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WELKOM IN DE
HIGHTECH DIVISIE.

ALLE BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN VAN DE
BMW 5 SERIE, ZOALS DRIVING ASSISTANT PLUS1, 2 ///
M SPECIFIEK BMW HEAD-UP DISPLAY3 /// M SERVOTRONIC
VOOR EEN DIRECT EN EXACT STUURGEDRAG ///
NIEUWE TRANSMISSIEHENDEL MET DRIVELOGIC TOETS

1
2
3

Uitrusting als optie leverbaar.
De werking van het systeem kan in het donker en bij mist beperkt zijn.
De weergaven van het M specifieke BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen beperkt zichtbaar.
De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting van uw BMW. Voor bepaalde weergaven is de aanschaf van andere extra-uitrustingen vereist.

NIET TE STOPPEN ALS
HET OM RIJDEN GAAT.

M TWIN POWER TURBO V8 BENZINEMOTOR MET EEN KOPPEL
VAN 750 NM EN EEN VERMOGEN VAN 441 KW (600 PK) /// M xDRIVE
MET ACTIEF M SPERDIFFERENTIEEL /// 8-TRAPS M STEPTRONIC
TRANSMISSIE MET DRIVELOGIC /// GEREDUCEERD GEWICHT DANKZIJ
INTELLIGENTE LICHTGEWICHT CONSTRUCTIE

VAN WIELEN TOT
CARBONDAK
AFGESTEMD OP
TOPPRESTATIES.

CARBONDAK EN SPECIFIEKE M5 MOTORKAP MET
CONTOURLIJNEN /// M BUITENSPIEGELS MET
AERODYNAMISCHE WINGS /// VERBREDE WIELKUIPEN
MET M SPECIFIEK KIEUWELEMENT

GEBOUWD VOOR
DE INHAALSTROOK.

M SPECIFIEKE ACHTERDIFFUSOR ///
M ACHTERSPOILER /// VOOR M MODELLEN
KENMERKEND UITLAATSYSTEEM MET VIER
VERCHROOMDE EINDPIJPEN

POLE POSITION.
OP DE WEG EN ACHTER
HET STUUR.

VOLLEDIG ELEKTRISCH VERSTELBARE
MULTIFUNCTIONELE M STOELEN* /// BEKLEDING
IN VOLLEDER MERINO* MET VERLICHTE M5 BADGE
IN DE HOOFDSTEUN /// MET LEDER BEKLEED M STUUR
MET SCHAKEL-PADDLES EN M1/M2 TOETSEN
*

Uitrusting als optie leverbaar.

HEEFT ALLES.
BEHALVE CONCURRENTIE.

SPORTWAGEN OF BUSINESS-SEDAN? BEIDE. WANNEER ULTIEME KRACHT
ZICH ZO GECULTIVEERD PRESENTEERT, KAN DE OVERWINNING U NIET MEER
ONTGAAN. MET EEN VERMOGEN VAN 441 KW (600 PK) IS DE NIEUWE BMW M5 SEDAN
KRACHTIGER DAN OOIT, TERWIJL HIJ OOK BIJZONDER PRAKTISCH IS IN HET
DAGELIJKS GEBRUIK. DE BMW M5 IS VOOR HET EERST MET M xDRIVE UITGERUST,
WAARDOOR DE RIJDYNAMIEK, DE WENDBAARHEID EN DE TRACTIE MERKBAAR
TOENEMEN – VOOR RIJPLEZIER VAN EEN NIEUW NIVEAU. PAS WANNEER ER NIETS
MEER TOEGEVOEGD OF WEGGELATEN KAN WORDEN, IS EEN PERFECTE RIJMACHINE
ONTSTAAN DIE DE LETTER M VERDIENT. STAP IN, START DE V8 EN ONTDEK DE OVERTREFFENDE TRAP VAN FASCINATIE. WELKOM IN DE NIEUWE BMW M5 SEDAN.

M MOTOR EN M xDRIVE.

Innovaties en techniek
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M xDrive met actief M sperdifferentieel garandeert maximale
tractie en rijdynamiek, zowel in het
dagelijks gebruik als op het racecircuit. Al naar gelang de persoonlijke
voorkeur of de routecondities
kan de bestuurder in de modus
DSC OFF kiezen uit de aandrijvingsvarianten 4WD, 4WD Sport en 2WD.

Autosport als passie, perfectie als drijfveer: de modellen van BMW M voldoen aan de hoogste verwachtingen wat betreft dynamiek, precisie
en kracht. De M TwinPower Turbo motoren zijn geen van de serieproductiemotoren afgeleide krachtiger versies, maar werden als zelfstandige
M aandrijvingen ontwikkeld en brengen autosporttechnologie naar de openbare weg. Ook de andere componenten zijn perfect op het
totaalconcept van het M model afgestemd. Van het onderstel en de versnellingsbak tot de stuurinrichting en de remmen heeft alles maar
één doel: topprestaties bieden onder alle omstandigheden.
Het hart van de BMW M5:
‒ M TwinPower Turbo 8-cilinder benzinemotor met een vermogen van 441 kW (600 pk) en een koppel van 750 Nm
‒ Acceleratie 0 –100 km/h: 3,4 s
‒ Topsnelheid: 250 km/h / 305 km/h met M Driver’s Package1
‒ Brandstofverbruik gemiddeld: 10,5 l/100 km
‒ CO2-emissie gemiddeld: 241 g/km
Het M sportuitlaatsysteem1 biedt een kenmerkende sound, die middels geïntegreerde kleppentechniek wordt aangepast. Een nog
krachtigere sound onderstreept de via de Driving Dynamics toets selecteerbare rijprogramma‘s SPORT en SPORT+, terwijl in het op
comfort gerichte programma subtiel-sportieve klanken te horen zijn.

