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AUTO 
BMW 645 Ci technisch bekeken

Coupé combineert de beste componenten

BMW trekt alles uit de kast
Hoewel de nieuwe coupé en afgeleide

cabrio absolute topmodellen zijn,

en dus kostbaar, verwacht BMW 

relatief veel kopers te trekken.

Meer dan met voorgaande types,

en de reden laat zich raden.

De 645 is meer dan een 7-serie 

in sportkostuum. Het is ook 

een uitgekiende combinatie 

van al het goede dat BMW 

in andere modellen al biedt.

Hiermee maakt BMW van dit sportieve model
tevens het neusje van de zalm in techniek en
geavanceerde voorzieningen, om naast klanten
die iets dynamischers willen dan een 7-serie
sedan ook hen te trekken die graag van alles
het beste hebben. We vinden in de 645 elemen-
ten uit alle recente BMW’s, het meest uit de 7-
en 5-serie, maar ook wat uit de Z4. Daarin pre-
senteerde BMW een ‘sportknopje’ dat een direc-
tere motorreactie oproept door de regeling van
het elektronisch gaspedaal en de snelheidsaf-
hankelijke stuurbekrachtiging te wijzigen, even-
tueel in combinatie met de sturing van een
geautomatiseerde transmissie. Dat heeft de 6-
serie ook, alleen zonder tevens de tractierege-
ling aan te passen zodat dit systeem een licht
overstuurgedrag toelaat.

Vermogensbeheer
Omdat BMW bestaande componenten uit ver-
schillende modellen samenbracht in dit ont-
werp is er toch weinig onveranderd overgeno-
men. Zo is de genoemde elektronische gasklep-
sturing anders dan bij de Z4, want de 645 heeft
helemaal geen gasklep, maar vermogensrege-
ling via Valvetronic variabele klepbediening.
Zoals in de 7-serie, maar de daaruit afkomstige
V8 kreeg weer een nieuw Bosch ME 9.2.1 mana-

gement aangemeten dat met één processor de
hele aandrijflijn inclusief transmissie bestuurt.
De aandrijflijn is ook anders dan bij de 7-serie,
want die kent geen handgeschakelde zesbak
zoals de 645 standaard heeft, noch een geauto-
matiseerde sequentiële zesversnellings SMG-
transmissie (uit de Z4) die als optie beschikbaar
is naast de zestraps ZF-automaat uit de 7-serie.
Op zich is de motor verder een bekende, er zit
wel een nieuw snufje bij. Achter de grille van

de 6-serie zitten kleppen om de koellucht-
stroom te regelen. Als de motor nog niet warm
is gaan die kleppen dicht, zodat de aandrijflijn
sneller op temperatuur komt wat in verbruik
en uitlaatgaskwaliteit scheelt. Tevens neemt de
luchtweerstand af wanneer minder rijwind
door de motorruimte stroomt, dus sluiten de
kleppen ook als bij warme motor geen grote
koelcapaciteit nodig is.

Centrale elektronica
Lering trekkend uit aanvangsproblemen met de
omvangrijke elektronica die in de 7-serie debu-
teerde is het elektriciteitsnet voorzien van een
verbruikersbeheersysteem. Daarnaast gebruikt
BMW weer een nieuwe versie van de besturing
voor elektronische accessoires met éénknops
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Alleen wat de motor betreft kan BMW nog één
stapje verder, door de direct ingespoten V12 uit de
760 in te bouwen. Deze iets oudere 4.4 V8 vindt
men sportiever geaard en dus meer passend. Het
is al een motorisch kunstwerk met de hier zichtba-
re dubbele VANOS nokkenasverstelling, Valvetronic
variabele klepbediening en traploos variabele
inlaatlengte.
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bediening. Als in de 5-serie is er een ‘menu’
toets toegevoegd om altijd snel naar het start-
menu terug te keren, en er is keus uit twee
systemen.
In het simpelste kent de centrale stuurknop
vier bewegingsrichtingen, als optie is er een
variant met groter beeldscherm en een knop
die acht bewegingsrichtingen kent, plus ‘force
feedback’: een motortje dat variabele weerstand
in de knop brengt zodat je voelt wanneer de
eerste of laatste regel van een keuzemenu is
bereikt. Om het nog gebruiksvriendelijker te
maken is dit systeem uitgebreid met spraakbe-
sturing, om een hele reeks functies buiten de
centrale druk/draaiknop om te kunnen gebrui-
ken, en desgewenst zelfs binnengekomen sms-
berichten voor te laten lezen!
Ook nieuw is dat de besturing van de meeste
boordelektronica gecombineerd wordt in één
rekenorgaan, waar een tweede bijkomt voor het
meest uitgebreide systeem. Dat vergt minder
ruimte in dashboard en middenconsole, de
‘basiscomputer’ bestiert al het audiosysteem,
telefoon, navigatie, eventueel head-up display,
airco en beheer van elektrische verbruikers. De
optionele tweede computer is voor spraakstu-
ring, dvd-navigatiesysteem en online diensten.
Dat alles gekoppeld door een glasvezel ringlei-
ding waarlangs commando’s volgens het MOST-
systeem lopen; dezelfde MOST-standaard die
Audi koos voor zijn centrale MMI-bediening in
de A8. Met als voordeel een hoge snelheid van
gegevenstransport, waardoor MOST meer aan-
kan dan conventionele CAN-systemen.

