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Een BMW i? Dat tamelijk modieuze begrip, zonder
twijfel een knipoog naar iPhone en iPad, vergt
enige uitleg. Liefhebbers weten bij het horen van
de naam BMW M meteen waar het over gaat. De
supersportieve dochter van het Beierse merk tim-
mert dan ook al meer dan een kwart eeuw aan de
weg. Maar tijden veranderen, en de Europese CO2-
wetgeving ook. Daarom presenteren de Duitsers
de komende jaren veel nieuws aan het ándere
eind van hun modellenlijn dan de M-versies.
Daar vind je die i, waarbij de nadruk op duur-
zaamheid ligt. Spaarauto’s bouwen alle merken,
maar in dit geval hebben we het over concepten
die richting toekomst denken, en echt van de ven-

tieldopjes tot het dak nieuw zijn ontwikkeld. 
Bovendien is de gangbare verkooproute via de
dealer niet meer zo vanzelfsprekend. 

Geen compromissen
Ook technisch gesproken valt er enorm veel over
de nu gepresenteerde i3 en i8 te vertellen. Het
duo wordt weliswaar nog als conceptmodellen
voorgesteld, maar de Nederlandse designtopman
Adrian van Hooydonk windt er geen  doekjes om
dat het in grote lijnen toch om de definitieve pro-
ductieversies draait. Waarbij je met het oog op de
botsveiligheid hoogstens  details als de doorzich-
tige flank en achterkant moet wegdenken.
Alles wat we tot nu toe van de i Serie hebben
 gezien wijst erop dat BMW technisch een wel heel
alternatieve koers vaart. Ontwikkelingstopman

Klaus Draeger: “Dat was de enige juiste keuze. Veel
elektrische auto’s zijn nu een soort geëlektrifi-
ceerde versie van alledaagse modellen. Dat bete-
kent automatisch dat je met een boel compromis-
sen moet leven. Daarom zijn de i-modellen echt
helemaal nieuw ontwikkeld”.
Bij de nieuwe modelfamilie draait alles om alter-
natieve aandrijving zonder compromis. Daarbij
wordt met name naar het ‘grote plaatje’ gekeken.
Als je de 118d als ijkpunt neemt, volgens BMW 
milieutechnisch gesproken hun beste model op
dit moment, zal een i3 gedurende zijn leven 
ongeveer eenderde minder CO2 uitstoten. Daarbij
hebben ze gerekend met de gemiddelde elektrici-
teitsproductie in Europa. Dat kon trouwens wel
eens betekenen dat de CO2-boekhouding in
Duitsland anders uitpakt, met veel stroom uit fos-

BMW i, auto van de toekomst
i3 en i8 technisch en commercieel baanbrekend  

Al jaren werkt BMW toe naar de lancering van de ‘i-modelfamilie’. Voorafgaand aan het media-

festijn IAA Frankfurt werden de i3 en i8 eindelijk in min of meer definitieve uitvoering onthuld.

En belangrijker nog: de ontwikkelingstechnici en marketeers waren bereid om de achtergron-

den te belichten. We maken kennis met een nieuw submerk met een toekomstgericht verhaal,

dat over twee jaar begint!

Niet alleen de complete BMW-directie, ook de Duitse verkeers-
minister Peter Ramsauer kwam opdraven om de elektrische toe-
komstvisie van BMW’s i-modellen te onthullen.
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De naar achteren als een soort trechter toelopende lijnen over de
zijkant van zowel i8 als i3 hebben een aerodynamische functie.
De vraag is nog hoe dat precies behouden kan blijven in produc-
tieversies van deze auto’s.

De Drive-module, van achter af gezien. Zonder elektromotor, maar met in het midden de kast van
het accupakket, en de wielophanging en stuurinrichting eraan.

En dit is de Life-module, geheel opgetrokken uit koolstofvezelversterkte kunststof. De constructie
dient als een tweede dragend chassis en supersterke veiligheidskooi.

