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"Op 13 oktober 2016 organiseerde het Finse
bedrijf Grips Garage uit Vantaa een presen-
tatie over hun MGA Roadster EV-project. 
De auto betreft een MGA Mk-I Twin-Cam 
roadster uit 1959. De restauratie van chas-
sis en body gebeurt door Grips Garage, 
de inbouw van de elektronica door het 
E-Drive Retro Team. 

Een klasse apart
In de beginfase van het project stond een
originele MGA naast de aan te passen 
MGA, zodat de veranderingen en ver-
beteringen makkelijk zichtbaar waren. 

De voor- en achterassen zijn volledig 
onafhankelijk geveerd, zodat dit MGA-
EV-model een klasse apart vormt. Het 
veerpakket wordt in het VK gemaakt. De 
vering en wielhoek kunnen aangepast 
worden voor maximaal rijplezier. Ook de 
bodemhoogte van de auto kan naar wens 
aangepast worden. 

Batterijen
De twee units die voor de 'motor' zitten 
dienen om de motor en de batterijen te 
koelen. Die batterijen liggen onder de 
vloer en de kofferbak, en worden warm 
tijdens het rijden en snel opladen. 
De elektrische motor ligt voorin, op de 
plaats waar normaal de versnellingsbak 
zit. Waar normaal de motor zit, zit nu de 
nieuwe controle/computerbox. Bij een auto
zoals deze MGA spreken we niet over pk's,
maar over kilowatts. En die zijn er genoeg:
105 kW en 390 Nm torque. De batterijen 
hebben een capaciteit van 22 kWh, waar-
mee je 100-150 km kunt rijden, afhanke-
lijk van je rijstijl.
Er zullen drie verschillende versies ver-
krijgbaar zijn: Vintage, Sport en Touring. 

Vintage lijkt het meest op het origineel. 
De Sport is natuurlijk de sportieve versie 
en de Touring is de meest luxueuze.
MGA E-Drive Retro is een erg interessant 
project. Het project is goed gestart, en 
hopelijk kunnen we de auto weer zien als 
hij meer op een MGA is gaan lijken."  

Volgens http://autovouhotus.fi/
klassikkoautolle-sahkoisia-kilometreja/ 
zou de auto zo'n € 150.000 kunnen gaan 
kosten, dus zolang er nog gebouwd wordt 
aan deze auto, kan je nog even sparen.

Tekst: Chiel Bovenkerk

In het clubblad Brittisportti van de Finse MG Car Club 

heeft voorzitter Rauno Halme een stukje opgenomen 

over de eerste bedrijfsmatig geproduceerde MGA road-

ster ter wereld die elektrisch wordt aangedreven. 

Het onderstaande is een vrije vertaling van zijn tekst.

MGA EV-Roadster
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Onafhankelijk geveerde assen voor en achter
Waar normaal de versnellingsbak zit, 

zit nu de elektrische motor

Hij moet nog meer 
op een MGA gaan lijken

De basis wordt gevormd door 
een MGA Mk-I Twin-Cam 

roadster uit 1959




