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De vooruitzichten zijn niet veel veranderd, maar
tussendoor laten de Bosch-sprekers heel wat
aanwijzingen vallen over binnenkort komende
nieuwtjes. Tekenend is dat Bernd Bohr, voorzitter
van de afdeling Autotechniek bij Bosch, aan-
gaande hybride of elektrische modellen spreekt
van “bijna 20 projecten bij 12 autoconstructeurs,
die tegen 2013 in serieproductie komen”. Dus
met elektrische Bosch-techniek.
Hij meent ook dat toeleveranciers die in elektro-
nica en elektrotechniek ervaren zijn, een steeds

grotere rol gaan spelen. “Nu tekenen toeleveran-
ciers voor 40% van de waarde van auto’s, dat zal
oplopen naar 75% in elektrische auto’s.” Niet zo’n
heel aanmatigende uitspraak, als we rekenen dat
een fors deel van de prijs bij elektrische auto’s in
de accu’s zit, die autofabrikanten nauwelijks zelf
gaan maken.
Een actueel voorbeeld is de zojuist definitief 
geworden 50/50 joint-venture met Daimler, die
met Bosch de elektromotorenfabriek EM-motive
opzet. De productie start eind dit jaar al in Hildes-

heim, bij Bosch, de ontwikkeling komt in Stuttgart
nabij de hoofdkantoren van Daimler en Bosch.
Om te beginnen neemt Daimler elektromotoren
af voor de elektrische smart fortwo, die volgend
jaar in serieproductie komt. Later zullen via Bosch
ook motoren aan anderen worden geleverd. 
Gedeelde kosten voor productie en ontwikkeling
komen beide concerns goed uit. Verder rekent
Mercedes-Benz dat EM-motive grotere aantallen
en dus goedkopere motoren kan produceren dan
Mercedes voor zichzelf alleen zou kunnen.

Zuiniger, veiliger, later pas elektrisch
Bosch blikt in de autotoekomst

In het jaar waarin de 150e geboortedag van oprichter Robert Bosch wordt herdacht, en het

125-jarig bedrijfsbestaan, ging het 60e Bosch perstreffen niet over het verleden, maar vooral

over de toekomst. De thema’s zijn niet anders dan twee jaar geleden, bij het 59e treffen. Meer

zuinigheid voor lagere CO2-uitstoot, grotere verkeersveiligheid, en de overgang naar elektrisch

rijden. Bosch laat ons zien hoe het ervoor staat.

12 V stroomnet

Signaaldraden

Hoogspanningskabels

Dubbele inverter met gelijkstroomomzetter en hybrideregeling

Aandrijfaccu

Motor/generator voor aandrijving/regeneratie

Motor/generator als hoogspanningsgenerator

Regeneratief ESP-remsysteem

Bosch ziet veel in plug-in hybride-oplossingen, en wil de
kennis in huis hebben om die compleet te kunnen leveren.
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Hoge doelen zijn haalbaar
Evengoed wijst Bohr er net als twee jaar geleden
op dat in 2020 nog ruim 95% van de wereldwijde
autoproductie voorzien zal zijn van een diesel- of
benzinemotor. Er wordt veel geïnvesteerd in de
ontwikkeling van elektrische aandrijving, maar de
doelen om wereldwijd minder CO2 te laten produ-
ceren zullen vooral bij verbrandingsmotoren 
gehaald moeten worden. “Veel wijst erop dat de
overgang naar elektrisch rijden meer dan een 
decennium in beslag zal nemen.” Een echt grote
toename in de verkoop van elektrische auto’s ziet
Bosch pas vanaf 2025.
Voor die tijd zet Bosch in op forse groei in de pro-
ductie van directe injectie voor benzine en diesel.
Ook downsizing zet door, kleine motoren met
turbo, waarvoor Bosch in een joint-venture met
Mahle vanaf eind dit jaar daarop afgestemde tur-
bo’s gaat maken. Chef dieselontwikkeling Rolf 
Leonhard zegt dat de EU in 2025 een gemiddelde
CO2-uitstoot van 70 g/km voor personenauto’s wil

Ergens onder deze forse water/lucht tussenkoeler schuilt de drie-
cilinder turbomotor die Mahle Engineering opzette als voorbeeld
van downsizing.

De ontwikkeling van het
 aantal verkeersdoden in de
laatste tien jaar is vooral in
opkomende economieën
schrikbarend. Bosch denkt
met goedkope ABS- en ESP-
systemen te kunnen helpen
een betere verkeersveilig-
heid.

