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BMW 3-Touring, 3-Hybrid en M135i

3x heel verschillend
Geleidelijk maakt BMW zich op voor de introductie van zeer gedurfde elektrische i-modellen, 

vanaf volgend jaar. Eerst even het normale gamma afwerken, lijkt nu het parool. Een driedeurs 

bij de nieuwe 1 Serie, een stationcar bij de nieuwe 3 Serie en na een hybride 5-sedan nu ook 

een hybride 3. En nog veel meer. Toch vinden we de M135i met klassieke BMW-waarden eigen-

lijk het leukst.

 Crisis of geen crisis, al geruime tijd groeit en bloeit 
BMW. Dat zal ook wel moeten, wil het merk zijn 
ambitieuze plannen met een aparte modellijn i, 
voorzien van elektrische aandrijving en koolstof-
vezel chassisbouw, kunnen bekostigen. Maar ook 
de snelle ontwikkeling van de meer gebruikelijke 
modellijnen. Na de nieuwe 1 en 3 Serie komt nu al 
de vierdeurs 6 Serie Gran Coupé, een facelift voor 
de 7 Serie, nadat eerst de X1 net een facelift kreeg. 
Het gaat zo hard dat we bij één presentatie drie 
nieuwe modelvarianten bij de 1 en 3 Serie tegelijk 
voorgeschoteld kregen. 
 Buitengewone zaken zitten er nu nog niet bij. 
Vanzelf sprak, dat de nieuwe vijfdeurs 1 Serie er 
nog een driedeurs versie naast moest krijgen. Die 
moet dan een sportiever, meer coupé-achtige 

sfeer hebben. BMW benadrukt dat voor de zeker-
heid met een ware sportversie M135i, al is die 
niet alleen als driedeurs model leverbaar. Net zo 
duidelijk was dat naast de nieuwe 3-sedan een 
Touring stationcar moest volgen, met een fors 
aandeel in de verkoop. Niet zo volledig voor de 
hand liggend is een hybride uitvoering van de 
sedan, maar technisch gezien wel een logisch 
vervolg op 7 en 5 Serie hybrides die volgens 
hetzelfde systeem zijn aangepast. 
   
 Eco-pro voor de liefhebber 
 Meteen hierop doorgaand: de hybride aandrijfl ijn 
voor de 3 Serie is nagenoeg gelijk aan die van de 
5 Serie. Beide Active Hybrid-modellen hebben een 
direct ingespoten 3.0 zescilinder benzinemotor 

met twin scroll turbo van 225 kW, en erachter een 
40 kW elektromotor. Net als bij de 7 Serie huist die 
elektromotor voorin de achttraps ZF-automaat, 
speciaal zo ontwikkeld dat daar voorin een elek-
tromotor met multiplaatkoppeling past in plaats 
van de normale koppelomvormer. En uitgerust 
met een buff ervaatje voor hydraulische druk, 
zodat deze automaat goed kan samenwerken met 
een start/stopsysteem. Ook al heeft de complete 
aandrijfl ijn stilgestaan in een stop-fase, onmid-
dellijk heeft de automaat druk om te schakelen 
zodra elektro- of benzinemotor weer hun eerste 
omwenteling maken. 
 De nu verschijnende vernieuwde 7 Serie krijgt 
vrijwel dezelfde aandrijfl ijn, alleen met ietsje meer 
vermogen uit de benzinemotor. Een hele omscha-
keling in dit geval. Tot nu toe had de Active Hybrid 
7 een 4.4 V8 met 15 kW elektromotor eraan. Het 
was in 2010 de eerste hybridepoging van BMW, 
afgezien van de weer geruisloos verdwenen X6 
met het ingewikkelde Two-Mode Hybrid-systeem 
dat nog samen met GM en DaimlerChrysler werd 
ontwikkeld. 
 Het nu gekozen standaard motorisch samenstel 
van de hybrides is niet groter dan een gewoon 
335i (of 535i/740i) aggregaat. De ondersteunende 
elektromotor voegt nog iets toe aan het toch al 
niet benepen vermogen en koppel van de benzi-
nemotor, maar daar zie je in de prestaties niet echt 
wat van terug omdat de totale elektrische instal-
latie ook 135 kg gewicht toevoegt. Dat komt dan 
het meest op rekening van het Li-ion-accupakket 
in de bagageruimtevloer. Nominaal gaat daar 1,35 
kWh elektrische energie in, maar keurig meldt 
BMW dat hiervan maar 665 Wh werkelijk gebruikt 
kan worden. Volledig leegtrekken of helemaal vol 
persen van de accucellen kan immers niet, om 
de levensduur te maximaliseren. Projectleider dr. 
Negele legt uit dat vier kilometer puur elektrisch 
rijden tot de mogelijkheden behoort, waarbij dan 
maximaal 75 km/h haalbaar is. 
 Hiertoe moet met de 'rijbelevings-schakelaar' die 
tegenwoordig alle nieuwe BMW-modellen mee-
krijgen gekozen worden voor de EcoPro-stand. 