In de modus 4WD is M xDrive
neutraal afgesteld voor een optimale
beheersbaarheid en uitmuntende
tractie. Dat is vooral van voordeel
op slecht wegdek en bij gladheid.
Tegelijkertijd biedt deze modus de
bestuurder de mogelijkheid het
rijdynamische potentieel van de
nieuwe BMW M5 met gedeactiveerd regelsysteem te verkennen.

In de modus 4WD Sport is
M xDrive afgestemd op nog meer
wendbaarheid en sportiviteit. De
combinatie van messcherpe precisie
met een lichtvoetige handling en
sublieme tractie garandeert maximaal
rijplezier – vooral op het racecircuit
onder droge rijomstandigheden.

Via de toets van de M Sound Control in de middenconsole zijn de sportieve motorsound in het interieur en het krachtige geluid van
de uitlaat te beïnvloeden. Naar keuze komen de lineaire vermogensontplooiing en de enorme toerengretigheid van de motor op zeer
indrukwekkende wijze tot uiting, of wordt het geluidsniveau juist subtiel verlaagd.

In de modus 2WD biedt de nieuwe
BMW M5 de ambitieuze bestuurder
het pure rijplezier van een uitsluitend
via de achterwielen aangedreven
high performance sedan. Het actieve
M sperdifferentieel zorgt voor uitmuntende wendbaarheid en handling
en tegelijkertijd voor een uitzonderlijke doseer- en controleerbaarheid.

1

Uitrusting als optie leverbaar.

Meer informatie over brandstofverbruik en CO2-emissie vindt u in de technische gegevens
achterin deze brochure en in de officiële prijslijst van de nieuwe BMW M5.

M ONDERSTEL.

Uitmuntende rijdynamiek is het doel dat de technici van BMW M bij elke nieuwe ontwikkeling voor ogen hebben. Alle componenten van het
M5 onderstel zijn afgestemd op topprestaties, om zelfs op de limiet voor optimaal contact met het asfalt te zorgen. Bovendien verbeteren
de uitgekiende aerodynamica, de lichtgewicht constructie en andere BMW M technologieën de rijprestaties nog eens.
M5 onderstel.
Het uitgebreid doorontwikkelde M5 onderstel brengt het buitengewone rijdynamische potentieel optimaal tot uiting. De BMW M5 beschikt
over een grotere spoorbreedte voor, aangepaste veren en stijvere stabilisatoren evenals een specifieke afstemming van de Dynamic Damper
Control. Het perfecte samenspel ervan maakt een extra sportieve rijstijl mogelijk.
De lichtgewicht M carbon-keramische remmen1, 2 passen de remkracht nog directer toe, zijn corrosievrij, nog hittebestendiger, veel
minder slijtagegevoelig en dragen bij aan de gewichtsreductie. Dat heeft een positieve uitwerking op wendbaarheid, rijdynamiek en acceleratie. Deze bijzondere technische uitrusting is aan de buitenzijde te herkennen aan de remklauwen in de kleur Gold matt met M logo.

Innovaties en techniek
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Met de configureerbare setups M1 en M2 kunnen individuele rijdynamiekinstellingen worden opgeslagen.
In de nieuwe BMW M5 kunnen twee individuele configuraties voor rijdynamiek worden opgeslagen. Het opslaan van de actuele instellingen gebeurt intuïtief
door lang op de M1 of M2 toets op het stuur te drukken. De individuele setup kan ook via het BMW iDrive menu worden geconfigureerd. Opgeslagen setups
kunnen direct via de M1/M2 toetsen op het stuur worden opgeroepen. De gekozen setup – M1 of M2 – wordt in het instrumentenpaneel weergegeven.
Configuratiemogelijkheden.
M xDrive: in de BMW M5 voor het eerst met modus 4WD, 4WD Sport of 2WD
8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic: automatisch of handmatig schakelen (D-modus of S-modus) en schakelprogramma’s (schakelniveaus 1, 2 en 3)
M TwinPower Turbo motor: respons (EFFICIENT, SPORT of SPORT+)
M Servotronic: stuurbekrachtiging (COMFORT, SPORT of SPORT+)
M5 onderstel: regeling (COMFORT, SPORT of SPORT+)
Dynamische Stabiliteits Controle (DSC): modi DSC ON, MDM (M Dynamic Mode) of DSC OFF
Daarnaast kan de weergavemodus van het M specifieke BMW Head-Up Display worden aangepast.

De 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic wordt gekenmerkt door extreem korte schakeltijden en talrijke schakelopties: van extreem sportief
en dynamisch tot comfortabel en brandstofbesparend. Met de M transmissiehendel of de schakel-paddles aan het M stuur is het ook mogelijk om handmatig
te schakelen tussen de versnellingen van de automatische M transmissie.

1
2

Uitrusting als optie leverbaar.
Als gevolg van de materiaalspecifieke eigenschappen is het mogelijk dat, afhankelijk van
de situatie en het gebruik, werkingsgeluiden hoorbaar zijn, vooral in natte weersomstandigheden kort voordat de auto tot stilstand komt.

BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN
EN VEILIGHEID.

Innovaties en techniek

 Standaarduitrusting
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 Extra-uitrusting

 Het full-colour BMW Head-Up Display met M specifieke weergave1 projecteert voor het rijden relevante gegevens in het directe gezichtsveld van de
bestuurder op de voorruit. Met een druk op de knop wordt de M specifieke weergave geactiveerd, die ook de actuele versnelling, een dynamische toerentalband
met shift lights voor het optimale schakelmoment en aanwijzingen van de navigatie weergeeft.