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: BOSCH, ROB VAN GINNEKEN

zien. “Dat komt overeen met een verbruik van 
3 liter benzine of 2,6 liter diesel per 100 km, onge-
veer half zoveel als het gemiddelde van alle auto’s
nu. Wij verwachten dat te halen met de kennis die
ons nu ter beschikking staat.”
Bernd Bohr noemt daarnaast ‘het decennium van
de verkeersveiligheid’ dat de Verenigde Naties
hebben uitgeroepen. Tot 2020 zouden vijf mil-
joen mensen minder in het verkeer moeten om-
komen. Nu vallen er jaarlijks 1,3 miljoen ver-
keersdoden, wat de komende tien jaar naar jaar-
lijks 1,9 miljoen kan oplopen, vooral door sterk
stijgende verkeersdrukte in Aziatische landen.
De VN wil die trend keren, en dat jaarcijfer
 drukken naar 900.000 in 2020. Waaraan Bosch
kan bijdragen met goedkope ABS- en ESP-
 systemen voor Indiase en Chinese auto’s, maar
ook met nog geavanceerder veiligheidssystemen
in het Westen. Bohr voorziet zelfs dat daarmee
over twintig jaar automatisch rijden gerealiseerd
zal zijn.

Concrete nieuwtjes
Hoe gaan we het brandstofverbruik in ruwweg
vijftien jaar nog eens halveren? Rolf Leonhard
 rekent voor: “Zowel diesel- als benzinemotoren
kunnen 30% zuiniger. Met hybride-ondersteuning
kan er nog 10% af, maatregelen aan de auto zoals
lichter maken, en banden met lage rolweerstand
leveren weer 10%”.
Bosch werkt aan de volgende generatie start-
stopsystemen. Huidige systemen besparen
 gemiddeld vier procent, in stadsverkeer acht
procent. Daar zou nog vijf procent bovenop
 kunnen. Nu al levert Bosch het systeem waarmee
de hybride Porsche Cayenne en de nauw ver-
wante Volkswagen Touareg tot 160 km/h kunnen
 ’zeilen’, de benzinemotor afzetten als op
 constante snelheid weinig aandrijfvermogen
nodig is. Dit moet uitgebreid worden tot het 
afzetten van de motor onder alle omstandighe-
den als de auto uitrolt of afremt, “zoals bij nade-
ring van een plaatsnaambord”. >

Ontwikkeling van het aantal verkeersdoden
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Goedkope Nano-technologie
Of hij ooit naar Europa komt blijft een vraag,
misschien daarom rijden ontwikkelingsingenieurs
van Bosch rond met enkele Tata Nano’s. We waren
heel benieuwd hoe dat nou rijdt. Het gaat om
 Indiase luxe-uitvoeringen. Hetgeen wil zeggen
dat je  stofbekleding hebt op de simpele stoeltjes,
maar nog geen buitenspiegel aan bijrijderszijde.
Deze Nano’s zijn rechts gestuurd, gezien het links-
rijdend  verkeer in India, een tweede spiegel links
moest er hier wel op. En nog zo wat detailwijzigin-
gen om op Europese openbare wegen te mogen.
Er is best redelijk met vieren te zitten in een Nano.
Het 600 cc tweepittertje achterin is niet al te
 luidruchtig, je komt tot zo’n 80 km/h vlot genoeg
op gang. Het is met een vierbak wat behelpen,
de sprong tussen tweede en derde versnelling is
fors. Toch geeft de Tata Nano wel de indruk van
een echt autootje, geen brommobiel. Je zit alleen
pal achter de voorbumper, een Europese versie
zal een soort kreukelzone moeten krijgen.

Bosch levert veel onderdelen voor de Nano. Ze
hebben hiervan geleerd om hoog ontwikkelde 
Europese systemen een stuk simpeler en goedko-
per te maken, voor de eisen die aan Aziatische 
auto’s worden gesteld. De ontwikkeling van derge-
lijke systemen gebeurt nu bij Bosch in India, zeg-

gen de Duitse technici, zelf hebben ze de Nano’s
 alleen nog als studieobject. Bosch Automotive-
chef Bernd Bohr benadrukt dat de Aziatische groei-
markt voor zijn bedrijf belangrijk is. “In de laatste
twaalf jaar is onze omzet in Azië gegroeid van 6
naar 26 % van de totale omzet in de auto- afdeling.”

