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MILIEU
Chevrolet Volt-studie

Met de studie Chevrolet Volt op de autoshow
van Detroit introduceerde General Motors het E-
Flex-systeem als basis voor elektrische auto’s.
Het wordt een beetje verwarrend waar GM nu
precies heen wil. Een jaar geleden was sprake
van hybrides, met het nieuwe ‘two-mode’-sys-
teem dat rap samen met DaimlerChrysler en
BMW werd ontwikkeld.
Nu is het verhaal bij de Volt dat het toch anders
moet. E-Flex zou de basis zijn voor auto’s die
specifiek rond elektrische aandrijving worden
ontworpen. In tegenstelling tot hybrides met
het ‘two mode’-systeem, die rond een benzine-
of dieselmotor zijn ontwikkeld, en met de elek-
tromotor/generatorcombinatie in plaats van een
gewone transmissie worden omgevormd tot een
hybridevariant. Dat is meer voor bestaande, gro-
tere modellen.

Puur elektrisch
De vierdeurs Volt heeft het formaat van onze
Opel Astra, alleen is hij lager om een sportieve
indruk te wekken. GM noemt het geen hybride
omdat de wielen uitsluitend elektrisch aange-

dreven worden, de benzinemotor ernaast drijft
alleen een generator aan. Dat heet toch echt een
seriële hybride: met verbrandingsmotor, genera-
tor en elektromotor achter elkaar geschakeld.
GM zet zich af tegen parallelle hybrides zoals de
Toyota Prius, waarin verbrandingsmotor, gene-
rator en elektromotor naast elkaar geschakeld

staan. De benzinemotor drijft zowel de wielen
als de generator aan, de elektromotor kan tege-
lijk met de benzinemotor voor aandrijving zor-
gen. Half werk, vindt GM. Toch is ook de
Chevrolet Volt een hybride, met dit verschil dat
zijn accu’s ook thuis uit het stopcontact gela-
den kunnen worden. Doe je dat trouw elke
nacht, en gebruik je de auto overdag als een
gemiddelde Amerikaan voor boodschappen of
om naar het werk te gaan, dan hoef je mis-
schien nooit te tanken. Met volle accu’s kan de
Volt 60 km toe, genoeg voor woon/werkverkeer
of boodschappen, zodat de benzinemotor nooit
zou hoeven bijspringen om de accu’s te vullen.
Zo ziet GM de Volt als een puur elektrische
auto, met stroomopwekking aan boord voor als
je soms eens wat verder van huis moet. En
zodat je nooit met lege accu’s stil kan komen te
staan, en moet wachten tot de accu’s uit het
stopcontact weer voldoende bijgespijkerd zijn.

Modulaire opbouw
Het mooie van E-Flex ziet GM daarin dat allerlei
bronnen voor stroomopwekking aan boord

Heel dringend moeten de Amerikaanse

autoconcerns op de thuismarkt

komen met zuinige auto’s.

Anders blijven ze marktaandeel

verliezen aan compacte, effici-

ënte modellen van importmer-

ken. Met de studie Chevrolet 

Volt denkt General Motors al die

‘imports’, en ook de succesvolle 

Toyota Prius de pas af te snijden.

Chevrolet Volt (bijna)
olie-onafhankelijk

Met vier zitplaat-
sen en ongeveer het

formaat van een Opel
Astra telt de Chevrolet Volt

in de VS als een (tweede) 
autootje voor boodschappen of

woon/werkverkeer. De carrosserie is
geheel van door GE Plastics ontwikkelde

kunststof, inclusief de beglazing, om gewicht
te sparen. Dit ter compensatie van wat een dub-

bele motorisering plus accu’s weegt.

Vol zelfvertrouwen presenteert de bejaarde chef
productplanning Bob Lutz op de autoshow in
Detroit de Volt studie. “Een compacte, zuinige
auto kan er best sexy uitzien, bewijzen we hier-
mee. Een auto waarmee je misschien nooit meer
hoeft te tanken!”

E-Flex platform richtingwijzend voor General Motors
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Dit supersimpel ‘platform’ als basis voor
E-Flex zou al voor toekomstige GM-
modellen ontwikkeld zijn. Het achterfra-
me bevat een eenvoudige semi-onaf-
hankelijk geveerde torsiebuis-as.

