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Het wiel opnieuw
uitgevonden

TECHNIEK
Michelin-wiel in de praktijk

Michelin, Heuliez en Venturi plannen elektro-auto’s

De tijd lijkt eindelijk rijp te worden voor pure elektro-auto’s, op zijn minst voor de

stadse mens. Daarmee rijpt na twaalf jaar ontwikkeling ook de tijd voor het elektri-

sche Michelin-wiel. De Franse autobranchecollega’s Heuliez en Venturi durfden het

aan een auto rond de Michelin-wielen te ontwikkelen. Serieuze productie zou over

twee jaar beginnen. Is opnieuw een Franse revolutie aanstaande?

Bij de ontwikkeling van banden heeft Michelin
ook te maken met de wielophanging. Die heeft
immers grote invloed op het contact tussen
band en weg. Daarom ontwikkelt Michelin ook
eigen ideeën voor de wielophanging, als sugges-
tie voor autofabrikanten. Zoals elke toeleveran-
cier wil het concern een ontwikkelingspartner
zijn, en een grotere variatie aan onderdelen
gaan leveren.

Verschillende richtingen
Zowel Michelin als concurrent Bridgestone wier-
pen zich aan het begin van dit millennium op
het ontwerp van wielen met ingebouwde elek-
tromotor. Er bestond nog heilig geloof dat de au-
tomobiele toekomst aan de brandstofcel is, wat
inhoudt dat de aandrijving elektrisch moet wor-

den. Aangevuld met nog meer elektronica, voor
een compleet ‘drive by wire’, met elektrische
rem- en stuurinrichting.
Het is bij Bridgestone stil geworden. Dat ontwik-
kelde een elektromotor welke direct binnenin
de velg ligt. Als het ware zit de band direct om
het huis van de elektromotor, waarin ook nog
een schijfrem is verwerkt. Ze pakten het pro-
bleem aan dat een wiel met elektromotor zwaar
wordt, en daarmee gevoelig voor trillingen. Het
zware wiel kan moeilijk hoogfrequente trilling
volgen, zoals rijden over ruw wegdek of klinkers.
En het is moeilijk in de wielophanging trilling
in dat zware wiel weg te dempen. Daarvoor
werkte Bridgestone een motor met ingebouwde
trillingsdemping uit.
Michelin ging een andere weg, en besloot de

wielophanging meteen mee te pakken. Ze staan
natuurlijk voor hetzelfde probleem, het onafge-
veerd gewicht neemt toe door montage van een
elektromotor in het wiel. En een motor direct
aan het wiel is juist de vondst. Het maakt ruimte
vrij in de auto voor accu’s of brandstofcellen, en
het spaart gewicht als geen transmissie of aan-
drijfassen nodig zijn.

Uitvoerige details over de werking laat Michelin
nog niet los. Hier is bovenop de schroefveer een
aansluiting voor de stuurstang te zien. De voorste
elektromotor bedient de vering en demping, daar-
achter de elektromotor voor de aandrijving.
Foto’s: Michelin

De gewone schroefveer in het Michelin-wiel dient
voornamelijk om de auto te dragen als de stroom
is uitgeschakeld. Een met balgen afgedekte tand-

heugel zorgt samen met een elektromotor voor de
dynamische vering en demping tijdens het rijden.
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schroefd kan worden. Het is even wennen aan
dat idee. Dit betekent dus dat het wiel uitslui-
tend rechtstandig veert, de wielvlucht heeft een
vaste waarde. Niet ideaal in bochten. Tenzij dit
Michelin-wiel het echt voor elkaar krijgt dat een
auto door de elektrische vering totaal niet over-
helt in bochten.
Het enige wat Michelin opgeeft ten aanzien van
de elektrische vering is een reactietijd van 0,003
seconde. Het geheim van de vering gaat geheel
verborgen in elektronische aansturing van de
‘veer-motor’, waarmee een traploos regelbare
veer/demperwerking beschikbaar is. Die vanzelf-
sprekend voor elke auto anders geprogrammeerd
kan en moet worden, en ook nog voor/achter
verschillend.

Carrosseriebouwer Heuliez verbouwde een Opel
Agila tot deze Will, met aangedreven Michelin-wie-
len voorop. De onderbouw is geheel aangepast
aan wielen met ingebouwde ophanging. Daardoor
komt ruimte vrij voor accupakketten, zonder bin-
nenruimte op te offeren.
Foto: Heuliez

Venturi ontwierp de
Volage helemaal rond
elektrische aandrijving.
Voor de nog geen vier
meter lange tweezitter
die toch 2,7 meter wiel-
basis heeft, was de be-
staande Fetish-roadster
het uitgangspunt. De 
Volage kreeg een vast
dak en semi-vleugel-
deuren.

