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AUTO 
BMW Z4 technisch bekeken

Moderne techniek respecteert oude waarden

Z4 richt op rijplezier

Was de in kleine serie gebouwde Z1 een 

semi-experimenteel model, en is nooit een Z2 

verkocht, sinds de Z3 kan BMW’s tweezits cabrio gelden

als een massamodel. Geen exclusieve topper waarin de

meest geavanceerde en kostbaarste snufjes debuteren,

toch zit er meer in de Z4 dan dezelfde techniek van

andere BMW’s. Voor nog een scheutje extra rijplezier.

Net als zijn voorganger is de Z4 technisch ver-
want met de 3-serie. Daarbij liep de Z3 inmid-
dels wel een generatie achter. In principe stam-
men aandrijving en onderstel van de Z4 nu van
de huidige 3-serie. De carrosserie was en is ech-
ter een eigen ontwerp, niet op een versterkte 
bodemgroep van de kleinste BMW sedan.
Helemaal nieuw voor BMW is de besturing, voor
het eerst een puur elektrische ZF Servotronic.
Overigens kun je stellen dat de wielophanging,
achteraan driehoeksarmen met erboven een
extra dwarsarm zoals de 3-serie heeft, ooit

voortkwam uit de Z. Bij de Z1 voorzag BMW de
getrokken driehoeksarmen aan de achterwie-
len, overgenomen uit de toenmalige 3-serie, van
extra dwarsstangen. Deze goed presterende ‘Z-
as’ werd daarna overgenomen onder de 3-serie.
Dat was nog een constructie in één vlak, niet
zoals de huidige ophanging met draagarmen
boven- en onderaan.

Geluidgetunede zescilinders
Verscheen de Z3 met een bescheiden 1,9 liter
viercilinder, voor de Z4 richtte BMW meteen op

een hoger prestatieniveau. Maar weer met
aggregaten die zo uit de 3-serie overgenomen
zijn. Gekoppeld aan de bestaande Getrag-vijfbak
voor de 2.5, of een vijftraps ZF-automaat, of een
nieuwe ZF-zesbak voor de 3.0. De zesbak werd
toch al ontwikkeld voor de nieuwe 5-serie die er
inmiddels is. Op basis daarvan ontstond weer
een geautomatiseerde, sequentieel geschakelde
SMG-transmissie met zes versnellingen in
plaats van de voorheen vijf.
Op zich zijn de motoren met dubbele VANOS-
nokkenasverstelling van zeer hoog technisch
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Technisch gezien is de Z4 een afleiding van de 3-
serie, met hetzelfde type onafhankelijke wielop-
hanging en dezelfde aandrijflijn. Aangepast
natuurlijk aan een korter, lichter en sportiever
soort auto. Merk op dat de accu ver achterin is
geplaatst voor een 50/50 gewichtsverdeling op
voor- en achteras.
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niveau. Daaraan had BMW niet direct iets toe te
voegen. Grote moeite stak men in geluidstu-
ning, om de zescilinders een sportieve sound
mee te geven binnen de strakke wettelijke
beperkingen. Daarin verschillen ze dus van de
3-serie. Bovendien is de 3.0 anders getuned dan
de 2.5. Zowel in- als uitlaatorganen zijn aange-
pakt, daar blijkt nog een hele wetenschap ach-
ter te zitten. Bij vollast gaat het inlaatgeluid
meespelen, bij deellast hoor je vooral de uitlaat.
Met het ontstekingstijdstip wordt het geluid bij-
gestuurd, er is ook een einddemper met
Helmholtz-resonator gemaakt (zoiets als een
basreflex luidsprekerkast). Die zit alleen onder
automaatversies, en alleen de 3.0 heeft aange-
paste inlaatorganen.

