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Conventioneel maar a/tracf;ef 1I(1!! lijn is het goed-gepTOportiullee rde, beschaafde
carrosseriemodet van de niel.we B.M. W. 1500 Sedan. Ook de (ieh te rporfiereu gevel:
een ruime entree.

Modernste Autotechniek op de Weegschaal

De zaken op tuelaatbare wijze vereen-
voudigend. kan men zeggen dat de
Bayerische Motoren Wcrke nog TI •• t
op tijd uit een kritieke situatie ge-red
ójn door de- voorspoedige carrière van
het tweecilindertype ,,700". Niet alleen
omdat de afzet hiervan - circa 65.000
stuks in de afgelopen twee jaar - de
BMW-pl'oduktie weer op een renda-
bele basis bracht, maar óók omdat dit
commerciële succes véél ertoe heeft
bijgedragen, het vertrouwen in de me-
gelijkheden van de befaamde Münche-
nel' onderneming te herstellen bij hen,
die nog een bom duiten moesten four-
neren alvorens het bedrijf weer hele-
maal gezond en "self-supporting" kon
zijn. Onder meer dienden de fabrieks-
installaties te worden gemoderniseerd
en uitgebreid om de effrciénte serie-
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door

Ir. J. W. van Wamelen

BMW ~.,1500~"verscheelt tcn tonele

produktie van nog een ànder BMW-
type mogelij k te maken.

Met de introductie van het model LS,
enige maanden geleden. is de twee-
cilinder een nog heel wat aantrekke-
lijker propositie geworden dan hij van
oorsprong al was, en niet alleen dàár-
om is de rol van het type 700 kenne-
lijk neg long niet uitgespeeld. Te zij-
nel' tijd (over een jaar of twee. bij-
vuorbeeld) zien wc in de ruimere LS-
achtersteven nog wel eens een vier-
ciIinder- motor versehij nen.

Anderzijds ligt het voor de hand. dat
de fabricage van een auto in deze
lage prijsktasse - tenzij in massa-pro-
duktie. waarvoor de outillage kapita-
len verslindt - op den duur geen

voldoende bcstaansbasis vormt. Bo-
vendien liggen de ervaring. de traditie
en de renommee van BMW (te koste v

lijke zaken om ze ongeëxploitecrd te
laten') bepaald niet up het gebied van
de pupul ai re wagen.

Nu worden in München de exclusieve
achtcilinder-modellen óók nog wel ge-
maakt, en voor zó dure auto's is hun
verkoop waarlijk niet onbevredigend:
verleden jaar ruim 1:>00stuks. Hierbij
gaat het echter toch té zeer om het
"andere uiterste" dan dat de desbe-
treffende semi-hand werk-activiteit een
toereikende aanvulling zou kunnen
vormen van de ,,700"-preduktie. Wat
BMW daarnáást het beste past - zo
kan ook een oningewijde nog wel na-
gaan - is het bewandelen van een
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tussenweg met de seriefabricage van
een middelfoT1Jl,(1at-klassewagen welke.
in de technisch hoogstaande uitvoering
die het publiek van dil merk verwacht
en verlangt, niet al te veel behoeft te
kosten.
Nog altijd zijn de nodige liefhebbers
van "iets fijns" bereid om, bijvoor-
beeld, 11 of 12 mille uit te geven aan
een aula die zo op het oog niet méér
biedt dan sommige modellen van 8 of
9 duizend gulden doen, indien voor
het verschil maar extra-kwaliteit en
raffinement worden geleverd.

Gedegen ontwikkelingsPToces_
Vergeleken bij de geweldige bedra-

gen die met de produktie-outillage
voor een toe te voegen type zijn ge-
moeid, kost het ontwerpen, ontwikke-
len en beproeven ervan betrekkelijk
weirug. en men werkte achter de
BMW-schermen dan ook reeds enige
jaren aan een prototype in het boven-
bedoelde genre toen de middelen voor
het organiseren van de serie-produktie
"eindelijk" beschikbaar kwamen. Er
wordt nu te Milbertshofen een grote
fabriekshal gebouwd, waarvan de in-
richting omstreeks de a.s. jaarwisse-
ling gereed zal zijn, en waarin men
dan ISO exemplaren van het type 1500
per dag wil gaan maken. Intussen zal
de nieuwe BMW op noodzakelijkerwijs
bescheiden schaal nog in de bestaande
fabriek worden vervaardigd, opdat zo
spoedig mogelijk kan worden begon-
nen met het afwerken der zêér vele
bestellingen die reeds binnengekomen
zijn sinds de enthousiaste ontvangst
welke het prototype op de Frankforter
tentoonstelling van september 1961 ten
deel viel,
Het waren een tiental wagens uit een
vóórserie van, naar we menen, vijftig
stuks, welke voor proefritten hebben
dienst gedaan toen BMW in het begin
van juni de internationale pers invi-
teerde tot een kennismakings-bijeen-
komst aan het Tegern-meer in Zuid-
Beieren. Iedere genodigde journalist
die ook maar half kon, was daar héél
present!
De bij die gelegenheid bekend gemaak-
te Duitse prijs van DM 9485.- lig!
ongeveer 1000 Mark hoger dan het ne-
gen maanden geleden onder voorbe-
houd door de fabriek genoemde be-
drag. De Directie motiveert dit eens-
deels met het daarná juist aanmerke-
lijk gestegen kostenniveau in de in-
dustrie (voor lonen en materialen),
anderdeels met het sindsdien nog aan-
brengen van enkele waardevolle wij-
zigingen die de produktiekosten heb-
ben verhoogd. Hoe dit ook zij, de des-
tijds aangekondigde richtprijs leek ons
meteen al onwaarschijnlijk laag VOOI'

