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MILIEU
Opwindende elektrische auto vall General Motors

GM EV1 breekt met imago elektro-auto

Elektrisch wonder
Het zal nog wel even duren
voor de elektrische auto
het image van de kar van de
melkman is ontstegen. Bij
ons, wel te verstaan. Want
in de States staan ze wat
dat betreft voor een elek·
tro·shock behandeling.
Rond het eind van dit jaar
wordt daar de EV1 van Ge·
neral Motors gelanceerd.
Een soort elektrische
Ferrari eigenlijk!

Zeg nou zelf: waar denkt u aan als
het overelektrische ~lItO'Sgaat'?
lets van een goUkarretjl' misschien.
In elk geval een voertuig dal zich
onder hel immense gewicht van zijn
eigen accu's moeizaam snorrend en
amechtig kreunend voortbcweegt.
Nnu ... 1m onze allereerste proefril in
de GM EV I wagen we hel loch om
daar l'en iets ander plaatje naastte
zeilen.

Stel u even hel volgende voor:
nadat wc mei behulp van een pin-
code he t elektrou isehe de IIr, lot en
het ide III iek bevei ligde coruactsl <11
hebben overtuigd van onze goede
bedoelingen, mogen wc de pook
van de versnellingsbak (wc gebrui-
ken de term losjes) Ian de unieke
EV 1 ei ndel ijk in .drive' zetten, ZoO.
ab gcbru ikclijk gevolgd door een
indringende st ilie. want elcktrorno-
toren maken 1111eenmaal weinig ka-
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baal. Wat er vervolgens gebeurt,
~Iaal echter wè] haaks op alle eerde-
I'\.' ervaringen mei elektru-mohielen.
Gaspedaal om laag:duwen ... ell iJ~
EV 1 springt hij na vooruit. De han-
den zoeken tevergeefs ell hdtil.! pic-
pend naar grip. In luttele seconden
zoemt Je gesrrooml ijnde bolide
(ook al niet bepaald het modale
elektrokar design) 1111'1hoog,t ille-
gale snelheid door de straten rond
Lake Tahoe. Onder andere een
BMW J 1X bestuurder in volstrekte
verbijstering achterlatend hij een
vcrkeerslicht. Van IlUl101honderd
in minder Jan negen seconden, SWat
vermeld in de technische gegeven'.
Geen tijd om hel te klokken. maar
hel za I he SI k leppen.

Dan de eerste bocht. Wc gaan 1'01

in de ankers, sturen kwiek in... de
EV 1 schuift wal onderstuurd over
de wal hard uiigevallen ·spaar··
voorhanden weg, maar accelereert
vcrvolgens wel weer met knerpend

Het complete aandrijfsysteem is
keurig onder de 'motorkap' ge-
monteerd. Het gewicht Is slechts
een fraetie van dat van een
conventionele verbran·
dingsmotor en het is
erg compact.

rubber richu ng volgende bucht. Een
elektrische sportwagen eigenlijk.

Technisch genieten
Hel zal duidelijk lijn dill dil opmer-
kelijke General Motors voertuig er
niet alleen futuristisch uitziet, maar
voor een elektrische auto ronduit
verbluffende prestatics levert.
Zoiets hijzonders moet onderhuids
hijna wel een waar feesl voor de au-
totechnische lekkerbek zijn. N~-
Iu u r lijk. een lekere kri Ii sche basi s-
houding hlijft geboden. Watzijn rij-
eigenschappen aangaat. verkent de
EVI absoluut nieuwe gehk-den.
Maar bezwaar nu m lil e ro un (I in
elektro-land blijft: zijn actieradius
is hinderlijk beperkt, Normaal ge-
sproken ligl die tussen de honderd
en honderdvijftg kilometer, Waar-
hij die laatste waarde mei één oog
op hel accupakket en het andere op
een zakreken machientje zelfs al aan
de optimistische kant i,. Maar toch.
Hel zullen in elk geval honderd ple-
zierige kilometers lijn. voorzien
van <11 le mogelijke geneugten. Dal
kun je van weinig andere elektri-

schc aula' s zeggen. De EV 1 heeft
(10kzaken als airco. een radio met
Clï-spelcr, cruisecontrol en L'enon-
gekend Inn ge lijsi ele ktri sch be-
krachtigde uttrihuten aan boord.
Wat dacht u van: spiegels. ramen,
deursloten, besturing en zelfs de
remmen'! Daar komen wc zo nog.op
lerug. uiteraard ..

