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MOTOREN
Nieuwe viercilinder dieselmotor van BMW

Zuinige BMW-diesel met opvallend veel pit

Efficiënt én
dynamisch!
De nieuwe 2.0 liter viercilinder dieselmotor van BMW
wordt in de 1, 3, 5 en X3-modellen toegepast. Het is dus
een belangrijke motor, die door BMW tot in de puntjes is
geoptimaliseerd. Tal van technische maatregelen zorgen
voor een aanmerkelijke verbruiksreductie. De berijder
wordt daarentegen getrakteerd op een uiterst levendige dieselmotor.
Er werd gekozen voor drie versies van dezelfde
2.0 liter turbodieselmotor. Opvallend verschil
met de ervoor gebouwde versie is dat de distributie nu bij het vliegwiel is geplaatst. Dat zorgt
niet alleen voor een rustiger aandrijving van de
nokkenassen en de hogedrukpomp, maar ook
voor een lagere voorkant van de motor. Dat is
vanwege de voetgangerbescherming heel bruikbaar. Alle hulpapparatuur is aan de linkerkant

geplaatst. Zo blijft de rechterkant vrij voor het
uitlaatsysteem, zelfs voor twee turbocompressoren met oxikatalysator en katalytisch roetfilter.

Sterk blok
De nieuwe motor is gebouwd voor een topdruk
van 180 bar. Toch is gekozen voor een aluminium motorblok, want ook bij de zes- en achtcilinder motoren zijn daar goede ervaringen mee

Dankzij tweetraps drukvulling levert de
sterkste BMW 2.0 liter turbodieselmotor
buitengewone prestaties: 400 Nm koppel en 150 kW vermogen. De motor zit
vol interessante techniek.

opgedaan. Het motorblok is zeer stijf
door de speciale ribben, de twee balansastunnels en het aangegoten distributiehuis.
Er worden speciale gietijzeren voeringen toegepast met een wanddikte van slechts 1,5 mm. Er
blijft dan een aluminium wand van slechts 4
mm over tussen de cilinders. Om te voorkomen
dat de materiaaltemperatuur te hoog oploopt, is
een koelwaterboring van 1,5 mm aangebracht
op de heetste plek.
De gesinterde hoofdlagerkappen zijn voorzien
van een vertanding die de kappen zijdelings
vastzet. Vrijwel alle olie- en waterkanalen zijn in
het blok gegoten. Dat is mogelijk door het bijzondere gietproces dat er ook voor zorgt dat het
materiaal de hoogste sterkte bezit bij de hoofdlagers, mede dankzij een speciale warmtebehandeling. Al met al weegt het aluminium blok
maar liefst 16 kg minder dan het vorige gietijzeren exemplaar.

De langs- en dwarsdoorsnedes tonen duidelijk aan
dat de motor zo compact mogelijk geconstrueerd
is. De distributie zit bij het vliegwiel opdat de
motor in verband met voetgangerbescherming aan
het vrije eind voldoende ruimte krijgt onder de
motorkap. Let op de ongelijk in hoogte geplaatste
balansassen en de vorm van de kom in de zuiger.
De motor is 20 graden gekanteld.
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Het Aluminium motorblok met ingegoten gietijzeren cilindervoeringen. Let op de tunnels voor de
balansassen en de ver omlaag getrokken zijkanten,
aangeduid met ‘Deepskirt’. De gesinterde hoofdlagerkappen zijn voorzien van een vertanding om ze
in dwarsrichting vast te zetten.

Verbeterde cilinderkop
Om de stijfheid verder te verhogen, is een nokkenasdrager gebruikt die ook de verstuiverruimte afdicht. Bijkomend pluspunt van deze

constructie is dat het kleppendeksel een vlak
afdichtoppervlak heeft. Er zijn geen uitwendige
koelwaterslangen, de kanalen zijn ingegoten.
Dat geldt ook voor een deel van de uitlaatgasrecirculatieleiding.
De vorm van de kanalen en de verbrandingskamer is nieuw. Het wervelkanaal wordt door een
klep geopend of gesloten, al naar gelang de gewenste mate van ‘swirl’. Het tangentiaalkanaal
is altijd open, de daardoor veroorzaakte wervel
verloopt met een grotere diameter en spoed dan
de wervel uit het wervelkanaal.
Er zijn geen klepuitsparingen nodig omdat de
verticaal hangende kleppen de zuigerbodem
niet raken. De kom in de zuiger heeft een uitgesproken omega-vorm met een punt in het midden, bekijk de dwarsdoorsnede van de motor
maar eens goed.