In hel midden tJan I!el !uchtroos/CT kan
men nog we! iets V(ln het oude B.M.W.-
radialeliTscheT17I terugvinden. Het front
helt enigszins voorover. Richtingaanwij-
zer-knipper!ichten stralen ook ·zijwaarts
uit.

het object in kwestie, gefabriceerd met
de zorg die men van BMW verwachten
kan, en specialisten uit de industrie.
beter tot oordelen bevoegd dan Uw
dienaar, bleken dezelfde mening te zijn
toegedaan.
Omtrent de Nederlandse prijs is nog
niets bekend, en het betekent slechts
een particulier vermoeden onzerzijds,
dat het bedrag zoiets van 12 mille
wordt. De exportprijspolitiek der ver-
schillende Duitse automobielfabrieken
varieert namelijk té zeer dan dat men
een betrouwbare schatting kan baseren
op de Nederlandse prijzen van Duitse
typen die in hun moederland ongeveer
evenveel kosten als de nieuwe BMW.
De fabriek ziet als potentiële concur-
renten voor haar jongste schepping (op
de binnenlandse markt) een stel aan-
biedingen tussen de prijsgrenzen van
globaal DM 8000.- en DM 10.500.-.
en rekent tot de mogelijke rivalen lo-
gischerwijs ook bepaalde import-rue-
dellen uit dit prijsgebied. Op de pers-
bijeenkomst vermeldde een Directielid
in dit verband de Peugeot 404, de snel-
le Ford Taunus 17M~TS (met schijf-
remmen vóóraan en een iets vergrote,
tot 77 pk "versterkte" motor; hier te
lande niet op de markt. althans niet
gepousseerd), de Volvo's P, 121 en P.
122-S, de Fiat 1800-B, de Citroën
ID(eal) 19, de Opel Kapitän (eenvou-
digste uitvoering) en de Mercedes-ty-
pen 180 en 190. De snelle TS-editie
van de Borgward Isabella zou tot dit
groepje hebben behoord als het Bre-
mense merk niet van het toneel ver-
dwenen was; in München verwacht
men trouwens, een flink deel van de
ex-Borgward-cliëntèle te mogen be-
dienen (en wordt min of meer gere-

kend op een binnenlandse ,,1500"-afzet
van 22.000 stuks in 1963).
Wie nu het nieuwe produkt op de Ne-
derlandse markt zijn "plaats" wil ge-
ven, zal met betrekking tot de propo-
sities waarop de belangstelling van een
BMW-gegadigde ook kan zijn gericht
(zodat het om rivalen gaat) de hierbo-
ven weergegeven zienswijze van de fa-
briek o.i, wel héél moeilijk kunnen
delen. Men behoeft bepaald niet diep
in het signalement van de nieuweling
te duiken om tot de overtuiging te ko-
men, dat van zoiets als een "keuze"
tussen deze wagen en een Opel Ka-
pltän of een Citroën ID in normale ge-
vallen toch werkelijk geen sprake kan
zijn! De eigenschappen en mogelijkhe-
den van de laatstgenoemde twee typen
verschillen daartoe al te sterk met die
van de BMW, zulks om de doodsimpele
reden, dat hun respectieve construc-
teurs van totaal andere doelstellingen
zijn uitgegaan,

Zonde)' directe rivaal.
Ook echter de overige modellen op het
"Beierse lijstje" vertonen feitelijk té
weinig overeenkomst met onze debu-
tant, in karakter, afmetingen of capa-
citeiten, om als directe soottgenoot-
mededinger te kunnen worden be-
schouwd. Indien men uitgaat van zulke
hoofdkenmerken als wagenformaat.
motorgrootte. prestatiepeil en áárd der
rijkwaliteiten, plus natuurlijk de prijs,
dan is in het gehele, rijk-gesorteerde
typenarsenaal der internationale auto-
mobielindustrie géén strikt vergelijk-
bare wagen, géén echte rivaal van de
Münchener jonggeborene te vinden.
De concurrentie bestaat m.a.w. dáárin,
dat zovele aspirant-kopers bij de aan-
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schaffing van een nieuwe auto geheel
ongelijksoortige typen in hun overwe-
gingen betrekken. Maar nogmaals: in
een Kapitän als keuze-alternatief voor
de BMW 1500 geloven we niet!
Van BMW kon men niet anders ver-
wachten dan een model met ongewoon
hoog snelheidspotentieel in verhou-
ding tot het motorformaat, en het stond
dan ook bij voorbaat vast, dat uit die
1,5 liter veel meer dan een normaal
vermogen zou worden gehaald. Aan-
vankelijk waren het 75 pk, netto, maar
na eind vorig jaar kennis te hebben
genomen van de jongste tendens en de
meest recente resultaten op dit gebied,
achtte de fabriek het raadzaam, er nog
een schepje bovenop te doen, zodat de
motor in produktievorm 80 DIN-pk
(netto) en 90 SAE-pk (bruto) kan ont-
wikkelen, (Juist diezelfde cijfers vindt
men bij de Volvo P. 122-S en de Mer-
cedes-Benz 190, echter "uit" cilinder-
inhouden van resp. 1,8 en 1,9 liter.)
Het bij de BMW hierdoor bepaalde
specifiek vermogen van ruim 53 resp.
60 pk per liter is voor een toerwagen-
krachtbron zéér hoog. Afgezien van de
1,3-liter Alfa Romeo-motor in de ge-
pousseerde uitgave voor dat wolfje in
schaapskleren, de Giulietta T_1. Sedan
- waarbij het genoemde cijfer nog
wordt overtroffen - is er géén niet-
sportwagen-machine tussen 1 en 2 li-
ter welke ook maar in de buurt van
die 60 pk per liter komt.

