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Sinds een half jaartje levert Chevrolet in de VS zijn
Volt, komende zomer volgt de internationale in-
troductie van de afgeleide Opel Ampera. Met een
in Opel-stijl aangepast uiterlijk, en vooral wat het
onderstel betreft iets andere afstemming naar 

Europese smaak. Maar grotendeels een tweeling-
broer van de Volt. Zeker wat betreft de Voltec ge-
noemde aandrijflijn, die op proef al onder meer
modellen is toegepast, zoals de Chevrolets Cruze
en Orlando. Niet zomaar een experimentje, het

was zeker de bedoeling dat het Voltec-systeem
voor uiteenlopende modellen bruikbaar zou zijn.
Waarom is het geen hybride? Het is niet zo dat de
elektromotor en verbrandingsmotor elk apart of
samen de wielen kunnen aandrijven. Alleen de
elektromotor zit aan de voorwielen vast. Het is
ook geen plug-in EV, een elektrische auto die zijn
energie uit het stopcontact moet halen. Al kun-
nen de Ampera accu’s wel uit het stopcontact ge-
laden worden, maar de auto kan ook zonder con-
tact met het stopcontact rijden.
De Ampera is volgens GM/Opel een E-REV, een Elec-
tric Range Extender Vehicle. Hij rijdt altijd op zijn
elektromotor, die gevoed kan worden door uit het
stopcontact opgeladen accu’s, of door een benzine-
motor/generatorcombinatie, de range extender.

Eenvoudige basis 
Al vaak zagen we plaatjes van het Voltec-systeem,
bijna een compleet rijdend chassis. Het T-vormige
lithium-ion accupakket in de middentunnel en
dwars voor de achteras lijkt een dragend deel.
Voorop komt een groot blok waarin benzinemo-
tor, generator en aandrijfmotor zijn gecombi-
neerd. Met daarbij natuurlijk de regelelektronica,

Opel Ampera als eerste E-REV
Geheimen van de Voltec-aandrijving onthuld

Het is geen hybride, zeggen de technici van GM/Opel over respectievelijk de, onderhuids iden-

tieke, Chevrolet Volt en Opel Ampera. En ook geen plug-in elektrische auto. Ze noemen het

een E-REV, de eerste in deze soort die te koop komt. Voor elektrisch rijden zonder beperkin-

gen. Met het debuut in zicht mochten we eindelijk vernemen hoe dat precies werkt.

In deze tekening het echte Voltec basischassis. Het benzinetankje vóór de achteras kan 35 liter bevatten. De laadaansluiting heeft een
Amerikaans/Japans stopcontact, als extra kan een Europese ‘Mennekes’ aansluiting besteld worden die bij de kabels van laadstations
nodig zou kunnen zijn.

Elektromotor

Motor/generator Li-ion accupakket

Laadaansluiting

Met een beetje aankledend plaatwerk lijkt het of de complete
Voltec-aandrijving alleen nog een losse carrosserie nodig heeft.
Dit showmodel toont wel goed de onderdelen. De kleine koeler
linksvoor dient voor het accupakket.
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en opzij een aansluitdoos voor een kabel naar het
stopcontact. Aan dat alles lijkt een eenvoudige
Opel Astra wielophanging vast te zitten. McPher-
son-poten met een onderste draagarm vooraan,
een doodgewone semi-onafhankelijke torsie-as
achter. Nog zonder de dwarse Watts stangen van
de nieuwste Astra.
Het is wel een compleet chassis, maar geen dra-
gend geheel: het is een pakket van losse delen dat
onder verschillende bodems bevestigd kan wor-
den.  Er is een dragende carrosserie bij nodig. De
simpele achteras is gekozen omdat het sparen
van gewicht en kosten absolute prioriteit heeft.
Alleen al het accupakket is zwaar en duur, in de
rest van de auto moet hiervoor zoveel mogelijk
compensatie gezocht worden.
Het vloeistofgekoelde accupakket bevat 288 platte
Li-ion cellen, verdeeld in drie parallelle groepen.
De groepen leveren 360 volt, ze kunnen 16 kWh
energie opslaan, en daarvan ruim de helft afgeven.
Niet alles, want dan zou het accupakket niet lang
meegaan. Er worden iets uiteenlopende cijfers ge-
noemd, als teken dat nog continu gekeken wordt
naar mogelijkheden en verbeteringen. Zo weegt
het accupakket 180 of 190 kg, en is de levensduur
8 jaar en 160.000 km, of 10 jaar en 240.000 km, af-
hankelijk aan wie je het bij Opel vraagt.
Opladen aan een gewoon thuisstopcontact 
(230 V, 16 A) zou omstreeks vier uur kosten. Er is
bewust niet voorzien in snelladen, wat extra kos-
ten en gewicht zou meebrengen, en buiten de
auto speciale laadaansluitingen zou vergen. Je
hoeft ook immers in nood, als de accu bijna leeg is
en je nog verder moet, geen snellader te zoeken.
De Ampera rijdt zo nodig door op zijn range ex-
tender. Opel rekent dat voor alle korte ritten 

Een blik in de compacte elektrische aandrijving, die zonder ver-
snellingen werkt. Er zijn ook geen tandwielen voor ‘achteruit’, je
draait gewoon elektronisch de looprichting van de asynchrone
wisselstroom elektromotor om.

