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Opel Ampera wijst de weg
Elektrisch rijden met range extender ideaal?

Eigenlijk had de recente internationale introductie van de Opel Ampera in Den Haag oud

nieuws moeten zijn. Heel lang en vaak was er al aandacht voor deze E-REV en de technisch

identieke Chevrolet Volt. Toch wilde iedereen, tot en met onze minister van Economische

Zaken, wat graag een rondje maken in de eerste productie-exemplaren. En plots denken veel

meer automerken aan een E-REV model. Richtingwijzend dus?

Omdat General Motors vier jaar geleden al van
alles begon uit te leggen over zijn revolutionaire
Chevrolet Volt, leek het of we alles langzaamaan
wel wisten. Steeds weer  benadrukte GM dat een
E-REV, een Electric Range Extender Vehicle, de
beste weg is naar zoveel  mogelijk elektrisch rij-
den. We kregen de opbouw van het breed inzet-
bare platform te zien, waarin naast een elektrische
aandrijfmotor een benzine- of dieselaggregaat als
range extender kan. Maar ook een brandstofcel-
stroomcentrale, misschien vanaf 2015.
Toch bleven er vragen hoe het precies werkt, en
natuurlijk willen we ook weten hoe goed het
werkt op de weg. Opel maakt het pas dit jaar
haarfijn duidelijk. Onder zeer grote belangstelling,
want een elektrische auto die zonder laadpunten
desnoods vijfhonderd kilometer ver kan komen
lijkt toch een enorme uitkomst. Elektrische auto’s
zijn ondertussen al in elke denkbare
en ondenkbare vorm getoond, maar
het grote publiek geeft aan geen
trek te hebben als om te 
beginnen het rijbereik
nauwelijks aan 
150 km komt.
De range ex-
tender

van de Volt/Ampera verhelpt dat. Waarmee dit de
eerste auto’s zijn die het mogelijk maken bijna let-
terlijk morgen al elektrisch te gaan rijden, zoals de
overheid en een hele rij klimaatbewuste organisa-
ties zo graag zouden willen.

Tweelingmodel
Terwijl in de VS de levering van de Chevrolet Volt
langzaam op gang komt, is het wachten hier nog
op de Opel Ampera, uit dezelfde Amerikaanse
 fabriek. Ook in Europa komt de Volt te koop, maar
het is duidelijk de bedoeling dat hier de nadruk
komt op de Opel versie. Tegen
het eind van het jaar
begint de uit-
leve-

ring, eerst in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Er
liggen al 5000 bestellingen in Europa, volgend
jaar rekent Opel op 8000 tot 10.000 stuks.
Over het verschil tussen Volt en Ampera kunnen
we kort zijn. Dat is cosmetisch, een andere neus
en in kleuren verschillende interieurafwerking. De
technische basis is gelijk. Er is een platform dat
bestaat uit een soort ruggengraat waarin het 
T-vormig accupakket zit, een eenvoudige achteras
uit een torsiebuis met langsarmen, een vloerplaat,
en voorop een subframe met complete aandrijflijn

In wielbasis komt de Ampera precies overeen met de Opel Astra.
We zien hier met de carrosserie over het ‘Voltec’-platform gepro-
jecteerd dat het dwarsgeplaatste deel van het accupakket, met
de benzinetank erachter, dicht achter de voorstoelen komt.
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en McPherson-veerpoten. In maatvoering hebben
we het over een Opel Astra-formaat, al lijkt de 
futuristischer gelijnde vijfdeurs Ampera op het
oog groter. De 1.4 range extender benzinemotor
is nauw verwant met het Astra 1.4 aggregaat,
maar dan zonder turbo,  generator, startmotor en
aircocompressor. De  Ampera achteras is niet 
opgewaardeerd met de dwarse Watts-stangen die
de Astra nu heeft.
Het 360 volt accupakket heeft een eigen vloeistof-
koeling, uiteraard werkt de stuurbekrachtiging
elektrisch, en ook de airco. Voor de interieurkachel
kan zowel de vloeistofkoeling van motor en
krachtstroomsysteem gebruikt worden, als elektri-
sche (bij)verwarming. Door het accupakket loopt
zeven liter, door de motor/generator 7,3 liter, en
nog eens 2,9 liter door de stroomregelaar.