Roya teV'ierzitter.
Uit de aard der zaak hangt het met
een gegeven motor bereikbare presta-
tieniveau in hoofdzaak af van hetgeen
hij te trekken krijgt aan voertuigge-
wicht en -volume, dit laatste met het
oog op de luchtweerstand. Het kwam
el' voor BMW dan ook bijzonder op
aan, de afmetingen van de vierdeurs-
wagen zódanig te kiezen - en vervol-
gens de zelf-dragende carrosserie dus-
danig te construeren - dat eensdeels
een door het publiek gewaardeerde zit-
ruimte en anderdeels de nodige stijf-
heid van rompstructuur zou worden
verkregen, voor de laagst mogelijke
belasting van de krachtbron.
Het blijkt te zijn uitgedraaid op een

Veel vun. wat in de tekst wordt besproken vindt men op deze 'Ill.otor!ekeningen terug.
De hier rechtop {l/gebeelde machine wordt zijwaarts het/end ingebouwd (zie stand
carburator). De verhogingen op de zuigers houden verband met het teweegbrengen
vaft wervelingen in het gecompTimeerde ga.tmengsel. Let op het verloop der inlaat-
leidingen. Ventilator vaft plastic.

Sedan met een wielbasis van 2,55 me-
ter, een grootste lengte van 4,44 en
dito breedte van 1,71 meter, terwijl de
hoogte in onbelaste staat 1,45 m en
volbezet 1,40 m bedraagt. Deze maten
komen zo ongeveer overeen met die
van de vierdeurs Volvo, de Ford Tau-
nus 17-M, de Peugeot 404 en de Fiat
1800-B. Ook wat de interieurafmetin-
gen betreft (zie de bewuste tekening)
hoort de BMW wel in deze groep thuis.
Het gaat derhalve om een 4- à 5-per-
soons-wagen met in alle drie dimen-
sies de nodige ruimte voor gerieflijke
accomodatie: men moet de bestuurders-
zitting al abnormaal vèr achterwaarts
stellen, wil een làngbenige achterbank-
passagier met zijn knieën in de ver-
drukking geraken. Tenslotte kenmer-
ken ook de royale bagagebergplaats en

Aan de interieuTmaten op deze schets kunnen nog wQTden toegevoegd; breedte over
eHebogen en heupen 1.38 meter, vóór en achter; schouderbreedte 1.34 meteT
vóór en 1.32 meteT achter. De Toyale hoofdruimtematen gelden VOO1' onbelaate zitting.
NaaT voren gestelde zitting komt tevens iets omhoog. De leuning is ntet t>erstelbaar
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de gemakkelijke entree door de vier
portieropeningen een automobiel, waar-
bij in geen enkel opzicht op comfort-
gevende afmetingen blijkt te zijn be-
knibbeld ten behoeve van prestatie-
winst. De fabriek is zo verstandig ge-
weest om van het type 1500 géén "ver-
kapte" sportwagen te maken.

Wat het gewicht aangaat, heeft BMW
het met een fraai staaltje van "inwen-
dige" carrosserie-architectuur klaar-
gespeeld om in de kennelijk zéér ro-
buuste en structureel-stijve wagen-
romp het plaatstaal zó efficiënt te ver-
werken, dat het vehikel (compleet uit-
gerust doch "droog") nog géén 1000 kg
weegt; het schelen er 4. Voor een 1,5-
liter-model van het gegeven formaat
is dat op zichzelf niet zo bijzonder
licht; de Taunus 17M-TS, bijvoorbeeld,
weegt met een grotere motor (zij het
van lager vermogen) nog wat minder.
Men moet het echter zó zien, dat de
wagen maar al te gemakkelijk zwaar-
der had kunnen worden in verband
met de gespierde uitvoering van het
onderstel en de extra-solide bouw van
een motor, waarin bij een kleine 6000
toeren 90 SAE-pk uit 1,5 !iter kunnen
worden geproduceerd.

