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Er staat ons iets bijzonders te wachten.
 

De Bayerische Motoren Werke beginnen  
aan een nieuw hoofdstuk.  

Een nieuwe reeks modellen voor de meest 
veeleisende autorijders ter wereld.

 
Geïnspireerd door de ambitie om steeds verder  

te gaan en nieuwe wegen in te slaan. 
 

We ontwerpen moedige visies die  
de toekomst bepalen.

 
De toekomst van schoonheid, luxe,  

technologie en mobiliteit.
 

Een toekomst die nu al begint, dankzij de verfijnde 
combinatie van traditioneel vakmanschap en 
de modernste technologieën en dankzij een 

persoonlijke relatie met onze klanten.
 

We zullen de meest begeerlijke auto’s van deze  
tijd creëren en daarmee nieuwe passie wekken. 

Met de ultieme belofte om elk moment in de  
auto uniek te maken.

 
Luxe krijgt een nieuwe signatuur.



K I P P E N V E L .

WE KUNNEN ACCELERATIE 
TIMEN. WE KUNNEN KRACHT 
METEN. WE KUNNEN ZELFS 
GEDACHTESTROMEN 
REGISTREREN. MAAR 
VOOR GEVOELENS IS HET 
ENIGE BETROUWBARE 
MEETINSTRUMENT NOG STEEDS





B R A N D E N .

HET BIJZONDERE VAN EEN 
CHARISMATISCHE VERSCHIJNING 
IS NIET ZICH OP ENIG MOMENT 
VAN DE MASSA TE KUNNEN 
ONDERSCHEIDEN. MAAR ZICH 
MET INHOUD EN KARAKTER  
VOOR ALTIJD OP HET NETVLIES 
TE KUNNEN





ZIT KRACHT GEVANGEN IN AL WAT 
ER OP DEZE WERELD IS. WAT DE 
NATUURKUNDE NIET ZEGT:  
HEEL ZELDEN IS VAN BUITENAF 
AL TE ZIEN HOE ONGEDULDIG 
KRACHT EROP WACHT OM  
TE WORDEN ONTKETEND.

V O L G E N S  D E 
N A T U U R K U N D E





O N T D E K K E N .

IEDEREEN BEREIKT IN ZIJN 
LEVEN EEN PUNT WAAR HIJ 
NOOIT EERDER IS GEWEEST. WIE 
VOORZICHTIG IS, BLIJFT STAAN. 
MAAR WIE MOEDIG IS, BETREEDT 
MET VOLLE OVERTUIGING HET 
ONBEKENDE EN ZAL NIEUWE 
DIMENSIES





DUISTERNIS IS ONWEERSTAAN
BAAR: ZE LAAT DE HORIZON  
VERDWIJNEN, MAAKT DE WERELD 
DIFFUUS, EN DOET HET BESEF 
VAN RUIMTE EN TIJD VERVAGEN. 
UITEINDELIJK WORDT HET LICHT 
EN ONTSTAAT PURE SCHOON
HEID. OOK SCHOONHEID IS

ONWEERSTAANBAAR.



T I J D

IS RELATIEF: LANGE PERIODEN 
LIJKEN ACHTERAF SOMS 
ONBELANGRIJKE MOMENTEN. 
KORTE MOMENTEN ZIJN 
SOMS JUIST ZO MEESLEPEND, 
KOSTBAAR EN KRACHTIG, DAT ZE 
VEEL LANGER LIJKEN TE DUREN. 
HET ENIGE VERSCHIL IS HET 
GEVOEL DAT ZE BIJ U LOSMAKEN.





OM HET TE ONTSTEKEN IS 
ÉÉN VONK GENOEG. OM HET 
BRANDEND TE HOUDEN IS 
PASSIE NODIG. EN OM UIT 
DE HITTE ONVERGETELIJKE 
HERINNERINGEN TE SMEDEN, 
MOETEN WE HET ONDER 
CONTROLE KUNNEN HOUDEN.

V U U R .



DOMAGOJ DUKEC 
HOOFD DESIGN BMW.

Hij beleeft er plezier aan, dat merk je tijdens 
het gesprek. Domagoj Dukec, hoofd Design 
bij BMW, ontwerpt auto’s uit passie. Het de
sign van de BMW M8 benadrukt in elk detail: 
dit is een pure sportauto. Een dream car.

Met zijn onmiskenbare profiel heeft de 
BMW M8 het in zich om tot een icoon uit 
te groeien. Is er een soort credo voor de 
M modellen?

Bij BMW zeggen we niet zomaar dat M de 
sterkste letter ter wereld is. M was het eerste 
submerk dat met de autosport opgedane 
ervaring in serieproductie bracht. In de loop 
van de decennia zijn afzonderlijke M design
elementen tot unieke iconen uitgegroeid. 
Ze hebben allemaal hun oorsprong in de 
technische vereisten voor high performance 
modellen en brengen die tot uiting in het 
design.

Om welke designkenmerken gaat het 
daarbij?

Bij de BMW M8 hebben we bijvoorbeeld een 
duidelijke driedeling van de luchtinlaat. Dit 
zijn geen optische luchtinlaten, ze hebben 
wel degelijk een functie. De M8 heeft ook 
een M specifieke nierengrille met dubbele 
spijlen, buitenspiegels met aerodynamische 

vleugel, lichtgewicht wielen met dubbele 
spaken en nog veel meer. Het is niet alleen 
belangrijk dat de auto topprestaties levert, 
maar ook dat hem dat is aan te zien. Bijzonder 
opvallend aan de achterzijde is bijvoorbeeld 
het uitlaatsysteem met dubbele pijpen 
aan weerszijden. De M8 is succesvol in de 
GTEraceserie. We hebben meteen bewe
zen dat ons topmodel ook in de autosport 
thuis is.

De M8 heeft een zeer sensuele vorm. Hoe is 
deze eigenlijk ontstaan?

De afgelopen jaren was ik ook verantwoor
delijk voor het design van de BMW 8 Serie in 
het algemeen. Dat schiep een prachtige ge
legenheid, waar designers altijd van dromen. 
Designers houden van extremen. We wilden 
een echte sportauto maken, een fastback. 
Eigenlijk tekenden we meteen een M8 – en 
daaruit werd de 8 Serie geboren. We gaven 
hem een uiterst herkenbaar en eigenzinnig 
karakter als sportauto. De auto krijgt telkens 

een volledig andere vorm, als we deze 
bekijken van de voorzijde via de portieren tot 
de achterste spatborden. In deze sculptuur 
hebben we ons tot een minimum aantal 
lijnen beperkt. Boven het achterwiel ontstaat 
een zeer gespierd en zeer sensueel vlak. Zo 
konden we realiseren wat we ons hadden 
voorgenomen: we hebben een dream car 
ontworpen.

High performance en weldadige luxe – hoe 
gaat dat samen? Zijn dat geen tegenstellin
gen?

Nee, niet bij ons. M staat altijd voor de meest 
expressieve versie van een BMW model 
– zowel esthetisch als qua prestaties. M 
verlegt de grenzen. Niet alleen als het gaat 
om prestaties, maar ook als het gaat om het 
expressieve en extraverte van de uitrustingen, 
materialen en kleuren. De meest luxueuze 
BMW M8 is ook de krachtigste. Want luxe 
is altijd meer dan wat strikt noodzakelijk is: 
meer kracht, meer comfort. De beste materi
alen, de beste afwerking. High performance 
en luxe gaan wat mij betreft dus perfect 
samen.
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EEN AANBLIK DIE 
ALLES VERANDERT.

DESIGN BMW M8 COUPÉ

Wanneer een authentiek high performance concept 
met een uniek en eigenzinnig design wordt gecombi
neerd, kan het resultaat alleen maar absoluut fasci
nerend zijn. De nieuwe BMW M8 Coupé trekt alle 
aandacht – zo ongekend sportief is zijn design.

