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TECHNIEK
Innovatieve opzet BMW Megacity Vehicle

In 2013 komt BMW met een bijzondere elektrische auto. De bouwwijze is volgens het

‘LifeDrive concept’. Net als vroeger splitst BMW chassis (Drive) en carrosserie (Life). 

De koolstofvezel kunststofcarrosserie wordt gecombineerd met vooruitstrevende

elektrische aandrijving. AMT kreeg een boeiende vooruitblik op de Megacity Vehicle.

Revolutie in
elektrisch rijden

Elektrische stads-BMW krijgt vorm

Foto’s/Tekeningen: BMW

Sinds 2007 leidt dr. Ulrich Kranz het Project i
bij BMW, met een vaste staf van 25 man. Nu
het project in de fase zit dat duidelijk is wat
voor soort auto ontwikkeld moet worden,
roept hij de hulp van allerlei afdelingen in. 
Gemiddeld zijn nu 180 man met het project
bezig.
De aanpak is wat je noemt ‘gründlich’. BMW
inventariseerde zorgvuldig de toekomstige
trends. Zo roepen trendwatchers dat in de toe-
komst een steeds groter deel van de mensheid
in megasteden zal wonen. Dus zijn daar een
aantal voorbeelden van bekeken, zoals huidige
metropolen als Tokyo, Londen, New York en
Mexico-stad.
Kleine (stads)auto’s met zuinige verbrandings-
motor helpen daar weinig. Je lost er het par-
keerprobleem niet mee op, want parkeerplaat-
sen worden niet kleiner omdat daar ook een
grote auto in moet passen. En klein formaat le-
vert bovendien geen belastingvoordeel op, ter-
wijl een lage CO2-uitstoot juist wel gesubsidi-
eerd wordt.

Licht en herkenbaar
Zo komt BMW tot de overtuiging dat er markt
ontstaat voor een elektrische stadsauto. De er-
varing met de MINI E-proef heeft ze geleerd dat
die auto wat groter moet zijn, en meer actiera-
dius moet hebben dan deze omgebouwde MINI.
De proef leert ook dat opladen van de accu’s
niet zo’n probleem is, 80% van de stilstandtijd
gaat over periodes van vijf uur of meer. Dus de
auto staat meestal lang genoeg stil om zonder
snelladen de accu’s volledig te vullen.
Wat betreft de accu’s vindt BMW dat daar geen

Het MCV-prototype na een crash-
test. Keurig is de aluminium Drive-
chassismodule opgekreukeld, ter-
wijl de koolstofvezel Life-carrosse-
rie volledig onbeschadigd bleef. In
de grote deuropening zien we
vooraan en achteraan scharnieren,
met een deurvanger beugel achter
het midden op de dorpel.
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onzekerheid over mag zijn. Ze moeten net zo
lang meegaan als de auto. Dat is dus de op-
dracht voor SB Limotive, een joint-venture van
Samsung en Bosch die het contract heeft om
BMW aan de benodigde Li-ion-accu’s te helpen.
Verder toont navraag bij MINI E-gebruikers dat
een elektrische stadsauto herkenbaar anders
moet zijn, zichtbaar een milieuvriendelijk ver-
voermiddel.
Zo bracht Project i aan het licht dat er een elek-
trische Megacity Vehicle moet komen, en wat
daarvan verwacht wordt. Daarbij komen wat
technische en economische waarheden. Zoals
dat stroom in zijn verpakking ongeveer 13
maal zo zwaar is als dezelfde hoeveelheid ener-
gie in een tank benzine of diesel. Een vuistregel
schijnt te zijn dat één kilogram accu’s nodig is
om één kilometer ver te komen. Met andere
woorden, de Megacity Vehicle moet superlicht
gebouwd worden, om te compenseren dat er
zware accu’s in gaan.
Nu zijn Li-ion-accu’s ook nog erg duur. Dat zou
af moeten nemen als ze in groeiende aantallen
geproduceerd worden. Hiernaast zal olie steeds
zeldzamer en duurder worden. Op zeker mo-
ment, in de niet al te verre toekomst, gaan da-
lende accukosten en stijgende kosten voor
rijden op benzine of diesel elkaar ontmoeten.
Dan wordt elektrisch rijden echt aantrekkelijk.
Terzijde merken we op dat een grafiekje waarin
deze ontwikkeling getekend is dus ook aangeeft
dat autorijden hoe dan ook veel duurder gaat
worden…

