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TECHNIEK
Opel drukt CO2-uitstoot met autogas

Degelijke maar simpele ombouw

Tot voor kort wilden autofa-

brikanten niets weten van

autogas. Nu brengt Opel een

reeks EcoFlex-modellen op

autogas af-fabriek, en ze zijn

niet de enige. Komt lpg als

autobrandstof glorieus

terug? AMT stelde zich op de

hoogte bij de ombouwafde-

ling Opel Special Vehicles.

Nog vier jaar, dan begint de EU te rekenen aan
het gemiddeld vlootverbruik per autoconcern.
Of eigenlijk: aan de CO2-uitstoot, die je uit het
brandstofverbruik kunt berekenen. Ligt dat ge-
middelde straks boven 130 g/km, dan krijgt het
autoconcern een boete. Het aantal grammen
overschrijding, maal het aantal verkochte auto’s
in een jaar, maal een vastgelegd boetebedrag
per gram.
Net zoiets als in de VS al enige jaren gebeurt met
de CAFE-norm, Corporate Average Fuel Econo-
my, waar een te hoog gemiddeld vlootverbruik
leidt tot boetes. Importmerken die alleen gro-
tere, dorstige auto’s meebrengen betalen enke-
le tientallen tot honderden miljoenen dollars
boete per jaar, wat natuurlijk is doorberekend
in de consumentenprijzen. Maar dat is voor een
Mercedes of Porsche in de VS niet heel erg.

13% minder CO2
In Europa praten we over veel grotere verkoop-
volumes, en ook over zeer prijsgevoelige kleine
auto’s. Hier willen autoconcerns geen boetes
riskeren. Dus doen ze graag heel snel iets aan
de CO2-uitstoot van hun gamma. Door extra
zuinige modelversies te brengen, en daarvan
flinke aantallen te verkopen. Want in vier, vijf
jaar een compleet gamma nieuwe en veel zuini-
ger modellen ontwikkelen is ondenkbaar.

Je kunt ook wel iets met alternatieve brandstof-
fen die minder CO2 opleveren. Er wordt al bio-
brandstof bijgemengd in onze benzine en diesel,
maar pure biodiesel geeft toch nog te veel tech-
nische problemen, en pure biobenzine is nog
niet aan de pomp verkrijgbaar. Aardgas lijkt ve-
le merken, waaronder Opel, een aardig alterna-
tief dat zowel de CO2-uitstoot verlaagt als het
aardolieverbruik.
Maar ja, er zijn te weinig aardgastankstations.
Dat schiet niet op om belangrijke verkoopaan-
tallen te bereiken. Zo komt men dan toch op
autogas. Daarvoor is wel een goed tanknet in
grote delen van Europa. En deze koolstofarme

brandstof geeft 13% minder CO2 bij verbran-
ding, een verhoogd verbruik meegerekend.
Gauw doen dus, want lpg-auto’s kun je wel snel
naar een interessant marktaandeel tillen.

Economisch aanbod
Zo kwam autogas plots alsnog in de gratie bij
Opel en Volkswagen. Die er nu ook op wijzen
dat het langzamer en koeler verbrandend lpg
minder NOx laat ontstaan, naast de verlaagde
uitstoot van CO2. Terwijl lpg bovendien prettig
goedkoop is, zodat een wat hoger verbruik ook
op dat punt geen pijn doet.
Maar goed ook, want de zes motortypen die
Opel ombouwt worden opgegeven voor 31 tot
37% meerverbruik op lpg. Gezien het feit dat
lpg in zowat heel Europa minstens de helft
goedkoper is dan benzine blijft het dan nog een

Af-fabriek op lpg

Op een wagentje liggen alle in te bouwen onderde-
len van de lpg-installatie klaar. Semi-fabrieksmatig
wordt in stappen bij enkele stations de installatie
ingebouwd, maar het is wel puur handwerk.

