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AUTO 
BMW M5 technisch bekeken

Superkracht uitvoerig elektronisch begeleid

Hogere regeltechniek
Een keurige sedan met de explosieve kracht van een

racer, geinig toch? Zo ontstond de M5. Hij groeide uit

van een soort bouwdoos sportsedan tot een hoogst

gespecialiseerd pk-monster. Inmiddels is hij zo sterk dat

er een reeks aan elektronische wonderen der techniek

aan te pas komt om het beheersbaar en leuk te houden.

Eerder beschreven we in AMT al uitvoerig de
volledig nieuwe V10 die BMW speciaal voor de
M-modellen ontwikkelde, in gelijke uitvoering
zit hij nu in de M5 en M6. Een hoogtoerige
motor met een flinke schep Formule 1-sfeer, die
uit vijf liter inhoud 107 pk meer haalt dan de
eveneens vijf liter metende V8 uit de vorige M5.
Dat vergt wel 7750 t/min, 1150 meer dan de V8
voor maximum vermogen nodig had. Tevens
leverde die laatste maar 20 Nm minder koppel,

en komt net dat beetje meer er bij de V10 pas
uit bij 6100 t/min, 2300 toeren hoger dan het
hoogste koppel van de voorgaande V8.
Dat haalt wel een beetje het verhaal onderuit
waarin BMW betoogt dat deze hoogtoerige V10
een betere keus is om (nog) betere prestaties te
bereiken dan het groter maken van de V8 of er
een turbo tegenaan te schroeven. Beide laatste
maatregelen hadden een stuk meer koppel
opgeleverd. Maar goed, de V10 is een motorisch

kunstwerk en het is heel knap dat BMW hem in
massa gelijk kon houden aan de afgeloste V8.
En zo’n sneldraaiend aggregaat geeft natuurlijk
meer racesfeer. Bij het starten heb je niet eens
meer vermogen dan in de oude M5, automa-
tisch wordt de motor begrensd op 400 pk. Pas
met een knopje op de SMG-schakelpook kun je
die 100 extra pk’s oproepen, met datzelfde
knopje kun je naar het sportprogramma waar-
in het by wire gaspedaal directer gaat reageren.

Motor vol hoogstandjes
In het kort nog wat over de V10, die maar net
in de 5-serie neus past. De motor wordt groten-
deels met de hand gebouwd, terwijl de M5 als
geheel al sinds de vorige generatie niet meer
handmatig bij Motorsport wordt verbouwd,
maar gewoon tussen de normale 5-series uit de
fabriek rolt. Alleen de afwijkende motor is nu
handwerk. De versterkingsplaat tussen motor-
blok en carter vraagt speciale afdichting, tien
aanzuigkelken met elk een eigen gasklep instel-
len vraagt ook bijzondere aandacht.

Foto’s/Tekeningen: BMW

Het lijkt gewoon een 5-serie met een andere motor
en een spoilerset, maar het vergde veel aanpassin-
gen om de aandrijflijn in te bouwen en alles op het
nieuwe prestatiepeil af te stemmen. En dan ook
nog zonder veel gewicht toe te voegen, het scheelt
maar 35 kg met de vorige (kleinere) M5.
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Traditie is dat BMW Motorsport een eigen
motormanagement ontwikkelt, ook voor deze
V10 kwam daarvan weer een nieuwe generatie.
De motorelektronica moet immers erg snel zijn
om maximaal 8250 t/min bij te houden. Hij
werkt acht keer sneller en heeft tien keer meer
geheugen dan het motormanagement dat voor
de M3 werd gemaakt, er zitten drie 32-bit pro-
cessors in die ruim vijftig verschillende inko-
mende signalen verwerken.
Zo moet het management ook rekenen met de
ionenstroom meting, die via de bougies bij-
houdt of de verbranding normaal verloopt en
zo met name waakt tegen detonatie. Een mooi
systeem dat elke cilinder apart meet. Dat
gebeurt door via extra elektronica stroom op de
centrale elektrode van de bougie te zetten, tij-
dens de verbranding treedt ionisatie op in de
cilinder waardoor het verbrandingsgas gelei-
dend wordt. Door deze geleiding te meten is
vast te stellen of de cilinder slagen overslaat, of
dat de verbranding abnormaal verloopt door
detonatie.
Zowel motor, transmissie als remmen vragen
veel koeling, terwijl tevens de rijwind optimaal
langs en onder de auto geleid moest worden
om opwaartse stuwdruk bij hoge snelheid te
beperken. Vandaar dat de aangepaste bumper-
spoilereenheden zorgvuldig uitgekiende ont-
werpen zijn. Bovendien was er in de neus wei-
nig ruimte voor koelers, en zuigt de motor met
zijn twee aparte luchtfilterkasten aan achter
openingen in de voorspoiler. De bodem van de
5-serie moest achteraan veranderd worden om
plaats te maken voor de dikke uitlaten, en hij is
versterkt rond het subframe voor de achteras.