Chassis en cabine
Ondertussen is Project i dus al een jaar of drie
aan de gang, met nog eens drie jaar te gaan tot-
dat de Megacity Vehicle (MCV) op de markt
moet komen. Klaar is de MCV nog bepaald niet,
maar het moment om spijkers met koppen te
slaan is wel gepasseerd. Besloten is dat elektri-
sche aandrijving een heel nieuw autoconcept
vereist. Zo vernieuwend dat het geen BMW gaat
heten, maar een eigen merknaam krijgt, waar-
over men verder nog niets loslaat. Voor de hand
liggend is dan dat het nieuwe merk liefst meer
dan één model moet krijgen, er moet dus een
MCV-familie ontstaan.
Van de MINI E leerde BMW dat goede tractie
erg belangrijk is, om de elektrische trekkracht
in goede banen te leiden. Vandaar het besluit
om motor en aandrijving achterin te plaatsen,
dat geeft nu eenmaal de beste tractie bij optrek-
ken. Nogal duidelijk is dat de accu’s laag en zo
centraal mogelijk ondergebracht moeten wor-
den. Voor een voldoende laag zwaartepunt van
de auto, en om accu’s een botsveilige plaats te
geven. De MINI E leerde dat ombouwen van een
bestaande auto niet best werkt. De inruil van
benzinemotor en tank voor een elektromotor
en accu’s brengt 100 kg extra gewicht mee.
Maar daarbij komt nog 200 kg om de accu’s de-
gelijk en veilig in te bouwen.
MCV-ontwikkelingschef Peter Ratz zegt dat aan-

drijving plus accu’s omstreeks 250 kg meer
wegen dan een conventionele aandrijflijn. Dat
extra gewicht moet zoveel mogelijk worden te-
ruggewonnen in de rest van de auto. Hiervoor
zet BMW een grote stap, door een koolstofvezel
kunststofcarrosserie te kiezen. Dat is 30% lich-
ter dan aluminium, en 50% lichter dan staal.
Bovendien geeft het een, eh… ijzersterke passa-
gierscel. Het mechanische deel komt in een alu-
minium chassis, dat vooral in kreukelzones
vooraan en achteraan goede vervormingseigen-
schappen heeft.

Maximale eigen ontwikkeling
Met gegoten aluminium veerpootkoepels heeft
BMW al ervaring sinds de vorige 5 Serie. In
koolstofvezelproductie werd al iets opgezet
voor daken van de M3 CSL. Een los chassis is
wel iets nieuws voor BMW, afgezien van voor-
oorlogse ervaring, toen het nog gewoon was om

een chassis met motor en assen apart te bou-
wen. Toch lijkt het daar veel op bij de MCV, met
een chassis uit aluminium balken waar de kist
vol accu’s tussen komt.
BMW liet zien dat er ook experimentele erva-
ring is met koolstofvezel carrosseriebouw. Er
blijkt in 2003 op proef een X5 in koolstofvezel
gebouwd te zijn, die 200 kg lichter uitviel dan
een standaard X5. Vandaar dat ze wel wisten
dat dit materiaal de gewichtsbesparing kan le-
veren die in de MCV nodig is. Om productie op
grote schaal en tegen redelijke kosten te ont-
wikkelen sloot BMW een overeenkomst met
SGL Group, specialist in koolstofvezelbouw. Als
50/50 partners ontwikkelen ze een productie-
methode. Daarin zorgt SGL voor fabricage van
de koolstofvezels, BMW brengt ze in vorm en
maakt er met harsinjectie (Resin Transfer Moul-
ding) kunststof onderdelen van.
Omdat BMW in het MCV-project een strategi-
sche ontwikkeling ziet willen ze zoveel moge-
lijk zelf ontwikkelen, eigen kennis kweken en
daarmee andere merken voorblijven. Vandaar

Alles onthullende foto’s geeft BMW nog niet. Hier
net iets in beeld van het korte neusje vóór de
crashtest. De voorruit is erg bol, zoals vroeger bij
Saab. We zien lijmnaden waar losse elementen van
de koolstofvezel passagierscel zijn samengevoegd.
Het plastic compartimentje voorop zou net genoeg
zijn voor een kleine range extender motor/genera-
tor, die BMW overweegt als niet snel genoeg de
opslagcapaciteit van Li-ion-accu’s verbeterd wordt.

