
DE DRIVE VAN DE ELEKTRISCHE RACEWAGEN 

Juli 2005.  In de Leuvense hogeschool GROEP T pakken 14 ingenieursstudenten uit met de 
eerste Belgische zonnewagen ooit gebouwd.  In juli 2012 stunten de Leuvense ingenieurs 
opnieuw.  Ditmaal met een elektrische racewagen: de Areion, genoemd naar het legendarische 
paard van de Oude Griekse goden.  Met de Areion nam het Leuvense team in de zomer van 2012 
deel aan Formula Student, de grootste ingenieurscompetitie ter wereld.  De auto reed zich meteen 
in de kijker op de circuits van Hockenheim, Silverstone en recent nog Varano de Melagari. 

Toch is het de studenten van het Formula GROUP T Team niet echt om de kick van het racen te 
doen. Wat hen drijft, is technologische innovatie. Onder het motto ‘Green innovation meets 
performance’ willen ze aantonen dat met ecologische productiemethoden, groene  energie en 
lichte materialen even glanzende prestaties neergezet kunnen worden. 

Een van de belangrijkste innovaties van de Areion is de mechanische aandrijflijn (drive train).  
Die verbindt de elektromotor van 85 kW met de achterwielen.  In een conventioneel voertuig zijn 
de onderdelen van een mechanische aandrijflijn de reductietrap(pen), een differentieel, 
aandrijfassen met bijbehorende koppelingen en wielnaven.  Twee studenten van het Formula 
GROUP T Team onderwierpen deze onderdelen, in het kader van hun masterproef, aan een 
kritisch onderzoek en ontwikkelden speciaal voor de Areion een nieuwe hoogperformante 
mechanische aandrijflijn. 

Een eerste cruciale component is de kettingoverbrenging.  Die stelt de Areion in staat om een 
topsnelheid van 141 km/u te halen en in minder dan 4 seconden te accelereren van 0 tot 100 
km/u.  Een slipdifferentieel zorgt ook in moeilijk bochtenwerk voor een maximale 
koppeloverdracht en garandeert een optimale bestuurbaarheid.  Daarnaast waren er enkele 
onderdelen vervaardigd met behulp van een revolutionaire nieuwe technologie: ‘electron beam 
melting’ van titaniumpoeder.  Bij deze 3D-printing productiemethode wordt het product laag per 
laag opgebouwd door het plaatselijk verhitten van het poeder waardoor er geen materiaal 
verloren gaat.  Tot slot brengt de eveneens zelfontworpen naaf het koppel tot bij de wielen. 

Het resultaat is een mechanische aandrijflijn met een gewicht van nog geen 20 kg (d.i. amper 
15 % van het totaalgewicht van de wagen).  Die slaagt erin om tot 1135 Nm aan de grond te 
brengen en de Areion zo met 1,3g te laten versnellen in de rijrichting.  De prijs van alle 
onderdelen samen werd gedrukt onder de 3000 euro door de actieve zoektocht van de studenten 
naar professionele partners. 

Voor de studenten was het een onvergelijkbare leerbelevenis.  En dat in tal van opzichten.  
Technologisch is het een hoogstandje, dat staat vast.  Maar een project als dit breng je niet tot 
een goed einde zonder een doortastend projectmanagement, een gesmeerde teamspirit en een 
goed georganiseerde samenwerking met tientallen hightech ondernemingen en kenniscentra.  De 
gedrevenheid van de teamleden en hun vele partners heeft de trotse Areion opnieuw op het 
(race)toneel doen verschijnen: feller en sneller dan ooit. 



 

Figuur 1 Virtuele samenstellingtekening 

 

Figuur 2 Overzicht van alle onderdelen met zowel eigen producties als aankopen 

 
Figuur 3 Areion in actie met lichtgewicht aandrijflijn 


