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BMW Motorsport zet volgende stap richting Formula E.

BMW Motorsport zet volgende stap richting Formula E.
Officieel fabrieksteam mogelijk vanaf 2018-2019 actief.
Rijswijk. BMW Motorsport heeft zich officieel ingeschreven als fabrieksteam in het FIA Formula
E-kampioenschap – de internationale autosportfederatie FIA heeft de inschrijving al
geaccepteerd. BMW Motorsport neemt mogelijk vanaf seizoen 2018-2019 deel aan het
kampioenschap voor volledig elektrisch aangedreven raceauto’s.
De voorgenomen uitbreiding van de betrokkenheid van BMW i en BMW Motorsport bij het
FIA-Formula E-kampioenschap is onderdeel van de wereldwijde langetermijnstrategie van
BMW Group. BMW Motorsport is vanaf dit seizoen al partner van het MS Amlin Andretti-team,
wat samenwerking inhoudt op het gebied van ontwikkeling en het delen van middelen en
mensen. BMW Motorsport stelt bijvoorbeeld de Portugese fabrieksrijder António Félix da Costa
beschikbaar aan het MS Amlin Andretti-team.
Hoogwaardige raceklasse.
“Al vanaf het eerste seizoen ontwikkelde het Formula E-kampioenschap zich snel tot een
hoogwaardige raceklasse”, vertelt Jens Marquardt, directeur BMW Motorsport. “BMW i was
vanaf het begin actief als Official Vehicle Partner en heeft daarmee zijn stempel gedrukt op de
raceklasse. Inmiddels hebben andere autofabrikanten het voorbeeld van BMW i gevolgd. Alle
betrokkenen zijn enthousiast over de stappen die we nemen om ook op sportief en
technologisch vlak actief te zijn in Formula E. We hebben plannen klaarliggen om vanaf het vijfde
seizoen als fabrieksteam deel te nemen. Daarvoor moesten we ons onlangs voor de gestelde
deadline registreren als deelnemende autofabrikant en dat hebben we dus gedaan.”
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Continue kennisoverdracht.
De samenwerking met het team dat de naam draagt van de Amerikaanse autocoureur Michael
Andretti is tot op heden zeer positief verlopen. De uitwisseling van ideeën tussen de ingenieurs
en technici van BMW en Andretti Formula E verloopt via op elkaar afgestemde processen en
levert een continue kennisoverdracht op. De ingenieurs van BMW Motorsport in München zijn
inmiddels bezig een aandrijflijn voor hun eigen Formula E-auto te ontwikkelen. “Er is nog veel
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werk te doen, maar de eerste stappen hebben we gezet”, bevestigt Marquardt. “We moeten
echt perfect voorbereid zijn als we in het vijfde seizoen daadwerkelijk aan de start verschijnen.”
BMW i is al sinds het eerste seizoen Official Vehicle Partner van het FIA Formula Ekampioenschap. De BMW i8 (brandstofverbruik gecombineerd 2,1 l/100 km, CO2-emissie 49
g/km*) is de Safety Car van de raceklasse. De BMW i3 (energieverbruik gecombineerd 12,9
kWh, CO2-emissie 0 g/km*) is de Medical Car, maar ook de Race Director heeft er een tot zijn
beschikking. De BMW X5 xDrive40e (brandstofverbruik gecombineerd 3,3-3,4 l/100 km, CO2emissie 77-78 g/km*) wordt ingezet als ‘Rescue Car’.
*Cijfers gebaseerd op de Europese testcyclus, afhankelijk van de bandenmaat
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De BMW Group.
De BMW Group is met de merken BMW, MINI en Rolls-Royce wereldwijd de leidende fabrikant
van premium auto’s en motorfietsen en biedt ook premium financiële en mobiliteitsdiensten. Als
internationaal concern maakt BMW Group gebruik van 31 productie- en assemblagevestigingen
in veertien landen en heeft een wereldwijd verkoop- en distributienetwerk in meer dan 140
landen.
In 2016 verkocht de BMW Group wereldwijd ongeveer 2,367 miljoen auto’s en 145.000
motorfietsen. In het boekjaar 2015 was de winst voor belastingen € 9,67 miljard en de omzet
€ 92,16 miljard. Op 31 december 2016 bood de onderneming wereldwijd werk aan 124.729
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medewerkers.
Het succes van de BMW Group is van oudsher gebaseerd op langetermijndenken en
verantwoord ondernemen. De onderneming heeft ecologische en sociale duurzaamheid in haar
gehele waardeketen verankerd. Een allesomvattende productverantwoordelijkheid en spaarzaam
omgaan met natuurlijke bronnen maken integraal deel uit van de strategie.
www.bmwgroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Nederland
Twitter:
https://twitter.com/BMWGroup_NL
YouTube:
https://www.youtube.com/user/BMWnederland
Google+:
http://googleplus.bmwgroup.com