1 Standaard voor de Competition modellen.
2 Uitrusting als optie leverbaar.
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IN DE NIEUWE BMW M8 COUPÉ  
ZIJN AUTOSPORT EN DESIGN 
STERK MET ELKAAR VERWEVEN.

DESIGN BMW M8 COUPÉ

De zelfverzekerde verschijning wordt nog eens benadrukt door 
specifieke designelementen. Het materiaal carbon bijvoorbeeld is 
torsiestijf, extreem licht en vol emotie: in het M carbondak van de 
nieuwe BMW M8 Coupé verlaagt het niet alleen het gewicht van  
de auto, maar geeft het zijn aerodynamische vorm ook een extra 
moderne, technologische uitstraling. Maar ook bij het M Carbon 
exterieurpakket2 vestigt het op essentiële punten fascinerende 
accenten: de luchtgeleidingselementen in de voorbumper, de  
M specifieke kieuwen, de buitenspiegels en de inzetten in  
de achterbumper laten op indrukwekkende wijze zien hoezeer 
autosport en design in de nieuwe BMW M8 Coupé met elkaar 
verstrengeld zijn.

Het vooraanzicht verkondigt al een onmiskenbaar krachtige boodschap: 
er komt een M model aan. Het formaat van de naar beneden toe 
breder wordende centrale luchtinlaat en de buitenste luchtinlaten 
laat zien hoeveel koeling de krachtige motor en remmen nodig 
hebben. De lage, hexagonaal geïnterpreteerde BMW nierengrille 
met voor M modellen kenmerkende dubbele spijlen trekt tussen 
de iconische BMW koplampen de aandacht naar zich toe: met een 
omlijsting in hoogglans zwart1, 2 ziet hij er zowel elegant als sportief 
uit, wat het unieke karakter van de nieuwe BMW M8 Competition 
Coupé op meesterlijke wijze samenvat. Ook in het zijaanzicht  
versterkt elk detail deze meeslepende verschijning: van de dynami 
sche hoek van de 'sharknose' tot de nieuwe BMW designtaal met 
royale oppervlakken en subtiele, precieze lijnen tot details zoals het 
3Dbeeld van de 20 inch wielen spreekt alles hier een compromis
loos sportieve taal.



LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET
ZITAT ETC. . .

Twee kwaliteiten, maximaal tot uiting gebracht: het 
interieur van de nieuwe BMW M8 Coupé getuigt op 
een fascinerende wijze van meeslepende sportiviteit. 
Tegelijkertijd biedt het als bijna geen enkele andere 
sportauto absoluut comfort voor de meest veeleisen
den. Daarmee is het een goed voorbeeld van hoe u 
alles tegelijk kunt hebben.

1 Standaard en exclusief voor de Competition modellen.

EEN GOED VOORBEELD  
VAN HOE U ALLES  
TEGELIJK KUNT HEBBEN.

DESIGN BMW M8 COUPÉ

De eerste aanblik wordt meteen beloond: het verlichte opschrift 
'M8' of 'M8 Competition'1 op de instaplijst laat er geen twijfel over 
bestaan dat u een absoluut adembenemende ervaring te wachten 
staat. Ondanks zijn sportautoDNA vestigt het zorgvuldig ontwor
pen interieur van de nieuwe BMW M8 Coupé een nieuwe maatstaf 
in luxe. De M sportstoelen zijn nieuw ontwikkeld voor de BMW M8 
Coupé en weerspiegelen wat de BMW M8 in zijn geheel onder
scheidt: hun unieke zitcomfort wordt door geprononceerde zijwan
gen en markante brede schouderstukken geperfectioneerd met 
pure autosportkwaliteiten. Deze ambitie wordt visueel onderstreept 
door de exclusieve tweekleurige bekleding in volleder Merino/Alcan
tara Schwarz met contrast in Midrand Beige1, dat de middenbaan 
van stoel en portierbekleding met een hexagonaal stiksel krachtig 
doet uitkomen, en extra benadrukt door de verlichte 'M8' badge die 
onder de hoofdsteun is aangebracht. In de nieuwe BMW M8 Coupé 
is het buitengewone niet de uitzondering, maar de regel.

Het portier slaat dicht. De innerlijke stem telt af. In deze adrenaline
geladen sfeer jaagt zelfs het beetpakken van de transmissiehendel 
de polsslag omhoog: zijn M specifieke design met contraststiksel 
en een opening met ambianceverlichting trekt alle blikken naar zich 
toe. In de langgerekte middenconsole is de M transmissiehendel, 
net als de badge met 'M8 Competition'1 opschrift, een exponent 
van de consistente vormtaal waarin een door de autosport geïnspi
reerde centraalstelling van de bestuurder, design en onvoorwaarde
lijke luxe meer onder handbereik zijn dan ooit.

LUXE, WAAR 
U OOK KIJKT.
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COMPROMISLOOS KRACHTIG. 
COMPROMISLOOS LUXUEUS.

DESIGN BMW M8 CABRIO

In de nieuwe BMW M8 Cabrio gaat het gevoel van 
eindeloze cabriovrijheid samen met de onnavolgbaar 
krachtige prestaties van een volbloed sportauto.  
Het resultaat is even meeslepend als uniek.

Het zijaanzicht van de nieuwe BMW M8 Cabrio wordt gekenmerkt 
door langgerekte, vloeiende vormen, die zowel met open als geslo
ten dak indrukwekkend zijn. De lange motorkap, de grote wielbasis –  
iconische BMW proporties laten duidelijk zien hoe elegant en 
dynamisch hij is. Ook de nieuwe BMW designtaal wordt hier op 
indrukwekkende wijze zichtbaar: volumineuze oppervlakken en sub
tiele, precieze lijnen creëren een carrosserie die wordt gekenmerkt 
door een tomeloze prestatiedrang, als het ware altijd klaar voor de 
sprong, zelfs wanneer de auto stilstaat. In gesloten toestand creëert 
het cabriodak een opvallend silhouet dat het eigenzinnige karakter 
van de nieuwe BMW M8 Cabrio nog meer tot uiting brengt. Bijzon
der markant zijn de 20 inch lichtmetalen M wielen met 3Deffect: 
in sterspaak styling 811 M Bicolor1 zien ze er door de combinatie 
van oppervlakken in Jet Black uni met glansgefreesde delen even 
sportief als exclusief uit.

De achterzijde weerspiegelt het uitgekiende samenspel van hoog
waardige technologie en design. Expressief gevormde, verbrede 
wielkuipen duiden de kracht aan die op de achterwielen wordt over
gebracht, en laten de nieuwe BMW M8 Cabrio vol zelfvertrouwen 
op de weg staan. De M specifieke achterbumper met diffusor en 
het aan beide zijden dubbele sportuitlaatsysteem met sierstukken 
in Schwarzchrom1, 2 versterken dit effect nog eens en verlenen de 
nieuwe BMW M8 Cabrio een uitstraling die ook in het achteraan
zicht een diepe indruk achterlaat. 

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Standaard voor de Competition modellen.

EEN ROOFDIER,
KLAAR VOOR DE SPRONG.

DESIGN BMW M8 CABRIO
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Een interieur dat het exterieur versterkt – de nieuwe 
BMW M8 Cabrio biedt bij geopende kap een 
fascinerend samenspel van interieur en exterieur, 
dat zijn compromisloos dynamische karakter op 
harmonieuze wijze benadrukt.

