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Foto’s/Tekeningen: BMW

X6 met nog mooiere xDrive en de nieuwste motoren

Een jaar na de geheel vernieuwde X5-suv heeft BMW gemeend dat daar een nog 

exclusiever topmodel boven kon. De tijd zal het leren, of een suv-coupé echt nog op

onze verlanglijst ontbrak. Het technisch onderscheid dat de X6 meekrijgt is een

beetje kunstmatig. Dezelfde, nog weer mooiere techniek had ook in de X5 gekund.

Bewust kreeg de X6 een streepje voor.

Wat carrosserie en onderstel betreft hebben de
X5 en X6 erg veel gemeen. Op hetzelfde onder-
stel is de X6 vijf centimeter breder en negen
centimeter lager. De vrijwel geheel in alumi-
nium uitgevoerde wielophanging is gelijk, met
dubbele driehoeksarmen vooraan en de multi-
link Integral V-as in een subframe achteraan.

Eenzelfde soort wielophanging past BMW nu
ook toe onder de nieuwe 7-serie.

Tot xDrive uitgebreid
Vierwielaandrijving was niet helemaal nieuw
voor BMW toen in 1999 de X5 verscheen. Een
suv was wel een primeur voor het merk, boven-

dien de eerste moderne suv. Dat wil zeggen: per-
manente vierwielaandrijving, geen terreinreduc-
tie of sperdifferentieels zoals in terreinauto’s,
maar ook geen starre assen en onstabiele ligging
op normale wegen. Met een ketting werd achter
de transmissie een tweede uitgaande as aange-
dreven, die langs de bak en het carter naar een
differentieel naast de motor liep.
Na het verschijnen van de X5 ging BMW ook
weer vierwielaandrijving aanbieden op enkele
sedanmodellen, die dan iX in de typeaanduiding
kregen. Het systeem was gelijk aan dat van de
X5. Maar het heette nog geen xDrive, dat kwam
in 2003 met de X3-suv.
Een elektronisch aangestuurde platenkoppeling
regelt in hoeverre aandrijving naar de vooras
wordt bijgeschakeld. BMW geeft een reactietijd
aan van maximaal 0,01 seconde, sneller dan dat
de motor vermogen gaat opbouwen bij gasgeven.

X5 met wat extra
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Blauw geaccentueerd de componenten van de
xDrive-vierwielaandrijving. Weliswaar, in het 
silhouet van een X5, maar de X6 heeft precies 
dezelfde bodem en wielophanging.

Centraal in de xDrive, voor
zowel BMW suv- als sedan-
modellen, staat een platen-
koppeling voor de koppel-
verdeling voor/achter. 
U ziet dat hij met een hef-
boom en nok bediend
wordt, en dat daarna via
een tandketting koppel
naar de vooras kan gaan.

�

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



Dus kan xDrive voordat er wielen gaan doorslip-
pen de koppelverdeling al instellen. Want de
elektronische sturing is doorgekoppeld naar an-
dere regelsystemen.
Uit het DSC-stabiliteitssysteem leest xDrive de
stuurwielhoek en dwarsversnelling, uit het mo-
tormanagement de gaspedaalstand, en uit het
ABS snelheid en wieltoerental. Zo weet xDrive
waar de rijder heen stuurt, waarheen de auto
feitelijk beweegt, of er sprake is van remmen of
acceleratie, en of er wielen doorslippen. Aan de
hand daarvan stelt xDrive de meest geschikte
koppelverdeling tussen voor- en achteras in.

Beter dan sperdifferentieel
Al vanaf de eerste X5 moeten de remmen via een
aangepaste anti-doorslipregeling ASC-X zorgen
voor sperwerking in de voor- of achteras. Een
doorslippend wiel wordt actief afgeremd, met
als automatisch gevolg dat het differentieel
meer koppel naar het andere wiel op die as
stuurt. Waarbij xDrive ook meer koppel naar de
andere as kan sturen, als er plaatselijk weinig
grip is.
Vorige zomer lichtten we uitgebreid toe in AMT
7/8 en 9 dat BMW en ZF een heel bijzonder diffe-
rentieel ontwikkeld hebben, waarmee we al in
een X5 (!) konden kennismaken. Elektrisch be-
diende platenkoppelingen bedienen planetaire
tandwielsets op beide uitgaande assen van het
differentieel. Door de planetaire overbrengingen
kan willekeurig extra koppel van het ene naar
het andere wiel worden overgeheveld.
In productie kwam dit speciaal voor de X6. Dat