Nieuwe krukas
De krukas heeft slechts vier contragewichten die
uitsparingen in de linker balansas nodig maken.
Aangezien de balansassen gelijk zijn treffen we bij
de rechter ook de uitsparingen aan. Let op het
extra tandwiel rechts dat ervoor zorgt dat de balansassen een tegengestelde draairichting hebben.

De gesmede en geharde krukas heeft opnieuw
slechts vier contragewichten. Op de laatste krukwang is een tandkrans gekrompen. De balansas
aan de inlaatkant wordt rechtstreeks aangedreven, die aan de uitlaatkant via een tussenwiel.
De balansassen zijn zo ontworpen dat ze de mas-
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sakrachten van de tweede orde met 85% verminderen. Dankzij hun speciale vorm is de massatraagheid (vliegwieleffect) minimaal. Dat zorgt
voor een geringe geluidsproductie, die kennelijk
niet door de naaldlagers wordt verstoord. De
naaldlagers houden het wrijvingsverlies laag. De
balansassen hebben een hoogteverschil van 46
mm, daardoor wordt het kantelmoment dat
door de zuigers wordt veroorzaakt met 30% verlaagd.
Er zijn ook twee kettingwielen op de krukas gesmeed. Ze dienen voor de aandrijving van de hogedrukinspuitpomp en de oliepomp. Vanaf de
hogedrukinspuitpomp wordt de inlaatnokkenas
aangedreven, de oliepomp zorgt voor de aandrijving van de vacuümpomp, een nieuw idee. De
eenheid omvat een tandwieloliepomp met uitwendige tanden en is voorzien van een drukregeling, een olieaanzuigbuis met zeef, afschermplaat richting krukas, vacuümpomp met één
vleugel en een verstevigingsschaal. Om het gewicht en de kosten laag te houden, zijn tal van
onderdelen van kunststof gemaakt.
Het kleppendeksel zorgt niet alleen voor de olieafdichting en de carterontluchting, maar ook
voor de lagering van de hydraulische onderdelen van het inspuitsysteem. De van schuim voorziene motorsierkap zorgt ervoor dat er geen
geluid naar boven toe kan doordringen. Ook de
koelwaterpomp, het inlaatspruitstuk met de
daarin opgenomen wervelkleppen, de luchttoevoerslangen en de oliepeilhouder zijn van
kunststof.

Opgeruimde hulpapparatuur
De dynamo, stuurbekrachtigingspomp en aircocompressor zijn boven elkaar geplaatst. De poly-
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De balansassen zijn in deelbare naaldlagers gelagerd. De
vorm is zodanig gekozen dat
het gewicht zo laag mogelijk
is. De aandrijving gebeurt met
tandwielen vanaf de vliegwielkant. De distributie vindt
plaats met twee kettingen, de
nokkenassen zijn door gesinterde tandwielen gekoppeld.
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V-snaar heeft aan weerszijden zes ribben en
wordt door de torsietrillingsdemper op de krukas aangedreven. Span- en geleiderollen zorgen
ervoor dat ook de waterpomp met voldoende
‘omslingering’ wordt aangedreven.
Dankzij de plaats van de vacuümpomp in het
carter, is er ruimte voor het EGR-kanaal met
koeler en terugvoerregelklep. Tussen de hulpapparatuur en de hogedrukinspuitpomp is nog
ruimte voor een oliemodule. Die bestaat uit een
oliefilter met oliekoeler.
Alle motorvarianten gebruiken hetzelfde uitlaatgasnabehandelingssysteem met oxikat en

De beide nokkenassen draaien in een eigen lagerhuis. Dat verhoogt de stijfheid van de kop en dient tevens als afdichting van de verstuiverruimte.

katalytisch roetfilter dat door regenereren ontdaan wordt van roet.

