-besparing en autonoom rijden. 
Delphi spreekt van ‘veilig, groen en verbonden’, 
maar rekent onder ‘veilig’ ook autonoom rijden, 
evenals hun MyFi-systeem dat infotainment en 
veiligheidssystemen in de auto combineert. Drie 
autoconcerns zouden in deze ontwikkeling al met 
Delphi meewerken.
Transmissiespecialist Getrag voorziet op de 
wereldmarkt stijgende welvaart, leidend tot de 
vraag naar meer comfort, dat tot uitdrukking komt 
in meer automatisering. Dus ook in Europa meer 
automatische transmissies, waarbij Getrag dan 
niet spreekt van klassieke automaten, maar van 
hun dubbelkoppeling transmissies. Ze denken er 
over zes jaar dubbel zoveel te leveren als nu (nu 
1,5 miljoen per jaar). Deels door groei in Azië, waar 
vanaf 2016 een relatief goedkope 6DCT150 met 

natte dubbele koppeling verschijnt (6 versnel-
lingen, maximaal 150 Nm motorkoppel). Bij ons 
komt binnenkort de 7DCT300, met daarnaast de 
7HDT300 waarop een elektromotor is ingebouwd.
Valeo stort zich op het aanbieden van droge en 
natte dubbele koppelingen. Een elektromotor wil-
len ze inzetten op een turbo, om kleine (downsize) 
motoren op te peppen wanneer ze uit lage last 
en toerental nog niet genoeg uitlaatgas kunnen 
leveren voor een conventionele turbo. In klei-
nere auto’s dus, waarvoor Valeo ook eenvoudige 
‘people led’ energiebesparende verlichting biedt. 
Voor autonoom rijden hebben ze vanaf 2015 een 
volgens ontwikkelingschef Jean-Francois Tarrabia 
nog unieke laserscanner voor objectherkenning.
Bij Denso zagen we dat zelfs de bestuurder 
meegenomen wordt in de verbonden auto, ze 
presenteerden een cockpitstudie met niet alleen 
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Ook TRW ziet het autonoom rijden nabij komen, en presenteert 
daarvoor de AC 1000 radar die voor, achter en opzij in de auto 
gemonteerd kan worden, voor 360 graden rondom zicht.
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head-up display en variabel TFT instrumenten-
paneel, maar ook sensoren in de stuurwielrand. 
Die nemen hartslag en bloeddruk op, om te meten 
of de bestuurder gezond is, moe, opgewonden 
of oplettend. Iets vergelijkbaars is er bij Nissan, 
die het experimentele Nismo Concept Watch pre-
senteerde. Dat horloge communiceert niet alleen 
draadloos met de auto, maar neemt ook hartslag 
en bloeddruk op. 

 Geoptimaliseerde auto’s 
 Daarnaast had Nissan de voorpresentatie van 
een nieuwe X-Trail. Die suv komt pas volgend 
jaar, welke motoren erin zullen zitten is nog niet 
bekend. Maar wel dat dit model het eerste is op 
een fl exibel platform dat uiteraard met Renault 
wordt gedeeld, en geschikt is voor een breed 
modellenscala van klein tot groot. Zoiets dus als 
het befaamde MQB-platform van de Volkswagen 
groep, of het EMP2-platform van Peugeot waarop 
nu ook de nieuwe 308 wordt gebouwd. Ook dat is 
een algemene trend, universele platforms die een 
half of heel modelgamma kunnen bedienen.
Volgens Peugeot komt in de nieuwe 308 70 kg ge-
wichtsbesparing tegenover de voorganger van het 
modulair EMP2-platform. Nog 70 kg komt onder 
meer van aluminium motorkap en voorspatbor-
den, en een kunststof achterklep. Daarmee is het 
de eerste compacte gezinswagen met aluminium 
neus, tot nu pas in hogere autoklassen gangbaar. 
Nog een nieuwtje is het BlueHDi-systeem voor ko-
mende 2.0 en 1.6 diesels. Hier combineert Peugeot 
oxikat, SCR-kat en roetfi lter in één huis, met de 
claim dat de uitlaatgasreiniging daardoor nog vol-
lediger wordt. Met name zou het aaneenschakelen 
van SCR-kat (met AdBlue-toevoeging) en roetfi lter 
helpen, doordat uit de SCR-katalysator warmer 
uitlaatgas in het roetfi lter komt, zodat dit eerder 
de benodigde temperatuur bereikt. Eerst komen 
eind dit jaar 2.0 BlueHDi motoren met 110 en 133 
kW in de 508, 308 en Citroëns C4 Picasso en DS5, 
volgend jaar aangevuld met een 88 kW sterke 1.6 
Blue HDi voor de 308.
De trots van het PSA-concern is ook hun samen 

met Bosch ontwikkelde HYbrid Air, getoond 
in zowel een Peugeot 2008 als een Citroën C3. 
Maar nog steeds is de pneumatisch/hydraulische 
hybride aandrijving een prototype en wordt geen 
datum voor productiestart genoemd. Gekoppeld 
aan de 1.0 driecilinder benzinemotor levert deze 
aandrijving offi  cieel maar 69 g/km CO 2 -uitstoot, is 
al wel bekend. Hiermee nog niet tevreden werkte 
Peugeot samen met Total een 208 Hybrid FE-

studie uit, die met alle mogelijke optimaliseringen 
aan 49 g/km CO 2  komt. Onder andere brouwde 
Total met molybdeentoevoegingen een 0W12 
olie voor de naar 1,2 liter vergrote driecilinder 
benzinemotor, die draait op een Atkinson cyclus 
met mechanische compressieverhouding van 
16:1. Hiermee blijft hij op 50 kW vermogen, zoals 
de standaard 1.0 VTi. 
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In ons maanddossier heeft AMT een aantal video’s samenge-
bracht waarin technische nieuwtjes van de Frankfurter IAA 
nader worden belicht. Ook vind u verwijzingen naar nieuws-
briefberichten die dieper ingaan op enkele van de primeurs. Ga 
naar ons maanddossier op www.amt.nl/september2013, of scan de QR-code. 

Meer IAA-nieuws in beeld
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Deze piepkleine cameraatjes van Continental dienen voor 
opbouw van een 360 graden rondom beeld als parkeerhulp. 
Alweer iets wat bij bij vele toeleveranciers al te zien is.

Er is heel veel verbouwd aan de Peugeot 208 Hybrid FE, zoals de 
verlengde spoiler-achterkant al toont. Zie verder de smalle en 
hoge banden voor lage rolweerstand, en zo is er veel meer.

Bij motorische downsizing ziet Valeo veel nut voor een elektri-
sche compressor, die onafhankelijk van de uitlaatgashoeveel-
heid geregeld kan worden.

Compressorwiel

Elektromotor met lage traagheid

Elektronische voeding

Elektronische regeling
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