Deze originele Indiase versie
van de Tata Nano krijgt in
 Europa geen kenteken, want
dat vereist nog heel wat aan-
passingen. Ook hoeft het
twee-cilinder motortje in
India nu nog niet meer dan
Euro 3-  eisen te halen.
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160 m bereik
45° detectiehoek
Goedkope sensor voor betaalbare veilig-
heidsfuncties

250 m bereik
30° detectiehoek 
Sensor met hoge prestaties voor
 uitgebreide hulpfuncties

Bosch 77 GHz radar-sensor portfolio

Mid-Range Radar (MRR) Long-Range Radar (LRR3)
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Voor diesels werkt Bosch aan verder verhoogde
inspuitdruk. Dit jaar gaat een common rail-sys-
teem in productie dat 2200 bar kan leveren, de
volgende stap wordt 2500 bar. Met hogere druk
kan de inspuitduur bekort worden, wat de mo-
gelijkheden vergroot voor nauwkeurig getimede
meervoudige inspuiting om het verbrandings-
proces te regelen. Met name zodanig dat minder
roet en NOx ontstaan, dus lagere eisen aan de
uitlaatgasreiniging na de motor. Ook kunnen
voor schonere verbrandingsgassen bij hoge 
inspuitdruk de verstuivergaatjes nog kleiner 
gemaakt worden. Hoe fijner de verstuiving, hoe
beter de mengselvorming en daarmee de ver-
brandingskwaliteit.
Het kan ook minder, zegt dr. Leonhard. “In com-
binatie met een systeem voor NOx-reiniging is
1600 bar inspuitdruk genoeg om Euro 6-eisen te

halen. Goedkopere inspuitsystemen met lagere
druk van 1400 tot 1800 bar kunnen we goed 
gebruiken voor Aziatische landen, waar meer
diesels gevraagd zullen worden om hun 
CO2-doelstellingen te halen.” Als voorbeeld wordt
China genoemd, waar nu 99% van de nieuw ver-
kochte personenauto’s en 97% van de minibusjes
op benzine rijdt.

Goedkopere radarhulp
Op het gebied van rijassistenten gaat Bosch de
techniek goedkoper en voor een breder publiek
bereikbaar maken. Radarsensoren zijn aanzienlijk
kleiner, krachtiger en bovendien goedkoper 
geworden zodat ze niet alleen in duurdere auto’s
toegepast kunnen worden. Dat meldt dr. Werner
Struth, hoofd van de afdeling onderstelsystemen.
“Dit jaar komt de eerste noodremassistent voor

stads- en fileverkeer in productie. Deze assistent
werkt tot 30 km/h en kan een automatische nood-
stop maken. Dat reageert snel genoeg om tot een
snelheidsverschil van 20 km/h nog een kop-staart
botsing te voorkomen.”
Het lijkt sterk op City Safety bij Volvo, alleen 
gebruikt Bosch geen relatief goedkope lasersen-
sor als afstand- en snelheidsmeter met kort 
bereik. Ze houden het op radar, zoals bij intelli-
gente cruise control en een noodremassistent.
Het Bosch-systeem komt in een middenklasse
auto, kennelijk iets dat in het najaar op de auto-
show van Frankfurt debuteert. Blijkbaar niet de
Mercedes-Benz B, die standaard een noodremas-
sistent met radar zal hebben, maar dan een die
pas boven 30 km/h werkt.

Spraakbesturing en elektronisch display
Het gaat niet aan Bosch voorbij dat vooral de
 jongere generatie e-mail, internet en andere
 infotainment in de auto wil. Daar zit heel wat aan
vast, legt dr. Michael Bolle van de afdeling Car
Multimedia uit. Omdat de ontwikkelingen in
 elektronica sneller gaan dan de modelwisselingen
bij auto’s moet een open platform gebruikt wor-
den, waar op elk moment nieuwe mogelijkheden
of updates van de programmering toegevoegd
kunnen worden. Daarom begint Bosch volgend
jaar aan autofabrikanten infotainment-apparaten
te leveren die werken op een mobiele versie van
het open Linux-besturingssysteem, een begrip
in de computerwereld.
Infotainment en waarschuwende rijassistenten
leggen beslag op de aandacht van de bestuur-