TEKST: ROB VAN GINNEKEN / BEELD: BMW, ROB VAN GINNEKEN

noemen, maar de testprojecten met onder andere
de E-MINI hebben aangetoond dat het in pakweg
85 procent van de gevallen zat is. Voor langere rit-
ten zal een alternatief moeten worden gezocht,
maar aan de beschikbare ruimte zal het niet lig-
gen. De BMW-ontwerpers zijn erin geslaagd elke
beschikbare centimeter te benutten.
Daarvoor werd het zogenaamde LifeDrive-con-
cept ontwikkeld. Dat doet vaag denken aan de
AUTOnomy-studie die General Motors al in 2002
in Detroit toonde. Een soort skateboard met alle
techniek erin, rondom een brandstofcel in de GM-
studie, en daar bovenop het koetswerk.

LifeDrive-concept
Bij BMW noemen ze het als gezegd LifeDrive. Het
Drive-gedeelte vormt de basis en wanneer we er-
omheen wandelen, krijgen we wederom onstuit-
baar visioenen van een jumboformaat skateboard.
De filosofie is glashelder: met alle techniek laag
onder de auto creëer je een laag zwaartepunt en
een gunstige gewichtsverdeling. Maar ook de
voorwaarden om daarbovenop maximaal te profi-
teren van de beschikbare ruimte.
Hart van de zaak is een plat pakket lithium-ion-ac-

cu’s dat tussen de wielbasis van 257 centimeter is
geplaatst. Die accu’s komen van SB LiMotive (het
samenwerkingsverband van Bosch en Samsung).
Accutechnisch staat de tijd niet stil, zo meldt een
van de aanwezige technici: “In vergelijking met de
MINI-E zijn ze 40 procent compacter. Samen bie-
den ze een energieopslag van iets meer dan 
21 kWh. Afhankelijk van de omstandigheden vol-
doende voor een range van 130 tot 160 kilometer.
Normaal gesproken kun je hem in een uur of zes
geheel opladen, als optie is snel laden mogelijk.
Dan zitten de accu’s binnen een uur op 80 procent
van hun capaciteit”.
Opvallend detail is het doortastende gebruik van
aluminium voor de ‘Drive’-eenheid. Rondom de
accu’s en voorin vind je balken uit geëxtrudeerd
lichtmetaal, terwijl de hoeken van het onderstel
door spuitgietwerk zijn gevormd. De enige stalen
onderdelen zijn de wieldraagarmen, stuurstangen
en veerbenen. Achter gebruikt BMW i een opval-
lend fraaie multilinkophanging. Dynamiek wordt

siele brandstof, en voorgenomen afschaffing van
CO2-vrije kernenergie.
Aan de andere kant: laad je de i3 met groene
stroom, dan ziet zijn CO2-voetafdruk er in zijn
leven de helft gunstiger uit dan die van een 118d.
Of dat bij toenemende vraag naar hernieuwbare
energie een realistisch scenario is, blijft nog een
andere vraag.  

De stedelijke i3
Als ‘verantwoorde sportwagen’ zorgt de i8 natuur-
lijk voor de meest spectaculaire plaatjes. Hij 
onderstreept dat ook sportief rijden bij BMW
duurzaam kan zijn. Maar het verhaal van het
nieuwe merk draait veel meer om de 385 centime-
ter lange i3. Ontworpen voor emissievrij rijden in
grootstedelijke gebieden. De doelgroep is 
zodoende bijna de helft van de wereldbevolking.
Ook ons land past dat signalement trouwens als
een handschoen, want in de Randstad woont
bijna de helft van alle Nederlanders.
Met de range van maximaal 160 kilometer is
woonwerkverkeer goed te doen, zo lang het maar
in de regio blijft is zelfs de hele Randstad aardig
binnen bereik. Die actieradius is niet bijzonder te
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bij het nieuwe merk zeker niet vergeten,  zo te
zien. De lichtmetalen structuur speelt achter en
voor tevens de rol van crashbox. Ze absorbeert
wanneer dat onverhoopt nodig is botsenergie.

