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TECHNIEK
Nieuwe BMW 7-serie

Primeurs van gestuurde achterwielen tot Euro 6-diesel

Naast een veelbesproken en bekritiseerde vorm-
geving bracht de 7-serie in 2001 de gewaagde
iDrive-bediening. Maar ook de eerste zestraps-
automaat, V8 motoren met Valvetronic-klepbe-
diening, en hydraulisch regelbare stabilisatoren.
Een diesel kwam pas later, evenals een nieuwe
V12 die opviel met directe benzine-injectie.

wandgeleiding). Weer in de 5-serie debuteerde
een head-up display.
Dan hebben we het nog niet over rijbaanbewa-
king, actieve cruise control, dodehoekbewaking,

Ondanks toevoeging van een lading nieuwe
techniek is de nieuwe 7-serie tot 55 kg lichter
dan zijn voorganger. Uitvoerig gebruik van alu-
minium helpt daarbij, net als eerder bij de 5-
serie. Dak, deuren, voorschermen en motorkap
bijvoorbeeld zijn van aluminium.

Nadien bracht BMW in andere modelseries grote
nieuwigheden. Zoals een aluminium neus op de
5-serie, en besturing met een elektromotor erbij
die de stuuroverbrenging groter of kleiner maakt.
In de 5-serie kwamen dubbelturbomotoren, in 3-
en 5-serie debuteerde straalgeleide HPI directe
injectie (de V12 deed het met conventionele

Zeven jaar na de laatste volledige modelwijziging heeft

BMW’s topper het een en ander in te halen, wat betreft de

snelle ontwikkelingen in autotechniek. Zelfs al gold de

nieuwe 7-serie in 2001 nog als revolutionair, niet alleen

vanwege het veelbesproken uiterlijk. Ongeveer alles wat

toen nog niet revolutionair was, is aan de nieuwe 7 deze

keer vervangen. Hoe richtingwijzend is deze limousine nu?
Deze blik bovenop de nieuwe Integral V-achteras
laat de H-vormige onderste draagarmen zien, met
twee losse draagarmen daarboven. Aan de achterste
daarvan zien we de elektrische stuurcilinder die
voor een paar graden achterwielbesturing zorgt.

Toonaangevende
techniek in BMW 7
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Een indrukwekkend maar niet helemaal nieuw blok, de twinturbo V8 is voor
het eerst al toegepast in de X6. Te zien is dat de opstelling van de turbo’s tus-
sen de cilinderbanken deze motor inderdaad relatief compact houdt. Voorop
het blok de watergekoelde tussenkoelers.

Twee turbo’s naast elkaar passen net tussen de 
cilinderbanken. Direct eraan komt ook de voor-

katalysator tussen de cilinderrijen. Dat betekent
dus inlaat aan de buitenkant van de motor, waar

de rails voor HPI directe injectie zitten. De uitlaat
tussen de cilinderbanken maakt de motor ook

smal, inlaatspruitstukken buitenop nemen minder
ruimte in dan uitlaatspruitstukken.

Nieuwe voorwielophanging met dubbele draagarmen, de eerste keer dat BMW
zoiets in een sedan toepast. De X-modellen hadden het al. Let op het regelklepje
onderop de demperbuis, aan de andere kant zit een tweede regelklep. In- en
uitgaande demping worden apart geregeld. Een primeur, standaard op elke 7.

Belangrijkste motor voor
Nederland wordt de
nieuwste 3.0 diesel, weer
een stukje zuiniger en nog
iets sterker dan zijn voor-
ganger. De piëzo-injectie
werkt op maximaal 1800
bar, nu al niet meer bijzon-
der, systemen met 2000
bar zijn al verschenen.

en wat al niet meer aan elektronische hulpsyste-
men die sindsdien verschenen. En natuurlijk
BMW’s EfficientDynamics vanaf de 1- en 3-serie.
Kortom, een aardig inhaalprogramma voor de
volgende 7-serie. Met de vraag wat je daar nog
aan nuttige primeurs bij zou kunnen bedenken,
om de 7-serie weer tot koploper te maken.