Tijdens voorbereiding van de paal-crashtest krij-
gen we een blik op de achterkant van het MCV-
prototype. Hier komt het aluminium chassis goed
uit de verf, aan de kant waar de elektromotor erin
komt. De koolstofvezel carrosseriemodule bevat
een dragende vloer.

Als ‘verrassing’ presenteerde designchef Adrian
van Hooydonck zelf deze eerste indruk hoe de 
Megacity Vehicle in hoofdlijnen zou 
moeten worden.
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ook dat elektromotor, reductietransmissie en
regelelektronica allemaal in eigen huis worden
gemaakt, niet ingekocht bij toeleveranciers die
ook aan concurrenten leveren. Het bijzondere
aan de bouw in koolstofvezel is dat BMW geen
autoclaaf gebruikt, normaal gesproken nodig
om onder hoge druk en temperatuur koolstof-
vezeldelen te maken. SGL vond een manier om
koolstofvezeldraden te maken die aan het op-
pervlak ‘geactiveerd’ worden. Zo kan kunst-
hars er goed aan hechten, zodat koolstofvezel-
draad net als glasvezel verwerkt kan worden.
Er worden matten van gemaakt, die worden
met verschillende draadrichtingen in een mal
op elkaar gelegd, en dan met kunsthars inge-
spoten.

Nog een beetje raden
Uit kunststofdelen wordt een basiscarrosserie
in elkaar gelijmd, die met lijmen en schroeven
op het chassis vast komt. Hoewel een heel
enkel deeltje van de basiscarrosserie vervang-
baar is wordt het geen feest voor de schade-
branche, want richten is er niet meer bij. Over
de buitenbeplating wil BMW nog niets kwijt,

“dat kan koolstofvezel, plastic, staal of alumi-
nium zijn”, zegt chef carrosserieontwikkeling
Bernhard Dressler.
We krijgen twee proefexemplaren van chassis
en passagierscel te zien, die elk twee soorten
botsproeven hebben doorstaan. Voor en achter
vouwt keurig de aluminium ‘Drive’-module op.
De koolstof ‘Life’-module is zo sterk dat de
voorruit er niet eens uit springt. Bij een bots-
proef opzij versplintert de dorpel van de Life-
module, maar blijft de aluminium chassisbalk
waarachter het accupakket zit ongeschonden.
Het valt ons op dat de Life-module een enorm
brede deuropening heeft, waarin we aan schar-
nierpunten en deurvangers een anderhalf-
deurs oplossing herkennen zoals de MINI
Clubman heeft. Onverstoorbaar zegt projectlei-
der Ratz: “we wilden meteen de moeilijkste
constructie beproeven, of de sterkte zonder B-
stijl genoeg zou zijn. Het wil niet zeggen dat de
MCV ook zulke deuren krijgt”. Wat we wel wil-
len geloven is dat nog besloten moet worden of
de bagageruimte voorin, achterin of aan beide
einden zal komen. Duidelijk is dat de auto een
sterk ‘cab-forward’-model met kort neusje

krijgt, dat hij vrij hoog wordt zoals een Merce-
des A/B-klasse, met goede vierpersoons ruimte.

De voor- en nadelen
Peter Ratz, wijst op het belangrijke voordeel
dat met dit LifeDrive-concept makkelijk allerlei
verschillende modellen zijn te maken. Het
chassis met aandrijving en onderstel kan erg
simpel verlengd worden, op één chassis kun-
nen en zullen diverse carrosserietypen worden
gezet. Economisch ook handig, één rijdend
chassis in grotere aantallen maken voor een
heel gamma aan automodellen.
Is dat niet duur, koolstofvezel kunststof? “Je
kunt in verband met de hoge sterkte heel wat
delen lichter en simpeler construeren dan bij
een stalen carrosserie, daarmee kan de kost-
prijs op een normaal niveau blijven.” Werken
met koolstofvezel roept meer vragen op. Hoe
zit het met snij-afval in de productie? “Dat
wordt voor 100% verwerkt tot vlies, waarvan
weer andere kunststofdelen worden gemaakt.”
Voor reparatie zou het niet uitmaken, “als de
Life-module beschadigd raakt valt niets meer te
repareren en zou ook een stalen auto total-loss

