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RUBRIEKSKOP
OMercedes-Benz S 320 CDI

De Z4 Coupé werd tegelijk met de Roadster ont-
wikkeld, maar laatstgenoemde werd al eerder
op de markt gebracht. In de afgelopen zomer
kwam dan de Z4 Coupé eindelijk naar de BMW
showrooms en deze auto maakte meteen grote
indruk. Het sportieve model bezit een zeer
krachtige persoonlijkheid om het even vanuit
welke hoek je ’m bekijkt. De Z4 Coupé had ook
een voorganger, de Z3 Coupé. Deze onderscheid-
de zich vooral door de enorm dikke ‘billen’ die
voor de één de grootste aantrekkingskracht
vormde, terwijl de ander die dikke achterzijde
juist ordinair vond. Deze Coupé leefde relatief
kort, iets wat wij van de nieuwe Z4 Coupé zeker
niet verwachten. Allereerst al omdat dit model
veel meer in balans is en ten tweede omdat hij
ook veel meer dan zijn voorganger het Z4-pro-
gramma prachtig aanvult in plaats van over-
hoop gooit. Verder valt er met de Z4 Coupé een
heuse concurrent te bestrijden, vooral in de
Porsche-hoek met de nieuwe Cayman.
De Z4 Coupé is bijna sensationeel gedrongen,
het stalen dak vertoont twee opvallende ‘double
bubble’ lengtebulten (voor de helmen?) en ach-
ter het portier zit nog een tweede zijruitje. De
zeer schuin gelegde achterklep vlijt zich met
geïntegreerde spoiler en al, tussen de brede
achterschermen en de achterlichten in, op de
achterbumper. De X-vorm en de extra vleugel-
tjes in de voorspoiler plus de vier verchroomde,
ronde uitlaateindstukken verraden dat het hier
om de M-versie van de Z4 Coupé gaat: dus de
snelste, veruit de leukste, maar met een prijs

van � 80.700,- ook met stip de duurste! En een
directe concurrent van de Porsche Cayman S of
van de Corvette C6 voor wie een beetje ruim
denkt.
Wie (terecht) wél voor de Z4 Coupé valt, maar
niet meteen het allerhoogste verlangt, kan ook
voor een van de iets normalere motoren kiezen.
BMW brengt de Coupé voorlopig alleen nog met
zescilinders, het gamma begint bij de Z4 3.0 Si
Coupé voor � 55.500,-. De Executive komt op 
� 59.500,- en samen met de Z4 M maakt dit drie-
tal het gehele Z4 Coupé-programma compleet.

Oude bekende
De opmerkelijk lange motorkap herbergt een
lekkere, oude bekende: de 3.2 liter zescilinder
lijnmotor van BMW. Deze even oersterke als
overheerlijke ruige klant levert in M-uitvoering
een vermogen van 252 kW en een niet minder
indrukwekkend koppel van 365 Nm bij 4900
t/min. BMW monteert deze atmosferische zesci-
linder beul uiteraard alleen in de sportieve
auto’s zoals de Z4 M Roadster en de M3. Maar
eigenlijk begon deze krachtbron zijn heilzame
leven al tegen het eind van de jaren negentig
van de vorige eeuw als 3.0 liter 236 kW kracht-
bron in de M3. De geheel uit lichtmetaal
bestaande motor heeft vier in V-vorm geplaatste
kleppen per cilinder en twee bovenliggende
nokkenassen die door een ketting worden aan-
gedreven. Het Bosch Motronic MSS 54 zorgt voor
de ontsteking en injectie. Maar ook voor de
elektronische verstelling van de nokkenassen,

zowel de inlaat als uitlaat (dubbele VANOS), de
elektronische bediening van de gasklep, en nog
meer. De lange zescilinder Valvetronic-motor
heeft een opmerkelijk hoge compressieverhou-
ding van 11,5:1 en het slagvolume van 3246 cm3

wordt bereikt door een boring x slag van 87,0 x
91,0 mm. Nagenoeg ‘vierkant’ dus.
De bij BMW Motorsport gebouwde zescilinder is
een statement en alhoewel niet meer de aller-
nieuwste qua design, nog steeds een van de fijn-
ste krachtbronnen die BMW op dit moment
bezit. De motor brengt een geweldig krachtig
uitlaatgeluid voort, dat in de praktijk helaas net
iets teveel door de afrolgeluiden van de banden
wordt overheerst. Het enorme vermogen wordt
heerlijk smeuïg op de aangedreven achterwie-
len overgebracht. Nóg een feest is het geweldige
koppel dat de straatstenen uit de grond tracht
te woelen en de blijvende trekkracht die maar
niet ophoudt. Ook niet bij zeer hoge toeren.
Deze motor laat zich het liefst stevig behande-
len en daar passen de zware koppeling en de
soms bokkig schakelende zesbak bij. Heb je door
hoe die werken (en daar is niet zo veel tijd voor
nodig) dan wordt het rijden met deze Z4 M
Coupé alleen nog maar fijner. Eén knuist aan
het stuur en één aan de pook, nauwkeurig kop-
pelen en zwaar doch precies schakelen met de
pook, dat alles geeft bij elkaar een heerlijk
gevoel dat je een belangrijk deel van de auto
uitmaakt. Zó rijd je met een sportwagen! De
close ratio-zesbak heeft fijne, korte overbrengin-
gen die mooi op elkaar aansluiten en wie de

De Z4 Roadster genoot al een enorme populariteit,

maar de Coupé doet daar nog een schepje bovenop.