Bijzondere drukvulling
De twee motortypen met minder vermogen zijn
voorzien van één turbocompressor. Daarvan
heeft de turbine verstelbare leidschoepen (Variable Nozzle Turbine Technology, ofwel VNT) zoals
bij de vorige motoren.
De leidschoepenvorm is verbeterd, het compressiewiel heeft een diameter van 49 mm bij de 105
kW motor en 51 mm bij het 130 kW model. Bij
beide motoren heeft het turbinewiel een diameter van 43 mm. Er wordt een elektrische verstelling van de leidschoepen toegepast om
een nauwkeurige en
snelle regeling van de
vuldruk met geringe
drukschommelingen
te verkrijgen. Zo ontstaat een hoog koppel
‘onderin’ en een dynamisch rijgedrag met een
hoog vermogen. De hoogste vuldruk bedraagt voor
beide motoren 2,6 bar.

De aandrijving van alle
hulpapparatuur en de leiding
van de uitlaatgasrecirculatie (EGR). Zoveel mogelijk
onderdelen zijn boven elkaar aan de linkerkant geplaatst in een aluminium
lagerhuis.
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Voor het topmodel wordt tweetraps drukvulling
toegepast (Variable Twin Turbo ofwel VVT genoemd). Het voordeel van dit systeem is dat de
gemiddelde effectieve druk over het hele toerengebied (heel) hoog is, terwijl het verbruik en de
emissies laag blijven. Een in verhouding kleine
hogedruktrap garandeert een spontane drukopbouw terwijl een lagedruktrap ontworpen is om
met een hoog rendement voor een hoge luchtmassastroom te zorgen. De hoogste vuldruk ligt
op 3,0 bar.
Als regelorganen worden aan de compressorkant een ‘bypass’ of omloopklep, aan de turbinekant een uitlaatregelklep en een ‘wastegate’
bij de grote turbine toegepast, die pneumatisch
via een elektro-pneumatische drukdoos worden
bediend. De vuldruk wordt gebruikt als regelgrootheid.

In twee trappen
In het lagetoerengebied stroomt de aangezogen
buitenlucht via de grote turbo in de kleine compressor van de hogedruktrap, voordat de lucht
via de inlaatluchtkoeler naar de cilinders gaat.
De uitlaatgassen worden bij lage motortoerentallen rechtstreeks naar de turbine van de
kleine turbo gestuurd. Daardoor ontstaat een
snelle inlaatdrukopbouw en reageert de motor
dynamisch.
Bij hoge toerentallen gaat het uitlaatgas direct
naar de grote turbine om een hoog vermogen te
bereiken. Bij lage toerentallen tot het overschakelpunt van de kleine op de grote turbo, werkt
de grote turbo als voorcompressor voor de
kleine turbo. Er is dan sprake van tweetrapsdrukvulling.
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Hier is goed zicht op de distributie en
de aandrijving van de olie- en vacuümpomp. Rechts de oxikat met roetfilter.

De aandrijving bij het vliegwiel omvat de balansassen, de distributie, de hogedrukpomp en
de olie- en vacuümpomp. De opstelling van de tweetrapsdrukvulling is goed te zien.

Bij ongeveer 3000 t/min vollast wordt bij de
kleine turbo tegelijkertijd zowel de compressor
als de turbine ‘omzeild’ door de bypass en wastegate te gebruiken. Vanaf dat toerental draait de
kleine turbo mee in ‘bypass’-stand terwijl de
grote turbo voor de gewenste luchthoeveelheid
zorgt. De vuldruk bij het hoogste vermogen
wordt via de wastegate van de lagedruktrap geregeld.
Om het overschakelen van de turbo’s onmerkbaar te doen plaatsvinden, worden de wastegate
en de bypass van de compressor gelijktijdig bediend. De inspuiting wordt op dat moment zodanig aangepast dat het motorkoppel gelijkblijft.

Het turbinehuis van de kleine turbo is één geheel met het uitlaatspruitstuk. De inlaatluchtkoeler is voor alle drie de motoruitvoeringen
gelijk en heeft ten opzichte van de voorganger
een lagere stromingsweerstand en een betere
koelwerking. Daardoor worden de emissies
lager en het vermogen hoger.