Door en door een M – in een luxueuze interpretatie. Het interieur 
van de nieuwe BMW M8 Cabrio ziet er bijzonder dynamisch uit en 
heeft een op de bestuurder gericht designconcept, waarbij elk detail 
de bestuurder perfect assisteert bij het besturen van deze machtige 
machine. Na een druk op de rode start/stopknop komt de motor 
met een krachtige bas tot leven. Uw voet drukt het gaspedaal in. De 
eerste bocht. De M sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier 
bieden met hun krachtig gevormde zijwangen en markante, brede 
schouderzone niet alleen zelfs in de meest dynamische rijsituaties 
ideale ondersteuning, maar overtuigen ook door hun uitgekiende 
visuele en functionele aspecten: terwijl de geïntegreerde Air 
Collar nekverwarming zelfs bij lage buitentemperaturen optimale 
voorwaarden schept voor open rijden, verwijst de 'M8' badge, die 
bij stilstand verlicht is, duidelijk naar het autosportkarakter van de 
nieuwe BMW M8 Cabrio. Ook het met leder beklede M stuurwiel 
spreekt een ondubbelzinnig dynamische taal: zijn driespaaks design 
is niet alleen indrukwekkend sportief, maar geeft door de stuur
wielkrans met extra profilering voor de duimen een direct en veilig 
stuurgevoel. Met de schakelpaddles kan zonder vertraging worden 
geschakeld, en de rode M1 en M2 toetsen geven rechtstreeks 
toegang tot vooraf door u ingestelde M Drive configuraties, zodat 
iedereen de rit in een fractie van een seconde nog intenser, nog 
spannender, nog opwindender kan beleven.

1 Uitrusting als optie leverbaar.

IN DE NIEUWE BMW M8 CABRIO
IS HET AUTOSPORTKARAKTER
ZICHTBAAR IN ELK DETAIL.

DESIGN BMW M8 CABRIO

EEN KRACHTIG KARAKTER,
EIGENZINNIG TOT IN DE KERN.
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NIET VAN DEZE WERELD.

In augustus 2018 staan de productielijnen van de BMW fabriek in 
Dingolfing stil. Het is vakantie in de fabriek, alle productiemedewer
kers hebben vrij. Iedereen behalve Johann Bogner en drie van zijn 
collega’s. In de lakafdeling staan ze rond de carrosserie van een 
BMW 8 Serie Coupé en reiken ze als het ware naar de sterren. Hun 
plan: de auto met een sprankelende nachtelijke hemel bedekken.

De BMW M850i Coupé NIGHT SKY is de nieuwste studie naar 
de mogelijkheden van BMW Individual. In de lakafdeling van de 
productiefaciliteit Dingolfing en in de Individual Manufaktur in 
MünchenGarching hebben onze experts de coupé omgetoverd 
in een kunstig ruimteschip – zowel aan de buitenzijde als in het 
interieur. Zo hebben ze de middenconsole, de instaplijsten en de 
start-/stopknop van mozaïeken in het fijnste handwerk voorzien. 
Deze mozaïeken bestaan uit 0,05 millimeter dunne plaatjes van 
het 4,5 miljard jaar oude materiaal van een echte ijzermeteoriet. 
De Muonionalustameteoriet stortte een miljoen jaar geleden 

neer en is naar zijn vindplaats in Noord-Zweden genoemd. BMW 
Individual heeft in totaal 600 gram van het meteorietmateriaal in het 
interieur aangebracht. Het typerende patroon van dit materiaal – de 
zogenaamde Widmanstättenstructuren – is ook terug te vinden op 
externe componenten, zoals de luchtinlaten en de behuizingen van 
de buitenspiegels, die middels 3D-printing zijn vervaardigd.
 
In de lakafdeling hebben Johann Bogner en zijn collega’s de com
plete carrosserie van de BMW in Schwarz uni gelakt. De 55-jarige 
man spuit nu met de hand van onderaf een vloeiende overgang naar 
San Marino Blau. "Deze kleuren harmoniëren heel mooi – zoals in 
een natuurlijke nachtelijke hemel", zegt hij. De lakkleur geeft het 
fenomeen van het 'blauwe uur' weer, dat elke avond bij zonson
dergang optreedt: de kleur van de lucht verandert van cyaanblauw 
naar diepzwart. Hoe donkerder de hemel wordt, hoe meer sterren 
zichtbaar worden.

BMW Individual staat voor het grootste ambachtelijke vakmanschap 
in de autoconstructie. Hier worden de exclusieve wensen

van bijzonder veeleisende BMW klanten gerealiseerd.
Johann Bogner en zijn collega’s van de lakafdeling hebben

een enorme passie voor hun werk.

EDITORIAL

Al 40 jaar werkt Johann Bogner als industrieel lakwerker bij BMW. 
Hij heeft al vele speciale carrosserielakken gerealiseerd, zoals een 
meerkleurige BMW 7 Serie voor Karl Lagerfeld en exclusieve kleur
wensen voor klanten uit China en Oman. "Maar de BMW M850i 
Coupé NIGHT SKY is het hoogtepunt van mijn carrière", zegt hij. 
De afgelopen weken stond Bogner meerdere keren ’s nachts met 
het hoofd achterover voor zijn huis. "Ik ben gefascineerd door het 
idee om het fonkelen van de sterren over te brengen naar de lak van 
een BMW. We gaan dus iets heel speciaals doen met het metallic 
effect."

Toen Johann Bogner bij BMW begon, werden alle auto’s nog met 
de hand gelakt. "Dat was zwaar", herinnert de man uit Neder-Bei
eren zich, die privé met een BMW 320 Touring in Saphirschwarz 
en een 20 jaar oude BMW 5 Serie Touring in Oxfordgrün rijdt. "We 
hebben altijd met zijn tweeën gewerkt in de spuitcabine, met een 
helm op het hoofd die van buitenaf van frisse lucht werd voorzien." 
Inmiddels hebben robots deze taak al lang overgenomen en lakken 
op waterbasis hebben de oplosmiddelen al lang vervangen. De 
nieuwste lakinnovatie bij BMW heet IPP. Bij deze technologie neemt 
een eerste laklaag de functie van de zogenaamde vulstoffen over, 
zoals de bescherming tegen steenslag. "Er komt altijd weer wat 
nieuws, je stopt als lakwerker nooit met leren", zegt Bogner. Hijzelf 
zorgt in zijn dagelijkse werk voor perfectie tot in het detail. Bij het 
zogenaamde nalakken repareert Bogner met de hand lakschade die 
tijdens de montage is ontstaan. "Het is de kunst om het materiaal 
gelijkmatig aan te brengen, zodat alles mooi glanst. Er mogen geen 
zakkers zijn, zoals we druppels noemen, en geen ingesloten vuil." 
Bogner verwijdert stofdeeltjes van elk te lakken onderdeel met een 
wasdoek en een persluchtpistool. BMW gebruikt hiervoor bij het 
hoofdlakproces zelfs struisvogelveren. "Er is geen betere stofvan
ger", legt hij uit.

Bogner spuit brons- en glitterpigmenten op de zwartblauwe grond
lak van een BMW M850i. "Deze deeltjes reflecteren het licht", legt 
hij uit. Omdat ze groter zijn dan in normale metallic kleuren moet 
Bogner drie lagen blanke lak in plaats van één laag aanbrengen 
om een glad oppervlak te verkrijgen. "Metallic kleuren mogen niet 
te dun worden aangebracht, anders kunnen de deeltjes zich niet 
drijvend verspreiden", zet Bogner uiteen. "Maar het mag ook niet te 
veel zijn, anders liggen ze over elkaar en krijg je geen uniforme lak-
laag." Bogner werkt bijna vier uur aan het sterrenhemeleffect en de 
afwerking van de BMW M850i. Uiteindelijk legt hij het spuitpistool 
neer en zegt met Beierse nuchterheid: "Nu is het goed."