Eerst iel' (I ver de filosofie _De
EV 1 is narnel ijk een auto die niet
zorn aar i11 e Ikaar is gezet a Iseen
soort techno-studie.zeals hij zoveel
andere projecten het geval is. Hij is
geboren met hel oo~ op lie naderen-
de "zero-emission' wetgeving in
Californië. Die wcl iswaar is uitge-
steld naar 2()(R maar niettemin een
feil wordt. Alle automerken zullen
dan een klein percentage van hun
verkopen in de vorm van uitstoot-
loze auto' s moelen gaan leveren,

Toch werd de EV I in feite ook
echt geconcipieerd mei het doel om
hem in wat grotere aanlallen te gaan
leveren. A1~hel even kan met winst.
De gewone automobilist. en niet al-
leen de plaalsle! ijke voorzitter Vall

Greenpeace. moet er dus ook in wil·
len rijden. Vanwege het nog altijd
tx:Së heiden be reik za 1 dal voor Je
nnrrnale gebruiker. zeker in de Ver-
cnigdc Slaten. doorgaan, als IWl'C-
o.Ie auto lijn. maar toch,

0111dal ook praktisch in te kun-
nen vullen. zijn Caiifornischc Sa-
IIIm- dea Iers en l'en aanta 1 van hun
collega .~ inN cvada ge recru teerd
urn de EV 1 te leveren en te onder-
houden. Tc koop zijn ze eventueel
wd. voor een bedrag van rond de
JJ.OOO dollar, maar in principe lea-
se je de EV J. V(lor ern periode van
drie jaar. Mede dankzij een aantal
inccnti ves van de overheid vallen
die bedragen eigenlijk verrassend
aangenaam uit. De kosten van koop
en leasing komen overeen met die
voor een luxe en complete lirnousi-
ne, Leasing lal rond de 600 dollar
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per maand gaan kosten.
Overigens zullen lil' gebruik»

kosten verder ongekend laag zijn.
Zoals gezegd. neemt de dealer bij
voorkeur hel onderhoud voor zijn
rekening. benzine lust de EV 1 niet.
motorolie zil er niet in en zelfs een
compleet leeg accupakket laad je 's
nacht.-op voor N) dollarcent. Dat
betekent nog géén dollarcent per ki-
lometer aan 'brandstofkosten"

Enonn efflclint
Herzal duidelijk zijn dal de EV 1
daarvoor uite rsIefficiënt lij n wc rk
moel doen. Uiterlijk is dal goed te
zien aan zijn super gestroomlijnde
carrosserie. Met een smaller toelo-
pende achterpartij à I,]Citroën. De
tweezitter laat hel frontaal opper-
vlak van een Corvette en een C.-
waarde van 0.19 noteren. Mede
door zijn geheel gesloten bodem-
plaat.zo vendi één van de ontwer-
pers. Ultra-glibberig dus. Of het
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nigcr dan een klein autootje. De to-
tale acculading betekent zo'n L"i
kWh. Ook tic nieuwe Proxima 17'5!
65-14 hogedruk handen van Miche-
lin (.1.5 har) spelen daarhij natuur-
lijk een rol. Ze hebben een kwart
mi nder rolweerstand dan een even
brede normale hand. Een reserve-
wid en krik zijn er overigens niet.
De handen worden elektronisch ge-
controleerd op druk verlies, De vel-
gen zijn van aluminium en wegen
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ook merkhare invloed heen op lie
stabiliteit (de Achilles-hiel van der-
gelijke stroomlijnmodcllcn) was bij
gebrek aan zijwind niet te testen.
Dat het een heilzame werking heeft
up tie actierad iu s st aut bu iten k ijf.
Zundel' elektronische restrictie zou
de EV I een top van zo'n IX4mijl
kunnen hebben. Bij een record-aan-
val kwamen le tot llU.i\ mijl.

Omgerekend in energieverbruik
is de EV I in feite enkele malen zui-

Verbo<gen
anlenne

Alum,"ium
spaceframe

en sluur

Onderhuids is het technisch ge-
nieten geblazen. Behalve ramen
en spiegels werken ook de stuur-
bekrachtiging en de remmen elek-
trisch, Het accupakket, bestaande
uit zesentwintig 12 voh lood-zuur
accu's, bevindt zich tussen en
achter de stoelen. Het energiepak-
ket weegt 533 kg. Bij het remmen
wordt kinetIsche energie omgezet
In elektrische energie,

,lechts .'oHIK) gram per stuk. Ook in
de wielophanging is veel alumi-
nium en composiet materiaal tocge-
past.