Zeer laag gewicht en uitstekende stroomlijn helpen
de door vier Michelin-wielen aangedreven Volage
aan een nog redelijke actieradius. Maximaal zou die
tot iets boven 300 km kunnen reiken, realistisch
moet eerder op 200 km gerekend worden.

Dit is hem dan, het alles in één Michelin-wiel. 
U ziet de centrale arm uitsteken, waarmee het wiel
vast aan het chassis gebout wordt. De feitelijke
wielophanging, rem en motor zijn binnenin de velg
ondergebracht.
Foto: Michelin

Vering, demping, stabilisatie
Wat helpt is dat voldoende krachtige elektromo-
toren steeds kleiner en lichter worden. Het Mi-
chelin-wiel bevat een watergekoelde elektromo-
tor van nominaal 30 kW continu, met maximaal
55 kW vermogen. Het koppel ligt op 58 Nm van
0-8500 t/min. De motor is gemonteerd op een
wielnaaf met daarin een tandwielreductie in
oliebad.
Normaal zit op die wielnaaf een remschijf. Deze
verplaatst Michelin naar de binnenkant van de
velg, waarbij de remklauw vanaf de binnenkant
om de schijf grijpt. Niet gebruikelijk, maar ook
geen totaal nieuwe of moeilijke constructie.
Wel iets heel nieuws is de manier waarop dit
alles aan de auto bevestigd wordt. Het lijkt op
een constructie van vroeger, de ‘verende fusee’.
Het wiel kan met alles erop en eraan in een
schuifstuk op en neer bewegen. Tussen wielnaaf
en schuifstuk zit een gewone stalen veer, waarop
de auto in basisstand staat als het elektrisch sys-
teem niet is ingeschakeld.
Aan het schuifstuk zit nog een elektromotor, die
tegen een tandheugel op de wielnaaf loopt. Deze
elektromotor kan via de tandheugel bewegingen
van het wiel met regelbare kracht tegenwerken,
hij werkt daarmee tegelijk als veer en als dem-
per. Ook kan deze motor het wiel actief omhoog
of omlaag duwen, waarmee hij de functie van
een stabilisator aanneemt.

Fantastisch, in theorie
U ziet het resultaat afgebeeld, een wiel dat met
één enkele onbeweeglijke arm onder de auto ge-

Foto’s: Venturi
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Mooi is natuurlijk dat ook de aandrijfmotoren
per wiel verschillend aangestuurd kunnen wor-
den. Daarmee moet om te beginnen de differen-
tieelwerking in een conventionele aandrijving
geregeld worden. Maar die is dan wel volledig
vrij en traploos regelbaar, waarmee tractierege-
ling en stabiliteitsregeling gerealiseerd kunnen
worden. Theoretisch zijn ABS, ASC en ESP in het
remsysteem niet meer nodig.
Een optimaal resultaat ontstaat wanneer vier
Michelin-wielen met aandrijving gebruikt wor-
den, zoals in de Venturi Volage. Een goedkopere
oplossing kiest Heuliez voor zijn Will, zij hou-
den het op Michelin-wielen zonder aandrijving
achter.

Proef op de som
Het is nog steeds in theorie met dit wiel ook
makkelijk kiezen hoeveel vermogen en koppel
een auto moet hebben. Verwissel de elektromo-
tor, en klaar.
Michelin gaat de complete wielen produceren,
en carrosseriebouwer Heuliez en sportwagenpro-
ducent Venturi zetten er een auto op.
Beide willen een bestaand model gebruiken, met
de benodigde aanpassingen. Alleen Venturi is al
heel concreet in de prestaties die verwacht

mogen worden. Ze zijn het best voorbereid, met
de elektrische Fetish als basis voor de Volage. Die
Fetish was al ontworpen rond beperkte inbouw-
ruimte voor een elektromotor, en anderzijds een
flinke ruimte voor accu’s. Plus een zeer lichte
bouw, met een chassis uit aluminium/koolstof-
vezel sandwichplaat en koolstofvezelcarrosserie.
Ondanks een lithium-polymeeraccupakket van
350 kg weegt de hele auto zo toch maar 1100 kg.
Heuliez ontdoet een Opel Agila (of Suzuki Splash,
vrijwel hetzelfde model) van aandrijflijn en wiel-
ophanging. In plaats daarvan komen bevesti-
gingspunten voor Michelin-wielen, en ruimte
voor accu’s, of eventueel een brandstofcel. Het
idee is om een modulair accupakket te gebrui-
ken. Met de kleinste module kun je 150 km rij-
den, met grotere haal je 300 of 400 km. Venturi
is heel specifiek: hun accupakket heeft 45 kWh
aan boord, levert acceleratie van 0-100 km/h bin-
nen 5 seconden, de top wordt begrensd op 150
km/h, en je komt maximaal 320 km ver bij 90
km/h constant tempo.