Boven de motor komt een blok van
vier gasregelventielen. Van opzij de
gasaanvoer vanaf de verdamper, uit

de ventielen leiden vier slangetjes
naar nippels die in het inlaatspruit-

stuk zijn gemaakt. Rechtsonder op de
foto nog net zichtbaar de extra elek-

tronicadoos voor de gasinstallatie,
met het lila klemmetje erop.
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economische brandstof. In ons land spreken we
over een omslagpunt dat rond 14.000 km per
jaar ligt, maar weinig boven de vervoerspresta-
tie die de gemiddelde automobilist op benzine
haalt (11.086 km, volgens Mobiliteit in Cijfers
2009 van Bovag/RAI).
Niet onterecht, zegt directeur Jürgen Keller van
ombouwer Opel Special Vehicles, dat een af-fa-
briek geleverde installatie extra aantrekkelijk
is. Er zit twee jaar volle fabrieksgarantie op, en
de ombouw is getest door de ontwikkelafdeling.
We horen dat 250 auto’s per week omgebouwd
worden, een dergelijk aantal levert schaalvoor-
delen op bij inkoop- en ombouwkosten.

Klassieke ombouw
De afdeling Special Vehicles, bij de Opel-fabriek
in Rüsselsheim, verbouwt alles wat buiten de
standaards van massafabricage valt. Lesauto’s,
taxi’s, leger- en politievoertuigen, en dus ook
aardgas- of autogas-ombouw. Dat laatste zoals
gezegd op zes motortypen, van de 1.0 driecilin-
der tot de 1.8 viercilinder, van de Agila tot en
met de Zafira. Elk land kan hieruit kiezen in
welke modellen ze brood zien.
Een klein stukje van de ombouw vindt al plaats
in de normale motorenproductie. Als er lpg in
de motor moet krijgt hij extra geharde kleppen
en klepzetels mee, en er worden vast gaatjes
voor gasnippels gemaakt in de aanzuigbuizen.
Verder gaat het ombouwproces niet anders dan
bij elke lpg-specialist, met een op maat aangele-
verde installatie.
Die stelt toch ietsje teleur. Opel haalt van het
Italiaanse Renzo-Landi een heel simpele gas-
voorziening. Heel klassiek met door de motor-
koeling verwarmde verdamper, die gas levert
aan een blok elektronisch gestuurde ventielen.
De elektronica hiervoor wordt meegeleverd, de
gasinstallatie gebruikt niet het motormanage-
ment van de benzinemotor. Er komt een gast-
ank bij, de standaard benzinetank blijft onge-
moeid. Een los bedieningspaneeltje wordt in het
dashboard of middenconsole gebouwd, zonder
gebruik van originele Opel-knoppen of een aan-
gepaste, gecombineerde gas/benzinemeter.

Eenvoudig beginnen
Uiteraard vragen we motorontwikkelaar Bern-
hard Albers, die supervisie voerde over de aan-