Thuis laden, soms tanken
De insteek waarom GM/Opel koos voor een E-REV
is uiterst praktisch. Omdat de meeste mensen
meestal korte afstanden rijden, hebben ze dan
aan een beperkte elektrische actieradius genoeg.
Daarvoor hoeft geen enorm accupakket mee dat
veel weegt, veel plaats inneemt en nog meer kost.
Wel moet je genoeg bereik hebben om een dag
toe te kunnen, want voorlopig zijn er lang niet
overal oplaadmogelijkheden. Daarom rekent
GM/Opel dat altijd thuis opgeladen zal worden,
en krijg je zes meter snoer mee om de auto op
een normaal huisstopcontact aan te sluiten.
Daarmee moet het 16 kWh accupakket in
 hooguit vier uur volgeladen kunnen worden.
We krijgen realistische cijfers over de elektrische
aandrijving. Ruim de helft van de genoemde
 accucapaciteit kan werkelijk gebruikt worden,  
Li-ion-accu’s tot het laatste beetje volpersen of
leegzuigen gaat sterk ten koste van de levens-
duur. Die garandeert Opel op acht jaar of
160.000 km. Met die bruikbare stroomvoorraad
komt een Ampera 40 tot 80 km ver, afhankelijk
van de omstandigheden.
Het maximum haal je bij beschaafde rijstijl, niet al
te koud of warm weer, en geen belangrijke hellin-
gen onderweg. Een meer sportieve rijstijl kost
20% rijbereik, rijden in de bergen kost 30%. Als

Het Voltec-platform is een compleet chassis, de omkasting van
het accupakket is ook essentieel als botsbescherming. Let op de
‘nood-uit’ plug achteraan de middentunnel, vóór de achterbank.
De vloer achteraan is zo hoog omdat er niet alleen een uitlaat-
demper onder ligt, maar ook een ventilatiesysteem om koellucht
langs de accu’s te blazen.

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: OPEL

Schematische weergave van de vier mogelijke aandrijftoestanden. Drie koppelingen C1 t/m C3 regelen dat, via de planetaire trans-
missie in het blauwe blok.

het vijf graden vriest verlies je nog een 25%, tem-
peratuur boven 30°C kost ook rijbereik. Zo werkt
dat bij een elektrische auto, niet alleen bij de 
Ampera.
Vandaar dat het zeer gerust stelt als er een range
extender aan boord is, die via een generator de
elektrische aandrijving voedt als de accu’s het niet
meer kunnen. Officieel gebruikt de Ampera ‘min-
der dan 1,6 l/100 km’, overeenkomend met nog
geen 40 g/km CO2. De verdenking bestaat dat
hierop de overheidsregel werd gebaseerd om
alles onder 50 g/km fiscaal te rekenen als ‘elek-
trisch voertuig’. Op 35 liter benzine plus volle
accu’s kom je ruim 500 km van huis, zegt Opel.

Driedubbele aandrijving
Er is weinig spannends aan de 1.4 benzinemotor.
Hij is niet buitengewoon zuinig gemaakt door
hem op een Miller- of Atkinson-cyclus te laten

draaien. Het is gewoon de Astra-motor met twee
nokkenassen en 10,5:1 compressie, alleen dan
afgestemd op draaien in een smal toerengebied.
Bij 4800 t/min komt er 63 kW uit, het maximaal
koppel van 130 Nm ligt bij 4250 t/min.
Hiermee wordt een 54 kW generator aangedre-
ven, die in één huis zit met een 111 kW en 370 Nm
sterke elektromotor. Tussen de generator, elektro-
motor en range extender zit een planetair tand-
wielstelsel. Er is een vaste overbrenging naar de
voorwielen. Het planetair tandwielstel wordt als
een soort automatische transmissie gebruikt om
de drie aangesloten aggregaten slim te laten
 samenwerken.
Tot 100 km/h en zo lang de accu’s niet leeg zijn
draait alleen de 111 kW elektromotor. Alleen die
wordt ook gebruikt om bij afremmen stroom
terug te winnen. Raakt het accupakket leeg, dan
koppelt de generator aan de benzinemotor.
Stroom uit de generator gaat naar de aandrijfmo-
tor, en een beetje naar het accupakket zodat dit
niet verder leeg raakt. Alle elektrische accessoires
trekken immers ook hun stroom uit dat pakket.
Boven 100 km/h gaat de generator meehelpen
als aandrijfmotor. Hij zet de buitenring van de
 planetaire tandwielset in beweging, wat opgeteld
wordt bij het toerental van de hoofdmotor. Die
hoeft dan minder in toerental te stijgen, waardoor
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of de generator gaat meehelpen. Er is een Sport
rijprogramma, dat alleen de motorregeling direc-
ter laat reageren, en een Eco-programma waarin
de motorregeling juist bedachtzamer reageert.
Ook heeft dat invloed op de werking van de airco.
Daaraan merken we trouwens wel wat, zelfs op
volle kracht krijgen we uit de airco lang geen 
indrukwekkende koeling. Over de aandrijving
niets dan goeds. Hoewel de Ampera met 1750 kg
een zwaargewicht is kom je met het koppel 
behoorlijk vlot op gang. Dat de topsnelheid afge-
regeld is op 160 km/h kan hooguit op de Duitse
Autobahn een klein minpuntje zijn. De aandrij-
ving werkt soepel, geruisloos en trillingsvrij, en
normaal doseerbaar. Ook het onderstel is goed af-
gestemd. Vering en demping zijn goed, de
 besturing werkt voldoende gevoelig en precies.
Omdat het 190 kg zware accupakket middenin de
auto ligt, roept het geen ongewoon stuurgedrag
op, of rare reacties in de vering. Het enige waar
Opel toch niet omheen komt is dat de hele opstel-
ling veel ruimte vergt. De bagagevloer ligt hoog,
met 310 liter inhoud is de laadruimte matig. Zien
we bovendien een vleugje Amerikaanse invloed?
Er hangt een soort afdeknet boven het bagage-
ruim, in plaats van een nette rolhoes zoals we in
Europa gewend zijn.

