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RUBRIEKSKOP
Onderkop

Op foto’s ziet de nieuwe BMW coupé er al heel
bijzonder uit, de werkelijkheid doet er nog een
flinke schep bovenop. Laag, breed en agressief,
maar ook uitermate spannend en goed voor tal-
loze bewonderende blikken. BMW heeft met de
introductie van de 645 Ci heel wat tongen los
gemaakt en ook bij ons draaide de aanvanke-
lijke lichte aversie tegen zoveel ongegeneerde
vierwielige brutaliteit om in bewondering voor
minstens zoveel durf en individualiteit.
BMW gaat met de nieuwe Ci coupé uiteraard in
de top van het segment zitten waar Mercedes de
SL heeft en Lexus de SC430, waar Porsche de 911
nog steeds met succes weet te continueren,
Jaguar de stijlvolle XKR verkoopt, en waar
Chevrolet de onlangs geheel vernieuwde
Corvette terecht als iets bijzonders aanprijst. De
Beierse fabrikant levert de Ci in twee versies, de
‘standaard’ Ci voor € 101.000,- en de iets comple-
tere Ci S voor € 112.000,-. De verschillen betref-
fen vooral de uitvoering waaronder als meest
opvallende zaken de standaard 6-traps auto-
maat, metallic lak, navigatiesysteem, cd-wisse-
laar en speciale BMW-sportstoelen.

Stille bruut
BMW heeft al aangekondigd dat er op termijn
een 10-cilinder motor in de Ci komt. Deze moet
vooral de verbinding met de Williams-Formule1-
motor tot stand brengen, anders had de 6.0 liter
V12 ook wel kunnen ‘volstaan’. Maar totdat het
zover is moeten de klanten het met de 4.4 liter
Bi-Vanos/Valvetronic achtcilinder doen, die eer-
der al in de 7-serie werd gebruikt.
De V8 levert volgens de fabrikant een maximum
vermogen van 245 kW bij 6100 t/min en een
maximum koppel van 450 Nm bij 3700 t/min.

Dat zijn indrukwekkende cijfers voor een vier-
zits coupé die meer Grand Tourisme dan sporti-
viteit dient uit te stralen. Maar omdat de
meeste BMW-rijders hun auto vaak voor de
pure rijbeleving aanschaffen, is een krachtige
motor geen weggegooid geld!
Het starten van deze schitterende machine is
een belevenis waar we elke keer weer naar uit-
keken. De startmotor geeft heel even met een
licht jankend geluid een slinger aan het vlieg-
wiel en de motor ontwaakt. Met een zelfbe-
dacht ‘schopje op het gas’ komt de V8 iets ver-
sneld draaiend tot leven en begint dan
onmiddellijk prachtig rond te zoemen. Hoe
koud de krachtbon ook is, hij laat geen kuchje
horen, hij loopt alsof hij kort ervoor al warm
was gedraaid. Daarom ook verlopen de eerste
koude kilometers zo volmaakt zacht en sereen.
De BMW-motor maakt diepe indruk door z’n
zachte en trillingvrije loop en zolang je voor-
zichtig met het rechterpedaal omspringt, lijkt
de auto nog op een verlegen Duitse koorknaap.
Maar ga daarna eens op het gas staan en je
weet gewoon niet wat er met je gebeurt. Voor
de inzittenden wordt het van donkerbruin brul-
lende tot bijna hees gillende uitlaatgeluid
helaas grotendeels gedempt. Je hoort het wel,
maar het is ver weg. Omstanders weten wel
beter, die blijven even staan luisteren en kijken.
De BMW 645 Ci verandert op slag van een soe-
pele GT in een bloeddorstige sportwagen.
Alle lof ook voor de zestraps automaat die dit
allemaal volgt alsof het de normaalste zaak van
de wereld is. Korte, krachtige tussensprints wor-
den net zo waardig en schokvrij genomen als
een rustig tochtje langs de Vecht of een ritje
met Oma naar een duur restaurant. Het mooie

van deze bak is dat hij bij vaart minderen ook
automatisch begint terug te schakelen om
alvast de juiste versnelling klaar te hebben.
Voor wie daar oor en oog voor heeft, is dit een
geweldige ervaring, zo fantastisch eigenlijk dat
de lust om de bak handmatig te bedienen, je al
snel vergaat. Nergens voor nodig, de automaat
kan het beter en mooier!