Dat wil je toch in een BMW: maar net past de direct ingespoten zescilinder met twin scroll turbo in de motorruimte van de 1 Serie 
voor de even sterke als welgemanierde M135i-versie.
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Dan wordt de hele aandrijfl ijn ingesteld op zo zui-
nig mogelijk draaien, en gaat in het geval van een 
hybridemodel de auto altijd elektrisch van start. 
Inbegrepen is de erg in de mode gekomen rege-
ling om tot 160 km/h te 'zeilen', dus bij constant 
tot licht dalend tempo uit te rollen zonder enige 
motorremwerking. Vooral in stadsverkeer zou met 
de hybride tot 25% verbruiksbesparing haalbaar 
zijn. Dat brengt de Active Hybrid 3 naar energiela-
bel A, waar een 335i met automaat op label C 

blijft steken. Jammer wel weer dat de CO 2 -uitstoot 
van 139 g/km sinds 1 juli niet meer genoeg is om 
naar 20% verlaagde fi scale bijtelling te scoren. 
Want bijna € 6.000,- meerprijs is nauwelijks terug 
te halen uit alleen het lagere brandstofverbruik. 
 Zo is deze Active Hybrid 3 vooral iets voor rijders 
die zo'n mooie dikke zescilinder willen maar toch 
graag een soort zorg voor het milieu tonen. Daar 
helpt trouwens de rijbelevingsschakelaar goed 
aan mee. Omschakelen van EcoPro via Comfort 
naar Sport heeft bij zo'n krachtige aandrijfl ijn een 
zeer aanzienlijke invloed op de levendigheid in 
het rijgedrag. En dus ook op het verbruik, mogen 
we dan wel aannemen. 
   
 Sterk genoeg, maar... 
 Geslaagd in de afstemming is dat inderdaad kalm 
rijdend tot 65 à 70 km/h de benzinemotor in rust 

blijft. Niet alleen maar bij traag woonerftempo, 
ook nog bij normaal tempo in druk stadsverkeer. 
Zoals bedoeld nodigt de EcoPro-modus als geheel 
uit tot een bedaarde rijstijl hoewel de TwinPower 
turbomotor ook heel iets anders kan. Al is deze 
3-sedan te zacht en soepel voor een echt Sport-
karakter. Tenminste als je eerst een 328i Touring 
en M135i hebt gevoeld. De Nederlander Jos van 
As, verantwoordelijk voor onderstelafstemming, 
kan daar wel in meegaan. "De hybride is inder-
daad soepeler afgestemd, er wordt niet zo direct 
een sportief karakter van verwacht. Een M135i 
is natuurlijk het andere uiterste, de Touring is al 
wat steviger geveerd omdat die op meer lading 
berekend wordt." 
 Binnen het redelijke, want niveauregelende lucht-
vering achter die zich aanpast bij zware lading, zo-
als bij een 5 Touring, is niet leverbaar. Ook al is de 

Moet dat nou, extra opschriften opzij bij de hybride 3? Ja, dat moet in Duitsland, reddingsdiensten 
moeten links opzij direct kunnen zien dat deze auto speciale risico's in zich bergt.

Het accupakket met 96 cellen onder de iets verhoogde bagagevloer van de hybride 3 Serie kost 90 
liter laadruimte, maar de in drie delen omklapbare achterbankleuning blijft wel. Dit Li-ion-accu-
pakket  is niet meer van Continental, zoals eerst in de 7 Serie, BMW bouwt nu zelf pakketten.
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Een ander tussenstuk op de automaat, en klaar is je hybride. 
Waar normaal een koppelomvormer zit zien we hier een 
multiplaat-koppeling om de benzinemotor van de transmissie 
te kunnen afkoppelen. Buitenom zit de rotor van de elektro-
motor. U ziet ook de aansluitingen voor het noodzakelijke 
vloeistofkoelsysteem.