Bezinning
Het lijkt sterk of BMW diezelfde overweging
maakte. Natuurlijk moesten alle nuttige nieuwe
snufjes mee. Maar hoe zinvol is het daar boven-
op nog wat nieuws te verzinnen? Merk op dat

bijvoorbeeld niet wordt meegedaan met de op-
komende knie-airbags voor de bestuurder. In
een 7-serie niet nodig, zeker met nog 8 cm opge-

rekte wielbasis heeft de bestuurder ruimte zat
om niet met de knieën het dashboard te raken.
Waarschijnlijk tot teleurstelling van ZF, die
hielp aan de eerste zestrapsautomaat, zag BMW
te weinig nut in een achttrapsautomaat zoals ZF
nu kan bieden. Zelfs al heeft de Lexus LS het wel
(van Aisin). Als helemaal nieuw voor het merk,
zij het geen absolute wereldprimeur, blijft eigen-
lijk alleen de achterwielbesturing. Uitsluitend
in combinatie met variabele stuuroverbrenging
voor, zegt de onderstelexpert. Zo uitgewerkt dat
het bijdraagt aan beter weggedrag, zonder dat
bewust waarneembaar is wanneer de achterwie-
len tot 3° mee- of tegensturen.
Bij al het overige is vooral nagedacht over opti-
maliseren, dus uit de beschikbare berg mooie
snufjes een goed en logisch samenwerkend ge-
heel maken. De schok van de vorige 7-serie
leerde wat goed werkt, wat de klant wil accepte-Foto’s/Tekeningen: BMW
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ren, en wat niet. Dus verhuisde het elektroni-
sche versnellingspookje terug van de stuurko-
lom naar de middenconsole. Die eerst was vrij-
gemaakt voor de theoretisch ideale iDrive-één-
knopsbediening.
De traditionele iets schuin naar de bestuurder
gedraaide middenconsole komt zelfs terug. Het
symboliseert dat de 7-serie meer typische BMW-
sportiviteit moest krijgen.

Efficiency in detail
Ook symbolisch is dat geen dikke bult meer mid-
denop het dashboard staat, met het multifuncti-
oneel beeldscherm eronder. Het tot 10,2 inch
vergrote scherm met fantastische beeldkwaliteit
is nu echt geïntegreerd in het dashboard. Een
spiegel achter het display zorgt dat de helder-
heid automatisch toeneemt bij scherp daglicht,

dus hoeft het scherm niet meer diep verzonken
in de schaduw te liggen.
Uitgebreid maakt BMW gebruik van ‘black pa-
nel’, bij meters en klimaatregeling. Een zwart
vlak, waarin alleen cijfers, symbolen en menu’s
oplichten als de bestuurder iets vraagt, of als er
iets te melden is. Er blijven twee mechanische
wijzers met een krans erom voor toerenteller en
snelheidsmeter. Maar de cijfers voor de meter-
schalen zijn digitaal. Wat betekent: hetzelfde
meterpaneel voor mijlen of kilometers, voor
benzine of diesel. Elektronica bepaalt welke cij-
ferschaal er op de meter komt.
De vaste krans om de snelheidsmeter heeft ook
een digitaal element. In die rand licht een
oranje puntje op als de cruise control ingescha-
keld staat, bij de ingestelde snelheid. Activeer je
de cruise control, dan wordt het puntje groen.
Werkelijk zeer praktisch is het optionele head-
up display. Helder, in meerdere kleuren goed af-
leesbaar, met alle informatie die je voortdurend
wil zien. Zonder dat je daarvoor heel even moet
wegkijken van het verkeersgebeuren rondom.
Ook snelheidsbeperkingen worden permanent
aangegeven, op basis van navigatie en verkeers-
bordherkenning per camera. Dus zowel vaste als