. 'GM wilde het wiel niet up-
nieuw uitvinden, maar vaak moes-
ten wc toch om de specifieke eigen-
schappen van de elektrische auto
heen construeren, wtlat er toch een
groot aantal noviteiten inzit". ver-
telt één van de techneuten. Bcschei-
Jen woorden. In feite diende zo on-
geveer a lies n pn ieu w te word en be-
keken. Bij gebrek aan de energie en
het vacuüm van een conventionele
motor kwamen zelfs anders zo van-
zelfsprekende zaken als de techniek
van besturing en remmen aan de
beurt, Alles hij elkaar leverde dat
trouwens 1:1details op waar patent
op is aangevraagd.

Compacte en lichte motor
Maar de eerste aandacht ging niter-
aard uit naar tie aandri jv ing. De al-
lereerste auto aller tijtIen die het
merkje GM meekrijgt. wordt irn-
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rners mei een heel bijzondere
krachtbron uiigerust. Een driefase
wisselstroommotor, die is geïnte-
greerd in een aandrijfunit met een
tweetraps-reductie en een diffcren-
tieel. De complete unit weegt
slechts 150 Amerikaanse ponden en
is zeer compact. "Ongeveer een
derde van een verge Iijkbare vierci-
linder met transmissie". glimlacht
de verantwoordelijke motorman.
De rotor in de elektromotor is on-
geveer even groot als een soepblik.
Terwijl hij toch te boek slaat voor
een meer dan imposante 102
kW/U7 pk. Tussen 7.()()()en 14.000
toeren. Uiteraard allemaal geheel
computergestuurd. Voorde trek-
kracht aan de as geeft GM de astro-
nornische waarde van 1640 Nm bij
() tol 7.000 toeren op. Het stoom-
locomotief-effect.

Vmldaar die adembenemende
sprint als je te zwaar op het' gas'
leunt. Uiteraard doet het geheel in
vrijwel volmaakte stilte zijn werk.
Uit het vooronder verneem je wei-
nig meer dat een zacht hui lend ge-
luidje. Uitlaatemissie is er niet. ten-
zij je de elektriciteitscentrale mee-

rekent. natuurlijk.
Onderhoud') Pas na JOO,(XXl mijl

(ongeveer 160.000 kilometer) moet
er voor het eerst echt naar de motor
worden gekeken, Zolang blijft de
motorolie ook gewoon onaangetast.
Alleen tussendoor zo nu en dan de
koelvloeistof controleren ...

De krac htbron hee ft we! cc n re,
ducuc. maar geen echte vcrsnel-
lingshak. Die is ook niet nodig: hij
loopt van 0 naar 13.()(Xltoeren op.
De elektronisch algeregelde top-
snelheid is HO mijl per uur.

Zesentwintig accu'.
De EV 1 betrekt zijn power van een
fiks accupakket. Er wordt gewerkt
aan nieuwe accutechnieken met een
grotere energie-inhoud (zoals nik-
kel-metaal hydride l maar voorals-
nog houdt GM het simpel. Zesen-
twintig relatief klassieke 12 volt
lood-zuur accu's staan tussen en
achter de stoelen in een soon T-
vorm opgesteld. De unit is net al,
een klassiek motorblok in zijn ge-
heel uitneembaar. Vandaar die
middenconsole tussen beide spon-
stoden in. De complete unit weegt.
inclusief behuizing en kabels. 'wc-
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rigens zo'n 53~ kilo. De technici
kozen voor de klassieke lood-zuur
accu. omdat hij makkelijk te maken
is. relatief simpel te recyclen en
vriendelijk in het gebruik. Dankzij
een nieuwe constructie hebben ze
bovendien geen probleem met meer
dan4S0 'diepe' ontladingen. Waar
een klassieke slaJ1aCL'Ual bij 50
moeilijk gaat doen, Bovendien heb-
ben ze geen' geheugen' . zodat lel-
kens licht bijladen als hij ergens
stilstaat gecn probleem is. Bij an-
dere accu-typen kan de capaciteit
dan teruglopen.

Nog een voor de hand liggende
vraag: Wat is het gevaar bij een bot-
sing'? Door toepassing van absorbe-
rende glasmatten in de accu' s kan er
volgens GM ook hij een scheur of
zelfs een gaatje in de bodem niet
veel luur ontsnappen. Overigens
hebben de SAE en de Japanse JE-
VA de afmetingen en aansluitingen
van deze Delco Vl.Rá-accus ab
standaard voor elektrische aandrij-
ving geaccepteerd.