Naast de standaardkleuren ontstaan in de lakafdeling in Dingolfing 
ook talrijke speciale lakkleuren uit het aanbod van BMW Individual. 
Elke kleur stelt andere eisen aan de lakwerker. "Bij matte lakken 
moet men bijvoorbeeld tot op de gram nauwkeurig de juiste 
hoeveelheid matte pasta in de blanke lak mengen", legt Bogner 
uit. "Er zijn geen eenvoudige kleuren. Elke tint vergt een heel eigen 
behandeling."

Enkele weken later rijdt Johann Bogner naar München om zijn 
meesterwerk te presenteren. Wanneer de koplampen van de BMW 
oplichten, schittert het zwart-blauwe kleurverloop. En als dan ook de 
sterren uit de lak glinsteren, hoor je het publiek fluisteren. Het zijn 
deze momenten die Johann Bogner zo koestert in zijn beroep. "Als 
ik de afgewerkte auto zie en de lak mooi gelijkmatig glanst, dan is 
dat elke keer weer iets bijzonders", zegt hij. "Onze klanten moeten 
niet alleen van het rijden genieten, maar ook van het aanzicht van 
hun BMW."

"ER ZIJN GEEN EENVOUDIGE
KLEUREN. ELKE TINT VERGT
EEN HEEL EIGEN BEHANDELING."

EDITORIAL
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DE FILOSOFIE VAN
ABSOLUTE PERFORMANCE.

M FILOSOFIE

M specifiek onderstel: wanneer tractie wordt omgezet in sensatie.

De intelligente technologie van de M xDrive vierwielaandrijving  
met actief M Sportdifferentieel speelt een al even belangrijke rol. 
In de nieuwe BMW M8 Coupé en BMW M8 Cabrio wordt het ver
mogen in fracties van een seconde over voor- en achteras verdeeld. 
Afhankelijk van de gekozen configuratie en in samenspel met  
het actieve M Sportdifferentieel ligt de nadruk daarbij op optimale 
beheersbaarheid en een wendbaar, speels rijgedrag, altijd in combi
natie met uitmuntende tractie en absolute controle. Het resultaat is 
een dynamische rijbeleving die de autosportgenen van de nieuwe 
BMW M8 Coupé en BMW M8 Cabrio in alle opzichten indrukwek
kend voelbaar maakt.

De M TwinPower Turbo 8-cilinder-in-V benzinemotor in de nieuwe 
BMW M8 Competition Coupé en BMW M8 Competition Cabrio is 
de krachtigste motor die BMW M GmbH ooit voor een serieproduc
tiemodel heeft ontwikkeld. De V8 met M TwinScroll TwinTurbo tech
nologie levert een fascinerend vermogen van 460 kW (625 pk) en 
maakt tevens indruk met een adembenemend koppel van 750 Nm. 
Elk detail is niet alleen geschikt voor het circuit, maar is er specifiek 
voor ontworpen: met zijn consequente lichtgewicht bouwwijze, 
twee zeer dynamische turbocompressoren, directe hogedruk-
injectie, Valvetronic en een koelingconcept dat zijn kwaliteiten op 
het circuit heeft bewezen, levert deze motor een rijervaring waar 
zelfs professionele rijders van dromen. De directe, snelle respons, 
zijn lineaire vermogensopbouw en het constante hoge koppel bij 
lage toerentallen zorgen op ieder moment voor absolute superi
oriteit – een superioriteit die zelfs toeschouwers zich dankzij de 
meeslepende sound nog lang zullen herinneren.

M FILOSOFIE

Gebouwd voor het circuit – en zo rijdt hij ook: motor, 
onderstel, bedieningsconcept en alle voor het rijden 
belangrijke componenten zijn ontworpen om in 
perfecte interactie een rijervaring te creëren die 
u beslist aan den lijve moet ervaren.

Het Adaptieve M Onderstel maakt een heel bijzondere ervaring 
mogelijk: met elektromagnetisch bediende kleppen in de schok
demperzuigers regelt het de voorste en achterste schokdempers 
traploos en onafhankelijk van elkaar. Zo garandeert het onderstel 
een optimaal wegcontact door de voor elk wiel afzonderlijke, 
variabele schokdemperrespons, die in enkele milliseconden wordt 
berekend en permanent wordt aangepast aan de rijsituatie. De drie 
rijprogramma’s COMFORT, SPORT en SPORT+ kunnen ook wor
den geselecteerd via de M Setup, waarbij de demperkarakteristiek 
automatisch aan het geselecteerde basiskarakter wordt aangepast. 
Daardoor kunnen de nieuwe BMW M8 Coupé en BMW M8 Cabrio 
naar believen worden afgestemd op dagelijks woon-werkverkeer en 
lange snelwegritten met maximaal comfort, of geoptimaliseerd voor 
maximale rijdynamiek door minder wielbewegingen en een directer 
wegcontact.
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M TwinPower Turbo 8-cilinder benzinemotor. In het oor, in het hart.

M xDrive met actief M Sportdifferentieel:
meer dan vierwielaandrijving.



Drie keer meer rijplezier: de M Steptronic transmissie met Drivelogic.

Vanaf de eerste schetsen ontwikkeld om ultieme sportiviteit te 
bieden – een doel waar elk technologisch detail van de nieuwe 
BMW M8 Coupé en BMW M8 Cabrio eveneens aan bijdraagt. 
De M Steptronic transmissie bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door 
zijn spontaniteit, snelle schakelen en een zeer directe reactie op 
lastwisselingen. De Drivelogic met drie standen en M specifieke 
toepassing van de schakelkarakteristieken maakt de verschillende 
modi op indrukwekkende wijze voelbaar. Comfortabel en efficiënt, 
bijzonder sportief of puur op snelle rondetijden gericht: de nieuwe 
BMW M8 Coupé en BMW M8 Cabrio beheersen met bravoure het 
hele spectrum tussen dagelijkse bruikbaarheid en autosportgevoel.

Euforie is een kwestie van instelling: M Setup.

Door en door M: M Views en M Mode.

Motor, besturing, onderstel, remmen – in de nieuwe BMW M8 
Coupé en BMW M8 Cabrio zijn alle componenten geoptimaliseerd 
voor puur rijplezier. Met de M Setup kan het rijgedrag nog indivi
dueler worden ingesteld: uitgebreide rijstabilisatie, gecontroleerd 
sportieve 'M Dynamic Mode' of volledige deactivering van alle 
rijstabilisatiesystemen – hier vindt u voor elke rijsituatie de optimale 
instellingen. De innovatieve, flexibele vierwielaandrijving M xDrive 
biedt bovendien drie verschillende modi – tot en met pure achter
wielaandrijving: een instelling die vooral op het circuit garant staat 
voor maximaal rijplezier. Wanneer deze functies vooraf zijn geconfi
gureerd in het M Drive menu kunnen de instellingen ook direct via 
de M1/M2toetsen op het stuurwiel worden geactiveerd – want in 
de nieuwe BMW M8 Coupé en BMW M8 Cabrio kan ieder moment 
absoluut rijplezier verschaffen.

In elk opzicht een pure M: één druk op de M Driving Dynamics 
toets in de middenconsole volstaat om een van de drie M rijpro
gramma's te selecteren. Hiermee kunnen niet alleen de eigen
schappen van de auto naar wens worden ingesteld, maar wordt ook 
het beeld van de displays optimaal aan de behoeften van de be
stuurder aangepast. Naast de weergave 'Road' laten ook twee an
dere modi de hartslag onmiddellijk omhoog gaan: 'Sport' activeert 
de bijzonder dynamische M View, die elementen zoals de dubbele 
toerenteller duidelijk onder de aandacht brengt en de bestuurder 
met uitgebreide animaties ondersteunt. 'Track'1 gaat zelfs nog een 
stap verder: hier onderdrukt de uitgebreide M View alle functies die 
van het absolute autosportgevoel afleiden en zorgt zo voor een pure 
ervaring van ultieme sportautodynamiek. Samen met het exclusieve, 
sportief-krachtige M opschrift en een kleurenpalet van M specifieke 
roodtinten creëert dit een ambiance die meteen adrenaline opwekt.

