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C evolution-techniek
Bij de ‘Olympische’ introductie 
toonden we de techniek van 
BMW’s elektrische motorscoo-
ter. Lees het artikel terug op 
www.amt.nl/5-2014.

TECHNIEK

68 | AMT | 23 mei 2014

Weinig werk aan BMW C
BMW E-SCOOTER HAAKT AAN BIJ I3 EN I8

Twee jaar na de perspresen-
tatie van het prototype in 
olympisch Londen erkennen 
ontwikkelingstechneuten dat 
ze op dat moment zo onge-
veer met samengeknepen bil-
len afwachtten of het allemaal 
goed zou gaan. Inmiddels is er 
veel werk verricht en staat de 
C evolution in de showroom.

Voor de R&D-mensen kwamen de 
olympische spelen in Londen iets te 
vroeg. De elektrische scooters waarop 
we reden waren prototypes. “Het was 
spannend of het goed zou gaan. Inmid-
dels zijn we bijna twee jaar en heel veel 
werk verder. In detail is vrijwel alles an-
ders. Ook de compactere lichtmetalen 
behuizing die dienst doet als dragend 
deel en bescherming van de batterij 
en elektronica.” Zoveel werk als er in 
de ontwikkeling is gestoken, zo weinig 
zal er aan de C evolution worden ge-
sleuteld. “Motor, accu’s, elektronica en 
ingekapselde aandrijfriem vergen nau-
welijks onderhoud. Het systeem regelt 
alles wat er in de energiehuishouding 
gebeurt op betrouwbaarheid af. Alleen 
de slijtende delen vragen aandacht: 
remblokken en banden.”

Geleende accucellen
BMW Motorrad gebruikt drie li-ion 
modules (de i3 heeft er acht) met elk 
12 cellen in het 8 kWh pakket. Ze zijn 
met contactpasta in het luchtgekoelde 

aluminium huis gelijmd, zoals compu-
terchips op een koelblok. De elektro-
motor is vloeistofgekoeld.
De C evolution heeft een ‘homologatie-
vermogen’ van 11 kW, maar levert kort-
stondig 35 kW. Het koppel is 72 Nm, 
wat zich door de overbrenging vertaalt 
naar dik 500 Nm aan het achterwiel. 
Je voelt dan ook dat de tractiecontrole 
bij vol accelereren regelmatig ingrijpt. 
Zelfs op een droge weg. Toch mag je  

de 265 kilo zware en beresterke  
C evolution vanwege zijn homologatie 
toch met het ‘lichte’ A1-motorrijbewijs 
rijden.

Specifieke eisen
De elektronica gaat uit van delen uit de 
i8. Het systeem reguleert ook voltage 
en belasting van de cellen. De accu 
wordt na vijf jaar gegarandeerd op 
70% capaciteit. Men rekent op betere 
resultaten, maar als scooter verkent hij 
nieuw gebied. “De regeling, belasting, 
het reageren op gas geven, recupera-
tie, het gevoel dat je op twee wielen 
zoekt: alles is anders. Toch heeft de 
knowhow van het i-project enorm ge-
holpen. We hebben de C evolution ook 
naar elektrische veiligheids- en andere 
normen uit de wereld van de elektri-
sche auto ontwikkeld. Een primeur.”
De C evolution is op 120 begrensd, 
maar verslindt op die snelheid rap 
energie. Bij doorsnee en zelfs pittig 
gebruik in en om de stad haal je een 
range van 100 tot 120 kilometer. In drie 
tot vier uur laad je de cellen weer op 
(12- of 16A-aansluiting). Op het TFT-
kleurenscherm kun je alle mogelijke 
info over het energieverbruik aflezen 
en is de rijmodus met bijpassende 

recuperatiestand met een druk op 
de knop in te stellen in vier standen: 
Road (normaal), EcoPro, Dynamic en 
de Sail-stand met uitrolfunctie. Prijs: 
€ 15.520,-.

Zwaar belaste elektronica en drie 
met contactlijm bevestigde accu-
modules zitten in een luchtgekoeld 
lichtmetalen huis. De watergekoel-
de motor is linksonder geplaatst.

Het TFT-beeldscherm geeft informa-
tie over energieverbruik, range en 
ingestelde rij- en recuperatiemodus.
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