Inductief opladen
Bovenop de motor staat de PCM
IPropulsion Control Module), die
••amen met een aantal andere modu-
les in een aluminium behuizing is
weggewerkt. Gekoeld met dezelfde
vloeistof die de motortemperatuur
in het gareel houdt. De 312 volt ge-
lijkstroom van de accu' s wordt daar
omgezet voor de driefasen AC-mo-
lor. Dat werk wordt verzorgd door
zes solid-state hybride power rno-
dules met Delco Elcctronics 'In-
sulated Gate Bipolar Transistor'
techniek.

Overigens zorgen de concentra-
tie van de accu' s en het regelgcdecl-
te in de voorpartij en het midden
van de auto er meteen voor dat je
achterin een vcrbluffend grote kof,
Ierruimte aantreft. Waarin. 1(1 mel-
den de gastheren gniffelend. twee
golfutssen passen. Bescheiden gol f-
setjes. denken wc dan. Maar de
ruimte is inderdaad ongekend voor
een elektromobiel. De tassen lullen
de ruimte wel moeten delen met een
relatief klein ladertje, dat daar on-
derweg ook ligt. Het 110 vult (1.2
kWI systeem kun je in een wille-
keurig stopcontact pluggen om bij
een tussenstop bij te laden.

Het lal al gauw je hele werkdag

Een compleet leeg accupakket
laad je 's nachls voor minder dan
twee gulden op, Dal komi neer op
een kleine twee cenl per kilomeier,
Onderweg bijladen Is mogelijk mei
een In de auto aanwezige lader.
Thuis gaat dit mei een 220 V, 6.6
kW lader veel sneller. Binnen drie
uur zijn de accu's dan vol.

De EV1 heeft geen stekkerdoos.
maar een soort sleuf In de neus.
De elektrische lading wordt induc-
tief overgebracht. zodal het laad-
proces ook tijdens een regenbui
veilig kan ptaatsvinden,

vergen om een lege set weer wat op
peil te brengen. Hoc'! De EV I heef)
geen stekkerd oos, maar cc n soon
sleuf in de neus. De power wordt
namelijk inductief overgebracht.
zodat de laak zelfs in de regen vei-
lig is. Thuis maakt de EV I-eigenaar
gebruik van een 220 volt «(1.6 kW)
lader. die het karwei in pakweg drie
uur klaart.In de State~ is zo'n twee-
de krachtstroom-circuit overigens
vrij gangbaar voor grote airco' sen
bijvoorbeeld hel elektrisch kokke-
rellen. GM-dochter Delco (die dat
soort onderdc len voor zijn rekeni lig
neemt l denkt ook aan een razend-
snelle 440 volt lader. Zodat je er let-
terlijk op kunt wachten.

Voorverwannen?
De laad-elektronica kent nog een
extraatje. Hij bedient ook een timer.
die bijvoorbeeld een kwartier voor
venrek de vcrwarming inschakelt.
Zodat je in een prettig wanne auto

stapt. GM eiste namelijk een perfect
comfortabele bediening.

Bij gebrek aun een motor-va-
cuüm, worden de remmen (met

ABS) daarom elektrisch bediend.
De voorremmen werken elektro-
hydraulisch. achter vind je een pri-
meur VOUf de personenauto-wereld;
volledig elektrische remmen. Geen
kabel voor een parkeerrem en geen
hydraulick dus. "Hel scheelde 04.1k

nog vijftien onderdelen en daarmee
vier kilo in vergelijking met norma-
le remmen", zo meldt een techneut.

De EV l zet hij het remmen mel-
een kinetische energie {beweging)
om in elektrische energie en voert
die terug naar de accu' s. Overigens
vind je op het schakelpookje ook
een knopje waarmee je bijvoor-
beeld hij het uitrijden of heuvclaï
lichtjes via een' generator stand'
kunt afremmen. Saillant detail: de
computergestuurde combinatie van
frictieremmen en regeneratic kan de
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De EV1 heeft een zeer lage lucht-
weerstand, mede dankzll de ge-
heel gesloten bodemplaat. Dat Is
weer goed voor extra actieradius,

Dedriefase elektromotor is geïnte-
greerd In een aandrillunit met
tweetraps-reductie en differen-
tieel. Het koppel van 1640 Nm
zorgt voor een 'vliegende start'. De
elektrische aandrijving krijgt pas
bil 160.000 km zijn eerste onder-
houdsbeurt.

actieradius van de EV l tot zo'n
iwintig procent opschroeven.

