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AUTO
Test BMW X6 xDrive 35d High Executive

Maxi cross-over met uitbundige prestaties

Na een korte blik op de eerste spionagefoto’s van een

nieuwe suv van BMW dachten we nog een tikje naïef:

die komt er nooit. Maar ja hoor, BMW gaf het groene

licht voor de X6, de cross-over coupé 4x4 waar iedereen

over praat. Over smaak valt niet te twisten, maar we

weten nu: hij rijdt in elk geval uitstekend!

De Dinosaurus Tyrannus Rex krijgt het op onze
wegen steeds moeilijker. Hoe groter de auto, des
te minder de maatschappelijke acceptatie
ervan. Die beweging is al een tijdje aan de gang,
maar autofabrikanten ijlen nou eenmaal altijd
wat na zoals we zien aan de Audi Q7 en nu de
BMW X6. Gelukkig voor beide fabrikanten, den-
ken de klanten heel anders over groot en ver-
minderd sociaal, want die kopen ze grif.
Welkom bij de eerste ‘Sports Activity Coupé’
(SAC) van BMW, gebouwd in de VS in Spartan-
burg, waar ook de X3 en de X5 vandaan komen.
De eerste lijfelijke kennismaking met de X6 gaat
niet zonder verbazing. Intimidatie is het woord,
letterlijk álles is groot aan deze mastodont. De
taillelijn is bijna zo hoog als een vrachtauto, ter-
wijl het dak juist weer erg laag over de cabine
heen is getrokken en naar achteren toe laag af-
loopt. Een 4x4 fastback, dit is een coupé!
BMW heeft volgens eigen zeggen de suv coupé
uitgevonden, maar dat is niet helemaal waar
want dat deed SsangYong een jaar eerder al met
de Actyon 230 en ook nog eens tegen een aan-
zienlijk schappelijker prijs dan deze BMW. Want
de X6 die met zowel benzine- als dieselmotor
kan worden besteld, staat in de prijslijst vanaf 
€81.150,-.
De enige denkbare gelijkwaardige concurrenten
in deze strijd der Titanen, zijn de Audi Q7 die
overigens met 3,6 liter zescilindermotor wél
met een heel wat lagere prijs begint, de Hum-
mer H2 en de Cadillac Escalade die zelfs nog

meer kost dan de beide Duitsers… Een Mercedes
GL is weer een stuk duurder.

Stille kracht
De op de X5 gebaseerde BMW X6 komt met drie
motoren. Twee benzinemotoren, een 3 liter zes-
cilinder en een 4,4 liter V8 en daarnaast de 3
liter zescilinder turbodiesel als 30d en 35d. De
krachtigste van de twee diesels is voorzien van
BMW’s Variabele Twin Turbo. Deze stoere
krachtbron levert een vermogen van 210 kW en
een maximum koppel van 580 Nm bij 1750
t/min.
Bizar, zoveel vermogen maar deze krachtbron
behoort niet voor niets tot de sportiefste diesels
ter wereld. Met de loodzware (bijna 2200 kg) X6
op de schouders, presteert hij het om schijnbaar
achteloos in 6,9 seconden van 0-100 km/h te stor-
men. Ook mag de tussenacceleratie van 80 tot
120 km/h in de derde versnelling in 5,5 secon-
den best gezien worden. Hiermee kun je accele-
reren als een sportwagen! Knap gedaan: alle
BMW-diesels in de X6 dragen het D-label.
De zescilinder common rail-turbodiesel in de 
X6 35d haalt adem middels twee Garrett-turbo-
laders met intercoolers. De twee achter elkaar
geschakelde turbo’s zijn van een verschillende
grootte, waarbij de kleine al bij circa 1200 t/min
het spits afbijt waarna de grotere turbo geleide-
lijk aan het werk overneemt. Hierdoor is er al
vanaf een zeer laag toerental een fiks trekvermo-
gen voorhanden. Het is een beul van een motor

maar dan wél een beul die op de één of andere
wijze manieren heeft geleerd. Want afgezien
van een krachtige maar desondanks helemáál
niet onaangename dieselgrom bij langzaam rij-
den, hoor je van deze motor erg weinig arbeids-
gedruis. Nerveus gedrag is ’m vreemd en
wanneer je rond de 120-140 km/h kruist, blijven
motorische geluiden zelfs geheel achterwege.
Ga maar na: bij 100 km/h draait de unit 1800
t/min en bij 120 nog steeds niet meer dan 2200
t/min. Pure en verwennende stille kracht!
BMW voorziet de permanent aan de vier wielen
aangedreven X6 35d van een zestrapsautomaat.
Deze kan uiteraard ook handmatig worden be-
diend, waarbij de bestuurder kan kiezen uit de
pook op de console of de peddels aan het stuur.

