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Foto’s/Tekeningen: BMW

BMW-topper momentopname van stand der techniek

Ook bij een topmodel moet je ergens in het ontwikkelproces een streep trekken,

waarna niets nieuws meer toegevoegd mag worden. Een soort stilgezet beeld van de

nieuwste technische mogelijkheden. Deze worden verfijnd, getest en productieklaar

gemaakt voor het nieuwe topmodel, terwijl ondertussen de ontwikkelingen bij het

merk doorgaan. De BMW 7 is zo’n technische momentopname, met bergen elektroni-

sche hulpen, maar ook vierwielbesturing.

Al bij de presentatie van de 7 Serie verbaasde
ons dat BMW niet koos voor de allernieuwste
ZF-automaat met acht versnellingen. Ze hielden
het op de vertrouwde zestrapsautomaat, hoe-
wel het nieuwe achttraps-ontwerp niet groter is
qua inbouwruimte, en met zijn extra versnel-
lingen een lager verbruik belooft.
De filosofie daarachter is niet helemaal duide-
lijk. Nu is er ook weer een twaalfcilinder in de
7 Serie verschenen, wel met die achttrapstrans-
missie. De komende Gran Turismo op basis van
7 Serie-techniek krijgt eveneens de achttrapper.
Op stapel staat een hybrideversie van de 7, met

elektromotor in de transmissie, en juist met
zo’n variant hield ZF rekening bij het volledig
nieuwe ontwerp van de achttrapsautomaat.

Evolutie in motoren
Zeker bij BMW lopen motorische vernieuwin-
gen niet gelijkop met modelvervangingen. In
de 7 Serie debuteerde de nieuwe 3.0 zescilinder
diesel uit aluminium, technisch sterk verwant
met de eerder vernieuwde viercilinders. Dus
met distributie aan transmissiezijde, piëzo-in-
jectoren die inspuiten met maximaal 1800 bar
druk, en een turbo met variabele geometrie.

Iets eerder dan de 7 Serie verscheen de X6,
waarin de dubbelturbo 4.4 V8 benzinemotor
debuteerde. Opvallend met zijn turbo’s tussen
de cilinderrijen, die de direct ingespoten motor
erg smal houden. Toch bleek dit jaar dat ook
een V-motor met turbo’s aan uitlaatzijde van de
cilinders erin te passen. De nieuwe V12 kreeg
die turbo’s erbij, net als bij de V8 met compacte
water/lucht tussenkoelers in het inlaattraject.
Het past allemaal net, want bij een V12 gebruik
je een 60º blokhoek en bij een V8 90º, dus is
een V12 bij min of meer gelijke cilindermaten
net wat smaller.

Momenteel het beste

AUTO
BMW 7 Serie technisch bekeken

Doorkijkje op het onderstel, dat een verbazende
combinatie van comfort en dynamiek biedt. Voor
de sedan geheel nieuw ontworpen, natuurlijk weer
met veel aluminium. Ook in de carrosserie zit nu
nog meer aluminium, voor kleppen, deuren en dak.
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AUTO
BMW 7 Serie technisch bekeken

omvat die een motorkap en spatborden uit
lichtmetaal. Maar nu in combinatie met alumi-
nium portieren, wat een forse gewichtsbespa-
ring van 22 kg oplevert.
Daarbij komt een aluminium dak. Het wordt
gelijmd op de stalen zijwanden, tenzij een
schuifdak is bijbesteld, dan wordt het dak ge-
klonken. Geen makkelijke auto dus voor carros-
seriereparatie. BMW wijst in dit opzicht wel op
een voordeeltje van staal met hoge sterkte.
Voor deze sterkte zorgt warm persen van plaat-
werk, waarbij zich een hard en roestvast laagje
op het staal vormt. Er is geen extra roestwe-
rende laag nodig voordat de auto gelakt wordt.
Zo kunnen we nog lang doorgaan. Er is volop
gecentraliseerd in de elektronica, zoals bij 
Dynamic Driving Control die de instelling van
zowel onderstel, aandrijf lijn als stabiliteitsrege-
ling beïnvloedt. Heel mooi is het Black Panel-
dashboard, met elektronische displays als
zwarte sierlijsten totdat het display iets te mel-
den heeft en oplicht. In veel opzichten wijst de
7 Serie toch wel de weg voor andere nieuwe
modellen van de komende jaren. �

