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REPORTAGE 
Toyota’s succesvolle entree in de Formule 1

Veel is ‘confidential’ in de Formule 1. Ook over
geld wordt niet gesproken, wel gefluisterd. Zo
schijnt het dat Toyota’s F1-jaarbudget 400 mil-
joen Euro bedraagt. Dat is bijna 40.000 Euro per
wedstrijdkilometer! Goed, het lange termijn
doel van Toyota in de Formule 1 is dan ook
ambitieus: meedoen om de titels. Zowel de titel
voor rijders als die voor constructeurs staat op
het verlanglijstje. Maar wellicht dienen Toyota’s
Formule 1 ambities in de eerste plaats een
hoger doel. Want hoewel het Japanse marktaan-
deel in Europa al jaren terugliep kondigde
Toyota in 1998 aan, haar Europese marktaan-
deel van 3 naar 5 % te gaan brengen. En omdat
het bij de verkoop van auto’s toch vooral om
imago gaat, kan succes in de Formule 1 een
heilzame werking hebben op de Europese ver-
kopen.

Andersson Motorsport
In de jaren 70 was de Zweed Ove Andersson een
succesvol rallyrijder. In 1975 startte hij
Andersson Motorsport. Dit bedrijf werd de
Europese basis voor Toyota’s autosportaspira-
ties. De samenwerking tussen Toyota en
Andersson was bijzonder vruchtbaar en leidde
tot een reeks van titels in het WRC-rallykampi-
oenschap. In 1993 nam Toyota het in Keulen
gevestigde bedrijf over en veranderde de naam
in Toyota Motorsport GmbH (TMG). Vanaf dat
moment raakte de zaken in een stroomversnel-
ling met de successen in Le Mans in 1998 en
1999 als voorlopig hoogtepunt.
Toch bleken dat slechts vingeroefeningen te

zijn. Want ook in 1999 kondigde Toyota aan
voor het hoogste te gaan in de autosport, de
Formule 1. En nog steeds onder leiding van Ove
Andersson zet toyota dit seizoen vanuit Keulen
zijn eerste stappen in de Formule 1.

Blijven ontwerpen
Om in eigen beheer een Formule 1-auto te kun-
nen ontwikkelen en produceren werd het
bedrijf in Keulen met 12.000 vierkante meter
uitgebreid tot een oppervlakte van 30.000 m2.
TMG heeft 550 specialisten in dienst. En het is
een multicultureel gezelschap want ze zijn
afkomstig uit niet minder dan 30 verschillende
landen. Andersson spreekt van: “The united
nations of autosport.”
Het bouwen van Toyota’s TF102 begint op het
ontwerpbureau annex tekenkamer. Daar vin-
den we projectgroepen voor motor, transmis-
sie, chassis, wielophanging en overige compo-
nenten. En omdat TMG, in tegenstelling tot
negen van de tien concurrenten, al deze com-
ponenten in eigen huis ontwerpt en produ-
ceert, werken de projectteams vanaf de eerste
schetsen nauw met elkaar samen.
Naast een raceteam beschikt TMG over een vrij-
wel even groot testteam, compleet met eigen
auto’s, rijders en staf. Beide teams leveren de
ontwerpers een overvloed aan data die steeds
weer leidt tot aanpassingen in het ontwerp van
onderdelen van de auto. In de Formule 1 is het
normaal dat lopende het seizoen 20% van de
onderdelen van de auto worden aangepast of
vervangen.

Bouwen en herbouwen
Ook de afdeling motorenbouw van TMG kon
niet met de armen over elkaar gaan zitten
vanaf het moment dat de beide TF102’s aan de
start stonden voor de eerste race van het
Formule 1 seizoen. Een F1-auto mag dan snel
zijn, als het om service-intervallen gaat blijft
hij mijlenver achter op gewone productiemo-
dellen. De drieliter V10 van de TF102 moet na
zo’n 450 km helemaal uit elkaar. 40% van de
4.500 onderdelen is dan aan vervanging toe.
Het kost twee gespecialiseerde monteurs 5 tot
7 dagen om een motor compleet te herbouwen,
inclusief vervanging van zuigers, zuigerveren,
kleppen, lagers en pakkingen. Per maand wor-
den zo’n 30 motoren gebouwd, dan wel her-
bouwd. Daarna worden ze in een TF102 inge-
bouwd of dienen ze als reservemotor. Motoren
die op transport gaan naar een circuit krijgen
een behandeling waarbij niets aan het toeval
wordt overgelaten. Niet alleen worden ze ver-
pakt in speciale flightboxen die beschadiging
voorkomen. Maar bovendien wordt het systeem
van de pneumatisch bediende kleppen (klepve-
ren ontbreken) gedurende de reis onder druk
gehouden om ieder contact tussen kleppen en
zuigers te vermijden.
Overigens wordt geen enkele motor ingebouwd
of op transport gesteld voordat ie zich heeft
bewezen op één van de acht vermogenstestban-
ken. Voor de ontwikkeling van de motoren is
de Transient Dyno Techniek van belang. Die
maakt het mogelijk om de motoren te onder-
werpen aan belastingcycli die overeenkomen