Aan het begin van de toerentellerschaal kun je in de Active Hybrid zien of de elektromotor klaar staat, met contact aan. De benzine-
motor starten kan niet direct, alleen in ‘diagnose-modus’. Tussen de grote klokken een batterijladingmetertje. In Eco-pro rijmodus 
onderin de toerenteller geen benzineverbruiksmeter, maar een assistentie/regeneratiemeter voor de elektromotor. De boordcompu-
ter zegt dan ook hoeveel extra actieradius is gespaard door regeneratief remmen.
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ruimte in de laatste 3 Serie toegenomen, inclusief 
wat extra bagageruimte. Deze Touring krijgt net 
als in de 5 Serie een apart te openen achterruit, 
op wens ook een elektrisch te openen achterklep. 
In het algemeen is de 3 Serie Touring naar onze 
mening minstens even elegant geworden als de 

grotere 5 Serie broer, of zelfs nog wat mooier. 
 BMW stelde alleen de 328i-versie beschikbaar, om 
te beginnen de enige benzinevariant. Daarnaast 
komen om te beginnen een 320d en 330d, drie 
kleinere motoriseringen volgen in november. Met 
180 kW uit de TwinPower turbomotor mankeert 
het de 328i natuurlijk niet aan kracht. Toch kun-
nen we wat heimwee niet onderdrukken. Je hoort 
ofwel niks bij gematigde rijstijl, of een duidelijke 
viercilinder als het vermogen wordt aangespro-
ken. Het blijft wennen aan de moderne tijden van 
downsizing, een 2.0 vierpitter in een BMW 328i 
waar zo lang een forse zespitter heeft dienst-
gedaan in dit type. De rijbelevenis-schakelaar 
zou zeker ook zescilindergeluid moeten kunnen 
oproepen, al is er met de kracht en beschaving 
van de viercilinder op zich totaal niks mis. 
   
 Dry sump-transmissie 
 Wat u dus vooral nìet moet doen met dit soort 
gedachten in het hoofd is eerst een rondje met 
de M135i proberen. Met zijn spoilerbumpers en 
gelakte remklauwen ziet deze speciale driedeurs 
1 Serie er wel gespierd uit, maar toch niet echt 
agressief. Hij heeft echte sportstoelen die je goed 
in de leuning klemmen, maar zeker geen verve-
lend harde vering of vermoeiend zware besturing. 
We kregen zelfs een versie met achttrapsautomaat 
mee, standaard is een handgeschakelde zesbak. 
Een bijzondere, alleen voor M-modellen. Deze 

nieuwe bak heeft dry sump-smering, voor het 
sportieve werk. Meer grondspeling, er kan in een 
apart tankje meer olie mee, en het is makkelijker 
koelen van de transmissie wanneer iemand met 
zijn BMW M echt gaat racen, horen we. 
 Heel begrijpelijk dat die raceneiging opkomt, 
met een 3.0 turbo zescilinder van 235 kW aan je 
voeten. Met wat Motorsport-aanpassingen net 
wat sterker dan de hiervoor genoemde 335i-
krachtbron die als uitgangspunt dient. Maar 
daarmee bepaald nog geen nerveus raceapparaat. 
Poeslief snort de zescilinder bij het wegrijden, je 
hoort toch wel dat hier een heel serieuze motor 
aan boord is. Eens even proberen, op een rustige 
Duitse buitenweg. Wel, dat gaat vooral met deze 
automaatversie een beetje alsof je in de Formule 1 
zit. Met korte, loeiende uithalen zwiept de M135i 
vooruit terwijl de ook aangepaste automaat met 
superkorte onderbrekingen door zijn versnellin-
gen jaagt. Aan de achtste trap komen we in deze 
raket lang niet toe, die komt onder vollast pas 
fl ink boven 200 km/h aan de beurt. 
 De turbomotor aarzelt niet, heeft al bij 1300 t/min 
zijn maximum koppel klaar staan. Dat maakt een 
BMW van de oude stempel, waarmee je graag nog 
even inhaalt, al was het maar om de brul van de 
zescilinder weer te horen. Willen we eigenlijk wel 
downsizing, vraag je je dan af? 
 Het zal wel moeten, daarom brengt BMW de 
1 Serie nu aan de andere kant ook als 114i, met 
75 kW sterke 1.6. Voorzien van de met MINI en PSA 
gedeelde motor dus, in zwakkere versie dan de 
116i (100 kW) heeft. Het bouwdoosprincipe leidt 
er verder toe dat na alle grotere modellen ook in 
de 1 Serie xDrive-vierwielaandrijving beschikbaar 
komt, als optie voor de M135i en 120d. 

Ook de 3 Serie Touring heeft nu een afzonderlijk te openen 
achterruit voor inladen van kleine boodschappen, net als de 
5 Serie. Het laadruim blijft wel een heel stuk kleiner. Maar 
qua luxe en elegant aanzien kun je gerust downsizen naar de 
nieuwe 3 Touring.

Uitstervend ras? Hiermee werd BMW groot, keurige compacte auto’s die ernstig hard kunnen gaan.
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