Luxe verwennerij
De 645 Ci S is op papier een vierzits coupé. Dat
zal wel, maar dan toch voornamelijk voor de
Japanse markt. Wanneer wij in dat met leder
beklede en met hout afgewerkte interieur vier
Nederlanders willen proppen, zit niemand lek-
ker. Alleen voor korte ritten is de auto als drie-
of vierzitter te gebruiken.
BMW monteert in de duurdere Ci S bijzondere
BMW-sportstoelen. Deze zijn in allerlei richtin-
gen elektrisch verstelbaar (inclusief de lenden-
steun) en van drie geheugens voorzien. Dankzij
de eveneens elektrisch verstelbare stuurkolom
en met hulp van de in hoogte verstelbare
middensteun zit je als een vorst achter het klei-
ne, dikke en met zwart leder beklede stuurwiel.
Het instrumentarium wordt onder twee over-
kappingen uitgestald. Recht voor de bestuurder
bevinden zich de meer ‘dagelijkse’ instrumen-
ten zoals de snelheidsmeter, toerenteller,
brandstofmeter en, toch wel een beetje apart,
een olietemperatuurmeter. Op de middenconso-
le zit onder een aparte huif de complete digita-
le aanwijzing die door de iDrive-knop wordt

Aan de achterkant overheerst de nieuwe stijl van
het huis BMW. De bolle kofferklep, die als een los
achterdek op de auto lijkt te zijn bevestigd, is niet
ieders smaak. De LED-achterlichten zijn erg mooi.

Superieure sportcoupé maakt veel indruk

BMW op z’n best
Tot verrassing van velen zag BMW nog markt voor een

grote sportcoupé. Imposant, duur, fors gemotoriseerd

en weldadig uitgerust. Uw AMT-redacteur zakte in het

chique leder van de BMW 645 Ci S en constateerde dat

BMW zichzelf heeft overtroffen. Een absolute topper

onder de luxe sportcoupés.

Foto’s: Jan Lieftink
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bediend. Gelukkig heeft BMW de bediening
hiervan, ten opzichte van de onnodig ingewik-
kelde 7-serie, vereenvoudigd en bovendien van
een separate Menu-knop voorzien. Maak je nu
een draai- of tikfout, dan kun je snel weer
opnieuw beginnen. Gelukkig kan de 645 Ci-
bestuurder buiten de iDrive-mode om, snel de
airco of de audio verstellen en ook verder wijst
de werking van de meeste knoppen en schake-
laars zich zelf. Ook verder is de 6-serie wat nor-
maler dan de 7: de handrem zit op een gewone
plek en de selecteurhendel van de automaat
bevindt zich daar waar je die verwacht, op de
tunnel. Ook een onvoorbereide bestuurder kan

De BMW 645 Ci S heeft een uitermate opvallend,
bijna agressief uiterlijk. De bekende nieren steken
provocerend naar voren, de bumper maakt deel
uit van het totale front.

De middenconsole huis-
vest de navigatie, de
schitterende audio met
cd-wisselaar en het
communicatiesysteem.
Een aparte studie is
hier wel geboden.

Onder de middenarmsteun bevindt zich behalve een bergvak,
ook de telefoon. Vlak ervoor zit de ronde iDrive-knop, gelukkig
bijgestaan door een menuknop die een onverhoopt bedienings-
foutje weer snel weg poetst.

De achterbank is mooi om te zien.
Helaas ontbreekt de beenruimte
waardoor de bank meer een kunst-
object dan een zitmeubel is.

Het interieur is buitengewoon smaakvol en chic ingericht en aangekleed.
Mooie materialen, lekkere stoelen voorin en een interessant dashboard ver-
hogen de ambiance alleen nog maar.

De bestuurder kan zonder studie van het instruc-
tieboek zo met de 645 Ci S wegrijden. Het cockpit-
gevoel wordt verhoogd door het tweevoudige in-
strumentenbord. Functies als telefoon en radio
worden op het stuur bediend, de cruise control zit
links onder het stuurwiel.
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ting en de Hifi Professional Logic 7 met maar
liefst 13 speakers. Absoluut hemels! Onnodig te
vermelden dat de afwerking werkelijk perfect is.

Geen zwevend tapijt
Het onderstel bestaat uit dubbele wieldraagar-
men en schroefveren voor en achter, plus een
torsiestabilisator voor en achter. De zware coupé
wordt geremd door geventileerde schijven rond-
om, voorzien van ABS en EBD. Al direct na het
wegrijden voel je dat er niet alleen naar comfor-
tabel veren is gekeken, maar dat een solide,
sportieve wegligging ook meetelt. De besturing
is wel gevoelig maar niet al te licht en ook niet
al te direct. Je voelt hoe de auto met z’n onder-
stel alle oneffenheden van het wegdek blijft vol-
gen. Op slechte wegen geeft dat een wat
onrustig gevoel, maar op gladde wegen is deze
BMW op z’n best en kun je als bestuurder alles
met de auto doen. Natuurlijk ook mede dankzij
de wetenschap dat de elektronica je voor de
eventuele gevolgen van een bestuurlijke misstap
behoedt. Nou ja, je kunt ook te ver gaan, maar
die grens hebben wij nooit gevonden, zelfs niet
toen we de elektronica een keer heel stout heb-
ben afgezet. Dan nog stuurt de op 245/45 R18
banden geschoeide 645 Ci S als een bijna rasech-
te sportwagen, dan nog ligt hij als een huis op
de weg en ook dan geeft hij de bestuurder en
zijn inzittende(n) een gevoel van volledige
beheersbaarheid. De BMW 645 Ci S is, wat je
ook van het supermoderne, agressieve uiterlijk
mag denken, een topproduct! ●

