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RUBRIEKSKOP
Onderkop

De indrukwekkende M5 bezit zo angstaanja-
gend veel techniek dat je gewoon niet snapt hoe
ze dat allemaal onder dat kunstig gevormde
plaatwerk hebben weten te krijgen. En dat die
dan ook nog plaats kan bieden aan vier tot vijf
personen bovendien. Die maar wát graag willen
(mee)rijden, want een BMW M5 gaat bijna alle
begrippen te boven. De technische specificatie
van deze auto laat zich lezen als een spannend
science fiction boek, de auto zelf lijkt de bescha-
ving zelve. Tot je beter kijkt, want je kunt niet
om de enorme luchthappers in de voorbumper
heen en ook de indrukwekkende, agressieve 19
inch lichtmetalen wielen met 255/40 banden
vóór en 285/35 rubber achter, houden de blik
langere tijd vast. Al was het alleen maar om
langs het lichtmetaal naar de geperforeerde
remschijven te staren. Adembenemend, en be-
denk wel, die zitten daar niet voor niets! Lopen
we even achterom, dan wordt de blik vastgehou-
den door de opvallend dikke bumper, de vier
ronde uitlaten en het logo M5 op de kofferklep.
Uiteraard waren ook de ‘snelle’ luchtsleuven in
de flanken niet onopgemerkt gebleven. Het zijn
overigens neppers!
De huidige BMW M5 is de vierde generatie van
ongenadige beulen die BMW Motorsport in
München bouwt en dit is een auto met slechts
weinig echte concurrenten. Hij kost €129.349,-
en dat is nog relatief goedkoop. Er zijn maar
weinig sedans die daarbij in de buurt komen,
we noemen de stijlvolle en ook uiterst snelle
Jaguar XJR (€130.000,-) en uiteraard de Mercedes
CLS 55 AMG (€143.850,-).

Kracht in overvloed
De hoofdoorzaak van alle respect waarmee de
M5 alom wordt bejegend, bevindt zich onder de
motorkap. Daar ligt de machtige vijfliter V10
motor, een respectabele krachtbron die door
BMW Motorsport is ontwikkeld. Voor deze

motor gelden vrijwel uitsluitend superlatieven.
Motorsport maakte uiteraard gebruik van de
vele ervaringen die BMW in de racesport heeft
opgedaan. Vanzelfsprekend vinden we in deze
ultrasterke krachtbron bi-Vanos variabele
timing voor zowel in- als uitlaatkleppen, een
elektronisch gestuurde gasklep voor elk van de
tien cilinders, en een computer motormanage-
ment dat tot maximaal 200 miljoen berekenin-
gen per seconde(!) kan maken. De superlatieven
houden hiermee niet op, want deze motor kan
bij een maximaal toerental van 7750 t/min een
vermogen leveren van 373 kW en een maximum
koppel van 520 Nm bij 6100 t/min.
Bladerend door de meegeleverde handleiding
leren we dat de M5 een slangenkuil vol elektro-
nica is. Letterlijk álles aan de motor, het ESP, de
demping, DSC, de aandrijving en de versnel-
lingsbak is op meerdere manieren regelbaar en
verstelbaar. De bestuurder kan kiezen uit niet

minder dan 279 gecombineerde programma’s
die alleen al de rijdynamiek behelzen. Diverse
schakelaars op het stuur en op de middenconso-
le plus de onvermijdelijke i-Drive knop zorgen
voor de instelling daarvan. Interessant in dit
opzicht zijn de diverse instelbare mogelijkhe-
den waarmee je het aanspreken van het immen-
se motorvermogen plús het motorvermogen

Een diffuser en vier dikke uitlaatpijpen zorgen aan
de achterkant van de M5 voor de nodige opwin-
ding. Het geluid doet de rest!

Sportsedan met imponerende 5 liter V10

Raket op wielen
Niet alleen de Duitse prestigemerken brengen met regelmaat een supersnel topmo-

del uit. Ook Britten, Amerikanen en Japanners, om de Italianen niet te vergeten, gaan

graag een paar kilowatjes verder dan nodig is. Maar de Duitsers zijn er wel heel erg

goed in! De splinternieuwe, vierde generatie M5 is het sprekende voorbeeld.