Testen met MINI E 
en BMW Active E
Kan rijplezier en een dosis exclusi-
viteit samen gaan met een elek-
tromotor? Belangrijke vraag voor
BMW, een van de redenen voor
een omvangrijke praktijktest met
MINI’s die op elektrische tractie
zijn omgebouwd. Eerst in de VS,
vanaf juni vorig jaar, en later ook
in Europa werden zeshonderd 
MINI’s E ingezet bij geselecteerde
klanten.
Deze nog een jaar lopende test is
de eerste officiële aanzet voor
Project i, het uitwerken van een
elektrische Megacity Vehicle. Vol-
gend jaar gaat BMW ook enkele
honderden Active E-testmodellen
inzetten, een elektrische 1 Serie
coupé. Hierin is de elektrische
ombouw verfijnder, met ervarin-
gen uit de MINI E-testvloot. Een
belangrijke is bijvoorbeeld dat
het accupakket niet meer lucht-
gekoeld, maar vloeistofgekoeld
is. Of beter: geconditioneerd. De
accu’s kunnen ook opgewarmd
worden, de MINI E bleek bij win-

heeft. Het nieuwe testmodel is
praktischer, omdat achterbank en
bagageruimte grotendeels be-
houden blijven. Er is veel meer
werk van gemaakt om de elektri-
sche componenten netjes weg te
werken, waar de MINI in plaats
van zijn achterbank en de halve
bagageruimte een grote accukist
kreeg ingeplant. Net als de Mega-
city Vehicle heeft de Active E de
motor achterin, bij de MINI zit die
voorin.
Voor de MINI waren nog geen ac-
cu’s beschikbaar van de jonge SB
Limotive joint-venture, de Active

E krijgt ze wel, de Megacity Vehi-
cle straks ook. In de MINI zit een
pakket van 5088 cellen, dezelfde
soort als in een laptop wordt ge-
bruikt. Dat levert samen 35 kWh
opslagcapaciteit, waarvan 29 kWh
voor de motor bruikbaar is. De
Active E krijgt 96 accucellen die
specifiek voor gebruik in auto’s
zijn ontwikkeld.
We mogen er vanuit gaan dat de
volledig door BMW zelf ontwik-
kelde aandrijflijn van de MCV zijn
eerste test zal ondergaan in de
Active E, samen met de SB Limo-
tive-accu’s. ●

Accu achtermodule

Accu tunnelmodule

Hoogspanningskabel

Motorelektronica

Waar de MINI E nog min of meer provisorisch met ingekochte onderdelen werd
omgebouwd draagt de Active E een prototype van de geplande MCV-aandrij-
ving. Omringd met de nodige geheimzinnigheid, er is geen opgaaf van de accu-
capaciteit, of wat er precies allemaal in de oorspronkelijke motorruimte zit.

terkou wel erg veel van zijn 
actieradius te verliezen.
Verder wint de Active E actiera-
dius door de mogelijkheid te ‘zei-
len’. Bij rijden op min of meer
constante gaspedaalstand zal de
elektromotor niet regenereren.
De auto remt dus niet af op de
motor als je een beetje helling-af
rijdt, of af en toe ietsje gas los-
laat. Het motormanagement stelt
vast wanneer de chauffeur met
minimaal aandrijfvermogen wil
voortrollen op kruissnelheid. De
motorremwerking wordt uitge-
schakeld, om te voorkomen dat
steeds weer wat opgetrokken
moet worden als de motorrem
onbedoeld in werking komt. Zo
verbruikt de elektromotor op
kruissnelheid minimaal stroom,
en groeit de actieradius weer een
beetje.
Het moet ook helpen dat in de
Active E een motor met 125 kW
en 250 Nm gebruikt wordt, waar
de MINI E 150 kW en 220 Nm
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zijn geweest”. We mogen er dus op rekenen dat
behalve het dragende dak geen koolstofvezel
buitenplaatwerk wordt toegepast, maar iets
wat herstelbaar is zoals aluminium of plastic.
En recycling, hoe doen we dat? “Er zijn metho-
des voor, zoals pyrolyse of gebruik van oplos-
middelen om het koolstof terug te winnen.
Daar is SGL mee bezig.” Nog lastiger is de vraag
naar de energiebalans. “De fabricage is energie-
intensief, de CO2-productie hierbij zal moeten
worden goedgemaakt door een lage uitstoot bij
het gebruik van de auto. We zijn nog niet zeker
hoe die balans precies uitpakt.” Oei, aan oplos-
sing van het klimaatprobleem gaat de MCV zo
weinig bijdragen, lijkt het. CO2-arme lucht in
de megasteden, maar niet in de rest van het
land waar stroom en koolstofvezel-delen ge-
maakt worden?
Dit neemt niet weg dat BMW voor zijn mega-
city-submerk een heel bijzondere en interes-
sante aanpak durft te kiezen. Met een geloof-
waardig verhaal dat het de beste aanpak is om
een elektrische auto te maken die serieus kan
concurreren met gewone compacte auto’s.
Bouwen met koolstofvezel kon wel eens een
zeer waardevolle ervaring zijn, toepasbaar in
elk type auto. Terwijl het chassis/passagierscel-
idee interessant is om efficiënte modelgamma’s
op te zetten, die niet persé allemaal een elektro-
motor moeten hebben. ●

