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RUBRIEKSKOP
Onderkop

BMW vraagt stevige prijzen voor haar auto’s en
dat vormt voor de klant tot dusver geen pro-
bleem. BMW staat immers voor exclusiviteit,
kwaliteit en superieure rij-eigenschappen. Het
prestigieuze merk heeft dan ook veel te verlie-
zen wanneer het zich in een lager prijssegment
begeeft zoals met de gloednieuwe 1-Serie.
Het uiterlijk van de compacte BMW is in ieder
geval geslaagd. Vrijwel iedereen vindt de auto
mooi. Hij toont bovendien als een ‘echte’ BMW.
Ook de prijzen zijn typisch BMW: flink gepe-
perd. Het basismodel 116i kost vanaf € 24.950,-
en de beter gemotoriseerde modellen bewegen
zich al gauw in de richting van € 30.000,-. De
weinige, min of meer gelijkwaardige concurren-
tie beperkt zich tot de Audi A3, de Mini Cooper
S en de VW Golf GTI. Dat is althans wat het
sportieve deel van het BMW-imago betreft,
want kijken we nuchter naar het aanbod van
andere fabrikanten in dit prijssegment, dan
komen er beter gemotoriseerde en grotere auto-
’s voorrijden. Maar het zijn geen BMW’s, en dat
maakt een heel verschil!

Juweel van een diesel
BMW houdt strak vast aan wat de fabriek zelf
‘standaardaandrijving’ noemt, dus aandrijving
aan de achterwielen. Dat geldt dus uiteraard
ook voor de nieuwe 1-Serie. De klant kan kiezen

uit diverse bestaande en aangepaste motoren
uit het BMW-arsenaal. Wij kozen voor de krach-
tige 2.0 liter 120d turbodieselmotor. Dat is me-
teen de sterkste motor die BMW momenteel in
de 1-Serie levert, en is gekoppeld aan een nieu-
we zesversnellingsbak. De motor is uit lichtme-
taal opgebouwd en voorzien van vier kleppen
per cilinder, twee bovenliggende nokkenassen,
commonrailinjectie en een turbocompressor
met variabele geometrie. De BMW 120d levert
een vermogen van 120 kW bij 4000 t/min en
brengt het tot een maximum koppel van 340
Nm bij 2000 t/min.
Met zulke geweldige specificaties kunnen de
gevolgen niet uitblijven: de BMW 120d is een
uiterst aanstekelijke rijmachine met een motor
die een constante trekkracht levert. Wat een
juweeltje! Het enige wat ons bleef verbazen was
dat de auto vanaf stilstand altijd iets gas nodig
had om weg te rijden. Anders sloeg de motor
subiet af. Maar verder geen klagen met een
acceleratie van 0-100 in 7,9 seconden en een
inhaaltijd van 80-120 km/h in 5,8 seconden! We
hebben het hier nota bene over een dieselmo-
tor! Het gemiddelde verbruik viel ons wel iet-
wat tegen, we hadden beter verwacht dan 1 op

14. Maar met zo’n uitdagende motor, tja dan
beroer je graag het gaspedaal. Enorme souples-
se, voortdurend trekkracht in overvloed, bijna
een racediesel! De motor is niet uitgesproken
stil, want in de stad en in de omgeving rondtoe-
rend hoor je ‘m steeds brommen. Eenmaal op
de snelweg verdwijnt dat geluid en bij zo’n 120
km/h (2000 t/min in de 6e) nemen andere rijge-
luiden het over. Soms vergaten we de zesde ver-
snelling in te schakelen. Die zesbak is overigens
een genot om te gebruiken, hij laat zich gemak-
kelijk bedienen en de spaties tussen de versnel-
lingen zijn bijna ideaal. De koppeling werkt
licht en grijpt heel soepel aan.

Krap voor vier
BMW legt in het wervend drukwerk over de 1-
Serie steeds grote nadruk op de ruimte in het
interieur. Voorin zit je wel goed ja, maar een
echte vierpersoons auto is dit pas wanneer je
achterin kinderen vervoert of met volwassenen
van een klein postuur te maken hebt. De ruim-
te die de achteras onder de achterbank
inneemt, speelt de voetenruimte wel degelijk
parten. Vooral de instap is achterin lastig.
Het interieur is strak van vormgeving met meer
dan een kleine verwijzing naar andere BMW-
modellen. De bestuurder beschikt over een dui-
delijk instrumentarium, waar overigens een

De nieuwe compacte BMW heeft 
alle bekende familietrekjes in het

front verenigd, waaronder de 
bekende nieren. Hij toont sportief.