Volledig programmeerbaar
De rest van de aandrijflijn is eveneens nieuw,
met voorop de geautomatiseerde zeventraps
SMG-versnellingsbak. Met een versnelling meer
dan voorheen, en nu ingebouwde elektro-
hydraulische bediening, in plaats van een hand-
bak met buiten aangeschroefde automaat voor
de bediening. Het krijgt ook steeds meer weg
van een automatische transmissie, met elf scha-
kelprogramma’s ter beschikking. Zes voor
sequentiële bediening met de hand, maar ook
vijf verschillende programma’s voor automa-
tisch schakelen. Die vijf programma’s kiest de
auto ook automatisch, de zes handbediening
opties mag de bestuurder zelf kiezen met een
knop naast de schakelpook.
Het kan ook met een ‘MDrive’ knop op het
stuur, die een reeks voorkeurinstellingen voor
tal van zaken inclusief de SMG-transmissie
oproept welke eerder met de befaamde iDrive
éénknops bediening zijn gekozen. Samen met
het gewenste schakelprogramma wordt onder

meer de instelling van schokdempers, stabili-
teitsregeling, eventueel head-up display en
automatisch verstelbare stoelen opgeroepen.
Spectaculair is de Launch Control voor hen die
de ervaring missen om 500 paarden te mennen.
Bij deze programmakeus hoef je alleen maar de
pook in ‘opschakelstand’ geduwd te houden en
vol het gas in te trappen. Elektronica zet de
motor in optimaal starttoerental, zodra je de
pook loslaat koppelt de transmissie aan, het gas
geven en schakelen wordt helemaal voor je
geregeld met een optimale mate van wielspin.
Tussengas bij het schakelen kan de sturing van

de bak zelf verzorgen, er is ook een functie die
bij terugschakelen de koppeling even opent als
de auto weinig grip heeft en neigt tot slippen
op te sterke motorremwerking.
Om wielslip als gevolg van de aandrijving te
voorkomen is de achteras voorzien van een
automatisch sperdifferentieel. Dat werkt zoals

Natuurlijk zit de V10 motor vol met bijzondere
snufjes. Hier zien we de rij aanzuigtrechters van
één cilinderbank, met ernaast de motorgestuurde
as die vijf gaskleppen bedient. Voorop het cilin-
derkopdeksel de stuureenheid die elke bougie laat
functioneren als klopsensor.

Kern van de zaak is natuurlijk 
deze volledig nieuwe 5.0 V10,
inmiddels ook toegepast in de M6
coupé. De holle nokkenassen hebben
een combinatie van ketting- en tand-
wielaandrijving, met vier extra snel
werkende VANOS-verstellers erop.
Voorop de motor is ook de ketting-
aandrijving naar de variabele olie-
pomp te zien.

Hoge toerentallen vereisen een lichte constructie
van oscillerende delen. Dus heeft de V10 17,5 %
lichtere bewegende delen dan de V8 van de voor-
gaande M5. Kleinere klepstoters, enkele klepveren
en kleppen met 5 mm dunne stelen, die ook zo
min mogelijk de stroming van in- en uitlaatgas
hinderen.
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De productie van de M5 loopt nu mee met die van
de gewone 5-serie. Te zien is dat diverse hulpag-
gregaten helemaal voorin de neus geplaatst
moesten worden om ruimte te maken voor de
motor. Let op het compacte samenstel van koelers
(motor, olie, airco, stuurbekrachtiging), waar twee-
maal zoveel lucht doorheen moet als bij een 545i
nodig is.