Peter Fokker

Oerkracht van elektra in MINI E
Wij hebben ook een rondje ge-
probeerd in een elektro-MINI, een
auto met gebruiksaanwijzing. Te-
voren waarschuwt het BMW-per-
soneel al: de MINI remt groten-
deels op regeneratie, als de elek-
tromotor omschakelt op stroom-
opwekking. Pas achteraf vragen
we hoe dat dan werkt met de
remlichten. Ze blijken te zijn aan-
gesloten op de versnellingsensor
van het ESP, die aangeeft wan-
neer de auto op wat voor manier
ook vertraagt.
Nou, dan weten we het wel, toch?
Sleutel omdraaien en je hoort
niks, bak in ‘vooruit’ zetten en
wat gas geven, zo rijdt een elek-
tro-auto. Maar deze is een beetje
anders. Er wordt maximaal gere-
genereerd bij gas loslaten, gauw
wordt duidelijk dat echt 75% van
het vertragen zonder wielrem-
men gaat. Bij stadstempo komt
gas loslaten bijna overeen met
een noodstop, merken we.
Een gevoelige gasvoet is essenti-

eel in deze MINI. We weten dat
een elektromotor begint te draai-
en met maximum koppel. Maar
de overgedimensioneerde motor
in deze auto reageert wel heel

giftig. Op papier heb je ongeveer
het vermogen en koppel van een
MINI Cooper Works, dat is niet
weinig. Maar de Works levert dat
niet bij nul toeren. Het lijkt of de

elektro-MINI minstens het dub-
bele van zijn 220 Nm in de strijd
gooit als we bij 50 km/h even het
pedaal intrappen om in te halen.
Woest rukt de auto naar links, en
naar rechts als we maar gauw
weer gas loslaten. Zonder tractie-
controle zou deze auto nauwelijks
rijdbaar zijn, zo gigantisch trekt
hij vanaf laag tempo.
Het is allemaal nog geïmprovi-
seerd. De gewichtsverdeling en
vering kloppen niet. In de nogal
zware besturing zit weinig ge-
voel, met zoveel massa op de ach-
teras (260 kg accu’s). De schok-
demping is nogal straf, de vering
te soepel, waarmee van de
spreekwoordelijke MINI-weglig-
ging weinig overblijft. Heel spec-
taculair, maar het onderstreept
de basisgedachte achter ‘Project
i’. Ombouwen van een conventio-
nele auto blijft behelpen, veel
beter kun je voor elektrische aan-
drijving een volledig nieuw, bij-
passend autoconcept uitwerken.●

Dit is het regelorgaan voor de MCV-motor, met
aansluitingen voor de vloeistofkoeling en hoog-
spanningsstekkers.

Zelf ontwikkelt BMW de hybride synchroon wissel-
stroommotor, de éénversnellings reductietransmis-
sie (op de achtergrond), en de bijbehorende regel-
elektronica.

Dit accupakket komt onder de vloer. Hierin zijn  af-
zonderlijke SB Limotive Li-ion-cellen in acht sets
van twaalf stuks gecombineerd, samen geven ze
nominaal 360 volt.

De tweezits MINI E, achterin volgebouwd met accu’s, moet in uitgebreide prak-
tijkproeven bij klanten vooral tonen hoe een elektro-auto gebruikt wordt, en
wat gebruikers ervan vinden.
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