40 duizend Euro per kilometer

De prijs van succes
De laatste jaren is het aantal grote automerken in de Formule 1 sterk toegenomen.

Ford, Honda, Mercedes, en BMW zijn leveranciers van motoren. Jaguar en Renault

kochten zich in bij bestaande F1-renstallen. Maar met Ferrari is Toyota het enige

team dat zowel chassis als motor in eigen huis produceert. Wat drijft de ambitieuze

Japanners ertoe deze moeilijke weg te kiezen en vooral wat komt er allemaal kijken

om kans op succes te hebben in de F1? Een kijkje achter de schermen van de www

(wie weet wereldkampioen) van 2007.
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De CNC-gestuurde
machines kiezen zelf
hun gereedschap, wer-
ken aan zes componen-
ten tegelijk, zijn als het
moet 24 uur per dag
actief en SMSsen de
verantwoordelijke als
er iets mis gaat.

TMG’s 1 op 2 windtun-
nel produceert lucht-
snelheden boven de
200 km/h. Mede omdat
de ontwikkeling van de
TF103, de F1-auto voor
volgend jaar, in volle
gang is draait de
installatie momenteel
16 uur per dag.

TMG bouwt en herbouwt dit jaar 300 tot 350
motoren. Dat resulteert erin dat er op ieder
moment zo’n 40 motoren operationeel zijn.

Een klein team van mensen met uiteenlopende
vaardigheden bouwt de windtunnelmodellen. In
de competitie die Formule 1 heet, is snelheid daar-
bij essentieel. Het vervaardigen van een compleet
nieuw model kost 4 tot 6 weken. Voor de meeste
windtunneltests is echter geen nieuw model
nodig, maar volstaat aanpassing van een bestaand
model. Dat staat er vaak al na enkele dagen.

Dankzij de Transient Dyno techniek
kunnen motoren (met of zonder aan-

drijflijn) op de testbank dezelfde
belastingcycli doorlopen als tijdens

een race.

Het chassis van een TF102 bestaat voornamelijk
uit composiet delen. Ze harden uit en verduurza-
men in een autoclaaf, een hogedrukoven.

De Formule 1-werkplaats. Hier worden de auto’s
geassembleerd en vanuit hier gaan ze compleet
met equipment en reserveonderdelen op transport
naar tests of races.
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met die van een willekeurig circuit. “Daarom is
dit jaar zo belangrijk voor ons”, vertelt Ove
Andersson. “Wij verzamelen nu voor het eerst
data van circuits die de andere teams al kennen
als hun broekzak.”
Alhoewel de aandrijflijn zich ook al op de
motorenbank moet bewijzen, is er een aparte
testbank voor de complete aandrijflijn, inclu-
sief versnellingsbak, differentieel en aandrijfas-
sen. Vier krachtige elektromotoren simuleren
daar de belastingen van motor en remmen op
deze componenten. Dat moet resulteren in min-
der wrijving en een optimale sterkte.

Minimale tolerantie
Een groot deel van de componenten wordt
geproduceerd, dan wel nabewerkt op de eigen
CNC-afdeling van TMG. Het gaat om cilinder-
koppen en andere aluminium en magnesium
gietstukken voor de motoren en versnellings-
bakken, maar ook om allerlei profielen van syn-
thetische materialen. In totaal bewerkt de CNC-
afdeling meer dan 50 verschillende materialen.
De machines zijn snel, ze kunnen aan zes iden-
tieke componenten tegelijk werken, maar
belangrijker is dat ze erg flexibel inzetbaar zijn
en vooral buitengewoon nauwkeurig werken.
Om met dat laatste te beginnen: op deze machi-
nes worden onderdelen geproduceerd met
minimale tolerantie, 4 micron komt voor. Dat is
ongeveer 1/25 van een menselijke haar. Dan de
flexibiliteit: niet alleen is beweging om vijf
assen mogelijk, bovendien beschikken de CNC-
machines over een magazijn met 180 stuks
gereedschap waaruit ze geheel zelfstandig een
keuze maken.