De geheel nieuwe SMG-transmis-
sie kreeg liefst zeven versnellin-
gen en geïntegreerde elektrohy-
dralische bediening. Hier naast de
bak de hydrauliekeenheid die tot
90 bar druk levert. Bovenop de
servo-eenheid die vier schakelassen
bedient, rechts naast de bak zit een
koeler voor de transmissieolie.

Het onderstel komt in principe overeen met de op
zich al mooie constructie, grotendeels in alumini-
um, van de 5-serie. Maar het is op veel punten
versterkt, en er zitten remmen van de 7-serie in.
Het differentieel heeft extra koelribben, in de ver-
sterkingsplaat van het voorste subframe zijn extra
openingen te zien die koellucht naar de transmis-
sie voeren.

Een optioneel head-up display toont grafisch de
toerenteller om schakelpunten aan te geven. In
een permanent verlichte rand langs de toerentel-
ler in het dashboard verschuift met de olietempe-
ratuur het oranje en rode gebied langs de schaal.

Peter Fokker

een Haldex-koppeling. Bij toerentalverschiltus-
sen de uitgaande assen gaat een hydraulische
pomp werken, die een platenkoppeling aan-
drukt. Zo ontstaat een progressieve sperwer-
king tot 100%, die vanzelf wegvalt zodra beide
achterwielen weer even snel draaien.

Sportiviteit op maat
Naast motorkracht en schakeling kunnen ook
stabiliteitsregeling en schokdemping door de

bestuurder worden ingesteld. De continu varia-
bele EDC-schokdempers met een elektronisch
verstelbare omloopklep erin kunnen in drie
programma’s aangestuurd worden: een comfor-
tabel soepele variant, een stug sportieve variant
en de ‘normale’ stand waarin de dempers stug-
ger werken naarmate er meer en grotere onef-
fenheden onder de wielen door gaan. In over-
eenstemming met de EDC-instelling kiest de
stuurbekrachtiging één van twee Servotronic-
regelingen, waarmee de variabele bekrachti-
ging een meer sportieve of meer comfortabele
lijn kan volgen.
Ook voor DSC-stabiliteitsregeling worden drie
keuzes geboden. Er is naast de gewone stabili-
teitsregeling een Dynamic Mode die niet alle
wielslip bestrijdt maar pas ingrijpt tegen dat de
grens wordt bereikt, en het DSC kan helemaal
uit (onder andere om de Launch Control te
gebruiken). Wie nog een greep heeft gedaan in
de optielijst krijgt extra keuzemogelijkheden.
Zo kan men kiezen of het head-up display nor-
male essentiële rij-informatie geeft, of specifiek
sportieve informatie met onder meer een waar-
schuwingslamp die het beste schakelmoment
aangeeft. Automatisch verstellende sportstoelen
hebben ook drie programma’s, net als EDC-
schokdemping. Dat bepaalt hoe de stevigheid
en breedte van de zijsteun in de stoelleuning
versteld worden, reagerend op de rij-omstandig-
heden (onder meer stuurhoek en dwarsversnel-
ling). Zo krijgt de M5-rijder de beschikking over
tot dik 250 mogelijke instelcombinaties, een
woud van mogelijkheden waarin weinigen goed

de weg zullen vinden.
Met al die toeters en bellen pakt de M5 niet
licht uit, hij weegt 125 kg meer dan een ook
lang niet karig opgetuigde 545i. Alleen komt
hij met 1755 kg maar weinig boven de vorige
M5 uit. En boven de B5 van huistuner Alpina.
Die toont de weg die BMW zelf niet koos.
Alpina voorziet de 4.4 V8 in de 545i van een
mechanische compressor en haalt ook 500 pk.
Maar dan met 700 Nm koppel bij een relatief
bescheiden 4250 t/min. Tja, wat is wijsheid? ●
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