Drie typen injectoren
Bosch levert BMW de onderdelen voor het inspuitsysteem van de drie motortypen. Alledrie
hebben ze dezelfde hogedrukpomp, de verstuivers zijn echter verschillend. De 105 kW motor
gebruikt de magneetverstuivers zoals van de vo-

Hogedruktrap

Verbindingsbuizen
Uitlaatspruitstuk één geheel met turbinehuis

Compressoromloopklep
Wastegate onderdrukdoos

Lagedruktrap

Onderdrukdoos
omloopklep

Onderdrukdoos hoofdregelklep

Het Variable Twin Turbo-concept (VTT) is nog compacter uitgevoerd dan bij de zescilinder. Het geheel zit
dicht op het schutbord linksonder de motor.
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rige motor. Deze hebben een hoogste inspuitdruk van 1600 bar. De verstuiver is aangepast
aan de nieuwe verbrandingskamer.
Belangrijk is vooral dat de verstuiver geen blokvormige inspuiting heeft. Daardoor is een in
verhouding geringe voorinspuitinghoeveelheid
nodig om toch een goede akoestiek en lage
emissies te bereiken.
Bij de 130 kW motor wordt een piëzoverstuiver
met een maximale inspuitdruk van 1800 bar
toegepast. Deze verstuiver schakelt snel, hetgeen meervoudige inspuitingen met geringere
hoeveelheden mogelijk maakt. Bovendien werkt
de verstuiver nauwkeuriger dan een magneetexemplaar.
De sterkste versie werkt voor het eerst bij een
common rail-systeem met een druk van hoogstens 2000 bar. Daartoe zijn er tal van verbeteringen aan de verstuivers aangebracht. Ook de
leidingen en de common rail zelf zijn aangepast, evenals de drukregelklep en de druksensor.
De CP4-hogedrukpomp heeft een regeling aan
de toevoerkant. Het is een pomp met één plunjer die voorzien is van een naaldgelagerde rol.
De pomp heeft een hoog rendement, daardoor
kon het aandrijfvermogen met 20% worden verminderd. Het huis is van aluminium, het hogedrukgedeelte van hoogwaardig staal. De nokkenas van de pomp heeft twee nokken en wordt
met krukastoerental aangedreven opdat de
pomp synchroon met het inspuiten zijn hoogste
druk levert.
Alle verstuivers hebben 7 gaatjes met een optimale naaldzitting die aangepast is aan de maximale hoeveelheid brandstof die per motortype
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Er komt heel wat bij kijken om een moderne motor
als deze elektronisch aan te sturen. De Elektronische Regeleenheid (ECU) wordt steeds intelligenter
en sneller.

nodig is. BMW gebruikt een brandstoftoevoerregeling naar de hogedrukpomp en een brandstofdrukregeling op de common rail om een
nauwkeurige hoeveelheids- en drukregeling te
verkrijgen. Er is een adaptieve leerfunctie die er
voor zorgt dat de inspuithoeveelheden over de
levensduur stabiel blijven.

De zevengatsverstuiver staat centraal in de verbrandingskamer. De inlaat- en uitlaatkleppen zijn
evenwijdig aan de zuigerpen geplaatst. De kleppen
hangen verticaal, er zijn geen klepuitsparingen. De
keramische gloeibougie zit schuin tussen de inlaatkleppen. De kom in de zuiger heeft een duidelijke
omega-vorm.

5

30000

0

Aantal toepassingsparameters

Toekomstige
toepassing

180

Links is het inlaatwervelkanaal
gesloten, het tangentiaalkanaal is
open. Rechts zijn beide kanalen
geopend. De kleppen hangen nu
verticaal. Er zijn geen klepuitsparingen meer op de zuigerbodem.

Electronisch regelsysteem
Er is een nieuw type motormanagement gebruikt. Daarbij wordt een procedure toegepast
met het dubbele prestatieniveau van het motormanagement dat voorheen werd gebruikt. De
taktfrequentie bedraagt nu 80 MHz en de geheugencapaciteit 1,5 Mbyte. Het aantal functieparameters is tot 18000 gestegen!
De nieuwe ECU is er in drie ‘hardware’-uitvoeringen, één voor elk motortype. De stekkerverbinding met de kabelboom gebruikt 154 pennen. De sensoren werken met 3,3V in plaats van
5V om de verliezen te verminderen. De krukassensor is nieuw en kan niet alleen het signaal
voor het toerental leveren, maar ook de draairichting aangeven.
Er is een reeks nieuwe functies ontwikkeld
zoals de regeling van de uitlaatgasrecirculatie
die de stand van de EGR-klep en van de inlaatwervelklep omvat. Het motorkoppel wordt continu bewaakt om de bedrijfszekerheid te
verhogen. De diagnosefuncties omvatten het
lucht- en inspuitsysteem. Bovendien zorgt de
ECU ook nog voor de automatische start-stopfunctie (ASSF) en de intelligente generatorregeling (iGR) die de remenergie bij gasloslaten
gebruikt. De juiste schakelmomenten voor een
laag verbruik worden berekend, overigens alleen bij de handgeschakelde bakken. De airco is
voorzien van een koppeling die door de ECU
wordt geregeld en er is een brandstoftoevoerdrukregeling die afhankelijk van de hoeveelheid
wordt geregeld.
BMW ziet de ASSF en iGR als hybridefuncties
die duidelijk bijdragen aan een verlaging van de
CO2-uitworp. Keramische snelgloeibougies dragen wezenlijk bij aan een verbetering van de
koude start en het opwarmen van de motor. De
hoge toelaatbare temperatuur van 1300°C zorgt
voor een hoge compressie-eindtemperatuur. Bo-