RAZENDSNEL SCHAKELEN
TUSSEN DAGELIJKS
VERKEER EN AUTOSPORT.

1 Uitsluitend leverbaar voor de Competition modellen.

M FILOSOFIE
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EDITORIAL

TUSSEN HEMEL EN AARDE.

De nieuwe BMW M8 Cabrio kent geen grenzen. Nergens
wordt dit duidelijker dan in de Atacama. Want bijna geen

enkele andere regio ter wereld is zo afgelegen als de woestijn
van Chili. En nergens anders komt een mens zo dicht bij
het heelal. Op weg naar een plek waar alles mogelijk lijkt.

EDITORIAL
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De weg is eindeloos lang en loopt kaarsrecht tot aan de horizon. 
Geen boom, geen cactus is links en rechts van het asfalt te zien, 
er waaien zelfs geen bosjes gras door het desolate landschap. 
Alleen zand en steen en stof, grijs en bruin en schraal. En dan 
waait er nog een straffe wind. Wat een meedogenloze woestenij! 
Maar die schijn bedriegt. Want hier in de Atacama in Chili, in de 
droogste woestijn ter wereld, ligt een geheime wereld, vergeten, 
verloren, verborgen. Je moet er wel even naar zoeken. We starten 
de BMW M8 Cabrio en laten ons even vervoeren door zijn geluid: 
rauw, vol, buitenaards. Onze route loopt via de Panamericana – 
de highway die zich ooit over het gehele Amerikaanse continent 
uitstrekte, van Alaska tot Tierra del Fuego, door veertien landen, 
45.000 kilometer lang. Het Chileense deel van deze droomweg 
loopt over de Ruta 5, die over bergen en door dalen slingert. De 
rit vanuit de havenstad Antofagasta duurt een kleine twee uur, 
steeds in zuidelijke richting. Rotsen, zo ver het oog kan zien. Nu 
eens liggen er enkele brokken in de zandvlakte als weggegooide 
blokjes, dan weer hebben zich enorme keienheuvels gevormd.

Plotseling, achter een heuvel, schitteren kleine koepels in de 
middagzon op een nabijgelegen berg. De berg heet Cerro Paranal 
en vormt de thuisbasis van de Very Large Telescope (VLT). Op de 
helling staan gebouwen aaneengeregen – laboratoria, controle
gebouwen, onderhoudshallen. Daarvoor staat het rode betonnen 
gebouw 'Residencia', bekend van de Bond-film 'Quantum of 
Solace'. Het is een exclusief hotel, maar ook het verblijf van de 
lokale astronomen. Boven op de top staan vier enorme draaibare 
silo’s, met ertussen witte metalen bollen op rails die eruitzien als 
reusachtige astronautenhelmen. Met hun spiegels, luiken, filters 
en lenzen zoeken ze in het heelal naar een tweede aarde.

Sinds 2001 staat de VLT hier in niemandsland. Waarom? De lucht 
is hier volkomen rustig omdat het gebied zo hoog boven de zee
spiegel ligt. Regen valt er nauwelijks, per jaar niet meer dan een 
klein glas vol. Daar staat tegenover dat je hier bijna het hele jaar 
door een helder zicht hebt. En ver van de grote steden en drukke 
wegen kunnen noch lantaarns, noch reclameborden of stadion
schijnwerpers de sterren doen verbleken. De lichtvervuiling is 
nihil. Het uitzicht op het firmament is zo vrij als op geen enkele 
andere plek op aarde. Daardoor is het een paradijs voor onder
zoekers. Vanuit het oosten spreidt de schemering zich uit over de 
woestijn. De lucht smaakt nu meer dan ooit koel en fris. De hemel 
gloeit in het laatste zonlicht, de zilveren silo’s beginnen in goud 
en paars te schitteren. Dan openen de telescopen hun luiken en 
volgen het firmament, draaien naar links en rechts, de witte ronde 
hulptelescopen schuiven heen en weer over de rails. Het is een 
ballet van de meteoren, een samba met de sterren.

HET UITZICHT OP HET FIRMAMENT:
ZO VRIJ ALS OP GEEN ENKELE
ANDERE PLEK OP AARDE.

In de Atacama ligt een geheime wereld verborgen.
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EDITORIAL

DE LEVENSVRAGEN:
WAT DOET LEVEN ONTSTAAN?
ZIJN WE ECHT ALLEEN?

De reis gaat verder. De koplampen blijven gedimd zodat we de 
gevoelige instrumenten niet storen. Zo duiken we het holst van de 
nacht in. Voor de laatste bocht kijken we nog even terug naar de 
berg. Met de zwakke gele gloed van de gedimde lantaarns lijkt de 
kronkelige weg naar de top op een oplichtende parelketting die in 
het oneindige verdwijnt. Nu nog even op onze schreden terugkeren 
en vol gas geven, denken we, dan wordt de weg het lanceerplat
form naar de sterrenhemel. En de BMW M8 Cabrio stijgt op – naar 
waar hij vandaan lijkt te zijn gekomen.... In werkelijkheid kleeft hij 
natuurlijk perfect aan de weg, in evenwicht bij elke snelheid. Onze 
nachtelijke route naar het noorden, naar de grens met Bolivia, baadt 
in het licht. De voorruit is ons vizier op de onbekende horizon. We 
denken dat we aan de hemel minstens een miljard sterren kunnen 
tellen. We zien plots kometen die langs de aarde razen, verbranden 
en daarbij een brede witte streep door de hemel trekken. We stop
pen bij grote waterplassen waarin de Melkweg wordt weerspiegeld, 
oranje, bijna rood. En aan de hemel is zelfs de Orionnevel, meer 
dan duizend lichtjaren verwijderd, met het blote oog te zien. De 
Atacama, zo lijkt het wel, is de enige plek ter wereld waar we ons als 
mens heel klein en tegelijkertijd zo groot kunnen voelen.

Na zonsopgang wordt de hemel staalblauw. De lucht is nu heet, 
geladen met elektriciteit. Soms hangen enkele donkere wolken 
midden in de lucht en sturen met gedonder en gerommel wilde 
ontladingen naar de grond, die van pure droogte al gebarsten is. 
Aan de horizon strekt de besneeuwde Andes zich uit. Het is een 
plek van uitersten, waar de natuur in extase lijkt te zijn geraakt. We 
naderen onze bestemming, het kleine woestijnstadje San Pedro. 
Voorbij borden waarop koepelgebouwen zijn afgebeeld, met soms 
kleine stickers in de vorm van ufo’s ernaast geplakt. Vlakbij ligt het 
ALMA observatorium met zijn enorme schotelantennes. Ze scan
nen op straling van verre asteroïden, zoeken naar radiogolven van 
de oerknal die nog steeds door de kosmos galmen, of verzamelen 
aanwijzingen voor ozon, zuurstof of water in het heelal. Om een 
antwoord te vinden op de levensvragen: wat doet leven ontstaan? 
Zijn we echt alleen? Wie hier door de telescoop kijkt, ziet echt de 
geheime wereld die zo ver weg en toch zo dichtbij is. Ze bestaat uit 
bolvormige sterrenstelsels met tienduizenden sterren, galactische 
stelsels met een doorsnee van honderden miljoenen lichtjaren en 
nevels die in alle denkbare kleuren veranderen – vuurrood, violet, 
roze, staalblauw, lichtgeel en noorderlichtgroen. Het knettert, het 
knippert, het gloeit voor onze ogen, overal. De sterren lijken binnen 
handbereik. Welkom in de ruimte.