Toch maar een REx
BMW heeft de complete elektrische aandrijving
zelf ontwikkeld en gaat die techniek ook zelf pro-
duceren. Die tak van sport willen ze toevoegen
aan hun core business. Het werd ook na enig aan-
dringen niet helemaal duidelijk welke rol de eer-
der aangekondigde samenwerking met PSA op
het vlak van componenten voor elektrische aan-
drijving daarbij precies speelt.  
De elektromotor levert 125 kW en biedt een trek-
kracht van 250 Nm. Dit geeft opnieuw aan dat 
dynamiek in een i niet wordt vergeten. Ook al
omdat het hele concept is afgestemd op het te-
rugdringen van het gewicht. In 3,9 seconden zit je
op 60 kilometer per uur, in minder dan 8 tellen
rijdt de i3 100 km/h, de top ligt rond de 150 km/h. 
De elektromotor zit links achterin de auto. Dat laat
rechts een bescheiden ruimte over voor de ‘REx’
als optie, afkorting voor range extender. Welinge-
lichte bronnen melden dat die pas diep in het ont-
wikkelingsproces in beeld kwam, omdat BMW
nogal verrast is door de lauwe ontvangst van e-rij-
den bij het grote publiek, en de positieve reacties
op de extra mogelijkheden van modellen als de
Opel Ampera en Chevrolet Volt. 
BMW zwijgt over de details van hun REx. Maar niet
getreurd, traditioneel vertellen technici al gauw
meer dan van hen wordt verwacht. Voor die extra
krachtbron wordt de hulp ingeroepen van BMW
Motorrad. Let op: die gaan volgend jaar (rondom
de Olympische Spelen) een nieuwe scooter lance-
ren. Hiervoor is eerder al een tweecilinder kracht-
bron aangekondigd.
Combineer dat met de volgende informatie: “We
zullen een speciale kleine tweecilinder gebruiken
op basis van techniek die binnen ons concern is
ontwikkeld. Voor de brandstof komt er een kleine
tank in de auto, we denken aan een liter of tien.

Samen met de accu’s moet dat voor een range
van 350 tot 450 kilometer zorgen”.
Binnenkort zonder twijfel meer over dit onder-
werp. Zeker is in elk geval dat de kansen door de
i3 op wens met REx te bieden flink toenemen. Het
maakt hem tot een aanvaardbare propositie voor
consumenten die vaak korte afstanden rijden,
maar bij gelegenheid ook wel eens verder weg
moeten.

Anderhalve deur
Bovenop de Drive-unit komt de Life. De cabine
dus. Die wordt volgens een bij vliegtuigen
 beproefde methode op de aluminium balken

 gelijmd, en op de vier hoeken met een bout
 bevestigd. Dat opent volgens projectleider Kranz
grote mogelijkheden. “Het ligt voor de hand dat
het veel makkelijker wordt om op dezelfde basis
ook andere carrosseriemodellen te bevestigen.”
Met deze i3 en i8 is de pijp kennelijk niet leeg.
Zoals BMW-topman Norbert Reithofer het zegt:
“Tussen 3 en 8 zit nog heel wat ruimte voor
 andere cijfers”.
Bij de i3 betreft het een vijfdeurs met in het mid-
den uit elkaar zwaaiende deuren van ongelijke
grootte. De sterkte van de uit koolstofvezelver-
sterkte kunststof opgetrokken Life-‘cocon’ is zo
groot dat het veiligheidstechnisch goed kan. De

Zowel de vijfarmige ophanging voor de achterwielen, als het aluminium spuitgietstuk waaraan dat
bevestigd is mogen wel technische kunstwerken heten.

De glazen zij- en achterkant van de i-modellen toont erg mooi,
helemaal met deze uit lichtgeleiders opgebouwde verlichting.
Het geeft ook een extra groot ruimtegevoel in het interieur. Maar
het lijkt in productiemodellen nagenoeg onmogelijk toepasbaar.