Foto’s: Jan Lieftink
AUTO 
Test BMW M5

BMW Motorsport ontwikkelde een speciale vijfli-
ter V10 motor voor de M5 en M6. Deze enorme
beul levert een vermogen van 373 kW en een kop-
pel van 520 Nm.
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danks ons uiterst beleefd aangepaste rijgedrag
op Nederlandse wegen!
De zeventraps DSG met elf programma’s waar-
onder vijf in automaat en zes voor de handbe-
diening, wordt sequentieel bediend door twee
paddles aan het stuur of via de korte pook op de
middenconsole. De stand Drive (automaat) heb-
ben we slechts enkele kilometers uitgeprobeerd.
Zelf de schakelmomenten bepalen is fijner dan
automatisch rijden en de reacties op het gaspe-
daal zijn bij vrijwel elk toerental boven de 1500
t/min, angstaanjagend. De hoogste versnelling is
een echte rijversnelling want bij 100 km/h
draait de motor amper 2100 t/min en bij 120 in
stand VII nog maar 2750 t/min.

Niets te wensen
Het interieur van de BMW M5 werkt vergeleken
met het enorme potentieel van de auto, eerder
terughoudend dan optimaal sportief. Natuurlijk
zit je op sportief meubilair dat is bekleed met
geweldig fijn leer. De sportstoelen zijn in aller-
lei richtingen elektrisch verstelbaar. Het zicht
op de instrumenten is prima, de ergonomie en
de bediening van de schakelaars en de knoppen
is uitstekend, al is een bestudering vooraf wel
raadzaam. Hetzelfde geldt voor de i-Drive.
Vanzelfsprekend is álles wat je maar kunt be-
denken in de BMW M5 standaard aanwezig, zo-
als een navigatiesysteem, head-up display, elek-
trisch bediende voorstoelen met geheugens, een
gescheiden klimaatregeling en nog zoveel meer
dat een exacte opsomming bijna geen doen
meer is. We zouden misschien nog kunnen zeu-

zelf, kunt regelen. Hoe je dat ook doet, en wat
je ook doet, het is altijd buitengewoon véél,
krachtig, hardhandig bijna en vooral ruim vol-
doende om op zowel de inzittenden als de bui-
tenwereld, een diepe, diepe indruk achter te
laten. Want de BMW M5 is een superauto.

Heel vaak tanken
Onmiddellijk na de koude start produceren de
vier ronde uitlaten een dreigend geluid dat
spoedig overgaat in een indrukwekkend en lon-
kend motorisch geronk. Binnenin hoor je daar
verder vrij weinig meer van, zelfs iets te weinig
vinden wij want het bijzondere van de M5 raakt
daardoor wat op de achtergrond. Dat geldt even-
wel niet voor de prestaties die meer dan enorm
zijn en die de bestuurder op elk gewenst mo-
ment ten volle kan aanspreken. We zijn ook nog
speciaal naar Duitsland gereden om de werke-

lijke topsnelheid uit te proberen en kwamen tot
de conclusie dat deze inderdaad elektronisch
tot 250 km/h is begrensd, de teller wijst dan 270
km/h aan. Dat (snel) rijden met de M5 heel veel
brandstof kost zal niemand verbazen. Wij ver-
bruikten gedurende de testperiode gemiddeld
19 liter op 100 km, en dat deden we zelfs on-

BMW heeft de M5 een tamelijk onopvallend uiter-
lijk meegegeven. Toch zorgen de luchthappers, de
forse wielen en de nep luchtopeningen in de voor-
schermen voor een ongebreidelde belangstelling
van vele weggebruikers.

Het dashboard is tamelijk standaard maar wanneer
je verder zoekt zie je diverse verschillen die met de
M5 te maken hebben. Waaronder de head-up dis-
play. Het interieur is fraai afgewerkt in mooi leder.

De bestuurder kijkt op een vrij nor-
maal instrumentarium maar afwij-
kend zijn onder meer de meter voor
de olietemperatuur en de elektroni-
sche motoroliepeil controle op het
dashboard. Een peilstaaf is er niet
meer, lees vooral de handleiding!

Op de middenconsole bevinden zich naast de
pook, knoppen voor de i-Drive, drive logic van de
sequentiële M-bak, elektronische schokdemperre-
geling EDC, dynamische stabiliteitscontrole DSC en
de M motordynamiek regeling.
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ren over te weinig (tunnel)bakjes en over de
afwezigheid van een skiluik maar ach, het gaat
hier vooral om een sportieve auto en de aanwe-
zigheid van twee mooie bekerhouders in het
dashboard, leeslampjes voor en achter, een olie-
peilcontrole en olietemperatuurmeter maken
weer veel goed. Qua veiligheid is er alles aan
gedaan om na een onverhoopte crash onge-
schonden uit de auto te kunnen stappen. Het
dikke, lederen stuurwiel (elektrische stuurko-
lomverstelling) omvat diverse knoppen voor de
bediening van de audio plus een knopje voor
het inschakelen van de diverse M voorkeursin-
stellingen.