In het DNA van de BMW M modellen ligt de drive besloten om de grenzen van het fysiek mogelijke zo ver mogelijk op te rekken. Dit echter
altijd met een maximum aan veiligheid. Want welk nut heeft al die kracht, als ze niet te beheersen is? Daarom heeft een BMW M model
anticiperende technologieën aan boord, die de bestuurder ondersteunen en onbeperkt rijplezier combineren met maximale veiligheid.
Zo zorgt een reeks intelligente veiligheidsmaatregelen tijdens elke rit voor het goede gevoel optimaal beschermd te zijn – op de limiet op
het racecircuit evenzeer als in druk verkeer op de openbare weg.
 De adaptieve LED-koplampen omvatten BMW Selective Beam (antiverblindings-grootlichtassistent), hoekverlichting en bochtverlichting. De kleur van het licht lijkt op die van daglicht. Samen met de optimale, homogene verlichting van de rijbaan biedt dit beter zicht en
zorgt het ervoor dat rijden in het donker minder vermoeiend is. Dankzij het voor deze uitrusting specifiek uitgevoerde Iconic Light Design
met vier hexagonale lichtringen is de auto ook in het donker meteen te herkennen als een BMW.

 Het uitrustingspakket Parking Assistant Plus maakt het eenvoudiger
om de BMW te parkeren en ermee te manoeuvreren. Het omvat Surround
View inclusief Top View, Remote 3D View alsmede een zijdelingse parkeerhulp, de noodremfunctie Active PDC en de Parking Assistant met geleiding
in lengterichting, die de BMW volledig automatisch parallel aan of haaks
op de rijbaan parkeert.

 De uitrusting Driving Assistant Plus3 biedt meer comfort en veiligheid
in eentonige verkeerssituaties zoals files, langzaam rijdend verkeer of lange
ritten in de stad, of onoverzichtelijke verkeerssituaties op provinciale wegen
of snelwegen, en bij kruisingen of wisselen van rijstrook.

 BMW Night Vision met persoonsherkenning2 maakt personen
en grotere dieren in het donker van veraf herkenbaar via een warmtebeeld
in het Control Display en zorgt er met de Dynamic Light Spots in de hoofdkoplampen voor dat deze gericht worden verlicht. Een extra waarschuwingsfunctie wordt bij het starten van uw BMW automatisch geactiveerd,
onafhankelijk van de beeldweergave.

 Active Protection is de preventieve inzittendenbescherming van
BMW ConnectedDrive. Dit systeem waarschuwt bij vermoeidheid, terwijl
in kritieke rijsituaties de veiligheidsgordels voorin worden voorgespannen,
de voorpassagiersstoel (indien elektrisch verstelbaar) rechtop wordt gezet
en de zijruiten en het eventueel aanwezige schuifdak worden gesloten.
Na een ongeval wordt de BMW automatisch tot stilstand afgeremd.

1

De weergaven van het M specifieke BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen beperkt zichtbaar. De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting van
uw BMW. Voor bepaalde weergaven is de aanschaf van andere extra-uitrustingen vereist.

2
3

Uitsluitend leverbaar in combinatie met BMW navigatiesysteem Professional
(in Nederland standaard voor de BMW M5).
De werking van het systeem kan in het donker en bij mist beperkt zijn.

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT.

BMW ConnectedDrive

Innovaties en techniek

Uw intelligente netwerk onderweg.
www.bmw.nl/connecteddrive

TOT

360

DEEL MIJN RIT IN REAL TIME.

GRADEN

VAN DE AUTO-OMGEVING GEREGISTREERD.

Met 'Share live trip status'1 kan de bestuurder zijn aankomsttijd en zijn actuele locatie tijdens
de rit veilig delen met vrienden en familie. De ontvanger krijgt een link naar een website,
die de bestemming en de actuele locatie van de auto op een kaart weergeeft.

Met BMW Personal CoPilot geniet u van optimaal comfort bij maximale veiligheid. Of het nu gaat om rijden,
parkeren of zicht: de BMW Personal CoPilot bestuurdersassistentiesystemen zorgen in elke situatie voor
betrouwbare ondersteuning. De modernste systemen zoals radar, ultrasoon geluid en camera’s registreren de
omgeving van de BMW op betrouwbare wijze en vormen de basis van intelligente bestuurdersassistentiesystemen.
Naar wens geactiveerd of als hulp op de achtergrond – de BMW Personal CoPilot bestuurdersassistentiesystemen maken elke rit met uw BMW nog aangenamer en veiliger.

MEER DAN

40

JAAR

NAVIGEER VAN
DEUR TOT DEUR.

VERBONDEN.

Altijd op weg naar de toekomst: al in de jaren zeventig van de vorige eeuw begon
BMW met verbonden mobiliteit. In 1999 volgde met de vast in de BMW geïntegreerde SIM-kaart een volgende mijlpaal op de weg naar de digitale toekomst. De
eerste online-diensten en Google Services volgden, evenals innovatieve assistentieen weergavesystemen zoals het BMW Head-Up Display. Daarbij staan steeds de
wensen van de BMW rijder centraal: als eerste premium autofabrikant maakt
BMW het mogelijk om diensten heel flexibel zowel in de auto als op de computer
thuis via de BMW ConnectedDrive Store te bestellen en te betalen. En met de
introductie van BMW Connected en de Open Mobility Cloud zet BMW een
volgende stap in de richting van mobiliteit van de toekomst.

MEER DAN

20

Stipt op tijd en ontspannen aankomen op uw afspraak: de service
'Navigate door to door'1 van de BMW Connected App maakt het
mogelijk. Na aankomst op de geselecteerde bestemming wordt u
via uw smartphone of een daaraan gekoppelde smartwatch vanaf
de geparkeerde BMW te voet naar de uiteindelijke bestemming
genavigeerd.

DIENSTEN

IN DE BMW CONNECTED DRIVE STORE.

NAVIGATION ASSISTANT.