Laag specifiek gewicht.
Uit prestatie-oogpunt komt het na-
tuurlijk aan op de verhouding tussen
wagengewicht en motorvermogen, en
het desbetreffende cijfer, circa 11 kg
per SAE-pk (12,5 kgjDIN-pk) is lager
oftewel gunstiger dan bij alle andere,
tot dusver genoemde autotypen, met
uitzondering van de Alfa Romeo Giu-
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lietta T.1. Sedan. En die is eigenlijk
toch te véél kleiner dan de BMW om
in vergelijking van deze aard te mo-
gen worden betrokken.
Het bovenstaande in aanmerking ge-
nomen, behoeft het niet te verwonde"
ren, dat deze comfortabele 1,5-1iter-
Sedan in 10,5 sec. optrekt tot 80 km/u,
binnen 17 sec. aan de 100 "zit" en zich
10 sec. later al voortspoedt met 120
km/u. (Cijfers gelden voor 2-persoons-
bezetting). Wie wel eens aan "staande
kilometers" heeft gedaan (1 km met
staande start), neme er nota van, dat
de BMW die aflegt in 36,8 sec., dus met
een gemiddelde snelheid van 98 km/u,
en dat hij dan met 134 km/u over de
kilometer-eindstreep gaat. De topsnel-
heid ligt nog 16 km/u hoger, en voor
een 80/90~pk-auto van 1000 kg wijst
die waarde van 150 km/u er op, dat de
luchtweerstandscoëfficient van de wa-
gen zo gunstig is als van een modern-
conventionele carrosserievorm zonder
aerodynamische pretenties mag worden
verwacht.

Geraffineerd werkstuk.
Wat zijn constructie betreft, vertoont
de BMW 1500 noch in de motor of
transmissie, noch in de vering, wielgc-
leiding, stuurinrichting of reminstal-
latie principiële nieuwigheden. Maar er
is vrijwel géén orgaan, of het verdient
- van de echte autoliefhebber met wat
technisch inzicht - belangstelling en
waardering voor de méér-dan-gewoon
zorgvuldige en weldoordachte uitvoe-
ring, voor de vaak geraffineerd-knap-
pe wijze waarop het werd ingericht
voor de allerbest mogelijke vervulling
van zijn taak, en afgestemd op maxi-
male efficiency in het samenspel dat
er met andere organen moet zijn. Be-
schouwd in deze zin, is dit nieuwe
type zonder nouveautés een verre
van conventioneel werkstuk; het we-
melt van vernuftige, menigmaal oor-
spronkelijke detail-constructies die elk
haar aandeel bijdragen tot de hoge
technische kwaliteit van het geheel, en
waarnaar men vergeefs zal zoeken bij
een populair-geprijsd of een met min-
der zorg en vakkennis ontworpen mo-
del. Ars lIutotechnische schepping doet
het type 1500 de naam BMW o.i. aHe
eeT aan.
De lezer zal het ten aanzien der bo-
venbedoelde materie grotendeels met
deze algemene gevolgtrekking moeten
doen, nademaal we slechts te hooi en
te gras voor de "bewijsvoering" kun-
nen zorgen. Er is weinig of niets dat
méér plaatsruimte kost dan het com-
mentaar-leverend beschrijven van juist
dergelijke technische zaken, en het
Grote Opperhoofd, voor dit nummer
worstelend met plaatsgebrek, heeft ons
verzocht, er deze keer een novelle in-
plaats van een roman van te maken.

Juweel van motortechniek.
Natuurlijk - zo kan men welhaast
zeggen - is een nieuwe viercilinder
van het door de genoemde cijfers be-
paalde kaliber een snel-draaiende

Voorvering van het Mac-Pherson-systeem met details van schokdemper, die teven,,>
als wielgeleider fungeert. "Veerbeen" hoog in de carrossene-vOOTsteven in rubber
afgestut. Geen smeerpunten. Schüfrem met beschermingsschUd tegen wegvui! en
water.

Achterwielgeleiding, -vering en -aandrijving met detai! van de rubber elementen in de
rompbevestiging van de dwarsbalk, waaraan de wieldragende langsarmen in rubber
bussen gelagerd zijn. Differentieelhuis- en schokbrekermontage eveneens in rubber;
dit alles voor het systematisch weren van trillingen en "eluiden uit de carrosserie.
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.,. toerental bij de topsnelheid in de buurt
van dat voor max.vermogen ligt, nl. bij
ruim 5800 omw/min - apropos, de
oliepomp stuurt dan 3Dliter smeermid-
del, tevens koelmiddel, per minuut
door de machine heen! - en dat op
de lagere overbrengingen de omwen-
telingssnelheid tot 6200 toeren kan stij-
gen. Op de 3de versnelling komt dit
met 118 km/u overeen, maar het ra-
tionele opschakelpunt na een accelera-
tiespurt ligt logischerwijs wat lager;
zoiets van 105 leek ons daarvoor een
gunstig drafje te zijn. Dat dit motor-
technisch juweel volkomen trillingvrij
draait, zal nauwelijks vermelding be-
hoeven.