Zo ziet de Drive-module van de i8 met vier aandrijfassen eruit, gezien vanaf de achterkant met de
dwarsgeplaatste driecilinder  turbomotor

Hele grote wielen met 19 inch velgdiameter helpen om de elek-
tromotor bij hoge snelheid nog voldoende laag in toerental te
houden. Ook de Bridgestones onder de i3 zijn showmodellen,
met de blauwe lijnen in het loopvlak, al is de 175/60 maat
 kennelijk wel definitief.

11AMT007-8_ArtBMWi.qxp:Opmaak 1  8/26/11  2:21 PM  Page 50

3



AMT | 2010
51AMT | 2011

buitenkant is afgewerkt met kunststof panelen.
Kranz: “Dat opent mogelijkheden om de auto een
tweede leven te geven. De koolstofvezelbasis kan
niet corroderen. Twee lagers in de e-aandrijving
vervangen, misschien de panelen in een andere
kleur spuiten en je kunt weer een hele tijd vooruit”.
Misschien vervangen we de accu’s tegen die tijd
door lithiumpolymeertechniek. Al is die nog kost-
baar, en zijn er problemen te overwinnen rond het
laden. Krantz lijkt er niettemin de volgende stap in
te zien, erop wijzend dat de overstap in de model-
vliegwereld al wordt gemaakt. “Daar speelt het-
zelfde dilemma: gewicht en opslagcapaciteit. Ook
daar zijn ze met lithium-ion begonnen.”

Veelzijdige inrichting
Door het gebruik van aluminium en koolstofvezel
brengt de i3 een overzichtelijke 1.250 kilogram op
de schaal. Goed voor zowel de range als de pres-
taties. Hetzelfde geldt voor de grote aandacht
voor aerodynamica. Zie bijvoorbeeld de ‘Stream
Flow’-vormgeving die als een windgeleidend 
kanaal naar de C-zuil loopt. Ook het feit dat er
voorin geen koelopening hoeft te komen, helpt
voor de aerodynamica-specialisten. 
Verder zien we de toepassing van een nieuwe 
generatie ultrazuinig rollende banden, hoog en
smal. Onder de i3 noteren we Bridgestone
175/60R19. De i8 staat op extra platte 20 inch
spaarbanden, volgens een van de technici met
ongeveer dezelfde omtrek als die van de i3, maar
een nadere maatindicatie wordt ook op de band
zelf niet vermeld. De band is net als de auto zelf
waarschijnlijk voor de nog wat verdere toekomst?
Terug naar de praktische kanten van de i3. De
suicide doors garanderen een makkelijke instap.
Dat kan aan beide zijden, want de opvallend licht

en dun gebouwde stoelen zijn links en rechts met
elkaar verbonden, zodat je makkelijk kunt door-
schuiven wanneer de auto in de stad bijvoorbeeld
krap geparkeerd staat. De zitruimte oogt riant,
onder de achterbank vind je een open opbergvak
en daarachter een (200 liter metende) bagage-
ruimte waar redelijk veel in past: “Een kinderwa-
gen of drie kratjes bier bijvoorbeeld”.
Voorin de cabine zien we een dashboard dat met
zijn vleugeldesign bijna zweeft. Alle informatie
komt via drie beeldschermen: een kleine als
 virtueel instrumentenpaneel en een grote met
een ondersteunend extra schermpje voor de
 infotainment- en allerhande connectivity-functies.

Next premium
Ontwerpchef Van Hooydonk spreekt van de intro-
ductie van ‘next premium’, de premiumklasse van
de toekomst. Aan het ene eind van het spectrum
heb je het dus over een gesoigneerde duurzame
stadsauto, maar BMW onderstreept in één moeite
door met de i8 dat sportief rijden en een gunstige
CO2-uitstoot nog vele jaren door één deur kun-
nen. Al wordt die i8 pas in 2014 gelanceerd.
Hij zal het dan op moeten nemen tegen de 
230 kW en volgens Audi 4.500 Nm sterke e-tron
op R8-basis, die vanaf eind volgend jaar in zeer
beperkte aantallen zal worden geleverd. Voor de
vergelijking: de e-tron weegt ondanks ruim ge-