Hogedruk oven
Behalve de CNC-afdeling vinden we binnen de
muren van TMG nog een onderdelenfabrikant,
de composietafdeling. Composietmaterialen
zoals carbon en kevlar worden veel gebruikt in
de constructie van het chassis van een F1-auto.
De productie daarvan begint met een profiel
van het te produceren onderdeel, afkomstig van
de CNC-afdeling. Met behulp van dat profiel
wordt een mal vervaardigd. Omdat de maatvoe-
ring van het eindproduct afhankelijk is van die
mal is heeft ook die minimale toleranties. De
kern van een composietonderdeel wordt
gevormd door een aluminium honingraat.
Daaromheen wikkelt men vele lagen met
(kunst)hars geïmpregneerde carbonfibre of
ander vezelmateriaal. Dit zogenaamde ‘lay-up’
proces vindt plaats in een stofvrije airconditio-
ned ruimte. De richting van de vezels in de
diverse lagen bepaalt de richting van de groot-
ste sterkte. Naast beperkt gewicht, sterkte en
stijfheid maakt dat composietmateriaal tot ide-

aal constructiemateriaal.
Als het lay-up proces voltooid is gaat het lami-
naat samen met de mal in een vacuüm gezogen
zak. Het product is dan klaar om ‘afgebakken’
te worden. Net als bij brood gebeurt dat bij
hoge temperatuur maar in tegenstelling tot
brood worden deze producten niet in een oven
maar in een autoclaaf gebakken. Die verhoogt
behalve de temperatuur ook de druk.
Gebruikelijke temperaturen en drukken in de
TMG-autoclaven zijn 130°C tot 140°C en 2 tot 6
bar. Het resultaat na 2 tot 6 uur ‘bakken’:
onderdelen met een grote stijfheid bij een mini-
maal gewicht die nauwelijks nabewerking
nodig hebben.

Modelbouw
Aerodynamica is doorslaggevend in de Formule
1. Vandaar dat TMG in Keulen over een eigen
windtunnel beschikt. Want hoewel met de com-
puter veel mogelijk is op het gebied van simula-
tie, blijft de windtunnel het beste gereedschap
om de theoretische simulaties in de praktijk te
testen. Omdat er voortdurend wijzigingsvoor-
stellen met aerodynamische gevolgen zijn en
omdat de auto voor volgend jaar, de TF103,
momenteel in ontwikkeling is, maakt de wind-
tunnel overuren bij TMG.
Overigens staan er nooit echte auto’s in de
windtunnel, maar altijd schaalmodellen, schaal
1 op 2. Voor de productie daarvan beschikt TMG
over een aparte afdeling, de modelwerkplaats.
Dankzij de flexibiliteit van de CNC- en de com-
posietafdeling is men hier in staat om binnen 4
tot 6 weken een compleet nieuw model te bou-
wen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van dezelfde materialen als waaruit
de echte F1-auto’s worden samengesteld. Daar
waar dat niet mogelijk is vervangt lasergesin-
terd materiaal het origineel.

Thuisbasis
Alle componenten, ontworpen, getest en gepro-
duceerd in de diverse TMG afdelingen, komen
samen in de Formule 1-werkplaats. De assem-
blage vindt hier plaats. Maar de Formule 1-
werkplaats is ook het thuis van iedere Toyota
F1-auto. Na elke test of race komt hij er terug
om volledig gestript en opnieuw geassembleerd
te worden. Ook voor een deel van de TMG-mede-
werkers is dit de thuisbasis. Ze reizen mee naar
de circuits om ter plaatse te sleutelen aan F1-
auto’s. Dat doen ze bij de race met dezelfde
aandacht voor detail en toewijding als in de
werkplaats, maar met één groot verschil, de
stress van de wedstrijd. Die maakt de Formule 1
tegelijk hectisch en onweerstaanbaar. ●

Erwin den Hoed

De auto komt binnen en stopt in het gemarkeerde
gebied. Rijdt de coureur een fractie te ver door,
dan wordt hij teruggeduwd en gaan kostbare
seconden verloren. Op de lollipop ziet de rijder:
‘brakes on’.