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: OPEL

Als range extender levert de zestienkleps 1.4 met
dubbele nokkenas 63 kW. Met dezelfde compres-
sie van 10,5:1 komt er in een Astra/Corsa 74 kW uit.
Daarvoor draait de motor dan 6000 t/min, de
range extender houdt het bij 4800 t/min.
Voor de aandrijving naar de wielen is er een grote
elektromotor waar 111 kW vermogen en 370 Nm
koppel uitkomt, die met dubbele reductie via een
tussenas direct naar het differentieel worden ge-
leid. De hele elektrische opstelling in combinatie
met het differentieel lijkt op een transmissie die
achterop de benzinemotor zit. Binnenin de rotor
van de grote elektromotor zijn twee platenkoppe-
lingen verwerkt, een derde koppeling zit in de
kleinere generator.
Bij elektrisch rijden met snelheden tot 100 km/h
werkt alleen de grote elektromotor. Boven die
snelheid sluit een koppeling naar de generator, die
nu als hulpmotor gaat meewerken tot aan de op
160 km/h afgeregelde topsnelheid. Dat kan na-
tuurlijk alleen zo lang er nog genoeg prik in het 
accupakket zit. Raakt dat op, dan sluit de koppe-
ling tussen generator en benzinemotor, die gestart
wordt door de generator even te bekrachtigen.
Aangedreven door de benzinemotor gaat de 
generator stroom leveren naar de grote elektro-
motor. Wordt veel koppel gevraagd, dan kan ook
de koppeling van generator naar wielaandrijving
gesloten worden. Een klein deel van het koppel
dat de benzinemotor levert ondersteunt de grote
elektromotor, de rest van zijn koppel raakt de ben-
zinemotor aan de generator kwijt. >

’s nachts thuis opladen
genoeg zal zijn, en an-
ders springt de range
extender wel bij. Je
kunt overdag ook an-
dere oplaadpunten
gebruiken, maar dat
die er (nog) lang niet
overal zijn is met een
Ampera geen enkel
probleem, hij blijft
toch wel rijden.

Drie motoren, drie
koppelingen
Het had lange tijd de
schijn dat de elektro-
motor tussen de voor-
wielen, en de benzine-
motor met generator
als range extender he-
lemaal los van elkaar
werkten. Behalve dan
dat ze allebei met
stroomkabels aan het
accupakket vastzaten. In werkelijkheid lijkt de op-
stelling aardig op Hybrid Synergy Drive van
Toyota/Lexus. Een planetaire tandwielset dient als
verbindend element, waaraan een 111 kW elek-
tromotor, een 54 kW generator en de 1.4 benzine-
motor vast zitten.
De benzinemotor is grotendeels dezelfde als de
1.4 in de nieuwe Opel Astra en Corsa. Overigens is
het formaat van de Ampera als geheel goed verge-
lijkbaar met dat van een Astra, op gelijke wielbasis,
alleen is de Ampera ruwweg een decimeter langer.