vendien hebben de gloeibougies een zodanige
levensduur dat ze ook bij warme motor bij deellast kunnen gloeien. Daardoor vermindert de
emissie van koolwaterstoffen en koolmonoxide.
Het bijbehorende regelapparaat is via een LINBUS-systeem met de motor-ECU verbonden. Dat
zorgt voor een sneller transport van data en een
verbeterde diagnosecapaciteit.

Efficiënte dynamiek
BMW wil alles tegelijk: prestaties omhoog en
verbruik en emissies omlaag. Zolang het verbruik en de emissies over de Europese rijcyclus
worden gemeten, lukt het aan de tegenstrijdige
eisen te voldoen. Maar BMW wil ook in de dagelijkse praktijk betere resultaten op alle fronten
boeken. Eigenlijk is er daarom ook sprake van
‘downsizen’, zolang daarmee een kleine motor
met dezelfde prestaties als een grotere wordt bedoeld. De nieuwe viercilinder diesel heeft weliswaar dezelfde cilinderinhoud als voorheen,
maar het vermogen en het koppel (vooral van de
sterkste motor) is flink gestegen. Door ook nog
de wrijvingsverliezen terug te brengen, wordt er
meer brandstof omgezet in aandrijfvermogen.
Door het verlagen van het gewicht neemt het
specifiek gewicht (in kg/kW) af. Als de auto ook
nog in gewicht daalt, nemen de prestaties toe
zowel door het hogere motorvermogen als door
het lagere gewicht. De drie motortypen wegen
148 tot 152 kg, hetgeen betekent dat de sterkste
uitvoering de 1 kg/kW haalt!

Verbrandingsverloop
Laten we alle maatregelen eens doorlopen, die
tot doel hebben om het verbruik te verlagen.
Het tangentiaal verlopende inlaatkanaal staat
altijd open, het wervelkanaal is voorzien van
een regelbare klep die traploos wordt versteld.
Met deze opstelling kan de wervelintensiteit
met een factor 3 worden gevarieerd. Bij deellast
kan de wervelklep zodanig worden gezet dat
zowel de rook- en stikstofoxideproductie als het
verbruik afneemt. Ook de uitlaatkanalen zijn
nieuw ontworpen. Er kan meer lucht doorheen
en ze sluiten door hun ronde vorm beter aan op

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

Drie prestatievarianten
440

Nieuwe viercilinder dieselmotor van BMW

170
400 Nm

150 kW

400

150
350 Nm

130 kW

360

Oxikat

Lambdasensor

130
300 Nm

Koppel in Nm

Temperatuursensor

Aansluiting
tegendruksensor

Roetfilter

320

110

280

90

240

70

200

50

160

Flexibel deel

105 kW

118d

120d

120
1000 2000

123d

Vermogen in kW

MOTOREN

30
10

3000 4000

1000 2000 3000 4000 1000 2000 3000 4000 5000
Toerental in t/min

De nieuwe 2.0 liter dieselmotor is in drie varianten beschikbaar. De vermogens- en koppelkrommen van de drie uitvoeringen laten de prestatieverschillen zien.
De drie motoruitvoeringen zijn allemaal voorzien
van een katalytisch roetfilter met een voorgeschakelde oxikat.

het uitlaatspruitstuk.
De kleppen hangen verticaal, er zijn geen klepuitsparingen nodig. Dat zorgt voor een lagere
roetuitstoot en een betere verbranding met
meer teruggevoerd uitlaatgas.
Dankzij een compressieverhouding van 16,0:1 is
de NOx-emissie relatief laag omdat de verbrandingstemperatuur niet zo hoog is. De ‘lage’ compressieverhouding werkt ook mee aan het
binnen de perken houden van de topdruk die
180 bar bedraagt. Omdat de EGR met geringe
stromingsverliezen plaatsvindt, kan vermeden
worden dat de inlaatluchttoevoer gesmoord
moet worden om de emissie-eisen te kunnen
halen. Het smoren is ongewenst omdat daardoor het brandstofverbruik stijgt.