Peter Fokker

de twee geboden diesels zijn gelijk. Daarin heeft
BMW nog geen nieuwere ontwikkelingen, sinds
de vervanging van de X5 eind 2006.
Voor het overige staat de X6 op even hoog tech-
nisch niveau als de X5. Er is bijvoorbeeld in
beide een head-up display leverbaar, maar dat is
nog niet de uitgebreide versie met kleurenweer-
gave zoals net in de 7-serie gepresenteerd. En
waarom heeft dan die 7-serie fysiek sturende
achterwielen, en niet dat differentieel met
stuureffect van de X6? De met beperkte uitslag
gestuurde achterwielen in de limousine dienen
mede het comfort van achterpassagiers, die zo
meer draai- dan dwarsversnelling voelen. Het
stuureffect van het X6 differentieel kan veel ster-
ker zijn dan dat beetje echte achterwielbestu-
ring. Het dient meer de sportieve rijdynamiek,
voor de X6 erg belangrijk, terwijl het voor de 7-
serie niet teveel op de voorgrond mag liggen. �

Een kijkje in de ‘Variable Twin Turbo’ dieselmotor
van de X6 35d. Prominent in beeld de twee in serie
geschakelde turbo’s, en voorop de motor de water-
gekoelde EGR-leiding, onder de VANOS-verstelling
op de inlaatnokkenas.

Speciaal voor de X6 bewaarde BMW dit ZF-diffe-
rentieel, dat via elektromotoren, platenkoppelin-
gen en planetaire tandwielstellen het aandrijf-
koppel tussen linker- en rechterwiel willekeurig
kan verdelen. Dynamic Performance Control, in
BMW-termen.

De X6 kreeg het debuut
van de direct ingespo-
ten dubbelturbo V8.
Naast twee turbo’s zit-
ten tussen de cilinder-
rijen ook twee
voorkatalysatoren,
voorop de cilinderrijen
zitten watergekoelde
inlaattussenkoelers.
Bougie en inspuitven-
tiel zitten in de cilin-
ders pal naast elkaar.

heet dan Dynamic Performance Con-
trol. Het werkt als een soort achter-
wielbesturing. Als je bijvoorbeeld meer

koppel naar het rechter achterwiel stuurt (en
normale grip beschikbaar is), zal de auto zacht-
jes linksaf willen. Zo kun je het sturen effectief
ondersteunen, zodat de X6 nog williger en spor-
tiever bochten aansnijdt dan een X5. Kan ook
door één wiel af te remmen, maar dat voelt dan
weer niet sportief aan, en belast het remsysteem
nogal.

Dubbelturbo
Het was een voorwaarde dat de X6 er niet alleen
sportiever uitzag dan de X5, maar ook een bij-
passend rijgedrag kreeg. Daarvoor zorgt dat bij-
zondere achterdifferentieel. Mooi aansluitend
was de motorontwikkeling bij BMW.
Nadat de X5 verscheen kwamen nieuwe benzine-
zescilinders met HPI directe injectie, waaronder
een variant met dubbele turbo. Dat laatste had
de X5 alleen op de 3.0sd diesel, naast de 3.0d
met enkele turbo. Met een cosmetische truc
heet die 3.0sd bij de X6 ineens 35xd. Net zoals de
3.0 benzinemotor met twee parallel werkende
turbo’s, die hier 35xi wordt genoemd en bij an-
dere modelseries als 35i wordt aangeduid.
In de X5 worden nog de oude benzinemotoren
gebruikt, met indirecte injectie. Ook voor de Val-
vetronic 4.8 V8, waar de X6 als eerste mocht be-
schikken over de dubbelturbo 4.4 V8 met directe
injectie. Die was toch al in ontwikkeling voor de
7-serie. Zo zijn de twee benzinemotoren voor de
X6 nieuwer en sterker dan die van de X5, maar
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