De uitrusting ConnectedDrive Services vormt de basis voor intelligente
BMW ConnectedDrive diensten en voor de integratie van geselecteerde smartphone apps. De uitrusting biedt tevens toegang tot de BMW ConnectedDrive Store,
waar u altijd en overal diensten en apps eenvoudig en flexibel kunt boeken,
verlengen en helemaal volgens uw individuele behoeften samenstellen – bijvoorbeeld de Personal Assistant Service of Online Entertainment, die van elke rit
een comfortabele en ontspannen belevenis maken.

MET BMW CONNECTED

De Navigation Assistant2, 3 registreert en toont de actuele verkeerssituatie op
snelwegen, provinciale wegen en de belangrijkste verkeersaders in steden
en geeft nagenoeg in real time informatie over eventuele verkeershinder en
gevaren. Op basis daarvan worden de beste omleidingen weergegeven.

24/7

PERSONAL ASSISTANT SERVICE.

ZONDER OMWEGEN VERBONDEN.

De Personal Assistant Service1, 3 legt met één druk op de knop contact met een medewerker van
het BMW Callcenter. Die zoekt voor u bijvoorbeeld een bepaald restaurant, de dichtstbijzijnde
geldautomaat of een nachtapotheek en stuurt de betreffende adresgegevens op verzoek direct
door naar het navigatiesysteem van uw BMW.

Hoe zou het zijn om nooit meer te laat te komen? En een auto te rijden die uw favoriete bestemmingen al kent?
Wat dacht u van betrouwbare navigatie, of u nu in uw auto zit of niet? BMW Connected verschaft u de informatie die
u wenst, wanneer en waar u maar wilt. BMW Connected is een persoonlijke mobiliteitsassistent, die uw dagelijkse
ritten gemakkelijker maakt en u helpt om tijdig en ontspannen op uw bestemmingen aan te komen. Via de
BMW Connected App is relevante informatie met betrekking tot mobiliteit, zoals aanbevelingen voor de optimale
vertrektijd, te allen tijde beschikbaar op de smartphone of smartwatch en kan deze zonder omwegen naar de
BMW worden overgebracht.

Voorwaarde voor gebruik is de uitrusting ConnectedDrive Services
(in Nederland standaard voor de BMW M5).
Voorwaarde voor gebruik van de Navigation Assistant zijn de uitrustingen
ConnectedDrive Services en BMW navigatiesysteem Professional
(beide in Nederland standaard voor de BMW M5).
3
Uitrusting als optie leverbaar.
1
2

Meer weten over BMW ConnectedDrive en BMW Personal CoPilot? Vraag uw BMW dealer om een demonstratie. Ook vindt u meer informatie over BMW ConnectedDrive en
BMW Personal CoPilot op onze website www.bmw.nl/connecteddrive en kunt u contact opnemen met BMW Klanten Informatie Service, op werkdagen van 8:00 tot 22:00 uur
en op zaterdag en zondag van 10:00 tot 22:00 uur op telefoonnummer 0800-0992234 (gratis).
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BMW M5.

Uitrusting

De nieuwe BMW M5 heeft standaard al vele praktische en comfortabele uitrustingen aan boord, die u naar eigen smaak en wensen
kunt aanvullen. Op deze pagina ziet u een selectie. Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

De markante luchtinlaten, de grote nierengrille met dubbele spijlen en het carbondak, dat de contourlijnen van de motorkap overneemt,
onderstrepen de dynamische proporties van de BMW M5 en maken zijn prestatiedrang al in stilstand zichtbaar.

 Standaarduitrusting
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 Extra-uitrusting

De M specifieke vier uitlaatpijpen en de kenmerkende M kieuwen verwijzen naar de krachtige motor van de BMW M5.

 De cockpit benadrukt het autosportkarakter van het interieur met
rode accenten zoals de M1 en M2
toetsen op het met leder beklede
multifunctionele M stuur met schakel-paddles, de start-/stopknop en
de M Steptronic transmissiehendel.
De M pedalenset met voetsteun
en de kneepads dragen bij aan de
uitmuntende beheersbaarheid van
de auto.

 Lichtmetalen M wielen in
dubbelspaak styling 706 M Bicolor,
gepolijst, met bredere achterbanden, voor 9,5 J x 20 inch
met bandenmaat 275/35 R 20,
achter 10,5 J x 20 inch met
bandenmaat 285/35 R 20.

 De als optie leverbare multifunctionele M stoelen voor bestuurder en voorpassagier combineren het comfort van
een luxe fauteuil met de uitstraling en functionaliteit van een kuipstoel uit de autosport. De gedeeltelijk geïntegreerde
hoofdsteun is in hoogte verstelbaar. De verlichte M5 badge in de hoofdsteun met gegalvaniseerd frame en hoogwaardig glasdesign vestigt een exclusief accent.

Uitrusting
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BMW M5
FIRST EDITION.

De jager, ook voor verzamelaars: in de wereldwijd tot 400 exemplaren beperkte First Edition
is de BMW M5 nog exclusiever. De BMW Individual carrosseriekleur Frozen Dark Red metallic
benadrukt het krachtige lijnenspel van de vierdeurs sportwagen op geraffineerde wijze. De
exclusieve uitvoering in hoogglans zwart van de BMW nieren, de M kieuwen en de uitlaatpijpen
zorgt voor indrukwekkende contrasten. Ook de 20-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak
styling 706 M, uitgevoerd in Schwarz, dragen bij aan de spectaculaire verschijning. In het
interieur zorgen de multifunctionele M stoelen met bekleding in BMW Individual volleder
Merino Feinnarbe met rood contraststiksel voor comfort met een sportief-elegante noot.
Een embleem in de middenconsole op zwarte pianolak benadrukt het exclusieve karakter
van deze uitzonderlijke auto: het opschrift M5 First Edition 1/400 herinnert u er elke dag
aan dat u een van de zeldzame exemplaren bezit.