We maakten kennis met de hui-
dige uitersten in het gamma, een
730d en een 750iL. De grote lijn
bij de vernieuwing van de 7-serie
was dat hij mooier, makkelijker
bedienbaar en sportiever moest
worden. Zowel van binnen als
van buiten ziet de auto er inder-
daad strakker en beter gelijnd

uit. Waarbij met name de displays
in het dashboard een mooi rustig
beeld geven, zonder overbodige
informatie, wat het rijden verge-
makkelijkt. Black panel-techniek
zorgt dat een display onzichtbaar
in het dashboard opgaat, zolang
het niets aangeeft.
De rijdynamiekschakelaar met

vier standen heeft een behoor-
lijke invloed op het algehele ge-
drag van de auto, die tot een
behoorlijke sportieve instelling
gebracht kan worden. De directe
reactie van de auto op de bestu-
ring geeft in elke stand al een dy-
namisch karakter aan deze forse
limousine. Met variabele bestu-
ring voor en bestuurde achterwie-
len blijkt de draaicirkel erg kort,
uitstekend voor keren op een
straat of weg zonder een paar
maal te hoeven steken.
Op zich heb je aan het prestatie-
peil van de diesel ruimschoots ge-
noeg. Hij is licht hoorbaar in de
stad, erbuiten verdwijnt elk die-
selgeluid. Maar ja, als je overstapt
in de dubbelturbo V8-variant
geeft dat toch wel een héél ander
prestatiepeil. Erg goed pakt de
benzinemotor na een lichte aar-

zeling al bij de laagste toerental-
len op, nog sterker trekkend dan
de diesel. Op de snelweg is er
geen houden aan, dan is de
motor op toeren en sleurt de 7-
serie vooruit alsof hij bijna niks
weegt. Tegen deze acceleratie
kan de voorgaande 760 V12 niet
op. Terwijl er uiteraard ook bij
deze V8 geen onvertogen geluid
uit de machinekamer komt.
Ook met deze krachtpatser in het
vooronder voelt de 7-serie zeer
vertrouwenwekkend en gehoor-
zaam aan. Hij heeft inderdaad
een sportieve inslag, terwijl tege-
lijk een hoog comfort behouden
blijft. Dat is nog wel het knapste
aan dit model, het lijkt of dat wat
vroeger onverenigbare vereisten
waren, in deze auto allemaal te-
gelijk beantwoord kunnen wor-
den. �

Sportlimousine

Aan alle kanten is de bediening her-
zien, met veel digitale ‘black panel’-
weergave en logisch gegroepeerde
knoppen. De fameuze iDrive is klei-
ner, met simpeler bewegingsmoge-
lijkheden, plus á la Audi een veldje
directe menukeuzeknoppen erom-

heen. De bediening wordt zo inder-
daad een stuk minder mysterieus,

ondanks dat er nog meer functies in
zijn gekomen.

Met minder extravagante lijnen doet de nieuwe 7-serie eleganter en gestrek-
ter aan dan de voorganger. Meteen is een verlengde L-versie beschikbaar. Met
niet alleen 30 cm meer lengte tussen de wielen, maar ook een 1 cm hoger dak
zodat de proporties van het ontwerp harmonieus blijven.

Net als de nieuwste viercilinder diesels heeft de
3.0 zescilinder nu zijn distributie achterop de mo-
tor. Omdat hij zo boven de transmissie valt bekort
dat de inbouwlengte van de motor. De ruimtewinst
geeft met een grotere ‘kreukelzone’ verbeterde
voetgangerveiligheid.
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vingerbereik, in de stuurwielnaaf, zitten nu ook
nog druk- en rolknoppen.
Waarmee iDrive erg dicht bij het Audi MMI
komt, zij zijn de maatstaf in praktische bedie-
ning. Integratie van elektronische systemen,
iets lichtere bouw met aluminium nu ook voor
deuren en dak, elektronica die de tegenstelling
tussen comfort en sportiviteit opheft, en die het
mogelijk maakt in productie minder fysiek ver-
schillende onderdelen voor diverse typen en
landen te hebben. Ook daarin is de BMW-limou-
sine weer richtingwijzend, al bevat hij weinig
afzonderlijke technische foefjes die niemand
anders heeft. Maar deze gerijpte en gebalan-
ceerde samenstelling van al die snufjes heeft
nog niemand. 
Er komt volgend jaar een ‘milde’ hybride op
750i-basis, na een BMW X6 ‘sterke’ hybride. En
er komt vierwielaandrijving beschikbaar, horen
we fluisteren. Zelfs aan deze 7-serie blijft altijd
nog iets toe te voegen. �

Ook infrarood ‘nightvision’ is in verbeterde versie,
met voetgangerherkenning, beschikbaar voor de 

7-serie. Het beeld kan met de hud-display in de
voorruit geprojecteerd worden. Ter verduidelijking

is het beeld van de head-up display in de foto als
inzet over de middenconsole gemonteerd.