Driecilinder
 geweldenaar
Als aansprekend voorbeeld van downsizing reden
we op de Bosch testbaan in Boxberg met de 
Volkswagen Passat Variant van Mahle Engineering.
Voorzien uiteraard van een Bosch-Mahle turbo, en
met hulp van Bosch ontwikkeld. Daarin huist een
1.2 driecilinder die nagenoeg hetzelfde presteert
als de 1.8 TSI turbomotor uit het standaard Passat-
gamma.
We spreken van 120 kW vermogen, en 286 Nm
 koppel bij 1600 tot 3500 t/min, zelfs een haartje
meer dan de 1.8 TSI heeft. Maar dan wel bij een
 gemiddeld verbruik van 5,8 l/100 km voor de
downsize-motor, tegen 6,9 voor de 1.8 TSI. Dus 16%
zuiniger. Het ideaal is om te komen tot 50% downsi-
zing, een 0.9 driecilinder die nog tien procent zuini-
ger is dan deze demoversie. De demo zou zelf nog
zuiniger kunnen, horen we, met aanpassing van de
verhoudingen in de transmissie waarvoor nu de
standaard zesbak van de 1.8 TSI is gebruikt.
Werkt dat echt, een Passat met Polo-formaat
 motortje? Verrast merken we dat het in prestaties

uitstekend gaat. Je moet niet proberen de motor
helemaal tot stationair toerental af te wurgen en
dan vlot te versnellen. Maar bij 1500 toeren komt
het turbootje al goed op gang, en gaat de mini-
motor er monter aan sleuren. Door de hoge ver-

brandingsdruk wordt het driecilinder geluid dan
wat scherp, maar er is ook niets gedaan om de 
geluidsisolatie te optimaliseren, dat valt buiten het
Mahle-project. Het kan echt, 100 kW vermogen
per liter inhoud en ook nog een goede trekkracht.

Een mooie reclame bij de aanstaande start van Bosch-Mahle Turbosystems, deze kloeke VW Passat die met een bescheiden  driecilindertje
verbazend goed presteert.

Naast de huidige LRR3 (derde
generatie) radar komt over
een jaar een goedkopere
‘mid-range’-variant. De ver-
wachting is dat in 2015 al
15% van de nieuwe auto’s
een radar zal hebben voor
cruise control of remassistent.
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Een toenemend populair hulpsysteem voor het
stuurgedrag is torque vectoring, (bij)sturen door
links en rechts verschillend koppel op de wielen te
zetten. Iets wat van het begin af werd genoemd
als een voordeel van elektrische aandrijving. Met
een eigen elektromotor voor elk wiel kan ideaal
torque vectoring toegepast worden, alleen door
de motorregeling in te stellen. Zonder ingewik-
kelde mechanische transmissies, extra koppelin-
gen, of vernietiging van een stukje motorvermo-
gen met selectief remmen op één of twee wielen.
De mogelijkheden demonstreert Bosch met een
Audi A5 als studieobject. Hij is geheel elektrisch
gemaakt, met bij elk wiel een 60 kW motor, en
in totaal 700 Nm maximum koppel. De keuze
voor een Audi zou niets te maken hebben met
eventuele plannen van of voor die fabrikant.
Het ging er alleen om te experimenteren met een
verstelbaar rijkarakter door torque vectoring.
Het wordt ons gedemonstreerd met het rijden van
een lange slalom. Om het simpel te stellen kan

met een knopje ingesteld worden hoe lang de
 virtuele wielbasis van de testauto is, horen we.
Eerst een keer rijden met de enorme wielbasis
van een Rolls-Royce, dan nog een keer met korte
Ferrari-wielbasis. In Rolls-stand wil de Audi coupé
bepaald niet van harte insturen, het is een hoop
gezwengel om tijdig voor de volgende pylon het
roer om te gooien. Terwijl in Ferrari-stand korte
rukjes met de hand genoeg zijn om haarscherp

langs diezelfde pylons te sturen. “Het is drive-by-
wire techniek, die we hebben afgekeken van de
Eurofighter-straaljager”, zegt de begeleider. “Die
is alleen te besturen als de elektronica regelt hoe
het vliegtuig reageert.”
Zo’n vaart zal het bij auto’s niet lopen. Met deze
experimenten leert Bosch hoe torque vectoring
het best geprogrammeerd kan worden, en wat je
er mee kunt bereiken.