De multifunctionele M stoelen met verstelbare hoofdsteunen zijn uitgevoerd in
BMW Individual volleder Merino Feinnarbe. De fraaie dubbele kapnaad in rode
contrastkleur accentueert de sportieve uitstraling van de zitplaatsen.1

1

Inclusief met leder bekleed dashboard, bovenste deel in leder Walknappa Schwarz met contraststiksel en onderste deel in leder Merino Feinnarbe passend bij de gekozen bekledingskleur.

Uitrusting
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BMW INDIVIDUAL.
Exclusiviteit op maat.

De nieuwe BMW M5. Inspired by BMW Individual.
De BMW Individual Collection biedt u bijna onuitputtelijke mogelijkheden voor een exclusieve
uitrusting en laat uw persoonlijke ideeën werkelijkheid worden. Alle verfijningen onderscheiden
zich door de hoogwaardige afwerking van de meest voortreffelijke materialen – BMW Individual
belichaamt perfectie tot in het kleinste detail. De BMW Individual carrosseriekleur Frozen
Arctic Grey metallic onderstreept het atletische en elegante karakter van de BMW M5,
evenals de BMW Individual vollederuitrusting Merino Feinnarbe in de tint Tartufo. De
BMW Individual hemelbekleding in Alcantara Anthrazit en de BMW Individual interieurlijsten
in edelhoutuitvoering Zwetschge Braun hoogglans – een absolute highlight – maken de
expressieve en stijlvolle verschijning compleet.
Maar het aanbod kan nog persoonlijker, met door uzelf geopperde ideeën over stijl en
detaillering. In puur en meesterlijk handwerk zet BMW Individual Special Request uw gedachten om in elementen die tot dan toe alleen in fantasie bestonden. Daartoe behoort ook de
BMW M5 First Edition in Frozen Dark Red metallic, die tot 400 exemplaren gelimiteerd is.
Vraag uw BMW dealer naar de mogelijkheden, hij is u graag van dienst.

ERVAAR BMW INDIVIDUAL INTERACTIEF.
MET DE BMW INDIVIDUAL APP VOOR iOS EN ANDROID.

BMW Individual interieurlijsten in edelhoutuitvoering Zwetschge Braun hoogglans.
De kleur van het bestekhout wordt na verloop van tijd donkerder en fascineert door een
buitengewoon rijk kleurenspel.

BMW Individual vollederuitrusting Merino Feinnarbe Tartufo.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

Uitrusting

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Standaarduitrusting

 De BMW Individual hoogglans
Shadow Line omvat tal van exterieurdetails in hoogglans zwart: de
zijruitomlijsting, de raamschachtafdekkingen, de B-stijlen, de raamgeleiders en de spiegeldriehoeken.
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 Extra-uitrusting

 De adaptieve LED-koplampen
omvatten BMW Selective Beam
(antiverblindings-grootlichtassistent), hoekverlichting en bochtverlichting. De kleur van het licht lijkt
op die van daglicht. Samen met de
optimale, homogene verlichting
van de rijbaan biedt dit beter zicht
en zorgt het ervoor dat rijden in
het donker minder vermoeiend is.
Dankzij het voor deze uitrusting
specifiek uitgevoerde Iconic Light
Design met vier hexagonale lichtringen is de auto ook in het donker
meteen te herkennen als een BMW.

 De M kieuw met modelaanduiding
zorgt met een geïntegreerde Air
Breather voor een optimale luchtstroom rondom de wielkuip. Tegelijk
onderstreept het krachtige driedimensionale accent de voor M
modellen kenmerkende verbinding
van technische perfectie en fascinerende vorm.

 Lichtmetalen M wielen in
dubbelspaak styling 705 M,
uitgevoerd in Bicolor Orbitgrau,
gepolijst, met bredere achterbanden, voor 9,5 J x 19 inch
met bandenmaat 265/40 R 19,
achter 10,5 J x 19 inch met bandenmaat 285/40 R 19.

 Lichtmetalen M wielen in
dubbelspaak styling 706 M,
uitgevoerd in Jetblack, met
bredere achterbanden, voor
9,5 J x 20 inch met bandenmaat 275/35 R 20, achter
10,5 J x 20 inch met
bandenmaat 285/35 R 20.

 Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 706 M, uitgevoerd in
Bicolor, gepolijst, met bredere achterbanden, voor 9,5 J x 20 inch met bandenmaat 275/35 R 20, achter 10,5 J x 20 inch met bandenmaat 285/35 R 20.

 De lichtgewicht M carbonkeramische remmen1 passen de
remkracht nog directer toe, zijn
corrosievrij, nog hittebestendiger,
veel minder slijtagegevoelig en
dragen bij aan de gewichtsreductie.
Dat heeft een positieve uitwerking
op wendbaarheid, rijdynamiek en
acceleratie. Deze bijzondere technische uitrusting is aan de buitenzijde
te herkennen aan de remklauwen
in de kleur Gold matt met M logo.
 De automatische bagageklepbediening maakt comfortabel openen en
sluiten van de bagageklep mogelijk met één druk op de voor de bestuurder
goed bereikbare knop in de portierbekleding of de toets op de autosleutel.
De bagageklep is bovendien zoals gebruikelijk via de greep aan de buitenzijde te openen. Met één druk op de knop in de bagageklepbekleding is hij
weer te sluiten.

1

Als gevolg van de materiaalspecifieke eigenschappen is het mogelijk dat, afhankelijk van
de situatie en het gebruik, werkingsgeluiden hoorbaar zijn, vooral in natte weersomstandigheden kort voordat de auto tot stilstand komt.

2

Zonder aanraking te openen en sluiten bagageklep alleen in combinatie met de uitrusting
automatische bagageklepbediening (in Nederland standaard voor de BMW M5).