Het uitzicht in de Atacama woestijn onder een nachtelijke hemel:
in de grote waterplassen wordt de Melkweg weerspiegeld.
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IDEEËN WERDEN GEBOREN, DE UITVOERING ERVAN TOT HET  
EINDE DOORGEDACHT EN KNOWHOW TOT HET UITERSTE  
GEDREVEN. DE MEEST INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN WERDEN 
ONTWIKKELD, COMFORT EN EFFICIËNTIE VERHOOGD EN  
HET PRESTATIENIVEAU OPGEVOERD. MAAR DAT ALLES WERD 
NIET GEDAAN OM KENNIS, KUNNEN EN PIONIERSGEEST TE  
ETALEREN – MAAR OM DAT ENE BIJZONDERE GEVOEL NOG  
VOELBAARDER TE MAKEN: RIJPLEZIER. INNOVATIE WORDT  
EMOTIE – DE NIEUWE BMW M8.

03
INNOVATIE, 
OMGEZET IN EMOTIE.

DE VISIE



EEN PERFECTE 
COPILOOT.
BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN.

BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN

Driving Assistant Professional.

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 kracht moet in elke 
rijsituatie kunnen worden beheerst. De intelligente 
assistentiesystemen van BMW Personal CoPilot zijn 
daarom ook in de BMW M modellen aanwezig om  
de bestuurder indien gewenst te ondersteunen en 
onbeperkt rijplezier te garanderen. Zo zorgen de  
anticiperende technologieën tijdens elke rit voor het 
goede gevoel optimaal beschermd te zijn – op de 
limiet en op de weg.

Het pakket Parking Assistant combineert de functies achteruitrijca
mera, Reversing Assistant en Parking Assistant. Daarmee wordt het 
inparkeren van de auto aanzienlijk vergemakkelijkt. Wanneer de 
bestuurder de Parking Assistant activeert, neemt deze functie het 
sturen, gasgeven, remmen en schakelen over.

Het BMW Laserlight in de nieuwe BMW M8 modellen mag gezien 
worden: de lasergrootlichtmodule zorgt over een afstand van meer 
dan 500 meter voor meer dan een verdubbeling van de lichtintensi
teit in vergelijking met een biLED. De blauwe accenten in de licht
buisjes en het opschrift 'BMW Laser' verwijzen naar de innovatieve 
laserlichttechnologie.

Een atleet in hart en nieren – zonder comfort en veiligheid uit het 
oog te verliezen: de uitrusting Driving Assistant Professional1, 2 
combineert tal van intelligente functies tot een copiloot die er is 
wanneer u hem nodig hebt, zonder de pure sportautobeleving in 
de nieuwe BMW M8 Coupé en BMW M8 Cabrio te verstoren. Het 
met camera en radar werkende assistentiesysteem ontspant en 
ondersteunt in eentonige of onoverzichtelijke rijsituaties: de Stee
ring & Lane Control Assistant houdt de auto vrijwel zelfstandig in de 
juiste rijstrook, terwijl de functie Speed Limit Assist de toegestane 
maximumsnelheid indien gewenst overneemt. In de stad herkent 
de Crossing-traffic Warning verkeerslichten, verkeersborden en 
kruisende voertuigen en helpt om een aanrijding te voorkomen of 
de botssnelheid te verminderen. Zo kan de bestuurder zich volledig 
concentreren op wat de nieuwe BMW M8 Coupé en BMW M8 
Cabrio zo bijzonder maakt: een uiterst sportieve rijervaring, veiliger 
en comfortabeler dan ooit.

Parking Assistant Plus.

Het met camera en ultrasone sensoren werkende assistentiesys
teem Parking Assistant Plus1 vereenvoudigt het zoeken naar een 
parkeerplaats en het inparkeren dankzij het perfect gecoördineerde 
samenspel van de sensoren. Zo meet het systeem de grootte 
van mogelijke parkeerplekken al tijdens het voorbijrijden. Als de 
parkeerplek groot genoeg is, neemt het systeem desgewenst 
het manoeuvreren over en parkeert de auto automatisch in. De 
uitrusting Parking Assistant Plus omvat ook de Reversing Assistant 
(achteruitrijassistent): bij vooruitrijden met een snelheid tot 35 km/h 
slaat hij automatisch de laatste 50 meter van het afgelegde traject 
op en stuurt hij zelfstandig exact dezelfde route achteruit, terwijl u 
alleen de pedalen bedient – bijzonder praktisch bij onoverzichtelijke 
of smalle uitritten en nauwe straatjes.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.

BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN
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De modellen van BMW M vormen een wereld op zich – 
en staan toch altijd in verbinding met de wereld van
de bestuurder. Onderweg inlichtingen inwinnen, per
telefoon en email communiceren of genieten van en
tertainment op maat – met BMW ConnectedDrive is
het allemaal mogelijk. Of u nu middels de M Laptimer
App gebruik maakt van autosportfuncties of de per
soonlijke mobiliteitsassistent BMW Connected op de
smartphone benut – de uitgebreide connectiviteit en
het innovatieve bedieningsconcept met M specifieke
functies bieden meer comfort in het dagelijks gebruik
en zorgen voor recordtijden op het circuit.

1 De weergaven van het BMW HeadUp 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 extrauitrustingen vereist.
2 Niet mogelijk voor de BMW M8 Cabrio.
3 Uitrusting als optie leverbaar.

De BMW Display Key voor de nieuwe BMW M8 is voorzien van  
een lcdkleurendisplay met aanraakfunctie. Hiermee kunt u verschil
lende functies, zoals vergrendeling van de auto en interieurvoorver
warming3, tot op een afstand van 300 meter bedienen. Bovendien 
kunnen de resterende actieradius en informatie over de status van 
de auto – bijvoorbeeld of ruiten en portieren zijn gesloten – op 
afstand worden opgevraagd.

BMW Live Cockpit Professional met BMW Operating System 7.0.

BMW Display Key.

Alles in het zicht, alles in de hand: de BMW Live Cockpit Professio 
nal combineert een volledig digitaal multifunctioneel instrumen
tenpaneel van 12,3 inch achter het stuur met het 10,25 inch grote 
Touch Control Display in de middenconsole en het fullcolour BMW 
HeadUp Display1. Alle voor de bestuurder relevante informatie, zoals 
navigatie en autogegevens, wordt overzichtelijk weergegeven en is 
optimaal afleesbaar. De BMW Live Cockpit Professional is voorzien 
van het innovatieve BMW Operating System 7.0, dat een individuele 
configuratie via widgets mogelijk maakt. Bovendien maakt het de 
bediening bijzonder intuïtief en comfortabel: of u uw wensen aan uw 
nieuwe BMW M8 Coupé of BMW M8 Cabrio nu kenbaar maakt via 
de iDrive Touch Controller, de aanraakfunctie op het Touch Control 
Display, met gebaren2 of met spraak via de BMW Intelligent Personal 
Assistant – alle functies worden betrouwbaar uitgevoerd, omdat uw 
individuele behoeften altijd centraal staan.

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT

EEN LUST VOOR 
ALLE ZINTUIGEN.
CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT.

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT
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WANNEER LUXE EN PRAKTISCHE 
EIGENSCHAPPEN SAMENKOMEN.
COMFORT EN FUNCTIONALITEIT.

COMFORT EN FUNCTIONALITEIT

Warmtecomfortpakket voorin en Air Collar nekverwarming.

Comfort Access en BMW Digital Key.

