
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



AUTO 
BMW 1 technisch bekeken

1-serie ongewoon in zijn klasse

Traditiegetrouw
Een kleine BMW die een breder publiek binnenbrengt,

hopelijk als vaste klant, is natuurlijk een waardevolle

programma-uitbreiding. Maar hoe behoud je in een klei-

nere autoklasse de traditionele waarden van het merk,

zodat de 1-serie wel een echte BMW is? BMW deed dat

door een ongewone middenklasser te ontwikkelen.

De techniek van de 1-serie is extra interessant
omdat deze vooruitblikt naar de komende nieu-
we BMW 3-generatie. Deze staat namelijk op
een vergrote variant van de bodemgroep voor
de 1-serie. Het zou wat kostbaar zijn geweest
om alleen voor de één een bodemgroep en nieu-
we wielophanging te ontwikkelen.
Dit werpt meteen een ander licht op het besluit
om niet de in de middenklasse vrijwel univer-
seel toegepaste voorwielaandrijving te kiezen.
Als garantie voor traditioneel BMW-karakter

borduurt de 1-serie voort op vertrouwde con-
cepten van het merk. Motor in de lengte voorin,
aandrijving achter, aangepaste aandrijforganen
uit de huidige 3-serie en achteras naar het voor-
beeld van de 5-serie. Dat maakt de 1-serie uniek
in zijn klasse en sterk verwant met de volgende
3-serie.

Op de kleintjes letten
In de aandrijflijn is eigenlijk alleen de 1.6
motor echt nieuw, niet zoals we eerder aanna-

men overgenomen uit de door BMW geprodu-
ceerde Mini, maar een verkleinde versie van de
bestaande tweeliter. Behalve dat veel techniek
van de 1-serie tevens voor de komende 3-serie is
ontwikkeld, dus de ontwikkelingskosten ver-
deeld worden, lette men ook op de productie-
kosten. Zo is de nieuwe achteras uit staal
gemaakt en niet uit aluminium zoals bij de 5-
serie. In de voorwielophanging, die simpeler
van opbouw is, zit wel veel aluminium. Dat
helpt aan de gewenste gewichtsverdeling, gelijk

Tekeningen: BMW

Het standaardconcept van BMW is nu onge-
bruikelijk voor de middenklasse: motor in de leng-
te voorin, aandrijving achteraan. Voor goede ge-
wichtsverdeling ligt de motor achter de ver naar
voren geschoven vooras, een lange wielbasis van
2660 mm maakt daarvoor ruimte.

Specifiek voor deze bodemgroep (ook voor de vol-
gende 3-serie) ontwikkelde BMW deze achteras
met vijf armen per wiel. De vijfde, hier niet zicht-
bare arm loopt achter de veren langs als een soort
spoorstang, de overige vier armen vormen per
twee een soort driehoeksarmen.
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op voor- en achteras, waartoe ook de motor ach-
ter de vooras ligt en de accu achterin is
geplaatst. Ruimte daarvoor ontstaat door net
als bij andere BMW’s standaard runflat banden
toe te passen (op normale velgen), zodat geen
reservewiel nodig is.
Enigszins opvallend bij de achteras is dat BMW
naast vier dwars en schuin geplaatste armen in
een dubbele driehoeksopstelling koos voor een
soort dwarse spoorstang als vijfde arm.
Doorgaans zien we in plaats daarvan een
getrokken langsarm, wat echter meer ruimte
inneemt. Men hield het relatief simpel aan de
voorwielen, die nog echte McPherson-veerpoten
hebben en geen bovenste geleidingsarm die een
deel van de veerpootfunctie overneemt. Er zijn
wel per wiel twee armen als onderste drager,
elk met eigen scharnierpunten. Verder houdt
de 1-serie het op conventionele hydraulische
bekrachtiging voor de besturing.