 Met Comfort Access is het mogelijk om alle vier portieren en de bagageklep van uw BMW te ont- en vergrendelen zonder de sleutel in de hand
te nemen. Daarnaast omvat de uitrusting (model-/uitrustingsafhankelijk) het
zonder aanraking openen en sluiten van de bagageklep2 met een gerichte
beweging van de voet onder de achterbumper.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

Uitrusting

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Standaarduitrusting

 In het interieur weerspiegelen
multifunctionele M stoelen voor
bestuurder en voorpassagier het
sportieve karakter van de BMW.
Diepe zittingen en hoge zijwangen
onderstrepen het kuipdesign en
garanderen perfecte zijdelingse
steun. Daarbij zorgen uitgebreide
instelmogelijkheden voor een
hoge mate van comfort.
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 Extra-uitrusting

 Het full-colour BMW Head-Up
Display1 met M specifieke weergave
projecteert voor het rijden relevante
gegevens in het directe gezichtsveld
van de bestuurder op de voorruit.
Met een druk op de knop wordt de
M specifieke weergave geactiveerd,
die ook de actuele versnelling, een
dynamische toerentalband met
shift lights voor het optimale schakelmoment en aanwijzingen van de
navigatie weergeeft.

 Sportief en comfortabel: de individueel instelbare sportstoelen voor
bestuurder en voorpassagier worden gekenmerkt door tal van instelmogelijkheden, waaronder de leuningbreedte en de diepte van de zitting. De
wangen van zitting en rugleuning zijn hoger. Dit biedt samen met de instelbare dijbeensteun uitstekende ergonomie en betere zijdelingse steun bij
vlot bochtenwerk.

 De ambianceverlichting creëert een ontspannende, behaaglijke lichtsfeer in het interieur en biedt instapverlichting in de portiergrepen aan de
buitenzijde. U kunt kiezen uit elf vooraf gedefinieerde lichtdesigns in zes
verschillende kleuren, met contour- en ambianceverlichting in het dashboard, de portierbekledingen en de middenconsole.

 Het M specifieke multifunctionele instrumentenpaneel omvat vijf
meters voor snelheid, toerental, tankinhoud, motorolietemperatuur en
brandstofverbruik, evenals een statusindicator voor de M rijdynamieksystemen: besturing, onderstel, motor, Drivelogic en M xDrive. Het Info
Display geeft bijvoorbeeld de buitentemperatuur en functies van de
boordcomputer weer.

 De automatische airconditioning met 4-zoneregeling en automatische
regeling van luchthoeveelheid en temperatuur is voor bestuurder, voorpassagier en achterpassagiers individueel instelbaar. Het systeem omvat uitstroomopeningen achterin, microfilter, actieve-koolstoffilter, automatische
recirculatieschakeling (AUC), condenssensor, MAX-COOL-toets evenals
een standventilatiefunctie en twee luchtuitstroomopeningen in de B-stijlen.
Bovendien is achterin via een separaat bedieningselement met display de
temperatuur individueel regelbaar.

 Exclusieve keramische applicaties op bedieningselementen zoals
transmissiehendel, audio- en klimaatregelaars evenals de omlijsting van
de iDrive Controller creëren een hoogwaardige en luxueuze uitstraling.

 Behalve de hemelbekleding zijn bij de uitrusting BMW Individual hemelbekleding Anthrazit ook de bekleding van de dakstijlen en de zonnekleppen
in stof Anthrazit uitgevoerd.

 Bij de automatische airconditioning met 4-zoneregeling kunnen de
passagiers links en rechts achterin de temperatuur via een separaat
bedieningselement met display individueel regelen.

 Het met leder beklede multifunctionele M stuur met M embleem, applicatie in chroom, de M1 en M2 toetsen en geïntegreerde bestuurdersairbag
is uitgevoerd in dubbelspaak styling. Dankzij de stuurwielrand in zwart leder
met contraststiksels in M kleurenschema en extra profilering voor de duimen
ligt het perfect in de handen.

1

De weergaven van het M specifieke BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen beperkt zichtbaar. De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting van
uw BMW. Voor bepaalde weergaven is de aanschaf van andere extra-uitrustingen vereist.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

Uitrusting

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Standaarduitrusting

 Met BMW Gesture Control1 kunt
u vastgelegde functies via bepaalde
bewegingen van uw hand bedienen.
Voor bepaalde bedieningshandelingen herkent het systeem bijvoorbeeld de gebaren 'vegen' of 'wijzen',
waarmee u onder meer een inkomend
telefoongesprek kunt aannemen
of weigeren, of draaibewegingen
met de wijsvinger, waarmee u het
geluidsvolume kunt bedienen.

 Het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System1 met twee
diamond-tweeters biedt op elke zitplaats in uw BMW een geluidskwaliteit
van topklasse. 16 gericht gepositioneerde luidsprekers zorgen voor een
fascinerende geluidservaring. De luidsprekers zijn verlicht, waardoor de voortreffelijke geluidskwaliteit van het systeem ook visueel wordt onderstreept.

 De grootlichtassistent ontlast
u in het donker door het grootlicht automatisch uit en weer in
te schakelen bij tegemoetkomend
en vooruitrijdend verkeer.

 Met de BMW Display Key
kunt u de actuele status van uw
BMW bekijken en via het geïntegreerde Touch Display diverse
functies bedienen.

 Extra-uitrusting

 Met het M Driver’s Package
verhoogt u de topsnelheid van uw
BMW M model naar 305 km/h. Het
M Driver’s Package is te bestellen
bij de aanschaf van een nieuw
BMW M model, maar kan ook op
een later tijdstip worden ingebouwd.
Alle overige technische gegevens
blijven bij installatie ongewijzigd.
Bovendien ontvangt u er een voucher
voor een BMW M Intensive Training
van de BMW Driving Experience bij.3

 Het Harman Kardon Surround Sound System1 biedt een uitmuntende
klank en wordt gekenmerkt door een digitale versterker van 600 watt,
9 kanalen en 16 luidsprekers. Het geeft een ongeëvenaard helder klankbeeld voor een interieurvullend geluid. Modelspecifieke en snelheidsafhankelijke equalizing compenseert subtiel de invloed van rijgeluiden.