Planetaire
tandwielset

Differentieel

Hoofdmotor

Koppelingen Generator

Reductietandwielen

Een schema van alle aan-
drijfcomponenten tijdens rij-
den op hogere snelheid met
de range extender in actie.
Hier wordt duidelijk waarom
de benzinemotor met 63 kW
sterker is dan de generator
op 54 kW, in deze situatie
drijft de benzinemotor naast
de generator ook nog een
beetje de wielen aan.
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Hoogste rendement gezocht
Het gebruik van de generator als hulpmotor via
een planetaire tandwielset dient niet in de eerste
plaats voor nog meer kracht, daaraan mankeert
het de grote elektromotor niet. Door in de plane-
taire tandwielset de buitenring te laten draaien,
gekoppeld aan de generator, hoeft de grote elek-
tromotor minder toeren te maken. Zo hoeft hij bij
hogere rijsnelheid niet naar toerentallen te gaan
waar het rendement van deze motor serieus 
terugloopt, dus het stroomverbruik oploopt.
Al eerder werd ons duidelijk dat de generator niet
gebruikt wordt om het accupakket opnieuw te
laden. Dat kan efficiënter en met minder CO2-uit-
stoot via het stopcontact. Een beetje stroom gaat
naar het accupakket om te zorgen dat het zijn 
minimaal vereiste lading houdt. Te bedenken is
immers dat allerhande nevenaggregaten stroom
blijven verbruiken. De benzinemotor heeft geen
generator, geen aircopomp, geen stuurbekrachti-
gingpomp. Alles loopt op stroom uit het accupak-
ket, de 54 kW generator moet blijven zorgen dat
de accu’s niet te ver ontladen raken. Daarom
voedt de generator van de range extender dus
voornamelijk direct de elektromotor, maar daar-
naast ook een beetje het accupakket.
Omdat de generator direct de aandrijving voedt
zal zijn belasting variabel zijn. Hieruit volgt dat de
benzinemotor dus ook niet helemaal op één toe-
rental kan draaien, waar hij het zuinigst is. Naar
we begrijpen ligt zijn werkgebied tussen 3200 en
4800 t/min, afhankelijk van de generatorbelasting.
Er zijn geen verdergaande maatregelen om de
benzinemotor nog zuiniger te maken, zoals een
Atkinson-cyclus die Toyota toepast in zijn Prius-
motor. Afstemming op een beperkt toerengebied,
en een niet sterk variabele belasting houden het
benzineverbruik al binnen de perken.
Uiteraard wordt ook regeneratief remmen 
gebruikt om het accupakket van wat extra voe-
ding te voorzien. Hierbij werkt de grote elektro-
motor als generator, daarvoor wordt niet ook nog
de 54 kW motor/generator aan de wielen gekop-
peld.

Praktische puntjes
Naast deze aandrijfstrategie is er vanuit de cockpit
nog keus uit vier rijprogramma’s. Een sportpro-
gramma heeft alleen invloed op de elektronische
regeling, het zorgt voor snellere reactie op het gas-
pedaal. De programma’s Mountain en Hold Charge
vereisen enig vooruitzien van de bestuurder.
Komen er serieuze hellingen in de voorgenomen
route voor, dan zorgt het Mountain-programma
dat het accupakket op een hogere minimale 
lading wordt gehouden. Hiermee is zeker dat 
ondersteuning van de accu beschikbaar zal zijn,
mocht de Ampera op het beperkte vermogen van
zijn range extender rijden zodra hellingen 
beklommen moeten worden.
Met de Hold Charge instelling wordt onmiddellijk
de range extender aangezet om de acculading te
sparen. Zo kun je tijdens langere ritten zorgen dat

20% accucapaciteit, een wat meer sportieve rijstijl
kost door hoger stroomverbruik ook 20% rijbe-
reik. Gaat de airco of de kachel serieus aan het
werk, dan kost dat nog eens 10 tot 20% rijbereik.
De verwarming heeft overigens een variabel
stroomverbruik. Er is zowel een elektrische  kachel
als een conventionele radiator die warmte van de
benzinemotor gebruikt als deze draait. Uitgaande
van 80 km maximaal elektrisch rijbereik lijkt een
redelijke veronderstelling, dat je bij gemiddeld
Nederlands weer en normale rijstijl ergens tussen
40 en 50 km lang op stroom kunt rijden. Precies
wat de statistieken zeggen dat de modale Europe-
aan gebruikt voor dagelijkse ritjes.

bij aankomst in een stad volle accu’s beschikbaar
zijn, om daar elektrisch te rijden zodra het Hold
Charge-programma weer wordt uitgezet.
Als je voornamelijk korte ritten maakt, dan start
de range extender bijna nooit. Ook daar is op 
gerekend, hoe dan ook slaat de benzinemotor om
de drie tot vier weken aan om de smering te laten
circuleren.
Realistisch geeft Opel aan dat er voor ‘40 tot 80’ ki-
lometer aan korte ritten stroom in de accu’s zit.
Het grootste rijbereik is beschikbaar bij prettig
weer, niet te warm en niet te koud, als je het zon-
der aircokoeling kunt stellen, en je je best doet
zuinig te rijden. Bij forse kou of warmte verlies je

Een grafische weergave van
de mogelijke bedrijfsom-
standigheden laat zien hoe
het werkt met de acculading.
Heel correct blijft die onder
100% en ruim boven 0%,
zoals in werkelijkheid. U ziet
dat de range extender niet
de accu’s weer helemaal op-
laadt.

Onthoud deze grafiek, hij
staat model voor alle elektri-
sche auto’s! Duidelijk is hier
dat het rijbereik op volle 
accu’s sterk afhangt van de
omstandigheden, veel 
meer dan bij een verbran-
dingsmotor.

Het inwendige van het accupakket, met drie groepen van wat
accuplaten lijken. Elke plaat is hier een li-ion-accu. Onderaan
loopt de koelvloeistofleiding, bovenop ligt de elektronische 
regeling en celbewaking.
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