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AUTONIEUWS

BMW M3/M4: toch maar turbo
Na de scheiding vorig jaar van de 3 Serie in een 3 sedan en 4 coupé brengt BMW in de loop van 

dit jaar de traditionele toppers terug. Er verschijnt weer een M3 sedan die eerder was wegge-

vallen, en een technisch gelijke M4 coupé. Maar niet meer met een geheel eigen, op sportivi-

teit gebouwde M-krachtbron.

Hij is er weer, de M3 sedan 
om zwarte strepen te trek-
ken. Let op het detail: goud-
gele remklauwen duiden 
op koolstofvezelcomposiet-
remmen als optie.

Hierbij zou je toch een 
transparante plexiglas 
motorkap willen hebben, 
met die motor en de carbon 
veerpootsteun?

Voor de liefhebber, vermoeden we, zullen de 
vorige generaties van de M3 en M5 tellen als 
de begeerlijkste en later als klassieker gezochte 
versies. De laatste waarin de M-afdeling van BMW 
zich mocht uitleven in eigen V8 en V10 motoren. 
Raszuivere hoogtoerige sportaggregaten, bewust 
geen turbomotoren, zei Motorsport GmbH daar 
zelf van. Na de M5 schakelt nu ook de M3/M4 
toch over op turbo. Zuiniger, en dichter bij de 
standaard motorenserie.

Meer voor minder
In plaats van een 4.0 V8 met nog niet eens directe 
injectie krijgen de nieuwe Emmen een opgewaar-
deerde 335i zescilinder. Wel met directe injectie, 
dubbele VANOS nokkenasverstelling en Val-
vetronic variabele klepbediening aan inlaatzijde. 
En twee parallelle turbo’s, per drie cilinders een 
aparte turbo.
Net als bij de huidige M5 (4.4 dubbelturbo V8) 
komt er met gerichte tuning van een grote-serie 
motor meer kracht vrij dan de V10 en V8 semi-
racemotoren hadden. In het geval van de M3 
komt 8 kW meer vermogen en, typerend voor een 
turbomotor, een fors hoger koppel (+ 150 Nm) 
beschikbaar. Tot op zekere hoogte blijft het hoog-
toerig karakter behouden. Maximaal vermogen 
vereiste echter geen 8.300 t/min meer, de 317 kW 
van de M3 en M4 is tussen 5.390 en 7.000 t/min 
paraat. Een beetje meer dan de 335i nodig heeft 
om aan 225 kW te komen, tussen 5.800 en 6.000 
t/min.
En dan het koppel, bij turbomotoren doorgaans 
niet afhankelijk van een sneldraaiende motor. Zo 
ook hier, er is 550 Nm beschikbaar vanaf 1.800 t/
min, tot aan het toerental waar maximaal vermo-
gen intreedt. De hogetoeren V8 was pas volledig 
bij de les met 3.900 toeren, en gaf daar 400 Nm 
koppel. Zo is de nieuwe M3 in trekkracht een 
stuk sterker dan de vorige, maar wat zwaarder zal 
tellen is het desondanks veel lagere brandstofver-
bruik. Officieel gemiddeld 8,3 l/100 km, een volle 
liter minder dan bij de V8.

Koolstofvezel standaard
Aan het lagere verbruik helpt ook de inspanning 
voor lichte bouw, tegen de 100 kilogram lichter 
dan de vorige M3 coupé. Was er ooit de heel spe-
ciale versie CSL met koolstofvezel kunststof dak, 

dat is nu standaard. Ook de cardanas, de uitlaat-
einden en de veerpootbrug onder de motorkap 
bevatten koolstofvezel. Meer aluminium in plaats 
van staal spaart 5 kilogram in de voorwielophan-
ging, en 3 in de multilinkachteras.
In die as zit standaard een Active M differentieel, 

met elektronisch gestuurde sper die de koppel-
verdeling links/rechts kan aanpassen voor ‘torque 
vectoring’. Waar BMW niet zo braaf is als in het 
verlaagd brandstofverbruik: de top is volgens 
‘herenafspraak’ begrensd op 250 km/h, maar een 
Drivers Package maakt daar 280 km/h van.
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