 On-Street Parking Information (nog niet beschikbaar voor Nederland)
maakt het zoeken naar een parkeerplaats eenvoudiger door in grote steden
een vrije parkeerplaats op de openbare weg te vinden. De verschillende
kleuren van de straten op de navigatiekaart geven de waarschijnlijke beschikbaarheid van parkeerplaatsen weer. Daarbij staat donkerblauw voor een
hoge, en lichtblauw voor een gemiddelde waarschijnlijkheid om een vrije
parkeerplek op de openbare weg te vinden.4

 De massagefunctie voor bestuurders- en voorpassagiersstoel verhoogt
het fysieke welzijn door de spieren gericht te ontspannen of te activeren.
Daarbij is er keuze uit acht massageprogramma‘s die zich op verschillende
lichaamsdelen richten.5

 De Comfort telefoonvoorbereiding2 met draadloze oplaadmogelijkheid
omvat een dock met draadloze oplaadfunctie en extra USB-aansluitingen.
Aansluiting op de dakantenne zorgt voor optimale ontvangst van het mobiele
telefoonverkeer. Via Bluetooth kunnen twee mobiele telefoons en een audiospeler tegelijk worden aangesloten. De uitrusting wordt gecompleteerd met
Bluetooth Office en een WLAN Hotspot-voorbereiding.

 Met de BMW M Laptimer App kunt u op het racecircuit nauwkeurig
ritgegevens registreren en aansluitend analyseren. De geregistreerde informatie omvat o.a. gaspedaalstand, stuurhoek, G-krachten en ook de beste
rondetijd, die u als snapshot kunt posten op social media, of kunt versturen
per e-mail. Bovendien is een GoPro-interface geïntegreerd.

 Met Remote 3D View kunt u via uw smartphone op afstand de omgeving van uw geparkeerde BMW bekijken. De functie is oproepbaar via de
BMW Connected App (voor iOS). Hiermee is het ook mogelijk om de
3D-opnames op de smartphone op te slaan.6

3

Uitsluitend leverbaar in combinatie met BMW navigatiesysteem Professional
(in Nederland standaard voor de BMW M5).
2
Inductief opladen volgens QI-standaard mogelijk voor geschikte mobiele telefoons. Voor
bepaalde smartphones zonder inductieve oplaadfunctie volgens QI-standaard zijn speciale
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1

4

oplaadhoezen verkrijgbaar als origineel BMW accessoire. De WLAN Hotspot vormt de
voorwaarde voor gebruik van internet in de auto met maximale LTE-standaard. Voor het
gebruik ervan worden kosten in rekening gebracht.

De verhoogde topsnelheid is pas na uitvoering van de inrij-inspectie en vanaf een
kilometerstand van 2.000 km beschikbaar.
On-Street Parking Information is uitsluitend beschikbaar in bepaalde landen en voor
bepaalde modellen. Uitsluitend leverbaar in combinatie met Navigation Assistant.
Voorwaarde voor gebruik zijn de uitrustingen ConnectedDrive Services en een
BMW navigatiesysteem (beide in Nederland standaard voor de BMW M5).

5
6

Uitsluitend leverbaar in combinatie met multifunctionele M stoelen.
Voorwaarde voor gebruik van Remote 3D View is de uitrusting Parking Assistant Plus.

CARROSSERIEKLEUREN.

Uitrusting

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Standaarduitrusting
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 Extra-uitrusting

BMW M5 FIRST EDITION

BMW INDIVIDUAL

 BMW Individual
490 Frozen Dark Red metallic

 BMW Individual
490 Frozen Arctic Grey metallic

 BMW Individual
490 Frozen Dark Brown metallic

 BMW Individual
490 Frozen Cashmere Silver
metallic

 Uni 300 Alpinweiß

 Metallic B41 Singapur Grau

 Metallic C1G Snapper Rocks
Blau

 Metallic 475 Black Sapphire

 BMW Individual
490 Frozen Dark Silver

 BMW Individual
490 Frozen Brilliant White
metallic

 BMW Individual
X08 Champagner Quarz metallic

 BMW Individual
X14 Almandinbraun metallic

 Metallic C28 Donington
Grau

 Metallic C2Y Bluestone

 BMW Individual
X17 Rhodonitsilber metallic

 BMW Individual
S34 Azuritschwarz metallic

 BMW Individual
490 Brillantweiß metallic

 BMW Individual
490 Pure metal Silber

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de
nieuwe BMW M5. Laat de combinaties van uw voorkeur op u inwerken of vergelijk de
diverse mogelijkheden.

 Metallic C1K Marina Bay
Blau

De kleurkaarten geven u een eerste indruk. De ervaring leert dat kleuren en materialen in
druk niet altijd natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. Wij adviseren u dan ook om
uw keuze te bespreken met uw BMW dealer. Hij toont u graag de originele kleurstalen,
adviseert u met plezier over de combinatiemogelijkheden en heeft een actuele prijslijst
voor u klaarliggen.

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen nieuwe BMW M5,
met alle actuele kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de BMW Configurator
op www.bmw.nl.

BEKLEDINGEN, INTERIEURLIJSTEN/-KLEUREN
EN HEMELBEKLEDINGEN.

