ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - INEOS GRENADIER

Een nieuw
werkpaard
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EEN KENNISMAKING MET
DE INEOS GRENADIER

Het kost moed en geld om helemaal vanuit het niets een nieuw automerk te beginnen. Jim
Ratcliff, CEO van de Ineos-groep, heeft beide. Zijn bedrijf introduceert de Ineos Grenadier, een
echte terreinwagen die geschikt is voor het zware werk. Daarmee kan ook een loonwerker
goed terecht op een klus, als het moet ook met een flinke aanhanger erachter.

‘IN HET VIERDE
KWARTAAL VAN DIT
JAAR KUNNEN DE
EERSTE KLANTEN
OVER HUN AUTO
BESCHIKKEN’

Ineos-baas Jim Ratcliff is een avonturier en een
groot liefhebber van 4x4-auto’s. Op een avond
met vrienden in een kroeg in Londen kwamen ze
samen tot de conclusie dat het goed zou zijn dat
er een nieuwe, échte 4x4-auto zou komen voor
het echte offroadwerk, zonder allemaal nieuwerwetse elektronische snufjes aan boord. De naam
van de kroeg was The Grenadier en zo is het idee
voor de Ineos Grenadier ontstaan. Ineos is een
groot concern, dat met meerdere bedrijven actief
is in de chemische en olie- en gasindustrie. Het
heeft een totale omzet van 69 miljard euro en
biedt werk aan 22.000 mensen.

WEGVALLENDE MARKT
Ineos stapt met de Grenadier in een segment dat
door andere merken wordt verlaten. De fabrikanten van 4x4-auto’s kiezen voor steeds luxere uitvoeringen of voor elektrische of deels elektrische
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varianten. Het concern ziet wereldwijd een ruime
klantenkring voor dit soort auto’s: boeren, loonwerkers, hoveniers, paardenhouders en booteigenaren, maar ook lifestyle-klanten. Als kleinere
groep zijn er ook nog de echte 4x4-adepten en
petrol heads. In 2017 begon het hele ontwikkelingsproject en in het vierde kwartaal van dit jaar
kunnen de eerste klanten over hun auto beschikken. De productie is inmiddels in een testfase.
Auto’s ontwerpen is één, ze ook daadwerkelijk
produceren is twee. Ratcliff is voor een derde deel
eigenaar van de Formule 1-renstal van Mercedes.
Dankzij de goede contacten met dit Duitse automerk hoorde hij dat Mercedes op een van zijn
productielocaties ruimte over had. Het Duitse
merk bouwt in het Franse Hambach de Smart
ForTwo, maar de productie daarvan wordt nu overgeheveld naar China. Daardoor kwam de fabriek
beschikbaar en kon Ineos deze locatie overnemen.

INEOS GRENADIER - ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK

Het interieur heeft iets van een cockpit, door de knoppen tegen het dak. Daardoor is ook
het open dak gescheiden in twee gedeelten.

Voor het aanpassen aan zijn eigen productie heeft
Ineos 50 miljoen euro geïnvesteerd in de fabriek,
naast de kosten van de overname.