Comfort is ook een kwestie van de juiste temperatuur. Het Warmte 
comfortpakket1 biedt de voorinzittenden hiervoor nog meer moge 
lijkheden: naast de verwarming van bestuurders en voorpassagiers
stoel zijn er ook verwarmde armsteunen in de portieren en op de 
middenconsole, evenals een verwarmde stuurwielrand, die het stuur 
een aangename temperatuur geeft. Bovendien zorgt de Air Collar 
nekverwarming1, 3 met een aangenaam warme luchtstroom voor 
ideaal cabriocomfort, zelfs met open dak en bij lage buitentempe
raturen. Deze kan met een eigen toets op het bedieningspaneel in 
de middenconsole ergonomisch worden bediend en in drie standen 
worden ingesteld.

Toegang tot een geheel nieuwe wereld: de uitrusting Comfort 
Access maakt het ontgrendelen en afsluiten van uw nieuwe BMW 
M8 Coupé of BMW M8 Cabrio eenvoudiger – en daarvoor hoeft u 
de sleutel niet eens ter hand te nemen: zodra u de auto tot op drie 
meter nadert, start hij een visuele Welcomeenscenering, en via 
een sensor onder de achterbumper kan de bagageklep met een 
voetbeweging worden geopend en gesloten. 
Met de virtuele BMW Digital Key2 kunt u middels een geschikte 
smartphone en de BMW Connected App uw auto eenvoudig 
ontgrendelen en zelfs starten zodra de smartphone in de midden
console is opgeborgen. De BMW Digital Key kan met maximaal vijf 
toestellen worden gedeeld, zodat bepaalde gebruikers toegang 
hebben tot de auto – inclusief koppeling van individuele bestuur
dersprofielen voor elk van de vijf digitale sleutels.

1 Uitrusting als optie leverbaar.
2 Voorwaarden zijn een BMW ConnectedDrive account en een compatible smartphone  
 met Android besturingssysteem, NFC technologie en geïntegreerd Secure Element.  
 Uitsluitend compatible met bepaalde Android smartphones met Android 8.0 of hoger.  
 Voor BMW rijders met nietcompatible smartphones is een hoogwaardige BMW Key  
 Card beschikbaar.
3  Uitsluitend leverbaar voor de BMW M8 Cabrio.

De auto’s van M GmbH zijn niet alleen synoniem voor
grenzeloos rijplezier, maar ook voor bijzonder verfijnd
rijplezier. Alles om u heen is gericht op hoogstaand
comfort met optimale functionaliteit, gekoppeld aan
een autosportambiance. Van sfeervolle lichtenscene
ringen bij het instappen en een perfect geluid uit de
krachtige high end geluidsinstallatie tot de M
sportstoelen voor optimale zijdelingse steun in
bochten: hier is alles erop gericht om zelfs van een
dagelijkse rit een buitengewoon dynamische rijerva
ring te maken.

COMFORT EN FUNCTIONALITEIT
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NIETS IS ZO PERSOONLIJK ALS EMOTIES. IN EEN NIEUWE BMW 
M8 WORDT HET UNIEKE KARAKTER ERVAN TOT HET UITERSTE 
GEDREVEN – MET EEN VEELVOUD AAN MOGELIJKHEDEN OM DE 
ZICHTBARE EN VOELBARE BELEVING VAN OPPERVLAKKEN EN 
MATERIALEN NOG DYNAMISCHER TE MAKEN EN VOOR UZELF OP 
INDIVIDUELE WIJZE TE PERFECTIONEREN. BIJZONDERE FEATU
RES EN UNIEKE MATERIALEN DIE REGELRECHT VANUIT DE AUTO
SPORT OP DE WEG WORDEN GEBRACHT MAKEN ELKE WEERSTAND 
ZINLOOS. LAAT UW GEVOELENS DE VRIJE LOOP – WIJ MAKEN ZE 
NOG INTENSER MIDDELS DESIGN, AANDACHT VOOR DETAIL EN 
PERFECT VAKMANSCHAP.

04
DE ONWEERSTAANBARE KRACHT VAN 
DE MEEST PERSOONLIJKE DETAILS.

DE VISIE



DE NIEUWE BMW M8 COUPÉ.

De norm, in alle opzichten: de nieuwe BMW M8 Coupé vormt de belichaming
van toekomstgerichte luxe. Het is deze passie voor het bijzondere

die de auto al op het eerste gezicht herkenbaar maakt als een uniek
icoon van onvoorwaardelijke sportiviteit en absolute elegantie.

M8 COUPÉ MODELLEN

Het interieur in volleder Merino Taruma Braun1 creëert met zijn rijke, 
diepe tint in combinatie met de BMW Individual hemelbekleding 
in Alcantara Anthrazit een ambiance van weldadige luxe die het 
sportieve karakter van de nieuwe BMW M8 Coupé op fascinerende 
wijze aanvult.

Fonkelend. Zijdeachtig. Uniek. De BMW Individual carrosseriekleur 
Frozen Dark Silver metallic1 combineert de beste eigenschappen 
van een metallic lak met de elegante noot van een matte lak. Het  
resultaat van dit complexe meerlaagse procedé: een oppervlak dat 
het licht en het oog aantrekt en het boeiende lijnenspel van de  
nieuwe BMW M8 Coupé tot een zinnenprikkelende ervaring maakt.

Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 810 M, uitgevoerd in 
Bicolor Orbitgrau, 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.

In een uitgebreid meerlaags productieproces ontstaat uit speciaal 
gekleurd tulpenhout het glanzende oppervlak van de BMW Individual 
interieurlijsten in Pianolack Schwarz1. Hun diepzwarte glans vestigt 
tijdloos elegante accenten in het interieur, die het buitengewone 
karakter van deze BMW nog eens benadrukken.

1 Uitrusting als optie leverbaar.

M8 COUPÉ MODELLEN
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BMW Individual carrosseriekleur Frozen Dark Silver metallic.

20 inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 810 M.

BMW Individual interieurlijsten in Pianolack Schwarz.

M sportstoelen, vollederuitrusting Merino Taruma Braun.



DE NIEUWE BMW M8 
COMPETITION COUPÉ.

Een coupé die zijn concurrenten alleen in de achteruitkijkspiegel ziet: als BMW 
M8 Competition Coupé toont deze auto op geheel nieuwe wijze hoe pure 

atletiek in vorm, kleur en materiaal kan worden uitgedrukt. Het resultaat:
een atleet die zijn niet te remmen prestatiedrang al in stilstand laat zien. 

M8 COUPÉ MODELLEN

KENT ZIJN CONCURRENTEN 
ALLEEN VAN DE 
ACHTERUITKIJKSPIEGEL.

Lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 813 M, uitgevoerd in 
Bicolor Jet Black, hoogglans gefreesd, 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.

Zo ziet high performance er uit: de interieurlijsten in Carbon Fibre  
zijn vervaardigd uit het ultralichte materiaal carbon. Ze maken  
het consequente autosportkarakter van de nieuwe BMW M8  
Competition Coupé duidelijk zichtbaar in het interieur.

De M sportstoelen met bekleding in volleder Merino/Alcantara 
Schwarz met contrast in Midrand Beige maken onmiddellijk 
duidelijk: niet alleen wat betreft de dynamiek, maar ook wat betreft 
het design is alles aan deze auto afgestemd op maximaal effect.

De BMW Individual carrosseriekleur Frozen Marina Bay Blau metallic1 
toont elke nuance van blauw die tussen hemel en zee te vinden is. 
De hoogwaardige meerlaagse coating combineert een metallic lak 
met een perfect daarop afgestemde matte blanke lak – voor een 
fascinerend oppervlak dat zijdeachtig glanst zonder er dof uit te zien.

1 Uitrusting als optie leverbaar.

M8 COUPÉ MODELLEN
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BMW Individual carrosseriekleur Frozen Marina Bay Blau metallic. 20 inch lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 813 M.

Vollederuitrusting Merino/Alcantara Schwarz. Interieurlijsten in Carbon Fibre.