Hetalfabet
De EV 1 is een rijdende elektronica-
doos met allerhande verschillende
voltages (5 tot 40ll) en dunne lilt
zeer dikke bekabeling, Om alles te
regelen is er een fikse microproces-
sor aan boord, die mei alle mogelij-
ke regeleenheden communiceert
via een bus-systeem. Zodat data
eenvoudig kan worden verzonden.
Naasi de PCM (Propulsion Control
Module) vind jc nog zaken als de
BTCM (Brakc ami Traction Control
Module) en de BPM (Baltcry Pack
Module). Tijdens herterugwinnen
van bewegingsenergrc werken
PCM en BP~'I bijvoorbeeld samen.
Vandaar (lok de keuze voor elek-
trisch aangestuurde remmen. Bra-
ke-by-wire zogezegd. Want ook de
hydraulische remmen voor worden
afhankelijk van de pedaaldruk elek-
trisch bekrachtigd,

De EV1 oogt met z'n gestroomlilnde koetswerk erg futuristisch. Oe C.'
waarde bedraagt slechts 0.19. Accelereren van 0 tot 100 kmIh doet hij in
minder dan negen seconden. De elektrische sportwagen is geboren I

Ook binnen In de EV1 krijg je een aardig beeld van de toekomst. Alle be-
dieningsknoppen zitten op de middenconsole, bovenop het dashboard
bevIndt zich een Informatiedisplay. Dit geeft ook continu het resterende
bereik aan,

Toegang tot de EV1 krijg je pas na
het intoetsen van een pincode, ook
het contactslot is op identieke wij·
ze beveiligd.

De CCU (Consult: Control Unin
houdt zich meer met de hesluurder
bezig en geeft hem de mogelijkheid
de laak Ie regelen en hesturen. De
CCU communiceert met de DSCM.
inderdaad: de display module.

Van achter hel stuur kun je de
zaak prima in de galen houden.
Snelheid. voorspeld bereik. laad-
toestarul en h uidi g I'C rbru i k I ij n di-
gitaal afleesbaar, Vooral het paneel
voor het bereik is prominent
midden in het dashboard geplaatst.
Overigens helpt de computer van de
display-unit (lok mee om de clektri-
schc stuurbekrachtiging aan Ie SIU-
ren. Die tot SO procent aan kracht
kan besparen in vergelijking mCI
een klassiek hydraulisch systeem,
En ondanks een stilgevallen dek-

Het Informatiedisplay op het dash-
board informeert continu over res-
lerend bereik, snelheid, laadtee-
stand en huidig verbruik.

trommor ook hij stilstand werkt.
Nu wc de computers IIX'h op een

rijtje zetten. De HTCM regelt de
verwarming. ventilatie en aircondi-
tioning. Waarvoor GM een extreem
efficiënte nieuwe techniek heeft
ontwikkeld, Zullen we beslist onk
in meer ganghare mudd len terug
gaan vinden. De SOM. tenslotte,
stuurt hij een botsing de airbugs
aan. Want ook die heeft de EV I.
Nooit weg. want hij mag dan een
zeer lichte aluminium structuur
hebben en composiet plaatwerk. hij
hlijft mei een leeg gewicht van
1350 kg natuurlijk knap lOllig ...

Haalbaar concept?
Th: EVI bewijst onornsuuclijk dal
elektrische auto', (lok opwindend
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Voor een elektro-auto beschikt de EV1
over een verbluffend grote kofferruimte.
Oe accu's zijn namelijk achter en tussen
de stoelen geplaalst.

Oe Proxima 175/65-14 hogedruk spaer-
banden van Michelin hebben een kwart
minder rolweerstand dan een even bre-
de conventionele band. Een reservewiel
ontbreekt, de banden worden elektro-
nisch gecontroleerd op drukverlies. De
aluminium velgen wegen minder dan
vier kilogram.

kunnen zijn. En kennelijk ook niet
eens veel hoeven te kosten. Zeker
als de overheid ids minder praal en
iets meer meedenkt als hel op aan-
gepaste belastingregelingen voor
zulke auto's aankomt. De kilome-
terkosten kunnen in elk geval ver-
bluffend laag zijn.

Ook in ons land kun je de accu' s
VOOf een gulden of twee laden. An-
derhalf'tot twee CCIll per kilometer
dus. En zeg nou zelf.; hoc vaak
rijdt u daadwerkelijk meer dan hon-
derd of honderdvijftig kilometer'!
Behalve in de vakantie misschien.
Op zijn minst de moeite waard om
als tweede auto IC overwegen dus.
Wc durven ldf, te voorspellen dal
lXI hem in dal geval toch het meest
lal meenemen. Om die BMW's en
Golf G1T, eens tlink af IC bluffen
bij een verkeerslicht ...

Rob van Ginneken

Auto & Motor TECHNIEK 56199611 67

4