BMW-KRACHTBRONNEN
Het is opvallend dat er in deze tijden van energietransitie een nieuwe auto wordt gepresenteerd
met een motor op fossiele brandstof. Ineos doet
dat. Het kiest in zijn Grenadier voor twee motortypen, een zescilinder-dieselmotor en een zescilinder-benzinemotor, beide van het merk BMW.
Het zijn krachtige motoren, met voldoende power
for the job. De diesel levert 183 kW (249 pk) en
550 Nm, de benzine 210 kW (285 pk) en 450 Nm.
Natuurlijk kijkt Ineos ook naar de toekomst. Dit
najaar gaat het eerste prototype de weg op met
een brandstofcel, gevoed door waterstof. Deze
ontwikkelt Ineos samen met Hyundai. Een mooi
staaltje symbiose is dat de Ineos-groep zelf ook
waterstof produceert. Ineos blijft de BMW-motoren echter zo lang mogelijk gebruiken.
In beide gevallen is de krachtbron gekoppeld aan
een achttraps ZF-automaat, die bij moeilijke terreinomstandigheden natuurlijk ook handmatig
kan worden bediend. De transmissie heeft een
hoge en een lage gearing. De auto heeft permanente vierwielaandrijving en er zijn sperren in
voor- en achteras en tussen de beide assen. Echte
vierwielaandrijving dus. De Carraro-assen hebben schroefveren. Niet het modernste, maar wel
betrouwbaar, duurzaam en als je toch net even
over de grens bent gegaan gemakkelijk te repareren. Niet onbelangrijk is dat de ongeveer 2700
kilo zware auto aanhangers mag tot 3500 kilo
trekken, dus dat biedt mogelijkheden.

PROEFRIT
We maakten kennis met de auto in een korte
proefrit in de Belgische Ardennen. Het was een
van de prototypes, gebouwd door Magna Steyr in
Oostenrijk. Dat bedrijf hielp ook mee met de ontwikkeling. De auto heeft voorin goede Recaro-stoelen, maar de achterbank is wat meer basic.
Het instrumentenpaneel beschikt over grote

Inmiddels is Ineos in de fabriek in het Franse Hambach bezig met de productie van een
kleine serie, om te testen hoe het productieproces verloopt.

draaiknoppen, die ook met natte handen of handschoenen kunnen worden bediend. Een deel van
de knoppen zit in het dak en die zijn goed bereikbaar voor chauffeur en bijrijder. Achter het stuur
vind je alleen een klein dashboard met waarschuwingslampjes. In het midden zit een 12,4-inch
beeldscherm. Met een bodemvrijheid van 264
millimeter en een adequate veerweg is de Grenadier goed in staat om obstakels in het terrein te
overwinnen en kan hij door 80 centimeter diep
water. Smerige laarzen of schoenen vormen geen
probleem, want de auto is erop gemaakt dat hij
ook vanbinnen kan worden schoongespoten. De
auto is er als twee- en als vijfzitter. De tweezitter
biedt in het laadruim plaats aan een europallet.
Een pick-up wordt later leverbaar.

‘DE ONGEVEER 2700
KILO ZWARE AUTO
MAG AANHANGERS
TOT 3500 KILO
TREKKEN’

DEALERNET
Voor de verkoop in de Benelux is Ineos in zee gegaan met de Hedin-groep. Dit is een Zweedse
groep die ook goed is vertegenwoordigd in Nederland en vooral België. In Nederland heeft Hedin recent de Stern-groep overgenomen en dat is
met zestig vestigingen een belangrijke kanshebber voor de verkoop in Nederland. In Utrecht
komt een Ineos Experience Centre, waar kopers
terecht kunnen. Voor de service kunnen ze niet
alleen naar Stern-dealers gaan, maar kunnen ze
ook een beroep doen op Bosch-servicepunten.
Daarmee heeft Ineos wereldwijd afspraken gemaakt en beschikt het zo over 10.000 extra servicepunten. Ineos heeft een verkoopprijs genoemd
vanaf € 60.950,-. Of dat ook haalbaar is voor Nederland, met zijn hoge belasting op CO2-uitstoot,
is echter nog maar de vraag. Waarschijnlijk zullen
hierdoor alleen de Utility-uitvoeringen leverbaar
zijn en niet de personenuitvoeringen.
Ineos heeft de eerste 15.000 voorinschrijvingen
al binnen. Het hoopt binnen afzienbare tijd
33.000 auto’s per jaar te maken. Een derde deel
daarvan zal worden afgezet in Europa en twee
derde in de rest van de wereld. Als de verkoop
goed loopt, kan de productie worden opgeschaald
naar 50.000 auto’s per jaar.
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