Om 'U niet Langer in mar/elende onzekerheid te laten: dit is (o.a.) het instrumenten-
bord. Gecapitonneerde stov/runden vnder- en bOl'<'maan,dito stllllTlvielnaaf, tellens
verzonken.

kortstag-motor met vijf krukaslagers
en bovenliggende nokkenas (hier aan-
gedreven door een, in oliebad lopende,
dubbele rollenketting met automati-
sche spanner). Het cilinderblok staat
onder 30' hellend naar rechts, ten be-
hoeve van een beperking del' inbouw-
hoogte (lage motorkap) en met eeu
verbeterde toegankelijkheid van olie-
peilstok, carburator, dynamo, benzine-
pomp, enz. als toegift. De compressie-
verhouding is niet unmatig hoog:
8,8 : 1.
Belangrijke bijdragen tot de 60 pk/Ii-
ter voornoemd wurden geleverd door
een bijzondere vorm van de cernpres-
siekamers, waarin een sterke gaswer-
veling tot stand komt, en dool' de lis-
tig uitgekiende "aanleg" van de in- en
'uitwendige gaskanalen (lucht is óók
een gast) aan inlaat- en ultlaatzijde.

Voor "extra-volle" cilinders_
Alleen al over het "hoe en waarom"
der ademhalingswegen van deze motor
zou een apart artikel te plegen zijn,
maar de zaak komt in het kort hierop
neer, dat aan de inlaatkant dool' een
passende keuze van de lengten en
doorsneden der gasleidingen - aan-
zuigpijp van luchtfilter. filterhuis zelf,
buis naar carburator, inlaatleidingen
naar cilinderkop - gebruik wordt ge-
maakt van de altijd daarin optredende
gasstroorn-pulserlngen (golfbewegin-
gen) om tijdens de aanzuigslag méér
gas de cilinders in te doen stromen dan
wanneer deze kunstgreep niet werd
toegepast.

Aan de andere kant van de motor
zorgt een tweedelige uitvoering van
het uitlaatspruitstuk (voor cilinders I
en 4, resp. 2 en 3) met aansluitende,
dubbele afvoerleidingen van zeer be-
paalde lengte, dat een afzuigeflect ont-
staat inplaats van dat - zoals bij een
358
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normaal enkelvoudig viercilinder-
spruitstuk - de uitlaatgasstromen van
twee opeenvolgend werkende cilinders
elkaar hinderen. Het volume van de
twee geluiddempers speelt in dit sy-
steem ook nog een 1'01. Het totaal-re-
sultaat is een ongewoon goede cilin-
dervulling tot bij zeel" hoge toeren-
tallen.

Vermeldenswaard is verder nog, dat
de inlaatvoorverwarming met cilin-
derkop-koelwater geschiedt, en een
thermostaat in het luchtfilter bepaalt,
of koele lucht (van vóór de radiator)
dan wel wanne lucht (bij de uitlaat
vandaan) wordt aangezogen.

Ook het koppeL ...
Bij BMW is men er zeer terecht trots
op, dat het zo hoge motorvermogen
niet ten koste van een goed koppel
werd bereikt; integendeel, op een max.-
koppel van 12 kgm (bij 3000 omw/
min) kan géén andere t.ö-Itter-motor
bogen! Bovendien heeft de koppel-
kromme een gunstig vlak verloop, zo-
dat over het brede toerentalgebied van
1750 tot 4850 omw/min meel' dan 11
kgm, dus meel' dan 90 % van het max.«
koppel, ter beschikking staat. Laten
we daaraan direct toevoegen, dat deze
"Hochleistungs" -machine inderdaad
merkwaardig soepel blijkt te zijn, en
haar welgemanierde dociliteit aan hoge
toerwagen-eisen voldoet. Frequent
"schakelen" is dan ook geenszins no-
dig, maar om bepaald snèl te kunnen
wegtrekken moet men de motor wel
degelijk "up toeren" houden - het-
geen een BMW-rijder te minder zal
bezwaren omdat hij de gangwissel.
waarvan alle viel' versnellingen Por-
sche-synchronisering hebben, met een
vloerhandle hoogst plezierig bedienen
kan.
Het zij nog opgemerkt, dat het motor-

Tenslotte, wat de krachtbron betreft,
nog een enkel woord over het benzine-
verbruik, dat bij een zo snelle wagen
als deze uiteraard heel sterk van het
rij tempo afhangt. Het officiële "Nurm-
verbrauch", vaal' dit type gemeten bij
110 km/u (constante snelheid, wel te
verstaan!), bedraagt 9,9 liter per 100
km, en de door de fabriek opgegeven,
gemiddelde praktijk waarde van 9 à 10
liter zal zeker worden uverschreden
indien men onder daartoe geschikte
omstandigheden geregeld 130 of 140
rijdt - waarvoor dit model tenslotte
gemaakt is, en waarbij geen zinnig
mens een laag verbruik zal verwach-
ten of verlangen. Intussen kan men bij
deze motor van hoog rendement in elk
geval er op rekenen dat hij relatie]
zuinig is, zuinig in verhouding tot de
geleverde prestatie derhalve. Het proef-
stand-verbruik bij een motorbelasting
als voor topsnelheid blijkt nl. 230 gram
per pk-uur te zijn, het verbruik bij
vol-gas op het lagere toerental voor
max.koppel (3000 omw/min) slechts
200 g/pk.h, Voor deze bijzonder gun-
stige cijfers zou een vliegtuigmotor
zich niet behoeven te schamen!
Het BMW-onderstel vertoont vóóraan
een wielgeleiding en -vering volgens
het Mac-Pherson-systeem, dat al ge-
ruime tijd bij verscheidene Europese
Ford-typen wordt toegepast en waar-
van de principiële voordelen bekend
mogen worden verondersteld. Voor bij-
zonderheden van de hier gekozen uit-
voering verwijzen we naar de desbe-
treffende tekening met bijschrift, en
hetzelfde geldt voor de constructie
àchteraan, waal" het differentieelhuis .
onder tegen de wagenromp is gemon-
teerd ("via" rubber, uiteraard) en
scharnierende assen, met twee kruis-
koppelingen per stuk, voor de aandrij-
ving zorgen. De wiel-dragende langs-
armen in driehoeksmodel zijn zodanig
op een rompdwarsbalk gelagerd, dat
de verbindingslijn der beide draaipun-
ten van elke urm niet evenwijdig aan
de achterwielen-hartlijn loopt duch een
hoek van 20 graden ermee maakt.