Aan de achterzijde heeft de 1-Serie een eigen
gezicht. Zo’n hatchback zijn we van BMW niet
gewend.

Compacte 1-Serie een échte BMW?

Kostbaar kleinood
Na Mercedes gaat nu ook

BMW ‘downsizen’. Lukt het

om een compacte auto te

ontwerpen voor een breed

publiek, zonder concessies

te doen aan de kwaliteit

en het rijkarakter die een

BMW eigen is? We stapten

vol verwachting in de

gloednieuwe BMW 1-Serie.

Foto’s: Jan Lieftink
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en voldoende actieve en passieve veiligheid voor
de inzittenden. Onze dure High Executive uit-
voering is aanzienlijk completer uitgerust, met
radio/cd-speler, lichtmetalen wielen, elektrische
zijruiten achterin, mistlampen, regen- en licht-
sensor, links- en rechts gescheiden, automati-
sche airco, cruise control, een zeer uitgebreid
lichtpakket tot en met verlichte portierhendels
aan de buitenzijde aan toe.

temperatuurmeter ontbreekt. De middenconso-
le is iets naar de bestuurder toegedraaid, daar-
onder bevindt zich de middentunnel met de
transmissiepook en in de duurdere versie de i-
drive knop. Wie dvd-navigatie heeft besteld,
krijgt een mooi beeldscherm bovenop het dash-
board.
Voorin zit je als een vorst, de vloer loopt iets
naar beneden af, de stoelen houden je goed op
de plek en bieden op de juiste plaatsen steun.
Ze zijn op allerlei manieren instelbaar terwijl
de stuurkolom kan schuiven en kantelen. Het
zicht rondom is niet geweldig, met name
schuin naar achteren zie je niet zoveel. Ook ver-
der is het raden waar de auto begint, maar
gelukkig hadden wij parkeersensoren. Sowieso
was onze auto zeer compleet uitgerust, wat ove-
rigens tot een stuitend hoge kostprijs van ruim
€ 43.000,- leidde.

Standaard is een 1-Serie niet echt kaal te noe-
men maar voor een airco en een radio, om
maar iets te noemen, moet al worden bijbe-
taald. Ook elektrisch bediende zijruiten in de
achterportieren kosten extra euro’s. Maar de
zaken waar het echt om gaat zijn wel degelijk
voorhanden zoals prima zitmeubilair, een uit-
stekende kwaliteit van de gebruikte materialen,
elektrische voorste zijruiten en buitenspiegels,

Deze cockpit zal nooit vervelen: het
is een puike werkplek met mooie en
duidelijke instrumenten en een over-
zichtelijke bediening.

Bovenop het dashboard bevindt zich
het uitklapbare beeldscherm voor
onder andere de navigatie. Veel func-
ties worden ‘aangestuurd’ door de
duw/draaiknop van de i-drive, die
voor de transmissiepook onder hand-
bereik is geplaatst.

Het interieur is weer typisch BMW met een prima
afwerking, dure materialen en uitstekende stoelen.

De achterbank is vlak
en er ontbreekt een
middenarmsteun. De
rugleuning is omklap-
baar om de toch al op-
vallend ruime koffer-
bak verder uit te brei-
den.
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AUTO 
Test BMW 120d High Executive 

Best comfortabel
Je zou verwachten dat een compacte auto als de
BMW 1-Serie sportief en vooral minder comfor-
tabel zou zijn. Maar dat valt mee. Met een wiel-
basis van 266 cm en een mooi onderstel, be-
staande uit een deels in aluminium opgetrok-
ken voorwielophanging en een lichtgewicht
(maar geen aluminium) multilink achteras, is
het fundament gelegd voor een bijna ideaal
weggedrag. En dat heeft de BMW 120d ons de
gehele testperiode wel laten voelen: je kunt er
heerlijk sportief en toch ook lekker comfortabel
mee rijden. Ook op lange afstanden en buiten-
landse reizen is de goed geveerde en zowel ge-
voelig als neutraal sturende BMW een meer dan
perfecte metgezel gebleken. Stabiel en veilig,
ook in de lastigste bochten. De 120d is een
échte BMW en een hele fijne bovendien! ●