gekozen kunnen worden. De basis vormt een
elementair rollend ‘chassis’ met elektromotor
voorin, en een tunnel met Li-ion accu’s. Al ge-
toond is een variant met voorin een brandstof-
celpakket om stroom op te wekken. Dat zou
direct de elektromotor voeden, met een klein
accupakket als buffer.
Als tweede variant kreeg de Volt een generator
met een benzinemotor om die aan te drijven, en
een groot accupakket zodat die benzinemotor
niet gauw aan hoeft. Aan die generator zou net
zo goed een diesel gezet kunnen worden, voor
Europa. De benzinemotor van het showmodel
loopt op een E85 benzine/ethanolmengsel. In
landen zoals Zweden of Brazilië waar ethanol
gemeengoed is kan het een E100-versie zijn, op
pure ethanol. Je kunt met een E-Flex-auto alle
kanten uit, is het idee van GM.
Er duikt een klein zwak puntje op. De door-
braak die nodig was, zegt GM, is een Li-ion bat-
terij die niet veel weegt en wel veel stroom kan
opslaan. “Experts schatten dat over drie tot vijf
jaar de gewenste accu klaar voor serieproductie
kan zijn.” Met andere woorden: hij is er nog
alleen maar in experimentele vorm. Dat accu-
pakket heeft 320 tot 350 V werkspanning, kan
16 kWh energie opslaan, en rond 130 kW piek-
vermogen afleveren. Aan een Amerikaans 110 V
stopcontact kan het pakket in goed zes uur vol-
ledig geladen worden.

Krachtpatsertje
Aansluitend bij het accupakket kan de elektro-
motor maximaal 130 kW aandrijfvermogen af-

Hier is het platform volle-
dig aangekleed voor de
gepresenteerde Volt.
Helemaal voorin de

elektromotor, daarachter de generator
en driecilinder benzinemotor. In de tun-
nel naar achteren huizen de Li-Ion 
accu’s, met ernaast de tanks voor E85
ethanol/benzinemengsel.

Op www.AMT.nl staat een video waarin
de Chevrolet Volt wordt gepresenteerd,
ook in onze nieuwsbrief besteedden we
er al aandacht aan.

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Centraal in het elektronisch meterpaneel een aan-
wijzing hoeveel remenergie als stroom wordt
teruggewonnen. De optimistische snelheidsmeter-
schaal loopt tot 160 mph, ofwel 260 km/h!
Onderin een dubbele actieradius-opgave, voor ‘ev’
(elektrisch, op de accu) en ‘fuel’ (als de benzine-
motor meehelpt).

Chrysler niet met studies maar met concrete
zuinige productiemodellen moeten komen, om
niet nóg meer van de thuismarkt te verliezen
aan importmerken. ●

Peter Fokker

Voorschot op een andere
versie van het E-Flex-plat-
form: hier staat voorin een
brandstofcelpakket achter
de elektromotor, en liggen
in een aangepast achter-
frame waterstoftanks.

geven, en 320 Nm koppel. Het continu vermo-
gen is heel wat bescheidener ingeschaald op 45
kW. De generator kan maximaal 53 kW vermo-
gen opnemen. Dat krijgt hij van een 1.0 drieci-
linder turbobenzinemotor, ontworpen
op stationair lopen met 1500 tot 
1800 t/min. Het motortje kan tot
3200 t/min maken, als de ge-
nerator veel stroom moet leveren.
Met een tank van 54 liter benzi-
ne of E85 zou je gemiddeld ruim
duizend kilometer ver komen.
Wanneer de benzinemotor conti-
nu draait om de accu’s bij te laden
zou hij 5,4 l/100 km gebruiken, goed
voor 1000 km dus, plus 60 als je met
volle accu’s begint. Helaas staat er niet bij
of dat geldt voor pure benzine, of voor E85 (met
lagere energie-inhoud per liter). Ook geeft GM
niet aan wat de Volt alles bijeen weegt. Op ma-
ximaal mechanisch vermogen, 120 kW, zou hij
in 8,5 seconden naar 100km/h kunnen sprinten
en kortdurend 190 km/h halen.
De topsnelheid wordt beperkt doordat er geen
transmissie is, het maximum toerental van de
elektromotor bepaalt de top, in combinatie met
21 inch wielen. Met zulke grote wielen blijft het
bedrijfstoerental van de elektromotor binnen de
perken. Het maakt tevens dat de Chevrolet Volt
er heel stoer uitziet. General Motors is er trots
op, een elektrische auto zonder gebruiksbeper-
kingen die nog goed oogt ook.

De oplossing?
Gemakshalve wordt aangenomen dat stroom uit
het stopcontact niets met aardolieverbruik te
maken heeft, en de Volt dus onafhankelijk van
aardolie zou zijn zolang je geen lange afstanden
rijdt. Nog beter dan een zuinige Toyota Prius
hybride, wil GM zeggen. Laat elektriciteitsbedrij-
ven maar kerncentrales bouwen, of zoiets, da’s
niet ons probleem in de auto-industrie.
In de euforie valt ook dat ene regeltje weg, ‘over
drie tot vijf jaar productie van de benodigde
accu’s mogelijk’. Al eerder zullen GM, Ford en
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