passing op autogas, waarom geen modernere
oplossingen zijn gekozen. Waarom geen injec-
tie van vloeibaar lpg, waarom geen verkleinde
benzinetank met lpg-tank ernaast, zodat het ge-
wone reservewiel behouden blijft?
Daarop wordt allemaal gestudeerd, is Albers
antwoord, zoals er ook gekeken wordt hoe lpg
zou kunnen samengaan met een turbo of di-
recte benzine-injectie. “Maar het is natuurlijk
ook belangrijk hoe duur de installatie uitpakt,
en we kregen erg weinig ontwikkelingstijd.”
Vooral dat laatste, laat hij vrij duidelijk door-
schemeren, liet geen andere mogelijkheid dan
te kiezen voor een klassieke lpg-ombouw met
een ingekochte installatie.
De Renzo-Landi gasvoorziening levert een nogal
fors meerverbruik, zagen we al, en kost een
ietsje in de maximale motorprestaties. Maar dat
laatste is zo weinig dat niemand er wat van zal
merken. Omdat de kleppen worden aangepast
op het ontbreken van smerende werking in lpg
verandert niets in de service-intervallen. De Ne-
derlandse Opel-importeur verzekert ons dat alle
dealers hun werkplaats kunnen bekwamen in
de bijzonderheden van gasinstallaties, en dat
veruit de meeste daarmee al ervaring hebben.
Rijden met een autogas-Opel is zoals verwacht
niet anders dan bij de bekende benzineversies.
Gelukkig schakelt de auto vanzelf tussen ben-
zine- en gasgebruik. Op het bedieningspaneeltje
konden wij met geen mogelijkheid zien welke
brandstof was ingeschakeld, of hoe we zouden
kunnen omschakelen. De afgebeelde symbolen
zijn volstrekt onduidelijk, het verzonken led-
lampje bij de brandstofsoort is vrijwel onzicht-
baar. Ook het rijtje leds dat de gasvoorraad aan-
geeft is slecht zichtbaar bij daglicht.
Dus handig is anders. Maar je hebt wel fabrieks-

garantie dat de installatie probleemloos moet
werken, en een keurige inbouw zonder impro-
visaties. Misschien als Opel wat beter bij kas
komt te zitten is er kans op een mooiere instal-
latie. Die mag dan zelfs wel wat duurder in aan-
schaf uitvallen, want het aanbod van nu is al
zonder korting uitgesproken goedkoop. Als wij
het even snel uitrekenen, is een omslagpunt
van 14.000 km al behoorlijk ruim genomen.
Aantrekkelijk dus, om Opel te helpen zijn vloot-
gemiddelde in CO2-uitworp te laten krimpen. ●

Peter Fokker

Hier zullen drie modellen gevoerd worden, de
Corsa 1.4, Astra 1.6 Stationwagon en Zafira 1.8.
Omdat er achteraf wordt omgebouwd, maakt
het niet uit welke uitrustingsversie bij de be-
treffende motor wordt gekozen. De onder het
EcoFlex-label gebrachte lpg-versies gaan 
€1.500,- extra kosten, ter introductie kan het
in april en mei zelfs voor de helft van het geld.
De volle prijs is al een stuk minder dan wat
lpg-inbouw achteraf gewoonlijk kost. Zelfs al
krijgen we te maken met BPM-heffing over de
prijs van de gasinstallatie. Waarbij hier ook
nog is inbegrepen dat de cilinderkop wordt
aangepast, een extra kostenpost als dat bij in-
bouw achteraf moet gebeuren.
Wat betreft houderschapsbelasting wordt lpg
gelijkgesteld met benzine, dus dat levert geen
voor- of nadeel. Wat wel uitmaakt is dat de
Corsa 1.4 op lpg terugvalt van 146 naar 129
g/km CO2-uitstoot. Daarmee komt de lpg-vari-
ant in aanmerking voor 20% fiscale bijtelling,
in plaats van 24% voor de benzineversie. De
Astra 1.6 en Zafira 1.8 blijven op lpg boven
140 g/km CO2, en profiteren dus niet van ver-
laagde bijtelling. ●

Opels op lpg 
in Nederland

Uiteraard komt keurig weggewerkt achter de tank-
klep een gasnippel. Een fraai Duits tankpistool
voor autogas, trouwens.

Gastanks komen in de
reservewielbak, zodat
de bagageruimte on-
aangetast blijft. In
plaats van het reserve-
wiel wordt een noodre-
paratieset bijgeleverd.
Alleen bij de Zafira
komt de gastank onder
de vloer.

Ergens waar een plekje vrij
is in het dashboard komt
dit bedieningspaneeltje,
annex lpg-brandstofmeter.
Daaronder een knop om te
kiezen voor gas of benzine,
met ernaast led-indicato-
ren voor gas- of benzine-
gebruik. Erg behelpen, dit
minuscule gasdashboardje.
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