Anders denken vereist
Op dit moment zou Heuliez al begonnen zijn
met testen van de Will. Eind volgend jaar moet
de productie voorbereid worden, om in 2010 om-

streeks 5000 eenheden te maken. Dat zou gelei-
delijk kunnen oplopen naar een jaarproductie
van 50.000 stuks. Venturi denkt de tijd te nemen
tot 2012, voordat in minimale aantallen de 
Volage gebouwd wordt.
Het blijft voorlopig vaag hoe het Michelin-wiel
in de praktijk werkt. Maar zelfs al zou je op dit
moment zowel de Venturi als de Heuliez kun-
nen rijden, dan zegt dat lang niet alles. Eigenlijk
vereisen Michelin-wielen een volledig aangepast
auto-ontwerp. Daar komt de Venturi nog het
dichtst bij, maar te oordelen naar wat een Fetish
kost is dat onbetaalbaar. Voor de Heuliez Will
noemt men een richtprijs tussen €20.000,- en
25.000,-, ruwweg het dubbele van een standaard
Opel Agila.
Het begint pas echt als die auto’s goede, liefst
bovengemiddeld goede praktische eigenschap-
pen vertonen. Zodat eens gerekend gaat worden
aan een heel ander soort auto-ontwerp, dat alle
voordelen en mogelijkheden van Michelin-wie-
len benut. En helemaal aangepast op elektrische
aandrijving. Aannemend dat die werkelijk ter-
rein gaat winnen in de publieksgunst. Het kán
een revolutie brengen die in Frankrijk begon. �

In eerste instantie als een ‘ge-
woon’ exclusief sportwagenmerk
verscheen Venturi in 1984 ten to-
nele. Opgezet door twee liefheb-
bers die echt Franse ‘grand
tourisme’ sportwagens wilden
bouwen. Ze kwamen tot een pro-
ductie van 700 stuks in bijna twin-
tig jaar. Vanaf 2004 ging de
Venturi-productie een heel an-

Moedig en elitair Venturi
dere, nog veel exclusievere weg
met de Fetish.
Een rijke makelaarszoon uit Mo-
naco nam in 2001 Venturi over.
Ook de ‘productie’ ging naar Mo-
naco, eigenlijk bleef alleen de
naam. Kort na de overname
kwam al een studiemodel van de
Fetish, een puur elektrisch aange-
dreven sportwagentje. Elektrische
aandrijving kwam centraal te
staan in de ontwikkelingen bij
Venturi, die in 2004 de Fetish op
de markt bracht. Helemaal op zijn
Monegaskisch: er zullen niet
meer dan 25 handgebouwde

exemplaren verkocht worden,
voor € 297.000,- exclusief belas-
tingen per stuk.

Beperkte fabricage
Op vergelijkbare wijze wil Ven-
turi vanaf 2012 een klein serietje
van de Volage aanbieden. Beide
modellen gebruiken hetzelfde
accupakket, 350 kg aan lithium-
polymeeraccu’s die samen 45
kWh energie kunnen opslaan.
Met de aantekening dat dit accu-
pakket voor de Fetish pas over
een jaar leverbaar zal worden.
Wel is diens elektromotor al op-
gewaardeerd. De eigen VM300
motor weegt maar 35 kg en werd
van 220 naar 380 Nm koppel op-
gewaardeerd, bij 220 kW vermo-
gen. Daarmee is de Fetish sterker

en sneller dan de Volage, maar
komt ook minder ver op zijn
accu’s.
Venturi ontwikkelt meer elektri-
sche voertuigen, en wil zich min-
der elitair gaan manifesteren met
de Eclectic. Dat is een soort elek-
trische golfkar. Het voertuig heeft
zonnepanelen op het dak, en zou
geleverd worden met een wind-
turbine. Om elektrisch te kunnen
rijden zonder stopcontact, en zon-
der een krachtcentrale achter dat
stopcontact waar nog steeds CO2
uit komt om stroom te produce-
ren. Als basisprijs wordt € 15.000,-
aangegeven. Er zijn plannen om
een fabriek centraal in Frankrijk
te bouwen, die 3000 van deze
elektrokarren per jaar kan bou-
wen. �

Onder een nieuwe eigenaar wierp Venturi zich geheel op elektrische auto’s, te
beginnen met deze Fetish. Hier ligt een elektromotor van eigen ontwerp
dwars tussen de achterwielen.

Het interieur van de Fetish en Volage
is bijna identiek. Die laatste kreeg 
er alleen een aanraakscherm op de
middenconsole bij, waarmee de in-
stelling en prestaties van de vier
elektromotoren in de Michelin-wie-
len gekozen kan worden.
Foto’s: Venturi

Peter Fokker
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