Dick Schornagel

Onderhoud als
het écht moet
Bij de 1-Serie past
BMW ‘Condition Ba-
sed Service’ toe. Het
systeem bewaakt de
conditie van tal van
onderdelen en diri-
geert de auto pas
naar de werkplaats
zodra daar werkelijk
reden toe is. Afhan-

kelijk van de onder-
houdsbehoefte vindt
er dan een maat-
werkbeurt plaats. Via
het display in de
cockpit wordt de be-
stuurder duidelijk
gemaakt dat het tijd
is voor een werk-
plaatsbezoek. Vaste
onderhoudsinterval-
len kent de 1-Serie
dus niet, waardoor

slijtage-onderdelen
niet onnodig vroeg
vervangen worden.
Gemiddeld vindt de
olieverversing bij de
benzinemotoren elke
25.000 km of 24
maanden plaats en
bij de diesels om de
30.000 km of 24
maanden. Voorwaar-
de is wel het gebruik
van Longlife 01 mo-
torolie. Bij de benzi-
nemodellen is ook
een Longlife 01 FE
kwaliteit toegestaan.
Controle van klep-
speling is bij geen

van de motoren no-
dig, ze zijn boven-
dien allen voorzien
van een onderhouds-
vrije distributieket-
ting en de transmis-
sies zijn voor het le-
ven gesmeerd. Wat
rest is vervanging van
bougies, bij de 116i
elke 60.000 km en bij
de 120i na 100.000
km, een nieuw lucht-
filter bij elke derde
olieverversing en een
vers interieurluchtfil-
ter na gemiddeld
45.000 km of 24
maanden. ●

De boordcomputer laat zien wanneer het tijd is
voor de eerstvolgende onderhoudsbeurt. Ook de
resterende levensduur van diverse slijtage-onder-
delen wordt keurig getoond.

Ook de BMW 1-Serie
heeft achterwielaan-
drijving, dus de moto-
ren zijn in lengterich-
ting geplaatst.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ............120 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................340 Nm bij 2000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: .... 6,1 sec. ......0-100 km/h: 7,9 sec. ....80-120 km/h: .. 5,8 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 63 dBA ................100km/h: 66 dBA ..................120 km/h: 69 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 7,7 liter op 100 km ..................Buitenweg: 4,6 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................5,7 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................7,1 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................220 km/h

Twee
belangrijke
zaken

maken deze 1-Serie
tot wat die is.
Allereerst de kwa-
liteit waarmee BMW
geen enkel risico
heeft genomen en
die geheel bij het
merk hoort. Ten
tweede de geraffi-
neerde rij-eigen-
schappen. Het
onderstel geeft de
compacte BMW een
solide, veilig en spor-
tief weggedrag, zon-
der dat het comfort
uit het oog werd
verloren. En over de
dieselmotor kunnen
we kort zijn: super!

De 1-Serie
is een com-
pacte

BMW, maar beslist
geen koopje. Hij is
zelfs knap duur en
daarbij allesbehalve
ruim achterin. Met
name de ruimte voor
de voeten is aan de
krappe kant. Verder
vinden we het zicht
schuin naar achteren
matig, parkeersenso-
ren zijn bij deze
BMW geen overbodi-
ge luxe. Tot slot viel
ons het verbruik van
deze moderne die-
selmotor wat tegen.

Modelserie en prijzen
BMW 116i: ..................................................................................€ 24.950,-

BMW 118i: ..................................................................................€ 26.950,-

BMW 120i: ..................................................................................€ 29.950,-

BMW 118d: ..................................................................................€ 29.600,-

BMW 120d: ..................................................................................€ 33.250,-

Executive: ..................................................................................+ € 1.900,-

High Executive: ........................................................................+ € 4.500,-

ABS: ..............................................................................................standaard

ASR: ..............................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

Remassistent: ..............................................................................standaard

Zij-airbags: ..................................................................................standaard

Windowbags: ..............................................................................standaard

Xenon-verlichting:..............................................................optie (€ 751,-)

Regensensor: ..........................standaard op High Ex. (overige + € 156,-)

Elektrische ruiten voor: ..............................................................standaard

Elektrische ruiten achter: ....standaard op 120i/120d (overige + € 524,-)

Handbediende airco: ..standaard op Ex. en High Ex. (overige + € 1.345,-)

Automatische klimaatregeling: ......................................optie (€ 2.123,-)

Cruise control: ..........................standaard op High Ex. (overige + € 253,-)

Audiosysteem: ..............................................standaard op Ex. en High Ex.

Navigatiesysteem: ......................................................optie (v.a. € 2.972,-)

Automaat:..........................................optie m.u.v. 116i en 118d (€ 2.831,-)

Lederen bekleding: ..........................................................optie (€ 2.123,-)

BMW Group Nederland

☎ (070) 413 32 22

www.bmw.nl
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