Zeker in M-uitvoering is sprake van een bloedstollende

sportauto, die een regelrechte concurrent is voor de

Porsche Cayman. Zelden beleefden wij zo veel plezier

aan elke autorit.

AUTO 
Test BMW Z4 M Coupé

Van achteren gezien is dit een echte Coupé! Met
z'n vier uitlaatpijpen en M-logo straalt de snelheid
er vanaf.

Rijdersauto in hart en nieren

Lekker buiten
spelen

Foto’s: Jan Lieftink
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bekende schakelaars en draaiknoppen voor de
automatische klimaatregeling, de navigatie
(optie) en audio gemonteerd. De afleesbaarheid
van een en ander is goed en de bediening een-
voudig. Tussen de twee instrumenten zit de
digitale boordcomputer.
BMW monteert een fraaie standaarduitrusting
in de Z4 M Coupé. Behalve een mooie lederen
bekleding komen we ook zaken tegen als elek-
trisch bediende portierruiten, de uitgebreide
radio/cd-installatie, waar overigens nog wél HiFi
speakers voor besteld moeten worden, en bi-
xenonverlichting. Andere zaken als Park Distan-
ce Control, uiterst fraaie 18 inch lichtmetalen
wielen, cruise control en een regensensor,
horen er bij de M allemaal bij. Evenals beker-
houders en op het gebied van passieve veilig-
heid vele airbags, een remassistent en stabili-
teitsregeling. Actieve hoofdsteunen ontbreken.

moeite neemt om ‘op het koppel’ te schakelen
zal veel genoegen beleven aan de grommende
motor en de rochelende uitlaatgeluiden.
De fabrikant geeft een gemiddeld verbruik op
van 12,1 liter op 100 km. Dat is aan de voorzich-
tige kant, wij noteerden tijdens onze testperio-
de bijna 13 liter op elke 100 km. Nog steeds niet
slecht voor een dergelijke krachtige motor!

Tweezitter
De deuropening voor de instap is groot genoeg
en je komt terecht op een lekkere, ruime stuur-
stoel. Het tweezits interieur van de Z4 M Coupé
is niet erg ruim en door de brede C-stijlen en
het schuin aflopende dak is het zicht schuin en
recht naar achteren erg beperkt, wat een nadeel
is in druk verkeer. Maar dat hoort er nou een-
maal bij. Het interieur is voor een groot deel
een kopie van dat van de Roadster. Toch zijn er

verschillen, zoals de plaatsing van enkele
opbergmogelijkheden en uiteraard de opening
naar de bagageruimte achter de twee stoelen.
De stoelen zitten goed en zijn lekker hard. Ze
hebben een puike vorm die ervoor zorgt dat
lange ritten ontspannen kunnen worden afge-
legd. De zit achter het in de hoogte en lengte
verstelbare stuur is goed, behalve voor mensen
die langer zijn dan 1.90 meter. Voor hen kan de
stuurstoel niet ver genoeg naar achteren.
BMW monteert dezelfde instrumenten als in de
Roadster en dat betekent dat je als bestuurder
tegen een tamelijk sober dashboard aan kijkt. In
de halfronde overkappingen van goedkoop uit-
ziende, grijze kunststof zit links de snelheids-
meter en rechts de toerenteller. Daar onderin
bevinden zich de brandstofmeter en olietempe-
ratuurmeter. Meters voor oliedruk en koelvloei-
stof ontbreken. Op de middenconsole zijn de

Dashboard en interieur van de Coupé verschillen
alleen in details van de Roadster. Uiteraard is de

ruimte achter de stoelen heel anders.

De grijze kapjes om de instrumenten doen goed-
koop aan, bovendien mist de auto meters voor
oliedruk en koelvloeistoftemperatuur. De telefoon
en audio zijn via het stuur te bedienen.

De Z4 M Coupé biedt
zowaar nog het nodige
praktisch gemak. Zelfs
voor de boodschappen

is er plek.

De middenconsole
biedt plaats aan navi-
gatie, audio en klimaat-
regeling. Het schermpje
van de navigatie schar-
niert uit de bovenkant
van het dashboard
omhoog.

Schuin van voren is de Z4 Coupé niet zoveel
anders dan de Roadster. Het gedrongen uiter-
lijk doet sportief aan.
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De Z4 Coupé, en ze-
ker de M-uitvoering,
zal nooit een trouwe
werkplaatsklant zijn.