"Afgestemd" besturingskarakter.
Men heeft dit gedaan om bij de wiel-
beweging op en neer ten opzichte der
carrosserie - dus onder meer als deze
laatste zijwaarts overhelt in een bocht

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



- een dusdanige, overigens geringe
verandering in de wielstand (spoor en
vlucht) te verkrijgen, dat aan de wa-
gen in bochten het gewenste, ongeveer
neutrale besturlngskarakter gegeven
wordt, ongeacht het gewicht der la-
ding. Waarbij dan uiteraard rekening
is gehouden met de aard van de wiel-
beweging op-en-neer vooraan. De
voorwielgeleiding door de Mac-Pher-
son "veerbenen" en de achterwielge-
leiding door de iets schuin gestelde
langsarmen werden in feite zó op el-
kaar afgestemd, dat de denkbeeldige
langsas van bcvenbouw-j.kanteling" in
bochten nagenoeg horizontaal ligt bij
èlke bezetting der carrosserie, waar-
door het besturingskarakter ongewij-
zigd blijft als die bezetting verandert.
Zowel vóóraan als achteraan zijn bij
de bevestiging der wielgeleidings- en
veringsorganen aan de wagenromp ge-
luid- en trillingdempende rubber ele-
menten tussengevoegd, terwijl voor de
scharnierpunten in de organen zelf ge-
bruik is gemaakt Of van "zelf-smeren-
de" gewrichten Of van rubber silent-
bloes. Aan het gehele onderstel be-
vindt zich geen enkel draaipunt dat
periodieke verzorging nodig heeft.
In de afstemming van deze onderstel-
constructie op de gezochte wegliggings-
en stuureigenschappen werd een niet
onbelangrijke rol door het bandtype
gespeeld. Speciaal ten behoeve van de
nieuwe BMW heeft de Duitse banden-
industrie aan haar jongste serie "low-
section" banden voor extra-brede velg
nu ook de maat 6.00 x 14" toegevoegd.

Het gaat hier om de moderne band met
relatief lage, brede doorsnede en af-
geronde "schouders", die soepelheid
paart aan grote zijwaartse stabiliteit,

Levensgrote remmen.
De fabriek heeft de oorspronkelijk ge-
bruikte 13-inch-wielen in hoofdzaak
verlaten om de afmetingen der rem-
men zo groot te kunnen maken als ze
thans zijn: schijven van 27 cm en
trommels van 25 cm middellijn. Het
handhaven van remtromll'ne!$ achter-
aan - waar de remmen belangrijk
minder hoog worden belast dan vóór-
aan - is volkomen verantwoord, al
was het slechts om de nog steeds niet
geheel opgeloste moeilijkheden welke
de handremwerking op schijven te-
weegbrengt. Verder heeft men in
München terecht gemeend, servo-be-
diening achterwege te kunnen laten
(en daarmee een secondefractie ver-
traging in het aangrijpen der remmen
uit te sluiten) want de voor maximaal
remeffect vereiste pedaaldruk is alles-
zins matig.

Terhniek llad voorrang.
Binnen in de carrosserie blijken o.a.
twee gewichtige punten extra-goed
verzorgd te zijn: het comfort van de,
ook zijdelings prettig steun-gevende
voorzittingen - al kan de leuning niet
worden versteld, en past hierop kri-
tiek - en de zeer verdienstelijke uit-

voering van de verwarmings- en ven-
tilatie-apparatuur, Aan de algehele
aankleding en afwerking van het in-
terieur is zo hier en daar wel 'n ietsje
te merken dat de produktiekosten van
het type 1500 in hoofdzaak aan zijn
technische voortreffelijkheden worden
gespendeerd. We achten dit in principe
een logische opvatting; degene die zich
aan de bedoelde omstandigheid zou
stoten, behoort in negen van de tien
gevallen toch niet tot het automobilis-
tenras dat met deze BMW gelukkig zal
zijn. Natuurlijk blijft het een kwestie
van inzicht, hoe vèr met de toepassing
van die politiek mag worden gegaan,
en persoonlijk geloven we, dat de fa-
briek toch wel goed zou doen met de
afwerking (lak) van een dermate in
het oog vallend onderdeel als het in-
strumentenbord wat beter te verzor-
gen wanneer de serieproduktie begint.

Tot de standaard-uitrusting behoren,
buiten de "automatisch" aanwezige za-
ken, o.a. een elektrische klok, sigaret-
tenaansteker, voorruitsproeler,' knip-
perlichtsignaal, buitenspiegel, achter-
uitrijlampen en schroefaansl uitingen
voor vier veiligheidsgordels. Op het
eventueel monteren van een (elektri-
sche) toerenteller is gerekend.

