
  



  

De energie zuinige auto.



  

Lijkt verdacht veel op een fiets!



  



  Quest van velomobiel



  



  

Wat doet de overheid om de energiezuinige auto te stimuleren:

Afschaffing motorrijtuigenbelasting (MRB)
Met ingang van 1 januari 2010 is de motorrijtuigenbelasting voor
zeer zuinige personenauto’s afgeschaft. 

Zeer zuinige auto’s: personenauto’s met een CO2-uitstoot kleiner of gelijk 
aan 95 gram per kilometer (dieselauto’s) of kleiner of gelijk aan 110 gram 
per kilometer (benzineauto’s). 

In verband met de gewenste zekerheid is een aanpassing van de 
uitstootgrenzen in de MRB en daaraan gekoppeld het vervallen van de 
vrijstelling voor thans zeer zuinige auto’s niet vóór 2013 te 
verwachten.

Los daarvan scheelt een zuinige auto geld aan de pomp.



  

Renault Twingo 1.5 dCi Authentique 

• nieuwprijs: € 9.790
• brandstof: diesel
• carrosserie: 3 d, hatchback
• introductie: januari 2011
• CO2-uitstoot: 94 g/km
• A label
• 864,00 motorrijtuigenbelasting per jaar is nu vrijgesteld 

maar later?

http://www.autoweek.nl/carbase_data.php?id=59743&cache=no


  

Aanschafbelasting auto (BPM)
Met ingang van 2009 zijn zeer zuinige auto’s vrijgesteld van BPM. 
Hierbij gaat het om benzine -auto’s met een CO2-uitstoot kleiner of gelijk aan 
110 gram per kilometer en dieselauto’s met een CO2 uitstoot kleiner of gelijk 
aan 95 gram per kilometer.

Voor een suzuki alto levert dit bijvoobeeld op:
Nieuwprijs (8000,-€/100)*19-824,- €=696,- =
Een korting van 9% op de aanschafkosten

Voor de Renault Twingo 1.5 dCi Authentique 1.526,- €
Een korting van 15% op de aanschafkosten.



  



  

Brandstofverbruiksboekje
Januari 2011
 Boekje RDW

In dit boekje wordt een overzicht gegeven 
van alle nieuwe modellen
personenauto’s die op de Nederlandse 
markt worden geleverd en
die vóór 1 oktober 2010 in het 
registratiesysteem van de RDW verwerkt
waren.

Het boekje komt elk jaar opnieuw uit maar 
de labeling wordt eens in de twee jaar 
bijgesteld. 

2010 en 2011 dezelfde labels daarna wordt 
weer bijgesteld.



  



  



  



  

Model 
Bij 130 km/uur 

[l/100 km] Bij 130 km/uur 
Secundaire weg 

[l/100 km] Secundaire weg

Honda Innova     1,9 01:52,6

Honda CBR 125 
R     2,6 01:38,5

Yamaha YZF-R 
125     2,6 01:38,5

Kawasaki Ninja 
250 R     3,1 01:32,3

Yamaha WR 250 
X     3,1 01:32,3

Rieju RS2 125     3,2 01:31,3

BMW F 650 CS 4,6 01:21,7 3,4 01:29,4

BMW G 650 
Xchallenge 4,6 01:21,7 3,4 01:29,4

Hyosung GT 125 
R     3,4 01:29,4

Kymco Quannon 
125     3,4 01:29,4

Ducati Monster 
696 4,7 01:21,3 3,7 1:27

BMW F 650 GS     3,7 1:27

Kawasaki ER-6n     3,7 1:27

BMW G 650 
Xmoto 5 1:20 3,8 01:26,3

Kawasaki Versys 4,4 01:22,7 3,9 01:25,6

Motoren Stadsmotor 
van 125 kg



  

Deel 2
Wat bepaalt de zuinigheid/onzuinigheid van 

een vervoersmiddel.
• De massa
• Rolweerstand
• Luchtweerstand
• Efficiëntie/rendement van de motor
• Efficiëntie/rendement winning brandstof



  

Massa
Voor het op gang brengen van een auto is een bepaalde energie nodig. 

Deze neemt evenredig toe met de massa van het voertuig en met het 
kwadraat van de snelheid.

Namelijk ½ mv²

Bijvoorbeeld
0,5*850kg*50^2=1.062.500
0,5*850kg*100^2=4.250.000(is precies 4 keer zo groot)
0,5*1700kg*50^2=2.125.000 (is precies 2 keer zo groot.)



  

Rolweerstand = Cr * m g

De rolweerstand neemt evenredig toe met het gewicht van
het vervoersmiddel. 
Maar ook de banden(hard vs zacht) en het contact 
oppervlak van de banden spelen een rol.
Cr =rolweerstand coëfficiënt
M=massa
G=de versnelling vd zwaartekracht

Bv Cr bij 
auto is 0,01*850kg=8,5 
Bus is  0,01*11.000kg=110
Fiets en fietser is 0,006*100kg=0,6



  

Luchtweerstand= Cw*A*1/2 ρ v2

Luchtweerstand neemt toe met het kwadraat van de snelheid.

Cw=luchtweerstandcoëfficiënt.
ρ=dichtheid lucht
A=Frontaal oppervlak
V=snelheid

120km
Bijv. 0,3*2m2 *1/2 ρ * (snelheid*snelheid)



  



  



  



  



  



  



  



  



  

300 liter is 400 kg=10 kg waterstof 
waterstof=10*120Mj/3,6Mj=333Kwh*60%=200Kwh

0,360Kwh neem ik mee op mijn fiets, 

dat is 0,5 liter is 0,6 kg=15,8 gram waterstof



  



  

Ter vergelijk een kilo benzine bevat 3,5 kWh energie

(na aftrek rendement benzine motor)



  

Een e-bike conversiekit heeft een 10Ah 
accu bij een spanning van 36V, de 
capaciteit bedraagt dan ook 360 Wattuur 
(0,360 kWh). 

Ter vergelijk; de Sparta ION wordt 
geleverd met een 10 Ah accu van 24V. 
De capaciteit van de Sparta ION accu 
komt dan ook neer op 240 Wattuur. 



  



  


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26
	Dia 27
	Dia 28
	Dia 29
	Dia 30
	Dia 31
	Dia 32
	Dia 33