bruik van lichte materialen 1.600 kilo, inclusief 470
kilo accu’s met een capaciteit van 42,4 kWh. Zijn
top is 250 kilometer per uur en hij zoemt in 4,8 se-
conden naar de 100.
BMW vliegt dat met zijn i8 dus heel anders aan.
Zijn concept is in hoge mate gebaseerd op dat
van de i3. Ook hier een grotendeels lichtmetalen
Drive-unit en daarbovenop een met kunststofpa-
nelen beklede koolstofvezel Life-cabine. In dit
geval een 2+2 met vleugeldeuren, en een veel
langgerekter koetswerk (463 centimeter en 128
centimeter laag).
Naast het pure sportwagen design vallen voor
en achter details op als de toepassing van lucht-
stromingsruimte achter de buitenste plaatwerk-
laag. Aerodynamica is hier nog nadrukkelijker tot
kunst verheven. Samen met de geheel vlakke
 bodemplaat geleiden ‘luchtgordijnen’ de rijwind
optimaal in het gebied van de voorste wielkasten,
terwijl ‘Aeroflaps’ iets soortgelijks doen achter de
achterwielen. Bovendien zit daar net als bij de i3
een diffusor.

Plug-in hybride aandrijving
De i8 is een oplaadbare hybride met twee
 separaat geplaatste krachtbronnen. In dit geval
vind je voorin een elektromotor, en regeltechniek
vergelijkbaar met die van de i3. Achterin ligt hier
een nieuwe door BMW zelf ontwikkelde 1.5-liter

Deze tekening geeft een idee
hoe tussen het dubbele plaat-
werk een luchtstroom ont-
staat die werkt als een man-
tel om de rijwind te geleiden.
Pure Formule 1-techniek!

Bereid u maar voor, dit is het
dashboard van de toekomst.
Een beeldscherm met stil-
staand of  bewegend beeld als
achtergrond, waar overheen
meters en grafieken de rijder
informeren.
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Meer BMW i-techniek
Eerder heeft BMW uitvoerig uitleg gegeven over het gebruik van koolstofvezel in de 
i-modellen. Bij een andere gelegenheid kwamen de nieuwste rijhulpen en assistentie
via draadloze communicatie aan de orde. U vindt het terug in ons maanddossier op
www.amt.nl/juli-augustus. Aangevuld met fraai videomateriaal van de BMW i.
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turbo driecilinder, goed voor 164 kW en een
 trekkracht van 300 Nm. Samen zijn de motoren
goed voor 260 kW en een imposante 550 Nm.
 Verdeeld over de vier wielen, met een accent op
de achterwielen. Het signalement van een zeer
dynamische auto. Zeker als je weet dat hij maar
1.480 kilogram weegt. Mede daardoor snelt hij
in 4,6 seconden naar de 100 en is zijn top
 afgeregeld op 250 kilometer per uur. Niets
minder dan de Audi e-tron dus.
Maar de i8 heeft dus een heel ander gezicht.
 Centraal in de middentunnel wordt een lithium

ion-accupakket geplaatst. BMW spreekt zelf van
de ‘Energiekiel’. Zo is de gewichtsverdeling precies
50-50. Dat pakket is binnen een uur en drie
 kwartier aan een gewoon stopcontact op te
laden, en is genoeg om zo’n 35 kilometer in rustig
(stads)verkeer te rijden. Dat garandeert in de
EU cyclus een normverbruik van 2,7 l/100 km.
Met een CO2-uitstoot van 66 gram komt hij dan
nog niet in aanmerking voor subsidieregeling
en CO2-bonussen op basis van de Europese grens
van 50 gram.  
De technici hebben veel werk gemaakt van de
 regeneratietechniek. Elektronische rijdynamiek-
systemen zorgen dat op verschillende ondergron-
den optimaal bewegingsenergie wordt terugge-
wonnen zonder dat het de stabiliteit nadelig
 beïnvloedt. Zelfs bij regen of sneeuw. 