Alles aan boord
De X6 is net geen drie centimeter langer dan de
X5 en het dak is hooguit vier centimeter lager,
maar de wielbasis bleef gelijk. Voorin zit je in de
X6 voortreffelijk, maar wel verrassend iets van
de zijruit verwijderd en wat naar het midden
geplaatst. Achterin is het een iets andere zaak.
Na de moeizame instap door het niet zo ruim
open zwaaiende portier, blijkt dat de zitting van
de uit twee gescheiden zetels bestaande achter-
bank ietwat omlaag is gezet om kruincontact
met het lagere dak te voorkomen. Daardoor zit
je al gauw met de kin op de knieën maar wees
gerust, iets kleinere mensen hebben daar min-
der last van.

In stijl naar de
sportschool

De hoge achterkant en de hoog geplaatste en
kleine achterruit zagen we eerder al bij de Ssang-
Yong Actyon.
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Onze testauto was de kostbare High Executive.
Deze auto heeft werkelijk alles aan boord wat je
als verwende BMW-rijder maar kunt wensen.
We kijken eerst naar de cockpit waar twee ste-
vige sportstoelen de lichamen lekker omsluiten.
Bijna alles is elektrisch instelbaar, behalve de
zithoekverstelling en de verlenging van de stoel-
zitting. Het zicht vanuit de stuurstoel is goed,
behalve naar achteren. De kleine achterruit zit
erg hoog en een achteruitrijcamera, die niet
standaard wordt gemonteerd, is een absolute
must om bij parkeren of manoeuvreren te kun-
nen zien wat zich achter de auto bevindt.
Het instrumentarium is verfrissend simpel van
layout. Behalve een brandstofmeter, een ver-
bruiksmeter en een digitale boordcomputer

heeft de bestuurder in die regio weinig aan z’n
hoofd. Een motortemperatuurmeter ontbreekt,
in een dreigend noodgeval komt de boordcom-
puter in actie.
De X6 heeft voldoende bergruimten voor klei-
nigheden en er zijn praktische bekerhouders
voorhanden. De asbak is klein en ook dusdanig
ongelukkig geplaatst dat je als X6-bestuurder
vanzelf wel met roken ophoudt. De elektronisch
werkende selecteurhendel heeft een iets afwij-
kende route door de gate op de middenconsole
maar die went snel, de i-Drive-knop zit ernaast.
Dat de BMW X6 perfect is afgewerkt en dat er
zeer mooie, hoogwaardige materialen zijn ge-
bruikt, mag als een overbodige opmerking wor-
den beschouwd. Maar de complete uitrusting

van de High Executive heeft ons zelfs nog weten
te verbazen. Maar dat komt omdat de standaard-
X6 al zo tjokvol zaken zit die mooi, leuk en han-
dig zijn. Laten we nog even enkele hoogtepunten
van de HE noemen zoals lederen Nevada-bekle-
ding, elektrisch verwarmbare en verstelbare
comfortstoelen met geheugen, PDC voor en ach-
ter, navigatie, adaptieve bochtverlichting, easy
entry en easy start.

Als een MINI
Talloze elektronische hulpmiddelen staan, naast
een uiterst verzorgd onderstel, de X6-bestuurder
ten dienste om zich zorgzaam en veilig en tóch
beresnel van zijn taak te kwijten. ABS, DSC en
DTC zijn al de gewoonste zaken die een vierwiel-

De bagageruimte is
groot, de laaddrempel
hoog.

BMW maakt van het dashboard
geen zoekplaatje. Op de midden-
console de elektronische selec-
teurhendel die enige gewenning
vraagt en de i-Drive-knop die nog
wat meer tijd vergt.

Geen misverstand mogelijk: dit is een
BMW! De hoge taillelijn en de lage
daklijn geven de X6 een tamelijk si-
nistere en ook spannende uitstraling.

Een prachtig verzorgd interieur, zakelijk maar
smaakvol, en voorzien van de beste materialen.

De klokkenwinkel recht
voor de bestuurder is
door z’n helderheid en
eenvoud, zeer goed af-
leesbaar.

De strikt gescheiden tweezits achterbank kan
in ongelijke delen worden omgeklapt.