Beantwoordt nu de BMW 1500 op de
weg aan de hoge verwachtingen welke
door de kwaliteit van zijn constructie
worden verwekt, en die tot gevaarlijke
hoogte kunnen zijn opgedreven indien
men zich heeft laten beïnvloeden door
het ononderbroken hoera- en bravo-
geroep in documentatiemateriaal van
uitgesproken "zoen-je-zelf" karakter?

Komen al de zorg en vakkennis, al de
technische moeite en kosten, welke aan
de schepping van deze wagen werden
besteed, in zijn gedragingen en capa-
citeiten volledig tot uiting?

We kunnen het U nog slechts zeer ten
dele en dan nog onder voorbehoud
vertellen

Goedbedoeld, maar ....
De BMW'ers met wie de pers te ma-
ken krijgt, zijn prettige, gastvrije en
behulpzame lieden, maar er zou een
pakhuis kunnen worden gevuld met de
kaas die zij van het organiseren van
pers-proefritten niet hebben gegeten.
Zo was het proefritparcours te kort
(herhaald afleggen vergrootte wel het
km-aantal maar niet de variatie), wei-
nig geschikt van áárd (o.a. vol blinde
bochten en zijweg-uitmondingen) en
dan vooral: veel te druk bereden door
ander verkeer! Dergelijke dingen wre-
ken zich natuurlijk speciaal wanneer
men te doen beeft met een zeer snel
en - in niet-motorische zin - heel
gevoelig "raspaard", waaraan zelfs er-
varen berijders van alles-en-nog-wat
eerst bleken te moeten wennen alvo-
rens zij tot een enigermate betrouw-
bare oordeel vorming konden overgaan.
Men raakte net "ingespeeld" aan het
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eind van de beschikbare beproevings-
termijn

In verband hiermee faalde ook het van
BMW-zijde wel gehoorde, ogenschijn-
lijk plausibele argument: "Nu ja, het
is er maar om te doen, dat jelui een
indruk krijgen." Dat zou heel mooi
zijn, ware het niet, dat juist met dit
object, onder omstandigheden als de
genoemde, die eerste indruk vrijwel
zeker pessimistisch uitvalt en aan de
debutant hoogstwaarschijnlijk géén
recht laat wedervaren. In welbegrepen
eigenbelang had de fabriek daarom de
moeilijke keuze moeten maken tussen
doeLmatig en niet, waarbij onder "doel-
matig" het inrichten van een gelegen-
heid tot degelijke beproeving ware te
verstaan.

Als we even nagaan, wat er aan be-
vindingen uit onze kortstondige prak-
tijk met de BMW 1500 reeds werd ge-
rapporteerd, en welke punten niet tot
enig commentaar aanleiding geven,
dan resteert nu "alleen nog" het be-
langrijkeeigenschappen-complex waar-
van de beoordeling onder de gegeven
omstandigheden zo lastig is gebleken
te zijn: wegligging, vering en stuur-
kwaliteiten.
Het stuur werkt bijzonder licht en
heeft niet de minste speling, terwijl de
wagen onmiddellijk op de geringste
stuurbeweging reageert. Deze prijzens-
waardige hoedanigheden leiden er toe,
dat men aanvankelijk in elke bocht
het stuurwiel te ver verdraait, en dan
bij de correctie hetzelfde doet in de
andere richting, waardoor de baan van
het vehikel een flauwe slinger ver-
toont en de carrosserie (vooral met 4
inzittenden) een dwarsschommeling op
de veren maakt, In verband daarmee
lijkt de 1500 een overstuur-neiging te
hebben, maar het is in feite de rijder
die hieraan laboreert! De onregelma-
tigheden in kwestie verdwijnen uiter-
aard zodra men geleerd heeft, hoe
merkwaardig weinig stuurwielbewe-
ging deze BMW in bochten of bij uit-
wijkmanoeuvres e.d. verlangt en ver-
draagt. Snel, nauwkeurig en gaaf
bochtenwerk wordt dan gemakkelijk
en weldra een genoegen.

Geen aHeman.s-auto.
Bij een geroutineerde rijder met be-
hoorlijke "feeling" duurt dit gewen-
nlngsproces slechts kort, maar het feit
blijft bestaan dat de nieuwe BMW een
fijngevoelige, zuiver doserende be-
stuurdershand vraagt. Men kan dit
desgewenst een eigenaardigheid noe-
men, doch zeker géén gebrek!
Zoals dat bij zeer Iichtlopende, spe-
lingloze stuurinrichtingen wel méér
voorkomt, dringen wegoneffenheids-
reacties gedeeltelijk tot in het stuur-
wiel door - tot op zekere hoogte de
prijs voor het hechte "contact met de
weg" dat een daarop ingestelde be-
stuurder niet zou willen ruilen voor
een volledig trillingvrij als dit een
minder "gevoelig" stuur betekende.
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Overigens koesterden we in dit ver-
band het vermoeden dat de banden-
spanning te hoog was (een I-ijna chro-
nisch euvel bij voor dergelijke gele-
genheden klaargemaakte wagens!) Dit
zou dan 66k, althans ten dele, een ver-
klaring kunnen geven voor de soms
wat "hardlijkende" vering op kleine
wegoneffenhed en, d.w.z. niet zozeer
slechte als wel onregelmatige wegdek-
ken, bijv. bestratingen. Intussen werd,
bij ons weten, tot luchtdrukcontrole
niet overgegaan, hetgeen el' op zou
kunnen wijzen, dat men van de over-
bodigheid zeker was.
Tijdens een periode van wennen aan
een bijzonder besturingskarakter is het
uiterst moeilijk om zich een opinie
over de wegligging te vormen omdat
de respectieve eigenschappen in de