Stapje verder
Zo grijpen er veel dingen in elkaar bij de
geavanceerde 6-serie. Radio, telefoon en naviga-
tie communiceren via samen liefst twaalf
antennes met de buitenwereld. De radio
gebruikt negen draden van de achterruitver-
warming als evenzovele antennes, waarbij de
stroomvoorziening van die verwarming tevens
een antenneversterker in de linker achterruit-
stijl voedt. Nog drie antennes (GPS, telefoon,
digitale radio) zijn verwerkt in de kunststof
achterklep.
Die kunststof klep helpt gewicht sparen, wat
weer bitter nodig is omdat de omvangrijke
boordelektronica gewicht toevoegt. Zelfs het
gebruik van veel aluminium vond BMW niet
voldoende. Waarmee de 6-serie weer een stap
verder gaat dan de 5-serie met zijn volledig alu-
minium neus. De 645 heeft thermoplastische
spatschermen voor, met een nieuwe tweecom-
ponenten lijmtechniek kon de uit twee delen
bestaande aluminium motorkap nog eens 9 %
lichter gemaakt worden dan tot nu toe met alu-
minium mogelijk. Gebruik van zoveel verschil-

lende materialen maakt de productie wel lasti-
ger: het is een kunst om staal, aluminium en
kunststof plaatwerk precies op elkaar te laten
aansluiten in lakkleur en profilering. Ook iets
om goed rekening mee te houden bij schade-
herstel.
Verder kun je de 6-serie aankleden met vrijwel
al het denkbare. Genoemd is al de head-up dis-
play projectie op de voorruit van dashboardin-
formatie, een nieuwtje uit de 5-serie.
Meesturende koplampen, adaptieve snelheidsre-
gelaar, actieve besturing en vering, wat u maar
wilt. Standaard zijn runflat banden zodat ruim-
tebeslag en gewicht van een reservewiel uitge-
spaard worden. Daarbij hoort bewaking van de
bandenspanning, waar BMW het zowaar simpel
houdt: geen actief systeem met opnemers in elk
wiel, maar veel minder gevoelige meting (via de
ABS sensoren) van het wieltoerental. Aan de
andere kant is het airbagsysteem zeer geavan-
ceerd en uitgebreid, voor de VS omvat het zelfs
knie-airbags onderin het dashboard. ●

Het aluminium onderstel van de 6-serie komt ver-
gaand overeen met dat van de 5-serie. Net als bij
dat model kan als extra Active Steering met varia-
bele stuuroverbrenging worden gemonteerd, en
Dynamic Drive met hydraulisch verstelbare stabili-
satoren. Ook de afdekplaat aan het voorste sub-
frame, onder de motor, om de bodem van de auto
optimaal te stroomlijnen kennen we van de 5-
serie.

De carrosseriebouw is
nog verfijnder dan bij
de 5-serie met zijn alu-
minium front.
Motorkap en deuren
zijn bij de 6-serie van
aluminium, evenals de
torens waarin de voor-
ste veerpoten
bevestigd zijn. De spat-
schermen voor zijn van
elastische kunststof, de
achterklep van vezel-
versterkte harde kunst-
stof, de rest is van
staal.

Rem- en achterlichten bestaan uit een veld van
lichtdioden, voorzien van de nieuwe variabele
remlichtregeling die met extra licht aangeeft wan-
neer hard wordt geremd. De richtingaanwijzers
werken met gewone lampen, maar via lichtgelei-
ders zodat het toch lijkt of ook hier elektronica
achter schuilt. Peter Fokker
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