Foto’s: Jan Lieftink
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aandrijver tot z’n beschikking kan hebben. Deze
BMW beschikt daarnaast ook nog over de be-
kende en unieke BMW xDrive met de volledig
variabele aandrijving op voor- en achteras, (DPC)
Dynamic Performance Control dat in razend
tempo (in 100 milliseconde) beslist welk
wiel aandrijving krijgt en een automa-
tisch geregeld differentieel (ADB-X)
met Hill Descent Control (HDC).
Onze X6 was naast al deze elektronica
ook nog voorzien van Active Front Steering en
Adaptive Drive (AFS en ADC) die respectievelijk
de toch al geringe stuurbewegingen verder mi-
nimaliseren waardoor je met deze grote auto
welhaast als een MINI kunt sturen en manoeu-
vreren, en die dankzij adaptieve dempers en in-
telligente stabilisatoren deze auto een wegge-
drag en een gevoel in het stuur geven dat werke-
lijk uniek is. Met de kleinste stuurbewegingen
verander je de bijna 490 cm lange BMW uiterst
snel en veilig van richting. Maar ook op hogere
tot zeer hoge snelheid heb je de X6 nog meer
dan perfect in de hand. Veiligheid en stabiliteit
dienen met hoofdletters te worden geschreven,
comfort is eveneens in hoge mate aanwezig. Je
voelt je met deze dikke en af en toe genante
beul uiterst veilig onderweg. Ook in de stad is
hij probleemloos bruikbaar ondanks de forse
draaicirkel. �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
BMW X6 xDrive 35i: ............................................................v.a. € 82.300,-

BMW X6 xDrive 50i: ..........................................................v.a. € 107.800,-

BMW X6 xDrive 30d: ............................................................v.a. € 81.150,-

BMW X6 xDrive 35d: ............................................................v.a. € 86.350,-

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

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

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

Xenonverlichting: ........................................................................standaard

Adaptieve bochtverlichting: ......+ € 763,- (standaard op High Executive)

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

Elektrische ruiten: ......................................................................standaard

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

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

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

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

Navigatie: ..................................+ € 2.996,- (standaard op High Executive)

Head-Up display: ......................................................................+ € 1.816,-

Automatische transmissie: ........................................................standaard

xDrive: ..........................................................................................standaard

Active Front Steering: ..............................................................+ € 1.761,-

Adaptive Drive:..........................................................................+ € 4.460,-

Leren bekleding: ......................+ € 3.660,- (standaard op High Executive)

BMW Group Nederland

☎ (070) 413 32 22

www.bmw.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................210 kW bij 4400 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................580 Nm bij 1750 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 5,5 sec. ............0-100 km/h: 6,9 sec. ........80-120 km/h: 5,4 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 61 dB(A) .............. 100 km/h: 63 dB(A) ............120 km/h: 66 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ........................................................................10,5 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................7,1 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................8,3 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................10,8 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................236 km/h

CO2-uitstoot: ................................................................................220 g/km

BMW hanteert (ook)
bij de X6, Condition
Based Service, kort-
weg CBS. Een compu-
ter ontvangt van di-

verse sensoren infor-
matie over de staat
van slijtagedelen.
Aan de hand hiervan
wordt het optimale

servicemoment be-
paald. De servicebe-
hoefte is dus afhan-
kelijk van de ge-
bruiksomstandighe-
den.
In de praktijk zal de
service-interval maxi-
maal 30.000 km be-
dragen. Zowel de
benzine- als de die-
selmotoren worden
gesmeerd met een
Longlife 04 motor-
olie, met viscositeit
0W40 of 5W30. Klep-
spelingcontrole hoeft
bij geen van de mo-

toren. Ook vraagt de
distributie geen aan-
dacht, omdat alle
motoren van een
ketting zijn voorzien.
Het vervangings  -
moment van het in-
terieurfilter, het mo-
torluchtfilter en de
bougies worden
door CBS bepaald. 
In de praktijk zal dat
rond respectievelijk
30.000, 90.000 en
100.000 km zijn. 
De transmissie is 
voor het leven ge-
smeerd. �

Gebruiksafhankelijk
onderhoud

De X6 rijdt
indrukwek-
kend een-

voudig en biedt een
hoge mate aan com-
fort. Tel daarbij op
de fantastische zesci-
linder turbodiesel
met z’n vermogen
van 210 kW plus het
enorme koppel van
580 Nm, en je hebt
de meest relaxte ma-
nier van voortbewe-
gen gevonden. De
X6 geeft een solide
gevoel van stabiliteit
en veiligheid.

Het agres-
sieve en
zelfs ietwat

genante uiterlijk vor-
men een groot na-
deel van de X6. De
forse cross-over biedt
achterin minder zit-
ruimte dan van een
dergelijke dinosaurus
mag worden ver-
wacht. Door de hoge
en te kleine achter-
ruit is het zicht naar
achteren minimaal.

Een beul van een motor, bijna onzichtbaar onder
een fraaie plaat kunststof. Hij levert zeer indruk-
wekkende prestaties en lust ook een lieve slok!

De boordcomputer geeft aan wanneer
het tijd is voor een werkplaatsbezoek.
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