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AUTO
Verfrissend toekomst-concept van Fiat

Innovatiedrift kun je het Fiat-con-
cern niet ontzeggen. Recente voor-
beelden zijn de toonzettende JTD
Common-Rail dieselmotoren en de
spraakmakende Multipla. De
nieuwste troef van Fiat is een mi-
lieu-ontlastend autoconcept dat
aanzienlijk meer behelst dan de
door veel fabrikanten met de nodi-
ge bombarie gepresenteerde ‘3-li-
ter auto’. Laatstgenoemde heeft
meestal maar één voordeel en dat
is een laag verbruik en overeen-
komstig geringe CO2-uitstoot.
Vaak is zo’n 3-liter auto echter
duur en onpraktisch en vormt hij
voor de autokoper daarom geen
aantrekkelijk alternatief.

Fiat koos een bredere benade-
ring. Men ontwikkelde een auto-
concept waarbij milieu-ontlasting,
functionaliteit en lage gebruiks-
kosten bij productie, distributie,
het gebruik en de uiteindelijke re-
cycling de boventoon voeren. Het
antwoord is de Ecobasic, die door

een uitgekiend ontwerp erg een-
voudig te produceren is, desge-
wenst lokaal geassembleerd kan
worden, een uiterst gunstige ver-
koopprijs en gebruikskosten heeft,
en simpel ontmanteld kan worden.
Kortom een auto waar zowel het
milieu als de automobilist werke-
lijk iets mee op schiet.

Laag gewicht
De slechts 750 kg wegende Ecoba-
sic is opgebouwd uit een bodem-

plaat met lichtgewicht stalen space
frame, waarop de kunststof carros-
seriepanelen worden bevestigd.
Het stalen frame heeft een dubbele
kataforese-behandeling ondergaan.
De zichtbare delen worden daarbij
gekleurd, zonder dat er lak aan te
pas komt. Dat geldt ook voor de
carrosseriepanelen, die door en
door gepigmenteerd zijn. Dat
spaart een milieubelastend en be-
werkelijk lakproces uit en maakt
de delen vrijwel ongevoelig voor

krassen en parkeerschades.
Voor de buitenbeplating van de

portieren en de schermen wordt
thermoplastische kunststof ge-
bruikt. Voor dak, portierframes en
motorkap thermohardende kunst-
stof. De achterklep en achterste
zijruiten zijn van transparant en
krasvast polycarbonaat.

De Ecobasic zit niet alleen qua
constructie vernuftig in elkaar, ook
het ontwerp mag er wezen. Hij is
slechts 3,48 meter lang, maar biedt
royaal plaats aan vier personen
plus bagage. Ondanks het ruimte-
lijke ontwerp bedraagt de Cw-
waarde een voorbeeldige 0,28. De
botsveiligheid is bovendien verze-
kerd en in geval van schade zijn de
reparatiekosten dankzij de demon-
tabele panelen beperkt.

Zuinig en krachtig
Als krachtbron voor de Ecobasis
koos Fiat voor een 1.2 liter 4-cilin-
der 16-kleps Multijet turbodiesel.
Dit is een voorloper van de tweede
generatie JTD dieselmotoren die
Fiat in 2003 hoopt te introduceren.
Er wordt nog altijd gebruik ge-
maakt van Common-Rail techniek,
maar de grote winst is de vijftraps
inspuiting in plaats van het in twee
fasen inspuiten bij de JTD-moto-
ren. Het motormanagement past de
voor-, hoofd- en na-inspuiting qua
aantal, timing en volume nauwkeu-
rig aan op de draai-omstandighe-
den. Zoals gezegd kan de inspui-
ting desgewenst maximaal in vijf
stappen plaatsvinden. Dat vereist
een uiterst krachtig rekenapparaat.
Metingen hebben aangetoond dat
de 1.2 Multijet nu al voldoet aan
de Euro-4 normen die pas in 2005
actueel worden.

De Multijet turbodiesel is ge-
koppeld aan een geautomatiseerde
vijfbak. Er staan de bestuurder
twee schakelprogramma’s ter be-
schikking: Economy en Standaard.
In het eerste geval prevaleert het
lage verbruik en in het tweede ge-
val de rijprestaties. Ook handbe-
diening via een Joystick is moge-
lijk, maar niet raadzaam. Bij het
automatische Economy-program-
ma zorgt het stuurapparaat (dat
geïntegreerd is in het motorma-

In het interieur is veel gewicht bespaard. De achterste rugleuningen la-
ten zich eenvoudig opzij klappen om de laadruimte te vergroten.

Een futuristisch dashboard bouwen,dat kunnen ze wel bij Fiat.Ook de
functionaliteit kreeg veel aandacht.

Ecobasic maakt 3-liter auto functioneel én betaalbaar

Terug naar de basis
Een bestaand model om-

vormen tot een zogeheten

‘3-liter-auto’ is geen kunst.