Praktisch maar duur
De afwerking van de eerste Ampera’s is luxueus,
tot en met leren bekleding. Dat zal niet zitten in
de basisversie van € 42.900, die volgend jaar
 leverbaar wordt. Voor nu spreken we van een
prijskaartje van € 44.500. Kun je een hele aardige
Opel Insignia voor kopen, of anders gerekend
 betaal je twaalf tot vijftien mille bij tegenover
een even ruime en luxe Astra.
Dat ga je met 0% fiscale bijtelling en zoveel
 mogelijk goedkoop op stroom rijden niet terug-
verdienen. Reken dan maar zo, bij een elektrische
Ampera hoef je geen tweede auto te hebben om
eens wat verder van huis te kunnen komen.

hij een hoger rendement behoudt. Draait nu ook
de range extender, dan kan die via de generator
een beetje mechanisch vermogen doorgeven aan
de wielen. Het gaat om 10 tot 15%, vandaar dat
de benzinemotor ook 15% meer maximum
 vermogen kan leveren dan de generator.
Dus is de Volt/Ampera niet 100% elektrisch.
 Terecht wil GM/Opel toch niet spreken van een
‘hybride’ aandrijving, want meestal werkt de
 aandrijving puur elektrisch, in het uiterste geval
altijd nog 85 tot 90% elektrisch.

Bijladen met range extender
De rijder kan een ‘hold charge’ rijmodus kiezen,
waarmee altijd de benzinemotor aan gaat om de
acculading op peil te houden. Dit is gedacht voor
een scenario waarin steden een gebied gaan aan-
wijzen waar uitsluitend elektrische auto’s mogen
komen. Wie van buiten dat gebied komt kan ‘hold
charge’ kiezen, om zeker te weten dat de accu’s
niet al leeg zijn wanneer het stadsgebied bereikt
wordt waar elektrisch rijden verplicht is.
Er is ook een ‘mountain mode’ voor als er steile
bergwegen in de route liggen. Ook dan zal de
range extender aanslaan om de accu’s zoveel
 mogelijk te laden, zodat op de bergweg maximale
trekkracht beschikbaar is. Het zal duidelijk zijn dat
een 111 kW elektromotor zonder accustroom nooit
volle kracht kan leveren op een 54 kW generator.
Afgezien hiervan zal de generator nooit het accu-
pakket opnieuw volladen. Laden uit het stopcon-
tact is schoner en economischer dan opladen met

de range extender. Wie alleen korte afstanden rijdt
en daarna braaf bijlaadt hoeft nooit benzine te tan-
ken. In dat geval zal eens in de drie tot vier weken de
range extender toch even aanslaan, om zijn brand-
stof-, koel- en smeersysteem door te spoelen.

Gewoon rijden
Wat merk je daar nu van in de praktijk? Eigenlijk
niets, precies zoals de bedoeling was. Je moet al
heel goed luisteren om te merken wanneer de
range extender aanslaat. Op geen enkele wijze is
voelbaar wanneer alleen de hoofdmotor aandrijft,

Een commandopost met elek-
tronische displays in plaats
van meters geeft een futuris-
tisch aanzien. Het duurt wel
even om te doorzien wat de
displays tonen, en hoe je an-
dere weergaven krijgt. Aan-
raakgevoelige knoppen op
het middenconsole vragen
ook gewenning, je kunt ze
niet indrukken en voelt niet
of ze schakelen.

Typisch Hollandse situatie.
Daar sta je dan met je Am-
pera voor je huisdeur. De
laadaansluiting zit achter het
linker voorwiel, aan straat-
kant, niet handig. En binnen
zes meter afstand geen eigen
stopcontact. Wat nu?

Achterin gescheiden stoelen,
de hoge middentunnel laat
geen derde zitplaats toe. De
leuningen kunnen omklap-
pen, maar dat geeft geen
vlakke laadvloer.
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