Peter Fokker

De nieuwste Integral-achteras heeft
brede H-vormige basisarmen onder
en een enkele dwarsarm boven. Niet
te zien zijn de spoorstangen achter-
aan, die gekoppeld kunnen worden
aan een elektrohydraulische stuur-
cilinder. Let op de veerpoten, met
twee stuurventielen buitenop, voor
in- en uitgaande slag apart.

Het allerlaatste nieuws is een twin turbo V12,
nog sterker en gecultiveerder dan de geheel

nieuwe V8 met twee turbo’s. Relatief zeer
compact gebouwd, met de turbo’s vlak tegen

de cilinderkoppen, en erboven de waterge-
koelde tussenkoelers.

Met deze nieuwe controller volgt BMW het bedien-
concept van Audi. Niet één druk/draai/kantelknop
voor alles, maar een veldje losse drukknoppen er-
naast om snel naar hoofdfuncties in het bedien-
menu te komen, of het hoofdmenu, of de vorige
menupagina.

Bij steeds meer merken komt nu head-up display-
projectie in zwang. Door hierbij voor het eerst kleu-
ren toe te passen kan BMW veel nuttige informatie
in de voorruit spiegelen. U ziet snelheid, navigatie-
aanwijzing, adaptieve cruise control-instelling, en
weergave van de camera-gebaseerde verkeersbord-
verklikker.

Daarnaast is de direct ingespoten 3.0 benzine
zescilinder met dubbele turbo voor de 740i een
soort oud nieuws, in de kleinere BMW-model-
len is hij al een tijdje in gebruik.

Dubbel gestuurd onderstel
Van de X5/X6-suvs nam BMW deze keer ook op
de 7 Serie een voorwielophanging met dubbele
draagarmen over. Zo heeft het veerbeen aan de
voorwielen geen geleidende functie meer. Bij
een suv belangrijk omdat de mogelijkheid tot
terreinrijden een zware belasting op de wielge-
leiding betekent. In deze topsedan maakt het
mogelijk de schokdemping extra soepel te laten
werken, als er geen zijdelingse kracht voor
wielgeleiding meer op komt.

Meteen maar koos BMW de nieuwste elektro-
nisch variabele Sachs-schokdempers, als stan-
daarduitrusting. In de 7 Serie vieren die hun
debuut, met aparte regelventielen voor in-
gaande en uitgaande demping. Want als je het
precies neemt, zegt BMW’s onderstelspecialist,
moet de ingaande demping steviger zijn voor
goed stuurgedrag, maar de uitgaande demping
soepel zodat de wielen hobbelig wegdek (zoals
klinkers) goed volgen.
Zo ook kon er bij de besturing nog een schep
bovenop. Het is alweer een paar jaar geleden
dat de introductie van actieve besturing in de 
5 Serie een verbazend mooi resultaat leverde.
Via een elektromotor en extra tandwielover-
brenging wordt een f link variabele stuurover-
brenging gerealiseerd. Dat verbetert het
stuurgedrag vanaf parkeren in de stad tot aan
sturen bij hoog snelwegtempo. En dat wordt nu
nog uitgebreid tot Integraal Actieve Besturing.
Hierbij stuurt een lineaire elektromotor de ach-
terwielen over maximaal 3º uitslag mee of
tegen met de voorwielen. In combinatie dus
met variabele stuuroverbrenging. Nogmaals
korter draaien bij parkeren, wanneer de achter-
wielen tegengesteld aan de voorwielen uit-
draaien, en nog meer stabiliteit bij hogere
snelheid, als de voor- en achterwielen dezelfde
kant op uitslaan.

Nog beter gebouwd
Een verdere voortzetting is er in de lichte car-
rosseriebouw, zoals begonnen bij de 5 Serie met
grotendeels aluminium neus. Ook bij de 7 Serie
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