Weggedrag naar keuze
Om de sportieve aard van de Z4 te ondersteu-
nen breidde BMW de elektronica die het rijge-
drag controleert uit met speciale kenmerken.
Zo heeft de Z4 een knopje voor rijdynamiekre-
geling (FDC). Het eerst werkte BMW daarmee
toen Landrover nog onderdeel van het concern
was, voor de nieuwe Range Rover kwam er vari-
abele gasklepbediening, waardoor de motor bij
terreinrijden ‘indirecter’ op het gaspedaal rea-

geert dan op de weg. Voor de Z4 gaat het
andersom, FDC roept een sportiever gedrag op
door een ‘directere’ reactie op, een grotere gas-
klepopening per graad gaspedaaluitslag.
Daaraan gekoppeld verandert het schakelpro-
gramma van de automaat of SMG-transmissie
voor zover aanwezig. Tevens wordt het program-
ma van de elektrische stuurbekrachtiging aan-
gepast, afhankelijk van de rij-omstandigheden
vermindert de bekrachtiging. Evenzo is er een
uitbreiding voor het stabiliteitssysteem DSC,
standaard aanwezig. Daarin is DTC verwerkt,
Dynamic Traction Control. Hiermee laat het
DSC op wens een grotere mate van wielslip als
gevolg van aandrijfkracht toe. In plaats van
overstuur bij ontoereikende grip van de (aange-
dreven) achterwielen geheel de kop in te druk-
ken wordt het beperkt toegelaten, zodat de
sportieve rijder een beetje dwars door de bocht
kan.

Veiligheid en comfort
Om het maximale te halen uit de van nature
beperkte bagageruimte staat de Z4 op runflat
banden. Zodat is geen reservewiel nodig. BMW
koos niet voor het PAX-systeem met speciale
velg- en bandmaten. Bij banden waarop nog een
stuk doorgereden kan worden na lek raken
hoort een spanningscontrolesysteem. Hier con-

tinueert BMW het bij de Mini voor het eerst toe-
gepaste systeem Warnair van Dunlop.
Onderspanning in de banden verkleint de dyna-
mische rolomtrek van het wiel, dat kunnen de
ABS-sensoren meten aan het wieltoerental, zij
het dat ze pas waarschuwen bij een grotere
afwijking, vanaf zo’n 30% onder de voorgeschre-
ven bandenspanning.
Verder heeft de Z4 net als de cabrioversie van
de 3-serie een variabele bergruimte voor de kap,
die een stukje ingeklapt kan worden als de kap
niet geopend is. Goed voor 20 liter extra bagage-
ruimte. Het scheelt ook dat de kap nu Z-vormig
opvouwt, waarbij het voorste dakdeel als afdek-
king bovenop komt te liggen. Er is dus geen
hoes of deksel nodig, waardoor de hele kapcon-
structie compacter blijft. Het helpt mee om de
als extra mogelijke elektrohydraulische bedie-
ning in staat te stellen binnen tien seconden de
kap op of neer te klappen, inclusief automa-
tisch ont- of vergrendelen. ●

Peter Fokker

Het chassis van de Z4 is geen aangepaste, ver-
sterkte bodemgroep van een ander model maar
een individuele ontwikkeling. Letterlijk centraal
staat een Y-vormige draagbalk, feitelijk een dub-
bele drager die naar een zeer robuuste achter-
wand met vaste rolbeugels loopt. Ook de voorruit-
stijlen werken als rolbeugel. Let ook op de ver-
sterking met stangen tussen voorste veerpootkoe-
pels en schutbord.

Voor de aandrijving kon BMW zo zijn klassieke zescilinders van
de plank pakken. De 2.5 en 3.0 zijn op het oog niet van elkaar
te onderscheiden, beide zijn het multikleppers met dubbele
VANOS-nokkenasverstelling. Verschil zit in de cilindermaat, en in
details van de in- en uitlaat.

Er is al veel aandacht besteed aan aerodynamica
rond het cabriodak, vanaf het najaar komt een
hardtop te koop met onopvallend ingebouwde
spoiler boven de achterruit, die nog wat extra
druk op de achteras genereert.
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