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Racen, dat is toch techniek op het scherpst van de
snede? Iets hogers dan race-ingenieur kan een au-
totechnicus toch nauwelijks bereiken? Misschien
gaat dat op voor de paar man in de wereld die op
het randje van de Formule 1-regels tegen giganti-
sche kosten winnende auto’s construeren. Maar in
het wereldkampioenschap voor toerwagens
WTCC kun je daar al niet meer van bestaan. Joan
Orus ondervond het zelf, toen de Seat Sport-afde-
ling waar hij vijf jaar werkte uit kostenoverweging
werd opgeheven.
Hij besloot het dan maar zelf te gaan doen, en
richtte in 2005 Sun-Red op, Sun Race Engineering
Development. Niet zomaar een tuningbedrijf, het
telt vier afdelingen: ontwikkeling, productie, op-
leiding en race-exploitatie. Bij een bezoek aan
Martorell, letterlijk onder de rook van de grootste
Seat-fabriek, zien we bovendien dat het over meer
dan racewagens gaat bij Sunred.

Complete auto-ontwikkeling
Hoewel deelname aan het WTCC, onder andere
met het Seat-team van Tom Coronel, goed is voor
de naamsbekendheid, ligt het zwaartepunt in de
Sunred-organisatie niet op het onderhouden van
meerdere WTCC-teams. Er werken 32 ingenieurs
op de ontwerpafdeling, tegen 28 technici in de
werkplaats. Die moeten na elk raceweekend zes
WTCC Seat Leons volledig mechanisch uit elkaar

halen ter inspectie, na elk tweede weekend gaat
de transmissie uit elkaar, na elk derde weekend
moet er een nieuwe motor in.
Daarbij onderhoudt die werkplaats niet alleen
racewagens. Er is een afdeling die kunststofcom-

posieten maakt, met een eigen autoclaaf waarin
complete koolstofvezelkunststof-carrosserieën
gebakken kunnen worden. Een elektrische afde-
ling ontwikkelt complete bekabelingen die zo
licht en efficiënt mogelijk worden opgebouwd.
Naast die afdeling is de werkplaats waar buizen-
chassis in elkaar gelast worden. Belangrijk voor
Sunreds eigen auto’s die in lange-afstandsraces
uitkomen. Tot vorig jaar was dat de SR21, het
nieuwe model heet SRX. Geheel eigen ontwerpen,
“alleen de motor, transmissie, remmen en schok-
dempers kopen we in”, aldus Joan Orus. Ook voor
de Seat-racers prepareert Sunred niet zelf de mo-
toren, alleen de motorelektronica.
De ontwerpers doen daarnaast projecten die niet
alleen met racen te maken hebben, al zegt Orus
dat 90% van Sunreds werk wel betrekking heeft
op racetechniek. Maar ze hebben bijvoorbeeld
net een duikklok geconstrueerd die tot een kilo-
meter diep kan werken. Iets dichter bij huis is al
dat Sunred twee Jordan F1-auto’s uit 2005 ver-
bouwde tot driezitter, en dat ze de bouw verzorg-

Creatief in racetechniek
Sunred: Van Seat WTCC tot Le Mans elektroracer

Moet je autoracen zien als een hobby, die ook hoogst professioneel aangepakt kan worden?

Of is het serieus werk waarin je producten ontwikkelt ten algemeen nut? Voor Joan Orus is het

zeker allebei, zijn bedrijf Sunred doet heel wat meer dan de WTCC-kampioensauto’s prepare-

ren en begeleiden. Zo leidt hij ook nieuwe race-ingenieurs op, en bereidt elektrisch racen voor.

De meeste werkplaatstijd gaat bij Sunred toch wel zitten in onderhoud van zes WTCC Seats. Niet alleen een totale mechanische in-
spectie, ook vaak carrosseriereparatie, zoals hier even een nieuw dorpeltje inlassen.

Sunred-eigenaar Orus i Valls
(links) legt uit dat in deze
eigen autoclaaf hogedruk-
oven elk benodigd carrosse-
riedeel van kunststofcompo-
siet gemaakt kan worden.
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den van vijf uiterst exclusieve Tramontana super-
sportwagens, vanaf een aangeleverd ontwerp.
De ontwerpervaring wordt doorgegeven in de
postuniversitaire MASTAC-opleiding. Per jaar spe-
cialiseren zich hier 25 ingenieurs in acht maanden
tot race-ingenieur. Een uitzonderlijk initiatief in Eu-
ropa, volgens Orus, omdat verder alleen in Enge-
land enkele universiteiten voor dit specialisme op-
leiden. Zijn cursus gaat in het Spaans, dus helaas
niet iets voor iedere technicus met race-ambities.