Ondersteuning via internet
Vanzelfsprekend volgt het interieur een andere
koers dan bij de i3. Niet alleen qua zithouding,
de middentunnel dicteert nu eenmaal dat voor-
en achterin gescheiden fauteuils staan. Ook
hier neemt BMW een fikse stap op het gebied
van de rijdersinterface door het gebruik van
beeldschermen. In dit geval twee even grote
van ruim 22 centimeter.
Vanzelfsprekend zal men draadloos beschikbare
informatie voor de i-familie op maat snijden,
onder andere via het bestaande Connect-systeem.
Deze zeer uitgebreide internetservice wil in ons

land vanwege gebrek aan een provider tot op
heden maar niet van de grond komen, maar dit
terzijde. BMW noemt een aantal aansprekende
voorbeelden. Vanzelfsprekend weet de techniek
vrije laadpunten te vinden en, dat mag je althans
aannemen, reserveren. Ook is het mogelijk het
laatste stukje lopen vanaf een parkeerplek in je
smartphone te laden. Een megafile bij je
 bestemming? De techniek geeft alternatieven
via het openbaar vervoer. Koopt een kaartje.
Of boekt zelfs een kamer voor je.
De file-assistent ontlast de bestuurder door
(tot 40 km/h) in een voortsjokkende stroom
auto’s  vrijwel geheel het gas geven, remmen en
bijsturen over te nemen, waarbij de chaufeur
overigens wel minstens één hand aan het stuur-
wiel moet  houden. Bij de mogelijkheden van 
bediening op afstand komen er extra functies als
het starten van het laden, en voorverwarmen 
of -koelen van de cabine.
Tot slot terug naar projecttopman Kranz. Gaan
we dergelijke concepten ook met meer gangbare
(lees: betaalbaarder) aandrijving zien? “Zeker niet.
Om de simpele reden dat ze met een scherp
 omschreven doel zijn ontwikkeld. Het zijn totaal-
concepten. Dat neemt niet weg dat de gedachte
van een auto met een meer gangbare koolstofve-
zelversterkte carrosserie intrigerend is. De winst
in gewicht is fors.”  Een ding is zeker: van de
 driecilinder voor de i8 zullen we meer horen, in
meer  ‘gewone’ modellen.

Onder de vleugeldeuren van
de i8, nauwelijks afwijkend
van de Vision Efficient Dyna-
mics-studie uit 2009, vinden
we twee normale en twee
kinderzitplaatsen.

BMW wil duidelijk nog niet het achterste van zijn
tong laten zien, maar wanneer het nieuwe ‘i-merk’
in 2013 wordt gelanceerd zullen ook nieuwe
wegen worden bewandeld om de auto’s aan de
man te brengen. Naast levering via geselecteerde
dealers, zullen diverse vormen van huur en lea-
sing worden aangeboden.
Zo is voorstelbaar dat je een i3 rijdt met de
 mogelijkheid zo nu en dan een andere auto mee
te nemen die een grotere range heeft. Zo werken
de Duitsers aan diverse concepten van autodelen
en verhuur. Er loopt al een testproject DriveNow
in München waarbij je een auto per minuut huurt.
Je hoeft hem niet op een vaste plek op te halen,
maar laat hem achter waar je moet zijn. Openen
en starten gebeurt met een chip op je rijbewijs.
Liever uw eigen auto? Dan is het aardig om te
weten dat men bijvoorbeeld ook een soort
 marktplaats voor de huur van parkeerplekken bij
particuliere woningen ontwikkelt. Parkatmy-
House is de naam.
Opvallend is ook dat BMW de consument nadruk-
kelijk via het internet wil benaderen en in het
 verlengde daarvan een soort ‘buitendienst’
 voorbereidt. Specialisten die, we nemen aan met
een auto, bij je thuis of op kantoor langskomen.
Wat dat allemaal betekent voor de klassieke
 autobedrijven is een boeiende vraag die de
 komende tijd zal moeten worden beantwoord. 

Een ander mobiliteitsconcept
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