Heel mooi, helder en echt handig is het head-up
display, dat nu in kleur weergeeft. Je kunt snel-
heid, navigatie, rijbaanbewaking en verkeersbord-
herkenning erin zien.

pen. Tot en met stabiliteits- en tractiecontrole,
alles is gekoppeld om onderling de beste taak-
verdeling te realiseren, en een harmonieuze
werking te garanderen van de hele auto. De
enige bedenking: ga dáár als diagnosetechnicus
maar aan staan, als er iets fout gaat in deze
meesterbreinregeling.

Gerijpt geheel
Vergde eerst de bediening van een 7-serie een
hogere opleiding, BMW heeft het huiswerk van
toen overgedaan. Geen volledig ‘schoon’ dash-
board meer, zonder knoppen en alles via de
iDrive. Links op het dashboard nu een blokje
knoppen voor hulpsystemen, zoals rijbaanbewa-
king per camera, en dodehoekbewaking via ra-
dardetectors in de achterbumper. En rondom de
iDrive, knoppen voor directe keuze van de
hoofdmenu’s.
De iDrive-knop kon eerst schuiven in acht rich-
tingen, nu kantelt hij in vier richtingen. Hij
werd flink kleiner, dat maakt draaien van de
knop makkelijker. Er waren al programmeerbare
‘favorietenknoppen’ bij gekomen, waar ieder
zijn meestgebruikte opties kan opslaan. Onder

Peter Fokker

tijdelijke of veranderde snelheidsgeboden. Toch
een primeurtje, naast de BMW 7 zal voor het
moment nog alleen de Opel Insignia verkeers-
bordherkenning bieden.

Geïntegreerde regeling
Een heuse primeur die weinigen direct zal op-
vallen zit in de Sachs-schokdempers. Elektroni-
sche demperregeling kreeg de vorige 7-serie al
standaard, als ’s werelds eerste heeft de nieuwe
aparte regeling op in- en uitgaande demping.
Een regeling die gekoppeld kan worden met hy-
draulisch verstelbare stabilisatoren (optie). Dan
verandert de regeling omdat hellen van de car-
rosserie niet meer door de dempers beperkt
hoeft te worden.
De veergedragregeling is nu uitgebreid genoeg
om één onderstel voor alle landen te gebruiken.
Een efficiencyslag, dat geen aparte comfort-
variant voor de VS en Japan hoeft te worden ge-
bouwd, en een strakke versie voor Europa. Het
helpt dat de voorwielen nu dubbele draagarmen
hebben, die exacte wielgeleiding met uitstekend
comfort kunnen combineren. Nieuw voor een
BMW-sedan, maar afkomstig van de X-modellen.
Alleen de lange (+14 cm) 7-serie heeft luchtve-
ring met niveauregeling achter. De onderstel-ex-
pert legt uit dat luchtvering rondom (zoals de
Audi A8) geen voordelen biedt tegenover de ge-
wone veren met geregelde dempers onder de 7-
serie. “Het is alleen zwaarder en ingewikkelder.”
Iets nieuws wat je helemaal niet ziet is Dynamic
Driving Control, je ziet tenminste alleen een
knopje op de middenconsole. Met name DDC
maakt het onnodig apart sportievere en comfor-
tabelere versies te bouwen. Dit geïntegreerd re-
gelsysteem past het hele rijkarakter van de auto
aan, door op de sturing van alle relevante onder-
stel-, bedienings- en aandrijforganen in te grij-

Bij de 3-serie kan de 3.0d gecombineerd worden met
deze uitlaat, waar voorin een NOx-opslagkatalysator ge-
combineerd met een roetfilter zit. Goed om aan Euro 6-
eisen te kunnen voldoen, maar dat voorrecht krijgt de
7-serie met dezelfde motor nog niet meteen mee. 

Dit schema geeft aan hoeveel syste-
men gekoppeld zijn in de rijdynamiek-

regeling. Dit integreren van
afzonderlijke regelingen in één stuur-

orgaan is de nieuwste aanpak.
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