Uitrusting

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

BEKLEDING

 Standaarduitrusting

BMW INDIVIDUAL

 Leder Merino Feinnarbe
met uitgebreide omvang
LKA9 Silverstone

 Leder Merino Feinnarbe
met uitgebreide omvang
LKD8 Aragonbraun

 Leder Merino Feinnarbe
met uitgebreide omvang
LKSW Schwarz

 Volleder Merino Feinnarbe
X3A9 Silverstone

 Volleder Merino Feinnarbe
X3D8 Aragonbraun

 Volleder Merino Feinnarbe
X3SW Schwarz
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 Extra-uitrusting

BEKLEDING

 BMW Individual volleder
Merino Feinnarbe
ZBFU Rauchweiß1

 BMW Individual volleder
Merino Feinnarbe
ZBCR Caramel

 BMW Individual volleder
Merino Feinnarbe
ZBTQ Tartufo

HEMELBEKLEDING

 BMW Individual hemelbekleding
775 Anthrazit

BMW INDIVIDUAL

INTERIEURLIJSTEN

 4WN Aluminium Carbonstruktur,
accentlijst Perlglanz Chrom

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

 4WM Aluminium Carbonstruktur
dunkel, accentlijst Chrom dunkel

INTERIEURLIJSTEN

 BMW Individual interieurlijsten
4WY edelhoutuitvoering Zwetschge
Braun hoogglans

 4LF Edelhoutuitvoering Fineline
Ridge, accentlijst Perlglanz Chrom

1

 BMW Individual hemelbekleding
776 Alcantara Anthrazit

Exclusief voor BMW M5 First Edition leverbaar met rood contraststiksel.

 BMW Individual interieurlijsten
4ML Pianolack Schwarz

 BMW Individual interieurlijsten
XEW edelhoutuitvoering Sen Hellbraun

TECHNISCHE GEGEVENS.

Technische gegevens
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BMW M5

Gewicht en inhoud
Ledig gewicht1
Toelaatbaar totaalgewicht
Laadvermogen
Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale
hellingshoek van 12 % / 8 %
Inhoud bagageruimte

kg
kg
kg
kg

1930
2440
585
750

kg

2000/2000

l

530

Motor
Cilinders/kleppen per cilinder
Cilinderinhoud
Max. vermogen/toerental
Max. koppel/toerental

cm3
kW (pk)/1/min
Nm/1/min

8/4
4395
441 (600)/
5600 – 6700
750/1800 – 5600

Krachtoverbrenging
Aandrijfwijze
Standaardtransmissie

voor- en achterwielen
8-traps M Steptronic

Rijprestaties3
Topsnelheid
Acceleratie 0 – 100 km/h
Acceleratie 0 – 200 km/h:

km/h
s
s

250 2, 5
3,4
11,1

Verbruik en emissie3, 4
Verbruik binnen bebouwde kom
Verbruik buiten bebouwde kom
Verbruik gemiddeld
CO2-emissie gemiddeld
Tankinhoud, ca.

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
l

14,5
8,2
10,5
241
68

Wielen en banden
Bandenmaat
Wielmaat
Materiaal

voor: 275/40 ZR 19
achter: 285/40 ZR 19
9,5 J x 19 / 10,5 J x 19
lichtmetaal

Alle afmetingen in de technische tekeningen in millimeter.
1
2
3
4

5

Fabrieksopgave. De RDW-gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in standaarduitvoering. Extra-uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht verhogen.
Elektronisch begrensd.
De benzinemotor van de BMW M5 is geschikt voor een brandstofkwaliteit van RON 91 en hoger, met een maximaal ethanolaandeel van 10 % (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 wordt aangeraden. De hier vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en verbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98.
De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie zijn verkregen op basis van de voorgeschreven testprocedure VO (EU) 2007/715 in de versie die geldt voor
typegoedkeuring van de auto. De hier vermelde waarden zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat alsmede andere extra-uitrustingen. De laagste waarde geldt telkens
voor modellen in standaarduitvoering, de hoogste voor modellen met optionele wielen en uitrusting. De persoonlijke rijstijl kan deze waarden eveneens beïnvloeden.
Meer informatie over brandstofverbruik en CO2-emissie vindt u in de officiële prijslijst van de BMW M5.
Met het M Driver’s Package wordt de topsnelheid verhoogd tot 305 km/h.

BMW M5:
M TwinPower Turbo 8-cilinder benzinemotor met 441 kW (600 pk), 20-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 706 M Bicolor met bredere achterbanden,
carrosseriekleur Marina Bay Blau metallic, multifunctionele M stoelen voor bestuurder en voorpassagier, bekleding in BMW Individual volleder Merino Feinnarbe
Silverstone/Schwarz, interieurlijsten in Aluminium Carbonstruktur dunkel met
accentlijst in Chrom dunkel.
BMW M5 First Edition:
M TwinPower Turbo 8-cilinder benzinemotor met 441 kW (600 pk), 20-inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 706 M Schwarz met bredere achterbanden,
BMW Individual carrosseriekleur Frozen Dark Red metallic, multifunctionele
M stoelen voor bestuurder en voorpassagier, bekleding in BMW Individual volleder
Merino Feinnarbe Rauchweiß met contraststiksel in Rot, BMW Individual interieurlijsten in Pianolack Schwarz.
Deze brochure behandelt de Nederlandse versies. De afgebeelde uitvoeringen
bevatten deels opties die niet tot de standaarduitrusting behoren. In andere lidstaten
van de Europese Unie zijn, op grond van onder meer wettelijke bepalingen, afwijkingen
mogelijk van de hier beschreven uitvoeringen en uitrustingen, in standaard- en/of
optionele specificaties. Sommige uitvoeringen kunnen achteraf niet in dezelfde mate
als andere uitvoeringen worden aangepast of worden voorzien van accessoires.
Raadpleeg altijd uw BMW dealer over de door hem aangeboden uitvoeringsconfiguraties
en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen in constructie
en/of uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten, voorbehouden.
Stand: september 2017.
© BMW AG, München/Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend met
schriftelijke toestemming van BMW AG, München.
4 11 005 339 65 2 2017 BM. Gedrukt in Duitsland 2017.