Elektrische experimenten
Een studievriend meldde zich ook bij Orus, om
ontwerpen te produceren voor elektrische voer-
tuigen. David Garcia Pérez leidt het project Qui-
mera, dat een blauwdruk wil schetsen voor de
duurzame stad. Daarin speelt natuurlijk vervoer
een rol. Het eerste idee was dat de scooter een
prima stadsvervoermiddel is, maar die moet dan
wel elektrisch zijn. Een ontwerp daarvoor maakte
Sunred, met als hoofdpunten een buizenframe en
een carrosserie beplakt met zonnecellen.
Nu leveren zonnecellen zelfs in Barcelona niet veel
stroom. Dat werd opgelost door de achterhelft van
de carrosserie te bouwen als uitklapbare segmen-

ten. Het heeft iets weg van een slakkenhuis waar-
mee de hele scooter afgedekt kan worden. Bij par-
keren van de scooter klap je hem dicht, waardoor
aan 1,2 vierkante meter zonnecellen nog 2,1 vier-
kante meter extra oppervlak wordt toegevoegd.
“Per werkdag levert dat voor 25 tot 30 km stroom,
meestal genoeg voor woon/werkverkeer”, legt
Joan Orus uit. De Li-ion-accu’s in de scooter kun-
nen voor 120 km stroom bevatten, en geven 100
km/h topsnelheid. Maar dankzij de zonnecellen
zou het mogelijk moeten zijn de scooter maar zel-
den uit het stopcontact te laden.

Pole position op Le Mans?
Met het volgende plan van Quimera werd daar-
naast al in 2008 begonnen. Er moeten niet alleen
elektrische voertuigen beschikbaar komen, men
moet ze ook willen hebben. Kon Sunred niet om
elektrische aandrijving te promoten een racewa-
gen maken? Daarvoor wordt nu de GT2 langeaf-
standsracer SRX omgebouwd. Er stond al een
SR08 op stapel, als opvolger van de SR21, met een
V10 Judd-motor van 515 kW achterin.
Voor de GT2-klasse moet die begrensd worden
met een restrictor in de inlaat, dan blijft er nog
368 kW over. Maar er wordt nu voor de Le Mans-
hoofdklasse LMP1 een variant gebouwd met 515
kW elektromotor. In de zijkanten en achter de
cockpit wordt 600 kg aan accupakketten ver-
stouwd. Deze auto moet op tijd klaar zijn voor de
24 Uur van Le Mans in juni 2011. Er is geen elektri-
sche klasse in die race, de elektro-Sunred zou aan-
treden tegen de heersende Audi’s en Peugeots.
Daarbij zou om de veertig minuten, ofwel elke
150 kilometer, de accuset gewisseld moeten wor-
den. Kans op een goede klassering is er dan niet.
“Maar we zouden wel graag, bij wijze van stunt,
de pole position pakken”, stelt Joan Orus. De elek-
troracer zou namelijk zo’n 50 kW meer vermogen
hebben dan de diesels van de favorietenteams.
Achter de elektromotor komt een drieversnel-
lingsbak, gedacht wordt om later de SRX verder
om te bouwen met wielmotoren, in plaats van
één elektromotor waar eerst de Judd V10 zat.
Zo komen racetechniek en de zorg voor het milieu
bij elkaar. En zo ontwikkelt Sunred weer nieuwe
kennis, het is eigenlijk meer een ingenieursbureau
dan een raceteam.

Een van de bijzondere opdrachten voor Sunred was de bouw van deze F1-driezitter, om gasten te laten proeven van bijna echte F1-
prestaties.

In de verbouwing: deze Sunred SRX-racer moet voor de volgende 24 Uur van Le Mans omgetoverd worden tot elektro-auto.

In de elektrowerkplaats worden complete kabelbomen ontwor-
pen, deels met superdun aluminium draad om maximaal gewicht
te sparen.

Joan Orus laat zien hoe de met zonnecellen beplakte driedelige
afdekking werkt, die over het koetswerk (voorgrond) van de ei-
genbouw elektrische scooter uitgeklapt kan worden.
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