Minder verlies
De drukregeling van de oliepomp gebeurt voor
het eerst met een door BMW gepatenteerd sys-

teem door middel van een plunjer met verschillende diameters. Daarmee wordt bereikt dat de
oliedruk niet ongewenst hoog oploopt. Als de
olie koud is, is de viscositeit hoog. Daardoor kan
de olie niet snel genoeg wegstromen en loopt de
druk op. Ook het aandrijfvermogen van de
pomp neemt toe. De BMW-drukregeling zorgt
ervoor dat deze nadelen niet optreden.
Er is een elektro-hydraulische stuurbekrachtiging die de benodigde druk langs elektrische
weg opbouwt. Er wordt dus geen hydraulische
pomp permanent aangedreven door de V-snaar.
De aircopomp is voorzien van een magneetkoppeling zodat de compressor volledig kan worden
stilgezet als er geen airco nodig is.

Hybride-functies
Bij de intelligente generatorregeling, iGR, vindt
het laden van de accu en het leveren van stroom
grotendeels plaats tijdens het afremmen op de
motor. Daartoe wordt de accu niet meer onder
alle omstandigheden volledig geladen doch tot
een bepaald niveau. De elektrische energie die
tijdens het gasloslaten wordt opgewekt, kan
worden gebruikt als de auto weer optrekt. BMW
noemt dat ‘Mikro-Hybridisierung’ en heeft vastgesteld dat deze maatregel goed is voor
4% brandstofbesparing.
De automatische start-stopfunctie, ASSF, wordt voor het eerst
bij de handgeschakelde uitvoeringen van de 1- en 3-modellen
gebruikt. De motor slaat bij stil-

De motoren met één turbocompressor zijn nauwelijks te onderscheiden van die met de
tweetraps drukvulling. Er
zijn zoveel mogelijk onderdelen van alle drie
de uitvoeringen gelijk gehouden.
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stand vanzelf af als er in vrij wordt geschakeld
en het koppelingspedaal niet is ingetrapt. Zodra
de koppeling weer wordt ingetrapt, start de
motor. BMW start met de gewone startmotor die
uiteraard op deze extra taak is voorbereid. Het
motormanagement beslist of de motor wel of
niet gestopt wordt. In stadsverkeer met veel
stops is een brandstofbesparing van 10% mogelijk.

Forse prestaties
Als we de vermogens- en koppelkrommen van
de drie uitvoeringen vergelijken, valt een aantal
zaken op. De dubbele drukvulling brengt al
vanaf 1000 t/min voordeel terwijl er bij 4800
t/min nog 130 kW beschikbaar is. De hoogste gemiddelde effectieve druk bedraagt respectievelijk: 18,9, 22,1 en 25,2 bar. Dat zijn bijzonder
hoge waarden. Met 150 kW is de topversie aangeland in het gebied van zescilinder turbodiesels met een (veel) grotere cilinderinhoud.
Daarbij vergeleken zijn het gewicht evenals het
verbruik lager.
Over het hele belasting-toerentalkenveld verbruikt de nieuwe motor minder brandstof dan
zijn voorganger. Bij deellast loopt het verschil
op tot 10%. Tijdens het opwarmen zijn de verbeteringen nog hoger omdat dan alle getroffen
maatregelen effectiever zijn. De 130 kW motor
heeft 198 g/kWh als laagste specifiek verbruik,
zelfs bij het maximum vermogen is 230 g/kWh
een zeer gunstige waarde.
Sinds begin 2007 zijn de eerste nieuwe motoren
in gebruik, de sterkste uitvoering kwam afgelopen september op de markt. BMW is met de resultaten tevreden: de ‘Efficiënte Dynamiek’
komt in de hoge prestaties en het lage verbruik
treffend naar voren. De sterkste motor doet de
123d in 6,9 s tot 100 km/uur accelereren terwijl
het verbruik over de Europese rijcyclus slechts
5,2 l/100 km is!
G

Paul Klaver
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