Dick Schornagel

Computer dicteert
servicebehoefte
Ook bij de 645 Ci
hanteert BMW
‘Condition Based

De 4.4 liter V8, ook bekend van de 7-serie, komt tot
245 kW en een indrukwekkend koppel van 450 Nm.

Mocht service nodig zijn,
dan dirigeert het naviga-
tiesysteem de bestuurder
direct naar de dichtstbij-
zijnde BMW-dealer.
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Testmetingen
Max. koppel op rollenbank: ..................................450 Nm bij 3700 t/min

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ............ 245 kW bij 6100 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): .............................................. Nm bij t/m

Acceleratie:

0-80 km/h: .... 4,2 sec. ......0-100 km/h: 5,8 sec. ....80-120 km/h:.... 4,1 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 63 dBA ................100km/h: 65 dBA ..................120 km/h: 66 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 17,2 liter op 100 km ..................Buitenweg: 8,5 liter op 100 km

Combinatierit: ............................................................11,5 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..........................................14,1 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................250 km/h

Gegevens:BMW Group Nederland

Alleen al
om de rijei-
genschap-
pen is de

nieuwe BMW 645 Ci
S een verrukkelijk
topproduct. Met
deze auto ga je voor
je plezier een eind
rijden. De zachte
maar oh zo krachtige
en koppelsterke
motor is op zich al
een groot genoegen
om te mogen
beheersen maar tel
daar de zestraps
automaat bij op en
je hebt een combina-
tie die heel moeilijk
valt te verslaan.

De als een
vierzits
auto gepro-
pageerde

BMW Ci S is op z’n
best een 2+2 en zelfs
dan nog alleen
geschikt voor korte
stukjes. Alleen de
instap naar de indivi-
duele achterzittin-
gen is al een hele
toer en beenruimte
heb je er niet. Wel
hoofdruimte. Een
middenarmsteun
ontbreekt.

Modelserie en prijzen
BMW 645 Ci: ..............................................................................€ 101.000,-

BMW 645 Ci S: ..........................................................................€ 112.000,-

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

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

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

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

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

Hoofdairbags: ..............................................................................standaard

Xenon-verlichting: ......................................................................standaard

Regensensor: ................................................................................standaard

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

Automatische airco: ....................................................................standaard

Cruise control:..............................................................................standaard

Audiosysteem:..............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ................................standaard op S (645 Ci: € 3.803,-)

Automaat: ..............................................standaard op S (645 Ci: € 3.538,-)

Lederen bekleding: ....................................................................standaard

Elektrisch schuif/kanteldak: ..............................................optie € 2.300,-

Importeur: BMW Group Nederland,

☎ (070) 413 32 22, www.bmw.nl

zonder studie vooraf zo met deze 6 wegrijden.
De 645 Ci S is zoals je mag verwachten buiten-
gewoon compleet uitgerust. Wij zouden zo
gauw niet meer iets kunnen bedenken dat er
nog aan ons BMW 6-seriegeluk ontbrak! Ook
niet op het gebied van actieve en passieve veilig-
heid, erg belangrijk in zo’n supersnelle coupé.
Als bijzonderheden die de S-versie standaard
heeft noemen we nog de adaptieve bochtverlich-

Service’, kortweg
CBS. Afhankelijk van
de door de computer

geregistreerde
gebruikscondities en
informatie van diver-
se sensoren, wordt
een passende service-
interval bepaald. Die
ligt tussen de 20.000
en 30.000 km. Tijdens
de servicebeurt
wordt de olieplas
afgetapt en de motor
gevuld met schone
Longlife 01 olie.
Verder valt er voor
de autotechnicus
weinig te beleven.
Geen kleppen stellen,

geen distributie
werkzaamheden en
geen transmissieolie
verversen. De bou-
gies zijn na circa
100.000 km aan de
beurt en het luchtfil-
ter na pakweg
60.000 km. Ook dit
wordt gedicteerd
door CBS. ●
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