praktijk tê zeer verweven zijn. De
wegvastheid staat echter ongetwijfeld
op hoog, en vermoedelijk op zéér hoog
peil. De bevestiging of ontkenning van
dat vermoeden moet op het vergaren
van méér rijervaring wachten.

Raspaard uit befaamde stal.
Zo was het dan nog niet mogelijk om,
met name wat de rijkwaliteiten be-
treft, te komen tot méér dan een on-
volledig en provisorisch oordeel over
een interessante, nieuwe verschijning,
waarvan in elk geval reeds vaststaat
dat ze belangrijke verdiensten heeft,
maar niet voor iedereen die het bedrag
van de aankoopprijs kan besteden, een
geschikte propositie vormt. De BMW
1500, telg uit een vermaard geslacht,
doet zich kennen als een "raspaard"

G root au tomob lel bed rijf te Rotterd am v raagt:

Chef-werkplaats
Vereist wordt:

Goede vakbekwaamheid en leiding kunnende geven.

So IIicltat les wo rd en gaar ne ingewacht 0nd er no. AT 466,

Ad m inistratie Auto- en Motortech n iek, Momau ba n-

straat 13, Ze lst.

Heer, 40 jaar, pr]ma technisch onderlegd. Bovag- en Midden-
standsdiploma. Moderne talen sprekend.

Zoekt met spoed •••.erkkring als BEDRIJFSLEIDER
of LERAAR in het Auto- en of Garagebedrijf.
Omgeving Utrecht. Gelderland of Overtjsel.

Br il)rw(!:n onder no. AT -16-4.Admini!ttr-:nl& Auto· en Motortl:chniil!!k. Mon(au-
banlÏoliil( 11. Zeist.

onder de toerwagens, met alle deugden
en attracties maar ó6k - uit een be-
paald oogpunt gezien - de bezwaren
van dit genre, Het is een technisch
hoogstaande! automobiel voor de "lief-
hebber" met een flinke dosis rijtech-
nische "feeling", géén aantrekkelijk
object voor de autogebruiker die de
rechtvaardiging van wat - "voor een
l,S-liter middelformaat-Sed.an" - on-
getwijfeld een stijve prijs zal zijn, pri-
mair zou zoeken in de aankleding en
uitmonstering van de carrosserie.
De x.v. ALIMPO in Den Haag, BMW-
importrtce. zal de eerste wagens van
het nieuwe type mogelijk al ontvangen
hebben wanneer de lezer dit onder
ogen krijgt, en zij verkeert in blijde
verwachting van - laten we zeggen -
nog dozijnen stuks in 1962.

EEN MONTEUR DIE ZICHZELF RESPECTEERT,
NEEMT ZELF EEN ABBONNEMENT OP *

"Auto- en Motortechniek"

Model "STANDARD"
VOQr 6 en 12 Volt

start metJTARTALL
Startall start iedere automobiel in enkele minuten, cnafhan kei ijk
van de toestand waarl n de accu verkeert. Startall kan men
gebrul ken voor normaal laden met 2!. S en 10 am père. Startall
kan bovendien 20 minuten vl ug laden. doch met 30 arn p. (Start-
all is echter geen snellader], Startall schaadt Uw accu niet en
is door vooraanstaande accufabrieken goedgekeu rd,

Startall is verkrijgbaar als: Model Mark II - Starten ~n vlug
laden (6 en 12 Volt). doch eveneens geschi kt voor normaal
laden. Model Mark III - Als Mark 11, doch hieraan is een aan-
sluiting voor 6 looplampen (12 Volt) aangebracht. Model Major -
Starten/Normaal laden/Vlug laden (12 en 24 Volt) (60 amp. in
20 minuten)/Iooplampaansluiting. Speciaal geschikt voor het
starten van zware diesel motoren, indien de accu's te zwak of
absoluut ieeg zijn, Startall Major brengt 's winters Uw zware
diesel d lrecr op gang.

N.V. TECHNISCH HANDELSBUREAU

Hoofdkantoor: Weesperl'ijde 19, Amsterdam-O
Telefoon (020) S 3722 en 52698

Model "UNIVERSAL"
VOQf 6. 12 ell 24 Volt

M3gazijn: Lurrnastraac t 13. Amstardàm-Z uid
Telefoon (020) 717342 en 7947 SO

Fili,lon: Don H",g. Tol. (070) n 2100 on 8SOl~~ U.co.h. (OlO)34\ 13 on 34779 . Acnhem (08300) 20'115 en 32001
Niimo,.n (08800) 27667 on 27668

Alkm anr (OnOO)aall
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