Twee motoren
Evenals bij de grotere modellen komen de type-
aanduidingen bij de 1-serie niet steevast voort
uit de motorinhoud, zoals vroeger bij BMW. In
feite zijn er momenteel maar twee motoren,
benzine en diesel, elk in enkele varianten. Voor

de 118i en 120i is er de 1995 cc Valvetronic
motor die we kennen uit de 318. In de 120i
komt er 110 kW uit, iets meer dan in huidige 3-
serie modellen dankzij verbeterde in- en uitlaat-
kanalen en aangepaste motorelektronica, de
118i komt tot 95 kW.
Met een flink gereduceerde boring maakt BMW
van diezelfde motor het 1596 cc aggregaat voor
de 116i, goed voor 85 kW. Zonder Valvetronic
variabele klepopening, zonder kastje met een
set balansassen onder de krukas, maar nog
steeds met twee nokkenassen voorzien van trap-
loos Vanos-verstelmechaniek.
Met gelijke maten voor boring en slag als de 2.0
benzinemotor is er de diesel in twee vermo-
gensversies, ook overgenomen uit de 3-serie.
Het is toch een andere motor, daar de diesel
twee door tandwielen gekoppelde nokkenassen
heeft, waar bij de benzinemotor beide nokke-
nassen direct door een ketting worden aange-
dreven. Ook het balansassenblok is bij de die-
sels anders. Met een nieuw common rail
systeem (tweede generatie, 1600 bar druk, injec-

tie in vier fasen) en nieuwe variabele turbo is
een 120d momenteel 10 kW sterker dan een
320d. Sterker zelfs dan een 120i benzineversie,
want de diesel pompt er liefst 120 kW uit (voor
de 118d gereduceerd tot 90 kW).

Veel comfort-elektronica
Alle motoren hebben een automatisch start-
systeem: één keer op de startknop drukken, de
motorelektronica regelt verder de startprocedu-
re. Bij de diesels is die nogmaals versneld door-
dat de toch al rappe Beru-snelstartinrichting nu
al gaat werken als de bestuurdersdeur opent,
niet pas als de startknop wordt beroerd.
Een autosleutel lijkt er nauwelijks meer aan te
pas te komen, toch is die belangrijk, hij slaat
voertuig- en onderhoudsgegevens op die de dea-
ler snel kan uitlezen. Voor afstandsbediening
van de vergrendeling laadt die sleutel altijd zijn
batterij op wanneer hij in het contactslot zit, er
hoeft nooit een nieuw batterijtje in. Een mooi
stukje elektronische gedienstigheid is verder de
achterlichtbewaking. Valt een lampje uit, dan
gaat niet alleen een waarschuwing in het dash-
board aan. Automatisch neemt een ander lamp-
je het werk voorlopig waar, bijvoorbeeld gaat
een achterlicht op verhoogde stroomsterkte als
remlicht werken.
Elektrisch management wordt ook in het
boordnet toegepast, een accusensor bewaakt of
er voldoende lading overblijft voor de volgende
start. Wordt veel stroom verbruikt, dan gaat
eerst het stationair toerental omhoog voor
meer generatorwerking, zo nodig worden ver-
der selectief elektrische accessoires tijdelijk uit-
geschakeld. Zodat de aanvangsproblemen die
de 7-serie had niet weer voorkomen… ●

Zowel de benzine- als dieselmotoren
met twee liter inhoud hebben tril-
lingsdempende balansassen in het
carter. In beide gevallen is de aan-
drijving gekoppeld aan de oliepomp,
maar verder zijn de constructieve
details bij diesel- en benzinemotor
heel anders.

Raspaard onder de motorkap: de 118i en 120i hebben deze
motor met dubbele nokkenasverstelling Vanos en variabele
klepbediening Valvetronic. Het mooie uitlaatspruitstuk met
twee katalysatoren is een van de wijzigingen vergeleken met de
versie van deze motor in de 318i.

De 1,6 liter motor heeft naast dubbele nokkenas-
verstelling ook nog dit inlaatspruitstuk met om-
schakelbare lengte. U ziet hier de inwendige om-
schakelpijpen, die nu in de ‘korte’ aanzuigstand
staan.

Peter Fokker
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