AUTO 
Test BMW Z4 M Coupé

wieldraagarmen en achter met wieldraagarmen
en schroefveren staat mede dankzij de twee ste-
vige stabilisatoren garant voor een lekker spor-
tief weggedrag. De M-versie staat bovendien 10
mm lager bij het asfalt en heeft 18” wielen.
Uiteraard is alle elektronische hulp ook op deze
auto aanwezig zoals DSC, ASC en CBC. Alleen
heeft BMW voor de M-versie de Dynamic
Traction Control (DTC) uitgeschakeld om
de eventuele werking van het sperdiffe-
rentieel niet in de weg te zitten.
Comfortabel is deze sportwagen op zijn
geheel eigen manier. Ja, hij is kort
geveerd en gedempt en ja, je voelt bijna alle
oneffenheden die de weg te bieden heeft. Maar
deze betrokkenheid is helemaal niet onaange-
naam en uiteraard geniet de bestuurder van
alles wat onderstel en motor hem te bieden heb-
ben. Zoals de heerlijke zuigende en smeuïge
kracht, dat geweldig hangen aan het gaspedaal
en het pure stuurgevoel dat de voorwielen via
de hydraulische bekrachtiging (alleen M-versie)
aan zijn handen doorgeven. De Z4 M Coupé is
relatief zwaar, wat je alleen in extreme gevallen
aan een lichte mate van onderstuur kunt mer-
ken. Voor het overige is deze auto in alles bijna
neutraal, terwijl bruut overstuur en uitbreken-
de achterwielen makkelijk zijn op te wekken.
De BMW Z4 M Coupé geeft zijn berijder snel het
vertrouwen dat hij veel met deze auto kan doen.
Een superfijne rijdersauto! ●

Dick Schornagel

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................252 kW bij 7900 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave):..............................365 Nm bij 4900 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 2,9 sec. ............0-100 km/h: 5,0  sec. ......80-120 km/h: 3,7 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 66 dB(A) .............. 100 km/h: 69 dB(A)............120 km/h: 72 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ........................................................................18,3 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................8,7 liter op 100 km

Combinatierit: ............................................................12,2 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................12,8 liter op 100 km

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

De BMW Z4
M Coupé

straalt in alles uit dat
dit een auto is voor
de snelle rijder en
dat maakt hij hele-
maal waar. Hij ziet er
niet alleen heel goed
uit, maar heeft ook
een zeer sterke car-
rosserie en biedt
naast alle sportieve
eigenschappen vol-
doende praktische
mogelijkheden om
dagelijks te worden
ingezet.

Het inte-
rieur is min-

der geschikt voor erg
lange mensen. Wie
ruim boven de 1.90
meter is, komt leng-
teverstelling van de
stuurstoel te kort.
Verder is de afwer-
king wel netjes maar
kunnen wij nog
steeds niet onder de
indruk raken van de
gebruikte materialen
voor het dashboard
en de instrumenten.
De brede banden
maken teveel geluid.

Modelserie en prijzen
BMW Z4 3.0 Si Coupé: ..............................................................� 55.500,-

BMW Z4 3.0 Si Coupé Executive: ............................................� 59.800,-

BMW Z4 M Coupé:......................................................................� 80.700,-

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

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

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

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

Xenon-verlichting: ..............standaard op M en Executive (Si + � 1.027,-)

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

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

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

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

Navigatiesysteem: ..................................................................+ � 1.486,-

Automaat:....................................................+ � 3.043,- (M: niet leverbaar)

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

BMW Group Nederland

☎ (070) 413 32 22

www.bmw.nl

Geen vast service inter-
val, maar gebruiksaf-
hankelijk onderhoud.
Een indicator atten-
deert de bestuurder tij-
dig op noodzakelijk
onderhoud.

De redelijke bagageruimte (245-300 liter) is via
de achterklep goed bereikbaar.

Verrukkelijk speelbeest
De Z4 M Coupé straalt uit dat hij BMW’s ultie-
me rijdersauto is. Het onderstel verschilt alleen
in fijnslijperij van dat van de Roadster. De op-
hanging vóór met veerpoten en driehoekige

Zeldzame werk-
plaatsklant

De zescilinder lijnmotor van BMW Motorsport
heeft zich al ruimschoots bewezen en is een spor-
tief statement. Hij hangt heerlijk aan het gas en
produceert mooie geluiden.
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Daarvoor is hij te
zeldzaam. Toch is het
interessant om de on-
derhoudsdetails kort
te belichten.
Zoals bij alle nieuwe
BMW’s is het onder-
houd mede afhanke-
lijk van de gebruiks-
condities. De service
interval indicator
maant de bestuurder
tijdig naar de werk-
plaats. Dat zal in de
praktijk gemiddeld
elke 20.000 km zijn.
Dan wordt de olie
ververst (Castrol TWS
10W60) en het interi-

eurfilter vervangen.
Na circa 40.000 km is
het tijd voor ‘inspec-
tie 1’ en wordt de
klepspeling met vul-
plaatjes bijgesteld. De
écht grote beurt is
‘inspectie 2’, na circa
80.000 km, waarbij

bougies en luchtfilter
plaats maken voor
nieuwe exemplaren
en de olie van trans-
missie en differentieel
wordt ververst. De
distributie vindt
plaats via een onder-
houdsvrije ketting. ●
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