
Te koop elektrische auto
vanBelgischemakelij
E Car stelt op Autosalon drie modellen voor en mikt vooral op overheid en bedrijven als klant

tronisch systeem hebben we zelf ontwikkeld en isFREEK EVERS

enormlicht ookvoor deanderematerialen speelde
Wie droomt van een elektrische wagen hetgewicht een centrale rol zo bespaarje veel ener
hoeft niet op een Tesla van Elon Musk te gie vertelt Van der Stappen De driewielers halen
wachten Je kunt ook een Belgisch eenmaximumsnelheid van 130 kilometer per uur
elektrisch alternatief kopen Dat bewijst Een van de voornaamste troeven is de batterij
Xavier Van der Stappen met zijn E Car nu Jemoetniet op zoeknaar een laadpaal onzewagen
te te koop op hetAutosalon laadjegewoon op via het stopcontact inje garage

zegt Van der Stappen Voor die expertise deden ze
XavierVan derStappen bouwdedeafgelopenjaren eenberoepop nLab een specialist inhernieuwbare
verschillende elektrischeprototypes Hij reed onder energie en elektrischemobiliteit Tussen 6 en8 uur
andere in 2010naar aanleidingvan hetWKvoetbal s avonds kunje de batterij thuis aansluiten waar
in Zuid Afrika van Kopenhagen naar Kaapstad doorje dure energie bespaart dankzij het nachtta

rief legt PatrickNaeyaert van nLab uitLangzaamaan groeide de droom om een elektri
scheauto tebouwendie economisch teverantwoor

den is én die in België gebouwd is vertelt Van der Even geduld
Van der Stappen hoopt omditjaar 50 elektrischeStappen

Hoewel heel wat automerken vandaag steeds driewielers te verkopen De vergelijkingmet Tesla
meer inzetten op elektrische modellen denkje bij gaat echter niet op vindtVan der Stappens E car

partner ThierryDeflandre Wemoeten in Belgiëhet horen van elektrische wagen automatisch aan
Teslavan ElonMuskTerwijl het futuristische auto niet meer dromen van een nieuw automerk dat

merk hoopt om in 2017 door te breken op de mas jaarlijks 200 000 auto s van de band laat lopen
De autoconstructeurs die vandaag actief zijn insamarktmet zijnModel 3 steldeE Cargisteren drie

modellenvoor bij deopeningvanhetautosalon Het België houden is al een uitdaging Tesla is een
gaat om een stedelijke versie een roadster en een mooi voorbeeld om mensen duidelijk te maken
functioneel model met laadruimte dat de elektrische auto een reëel alternatief is
Na40 000 testkilometersverzekerendemodellen vult Van der Stappen aan

een bereik tussen 150 en 300 kilometer Het elek Toch zijn ze bij de Belgische autobouwer ambi
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tieus tegen2020 zou hetmerkgraag 500 autos proRijbereik
duceren Om dat te realiseren is het op zoek naar

150 ut300 een industriële partner Zo zouden bestaande toe
leveranciersuit de autosector een interessante piste
zijn Er is echter nog niets concreet De prijs zo n
20 000 euro wordt ondertussen berekend op ver
onderstellingdatE Car al zon partnerheeft Op dit

kilometer momentworden dewagens nog in een atelier door
een team tussen de drie en vijfman in een week in

Maximumsnelheid elkaar gezet legtDeflandre uit

130 Wachten tot maart voor de sleutels

Vandaag is de start up nog afhankelijkvan eenaan
tal geduldige investeerders enwordter op decenten
gelet De drie modellen die te bewonderen zijn op
hetAutosalon zijn trouwensdeeerste drieverkochtekilometer per uur modellen Gisteren kreeg PietKerckhof die samen
met tweevennotenvanhet architectenbureauAchéPrijs Ligno een roadstermodel bestelde zijnwagenvoor
het eerst te zien Ik zal nogwatgeduldmoetenhebcirca
ben omermee tekunnen rijden ikontvangde sleu
tels inmaart De autos moeten eerst nog een paar
testen doorstaan

Bij E Car hopen ze luidop datgemeentes snel de
weg vinden naar hun autos We richten ons in de
eerste plaats op deoverheiden bedrijvendie net als
ons het leefmilieu hoog inhetvaandel dragen legt
Van der Stappen uit

Twee jaar
nadat E Car

het proto
type voor
stelde op
het Auto

salon zijn
nu drie

modellen

te zien

in Brussel

TIM DIRVEN
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