Met kostbare materialen

en technieken is vandaag

de dag immers veel moge-

lijk. Fiat maakt zich er min-

der makkelijk vanaf. De

Ecobasic is een uiterst

praktisch en betaalbaar

autoconcept, dat van pro-

ductie tot recycling het mi-

lieu flink ontlast.
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Gewichtige feiten 
van de Ecobasic
Gewicht: ..........................................................750 kg
Lengte/breedte/hoogte: ......................3,48/1,71/1,47
Cw-waarde: ..........................................................0,28
Topsnelheid: ..............................160 km/h (begrensd)
Vermogen: ................................45 kW bij 3.500 t/min
Koppel: ....................................160 Nm bij 1.800 t/min
Acceleratie 0-100 km/h: ..................................13 sec
Verbruik: ..................................minder dan 3 l/100 km
CO2-emissie: ..................................................80 g/km

nagement) er namelijk voor dat de
via het gaspedaal gevraagde pres-
taties met een zo laag mogelijk
verbruik gerealiseerd worden. De
‘Stop and Go’ functie schakelt de
motor bovendien bij stilstand uit.

De combinatie van Multijet tur-
bodiesel en geautomatiseerde vijf-
bak realiseert een verbruik van
minder dan 3 liter/100 km en een
CO2 emissie van slechts 76 g/km.
Prettig voor de bestuurder is dat de
prestaties er niet onder te lijden
hebben. De Ecobasis haalt een
(elektronisch afgeregelde) top van
160 km/h en sprint in 13 seconden
naar de 100 km/h. De dieselmotor
kan niet alleen erg laag in de toe-
ren draaien, maar waarborgt ook
een enorme elasticiteit. Zo vergt
het versnellen van 80 naar 120
km/h slechts 15 seconden.

Eenvoudige assemblage
Om de productie en distributie te
versimpelen wordt de Ecobasic
maar in één versie gebouwd. Dat
wil niet zeggen dat de consument
geen keuze in uitvoeringen heeft.
Na de lopende band kan de Ecoba-
sic met diverse modules worden
afgebouwd. Dat kan in de Fiat-fa-
briek, maar ook lokaal bij de
dealer. Zo bezit de Ecobasic stan-
daard drie deuren, maar wil de
klant vier deuren dan wordt het lin-
ker achterpaneel eenvoudig ver-
vangen door een portier. Het voor-
ste dakpaneel kan omgewisseld
worden voor een compleet schuif-
dak en zo zijn er meer voorbeel-
den. Deze aanpak wordt ook in het
interieur voortgezet. Stoelen, be-
kledingspanelen en accessoires
kunnen bij de dealer worden aan-

gebracht. Personificatie is dus mo-
gelijk zonder ingewikkeld produc-
tieproces.

De Ecobasic is bovendien super-
snel te assembleren, omdat com-
plete modules bij de toeleveran-
ciers worden vervaardigd. Eén
zo’n module is de bumper, die
compleet met grille, koplampen,
radiateur, claxon en bekabeling bij
de lopende band arriveert. Zo
wordt de Ecobasic als een Lego-
bouwdoos in elkaar gezet.

Als we de milieubelasting van
een auto bekijken, is de latere re-
cycling een belangrijk aandachts-

punt. De Ecobasic is eenvoudig te
ontmantelen, niet alleen door de
toegepaste bevestigingstechnieken,
maar ook omdat de demontabele
onderdelen altijd uit één materiaal-
soort zijn vervaardigd.

Komt-ie echt?
De grote vraag is natuurlijk of de
Ecobasic werkelijk op de markt
komt. Het management van Fiat
zegt geen ja en geen nee. Zeker is
dat we diverse vindingen die in de
Ecobasic zijn toegepast tegenko-
men in toekomstige Fiat-modellen.
Maar het concept is dermate realis-
tisch dat het ons niet zal verbazen
wanneer de Ecobasic werkelijk op
de weg komt. Ongetwijfeld bestaat
er onder het koperspubliek grote
belangstelling voor zo’n concept.
Fiat heeft namelijk uitgerekend dat
de Ecobasic voor 5.000 Euro kan
worden aangeboden. Een superzui-
nige auto, die nauwelijks onder-
houd vergt en vol zit met functio-
naliteit, wie wil dat niet! In maart
2000 kan het publiek in Genève
kennis maken met de bijzondere
Ecobasic. De wijze waarop Fiat
milieubelangen en mobiliteitswen-
sen harmonieus heeft verenigd,
verdient zeker lof.

Ondanks de beperkte lengte van 3,48 meter biedt de Ecobasic riant plaats aan
vier personen.De carrosserie bestaat uit gepigmenteerde kunststofpanelen
die op een lichtgewicht stalen frame worden bevestigd.

In verband met de gewichtsbesparing is de achterruit van krasvast poly-
carbonaat,evenals de achterste zijruiten.

Schoon,zuinig en krachtig:de 1.2
liter viercilinder Multijet turbodie-
sel is een voorloper van de 2e ge-
neratie JTD-diesels.De brandstof
kan in vijf fasen worden ingespo-
ten.De motor is gekoppeld aan
een ‘gerobotiseerde’sequentiële
vijfbak.

De motorkap van de Ecobasic zit
vastgeschroefd.Voor controle en
bijvullen van alle vloeistoffen is
een ‘serviceluik’aangebracht.De
koplampen zijn van buitenaf te
verwijderen voor het wisselen van
een gloeilamp.
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