Bosch studeert op alles wat
met elektrisch rijden te
maken heeft. Sinds kort loopt
in Singapore een test met
een compleet door Bosch ont-
wikkeld oplaadnetwerk, dat
wil zeggen laadpalen plus
een besturings- en afreken-
systeem.
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der. Hierbij zijn nieuwe bedieningsconcepten
nodig, om informatie te filteren en zo duidelijk
mogelijk te presenteren. Omzichtig geeft 
dr. Bolle aan dat volgend jaar een eerste elektro-
nisch dashboard geleverd zal worden waarin
geen mechanische wijzers zitten, maar een
 grafische presentatie en bewegend videobeeld
weergegeven kunnen worden. Er zou ons verder
een opkomst te wachten staan van head-up
 projectie in de voorruit.
Daarbij werkt Bosch aan driedimensionale weer-
gave, zodat bijvoorbeeld navigatie-aanwijzingen
zo geprojecteerd kunnen worden dat ze op de
 rijweg lijken te liggen. “In 2014 zal een Duitse
 fabrikant in een compacte auto deze ‘augmented
reality’ weergave bieden”, zegt dr. Bolle. Mogen
we een gokje maken, hebben we het over de
 komende BMW i-modellen?
Voor de bediening zouden aanraakschermen
meer ingang vinden. Maar het makkelijkst, aldus
Bolle, is spraakbesturing. Voor de hand liggend
bij e-mailen, al in gebruik voor telefoneren en
navigeren. Opnieuw wordt gesproken over
 volgend jaar, wanneer een infotainment-systeem
zou verschijnen met gecombineerde invoertech-
nieken, spraak en een aanraakgevoelig scherm.
Hierin ziet Bosch een grote toekomst, om de
 bediening in de auto snel, makkelijk en overzich-
telijk te houden.

Hybride en elektrisch tegen meerprijs
Het aantal opdrachten voor ontwikkeling van
hybride of elektrische aandrijving is al zo groot,
dat overwogen wordt na 2013 niet alleen in Korea

maar ook in Europa SB Limotive-accu’s te fabrice-
ren. Het zou betekenen dat de Samsung/Bosch 
samenwerking verwacht misschien niet meer ge-
noeg te hebben aan Li-ion-accusets voor 180.000
auto’s per jaar, zoals de Koreaanse fabriek in 2015
moet kunnen maken. Tegen die tijd verwacht
Bosch dat een 35 kWh accupakket genoeg zal zijn
voor 200 kilometer actieradius, waar nu krap 150
km wordt gehaald. Ook zou de prijs zakken, van
rond € 500,- per kWh accucapaciteit nu, naar 
€ 350,- in 2015, en € 250,- weer vijf jaar daarna.
Dr. Rolf Bulander, directievoorzitter van de
 afdeling Benzinesystemen, vervolgt dat toch het
accupakket het duurste onderdeel blijft van een
elektrische of (plug-in) hybride auto. Voor een
plug-in hybride die in de stad elektrisch kan
 rijden rekent Bosch met een 16 kWh accupakket,
zoals de Opel Ampera nu heeft. “Een dergelijke
hybride zal in de toekomst nog 10% meer kosten
dan een gewone benzine- of dieselauto. Een
elektrische auto zal in 2020 45% duurder zijn dan
een auto met gewone motor”.
“Er zou meer aan standaardisatie gedaan
kunnen worden”, zegt dr. Bulander, “om kosten
te sparen”. De Duitse autofabrikantenvereniging
VDA heeft een standaardmaat afgesproken voor
Li-ion-cellen, een voordeel voor massaproductie.
“Maar de stekker waarmee de stroomkabel aan
de stroomomvormer vast zit is niet gestandaardi-
seerd. Die stekkers worden in kleine oplage
voor elke fabrikant apart gemaakt. Daardoor
 kosten ze evenveel als een geavanceerde
 halfgeleider uit onze vermogenselektronica.
Dat kan goedkoper.”

Een Audi met
straaljagertechniek

Als voorbeeld voor nieuwe bedieningsconcepten: met de navi-
gatiekaart op een aanraakscherm omcirkel je met de vinger een
doelgebied, en vraagt per stemcommando om in dat gebied een
tankstation te zoeken.

Het meterpaneel wordt een computerdisplay, verwacht Bosch,
met een programma dat steeds alleen het belangrijkste laat zien.
Al moet die snelheidsmeter onderop de stapel wettelijk wel 
altijd zichtbaar blijven.
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