Vol vertrouwen
Niet alleen brute kracht en supersportwagenpre-
staties zijn het kenmerk van de BMW M5 van de
vierde generatie. Ook besturing en wegligging
mogen er zijn. BMW monteert MacPhersons en
een stabilisatorstang vóór en een multilink
achteras plus EDC actieve demping en een varia-
bel sperdifferentieel. De 1730 kg wegende M5 is
geen lichtgewicht en ook voel je het zware (240
kg) motorblok voorin liggen. Maar de gigapre-
staties die de auto levert kunnen prima op de
weg worden overgebracht, de banden kleven
aan het asfalt en de diverse actieve veiligheids-
programma’s zorgen ervoor dat bijna alle stuur-
fouten worden weggepoetst. Een supersnelle
maar toch veilige en voorspelbare auto zou je
denken. Maar het leukst wordt de M5 natuurlijk
met zoveel mogelijk van die systemen uitgescha-
keld en dan met de rechtervoet stevig op het
gas. Dankzij de enorme kracht aan de achter-
wielen, het lekker zwaar aanvoelende, directe
stuur en het gevoel dat je van het onderstel via
stoel en stuurwiel krijgt doorgegeven, kun je
uiterst eenvoudig powerslides opwekken en zo
geeft de auto zijn bestuurder al snel het gevoel

Gebruiksafhankelijk onderhoud
Ook bij de M5 past
BMW ‘Condition
Based Service’ toe.
Dat betekent dat de
gebruiksomstandig-
heden de frequentie
van het onderhoud
bepalen. Vele senso-
ren registreren
nauwkeurig de
gebruikscondities en

voeden de boord-
computer met infor-
matie. Deze rekent
vervolgens uit wan-
neer het tijd is voor
een oliewissel
(meestal tussen de
20.000 en 25.000 km)
en wanneer de diver-
se slijtagedelen aan
vervanging toe zijn.

Slijtagegevoelige
onderdelen als rem-
blokken, bougies,
luchtfilter en het
microfilter worden
niet langer preven-
tief vervangen, maar
wanneer het werke-
lijk nodig is. Het ver-
vangingsmoment is
via de boordcompu-
ter op te roepen.
Voor de motorsme-
ring adviseert BMW,

Castrol TWS 10W60.
De V10 motor is
voorzien van onder-
houdsvrije hydrauli-
sche klepstoters. Ook
de distributie, met
ketting, is vrij van
onderhoud. De 7-
traps automaat is
voor het leven
gesmeerd, wel wordt
de transmissieolie na
de eerste 2000 km
éénmalig ververst. ●

De conditie van diverse slijtagedelen wordt
bewaakt door een slimme computer. Het beeld-
scherm toont wanneer diverse componenten aan
vervanging toe zijn.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ............373 kW bij 7750 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ................................520 Nm bij 6100 t/m

Acceleratie:

0-80 km/h: .... 2,8 sec. ......0-100 km/h: 4,7 sec. ....80-120 km/h: ....3,5 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 60 dBA ................100km/h: 64 dBA ..................120 km/h: 66 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 22,7 liter op 100 km ................Buitenweg: 10,2 liter op 100 km

Combinatierit: ............................................................15,8 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..........................................19,2 liter op 100 km

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

Elke meter
die je met
de M5 af-

legt is een feest. Je
voelt voortdurend
met iets heel bijzon-
ders onderweg te
zijn. De besturing, de
wegligging, de in-
drukwekkende pres-
taties, de fantastische
motor en niet in de
laatste plaats de ab-
solute toptechniek
maken van de nieu-
we M5 een begeer-
lijke superauto!

De BMW
M5 is zo
enorm dor-

stig dat zelfs de 70
liter brandstoftank
in korte tijd weer
leeg is. Dat zal de
gemiddelde M5 rij-
der wellicht weinig
deren, maar om
steeds weer te moe-
ten tanken is ook
onhandig. Voor de
rest: een auto waar-
op je niets durft aan
te merken.

Modelserie en prijzen
BMW M5: ..................................................................................€ 129.350,-

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

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

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

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

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

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

Bandenspanningscontrole: ........................................................standaard

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

Adaptieve bochtverlichting: ....................................................standaard

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

Elektrische zijruiten: ..................................................................standaard

Automatische klimaatregeling: ................................................standaard

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

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

Navigatiesysteem: ......................................................................standaard

7-traps automaat: ......................................................................standaard

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

Park Distance Control: ..............................................................standaard

BMW Group Nederland

☎ (070) 413 32 22

www.bmw.nl

dat hij een geweldige coureur is. Een heel be-
langrijk deel van de pret! Dat de elektronisch
instelbare vering ook in de basis afstelling al
hard en sportief is, mag de pret absoluut niet
drukken. Integendeel zelfs. ●

Dick Schornagel
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