Snelservice 
is teamwork
Een Formule 1-auto van 600 kg inclusief rij-
der, komt zo’n twaalf tot veertienhonderd
meter ver op een liter brandstof. Voor een
race van 300 km is derhalve zo’n 240 à 250
liter nodig. Die hoeveelheid brandstof weegt
ongeveer 180 kg. Omdat gewicht in de race-
rij omgekeerd evenredig is aan snelheid, is
tijdwinst te boeken door met een kleinere
brandstofvoorraad op pad te gaan, onder-
weg te tanken en meteen de banden te
wisselen. Het gevolg daarvan: veel F1-races
worden beslist in de pits. En dus doen de
teams er alles aan om de organisatie in deze
snelservice-werkplaatsen langs het circuit te
optimaliseren.
De ‘Toyota pit crew’ bestaat tijdens een race
uit meer dan 20 medewerkers, ieder met een
eigen taak. En om in heetst van de strijd
geen milliseconde verloren te laten gaan,
wordt er veel getraind. Tijdens een racewee-
kend oefent het team op donderdagavond,
op vrijdag en zondagmorgen speciaal op de
pitstops. Ook buiten het seizoen, in de win-
ter oefent de crew tweemaal in de week op
het fabrieksterrein in Keulen of op thuiscir-
cuit Paul Ricard. Het grote verschil tussen
oefenen en de wedstrijd is, aldus teammana-
ger Ange Pasquali: “De druk.” ●
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De twee jack holders liften de auto en vier wheel-
men verwijderen de centrale wielmoeren. Indien
nodig wordt vuil voor de radiateurs verwijderd. De
brandstofslang is aangekoppeld.

De wielen gaan eraf en de nieuwe staan klaar. De
eerste 12 liter brandstof kolken de tank in.

De wheelmen monteren de wielen.

De centrale wielmoeren worden vastgezet en
zodra ze daarmee klaar zijn, steken de wheelmen
een hand op. Zodra er vier handen de lucht in wij-
zen laten de jackholders de auto zakken en draait
de lollipop man zijn bord om. De rijder ziet nu de
‘brake + gear’-zijde.

Eén wheelman reinigt het vizier van de rijder en
de rest stapt achteruit. Een lampje op de slang
informeert de refuelling man dat voldoende
brandstof is getankt. Als de slang los is gaat de
lollipop omhoog. Overigens is het de verantwoor-
delijkheid van de lollipop man om te controleren
of er ander verkeer door de pitstraat komt. Als de
pitstop vlekkeloos verloopt kan aan de hand van
de lengte ervan worden afgeleid of er sprake is
van een één-, twee-, of driestopsstrategie. Duurt
de stop korter dan 7 seconde dan kan er niet veel
meer dan 45 kg benzine getankt zijn, wat duidt op
drie stops. Voor 65 kg en dus twee stops zijn zo’n
8 seconde nodig. Duurt een vlekkeloze eerste stop
10 tot 11 seconden dan is er zo’n 80 kg getankt
en zijn er geen stops meer gepland.

Even voorstellen
De man met het bord, de
‘lollipop man’, is ver-
antwoordelijk voor de
organisatie van de pit-
stop. Hij zorgt ervoor dat
de auto op de juiste
plaats stilstaat, coördi-
neert de actie van de
crew en geeft de coureur
het sein van vertrek. En
alles precies op tijd, niet
te vroeg maar ook geen tiende seconde te laat.

Eén teamlid, de ‘refu-
elling man’, koppelt
de brandstofslang af en
aan. Maar omdat die
slang iets meer gewicht
in de schaal legt dan die
van een gewone Euro 95
pomp, krijgt hij van twee
man assistentie.
Overigens gebruiken alle
Formule 1-teams de
brandstofvulsystemen van het Franse bedrijf
Intertechnique. Deze installaties leveren 12 liter
brandstof per seconde. Hoewel in het verleden
diverse teams modificaties aan het systeem heb-
ben toegepast, is dat niet toegestaan.

Twaalf leden van het
team, de ‘wheelmen’,
houden zich bezig met
het wisselen van de wie-
len. Dat zijn drie man per
wiel. Eén van de twaalf
is tevens verantwoorde-
lijk voor het vizier van
de rijder. Bij snelheden
boven de 300 km/h is
goed zicht tenslotte niet
onbelangrijk. Twee anderen passen indien nodig
de stand van de voor- en achtervleugels aan. Ook
het garanderen van een vrije doortocht voor de
koellucht valt onder de verantwoordelijkheid van
de wheelmen.

Twee teamleden, de
‘jack holders’, krik-
ken de auto op. Drie
leden van het team (niet
in beeld) komen normaal
gesproken niet in actie
maar staan standby, de
twee firemen en de star-
ter. Bij brand of een
afslaande motor rekent
het team op hen.

Seconde 1

Seconde 2

Pitstop per
seconde

Seconde 3

Seconde 4

Seconde 5 -11

Foto’s: Toyota Motorsport GmbH
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