DE NIEUWE BMW M8 CABRIO.

De vrijheid van compromisloze sportiviteit: de nieuwe BMW M8 Cabrio laat
zien hoe meeslepend de unieke combinatie van M high performance

technologie en de verleidelijke designtaal van een BMW Cabrio kan zijn.
Het resultaat combineert kracht met elegantie, spanning met fascinatie –

voor een rijbeleving die vanaf de eerste meter voor euforie zorgt.

M8 CABRIO MODELLEN

In de BMW Individual carrosseriekleur Frozen Dark Silver metallic1 
komt het elegante lijnenspel van de nieuwe BMW M8 Cabrio 
bijzonder indrukwekkend tot uiting. Een speciale pigmentatie 
tijdens het meerlaagse lakproces maakt een speciale, matte 
afwerking met een zijdeachtig glanzend oppervlak mogelijk.  
Al even elegant: de 20 inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak 
styling 810 M, die vlakken in Orbitgrau combineren met hoogglans 
gepolijste oppervlakken.

BMW Individual carrosseriekleur Frozen Dark Silver metallic.

20 inch lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 810 M.

De BMW Individual interieurlijsten in Pianolack Schwarz1 vestigen 
bijzondere accenten in het interieur. Een uitgebreid, meerlaags 
lakproces, ontleend aan de pianoproductie, creëert een oppervlak 
waarvan de glans en de kleurdiepte in het oog springen.

BMW Individual interieurlijsten in Pianolack Schwarz.

Lichtmetalen M wielen in dubbelspaak styling 810 M, uitgevoerd in 
Bicolor Orbitgrau, 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.

1 Uitrusting als optie leverbaar.

M8 CABRIO MODELLEN
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Perfecte ondersteuning, volmaakte stijl: de M sportstoelen met 
geïntegreerde Air Collar nekverwarming1 bieden niet alleen aange
naam zitcomfort, ook bij een zeer dynamische rijstijl of op koelere 
dagen, maar benadrukken in combinatie met de vollederuitrusting  
Merino in Taruma Braun1 ook het luxueus-sportieve karakter van de 
nieuwe BMW M8 Cabrio.

M sportstoelen, vollederuitrusting Merino Taruma Braun.



DE NIEUWE BMW M8 
COMPETITION CABRIO.

Optimaal uitzicht rondom, maar geen concurrentie in zicht: de nieuwe
BMW M8 Competition Cabrio kan zich een houding veroorloven die

blaakt van zelfvertrouwen. Interieur of exterieur: elk facet, elk detail van
het design weerspiegelt de prestaties die deze uitzonderlijke auto

moeiteloos naar de top brengen – precies waar hij thuishoort.

M8 CABRIO MODELLEN

COMPROMISLOOS 
GENIETEN VAN 
OPEN RIJDEN EN 
TOPPRESTATIES.

Carrosseriekleur Motegi Rot metallic. 20 inch lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 811 M.

Lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 811 M1, uitgevoerd in 
Bicolor Jet Black, hoogglans gefreesd, 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.

Een opvallende aankleding voor een unieke auto: de carrosserie
kleur Motegi Rot metallic blaakt van zelfvertrouwen en charisma –  
precies de kwaliteiten die een uitzonderlijke atleet als de nieuwe 
BMW M8 Competition Cabrio in elk opzicht met passie belichaamt.

M8 CABRIO MODELLEN
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Volleder Merino Midrand Beige/Schwarz. Interieurlijsten Carbon Fibre.

De BMW interieurlijsten in Carbon Fibre vestigen bijzonder 
dynamische accenten in het interieur: het materiaal is afkomstig 
uit de lichtgewicht constructie en fascineert door zijn opvallende 
oppervlak met sierlijk patroon.

De M sportstoelen met bekleding in volleder Merino Midrand Beige1 
 voegen een elegante noot toe aan het uiterst sportieve karakter van 
de nieuwe BMW M8 Competition Cabrio, die vooral met open dak 
een diepe indruk maakt.

1 Optioneel zonder meerprijs.



BMW INDIVIDUAL

WELKE KLEUR HEEFT 
UW RIJPLEZIER?

 BMW Individual C46 Almandinbraun 
metallic

 BMW Individual X1C Aventurinrot metallic

CARROSSERIEKLEUREN

  BMW Individual carrosseriekleur 
Brillantweiß metallic

 BMW Individual carrosseriekleur Frozen 
Cashmere Silver metallic

 BMW Individual carrosseriekleur Frozen 
Brilliant White metallic

 BMW Individual carrosseriekleur Pure 
metal Silber

 BMW Individual C36 Dravitgrau metallic BMW Individual carrosseriekleur Frozen 
Marina Bay Blau metallic

 BMW Individual X1D Frozen Bluestone 
metallic

 BMW Individual carrosseriekleur Frozen 
Dark Silver metallic

 Uni 300 Alpinweiß  Metallic 475 Black Sapphire Metallic C17 Brands Hatch Grau Metallic C28 Donington Grau 

 Metallic C1K Marina Bay Blau Metallic C38 Barcelona Blau  Metallic C1A Sonic Speed Blau  Metallic C3K Motegi Rot

 STANDAARDUITRUSTING        EXTRAUITRUSTING

1 Zonder meerprijs leverbaar voor de Competition modellen.
2 Standaard en exclusief voor de Competition modellen.
3 Uitsluitend voor de BMW M8 Coupé en BMW M8 Competition Coupé.

 Volleder Merino X3DA Sakhir Orange1

INTERIEURLIJSTEN

BMW INDIVIDUAL HEMELBEKLEDINGEN

BMW INDIVIDUAL INTERIEURLIJSTEN

LEDER

BMW INDIVIDUAL LEDER

DE PERSOONLIJKSTE MANIER 
OM UW STIJL TE TONEN.

 BMW Individual vollederuitrusting Merino 
Feinnarbe ZBEI Elfenbeinweiß/Nachtblau, 
interieurkleur Elfenbeinweiß

 Interieurlijsten in edelhoutuitvoering 
Esche Maser Grau-metallic hoogglans op 
de middenconsole

 BMW Individual interieurlijsten in 
Pianolack Schwarz op de middenconsole

 BMW Individual hemelbekleding XD5 
Alcantara Rauchweiß3

 BMW Individual hemelbekleding XD5 
Alcantara Nachtblau3

 Volleder Merino X3JQ Midrand Beige1 Volleder Merino X3JT Taruma Braun1

 BMW Individual vollederuitrusting Merino 
Feinnarbe ZBEJ Elfenbeinweiß/Tartufo, 
interieurkleur Tartufo

 Interieurlijsten in Carbon Fibre op de 
middenconsole

 BMW Individual interieurlijsten in edel-
houtuitvoering Esche Schwarz Silbereffekt 
hoogglans op de middenconsole

 BMW Individual hemelbekleding 776 
Alcantara Anthrazit3

 Leder Merino met uitgebreide omvang 
LKSW Schwarz

 Volleder Merino X3SW Schwarz1 Leder Merino met uitgebreide omvang 
LKA9 Silverstone Bicolor

 Volleder Merino X3A9 Silverstone1

 Volleder Merino/Alcantara-combinatie 
HEJA Schwarz/contrast Midrand Beige2

BEKLEDINGEN, INTERIEURLIJSTEN/KLEUREN EN HEMELBEKLEDINGEN

 STANDAARDUITRUSTING        EXTRAUITRUSTING
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[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW M8, met alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de BMW Configurator op www.bmw.nl.

[ Kleurkaarten ] Op deze pagina’s vindt u de kleuren en materialen voor de nieuwe BMW M8. Laat de combinaties van uw voorkeur op u inwerken of vergelijk de diverse mogelijkheden.  
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.



TECHNISCHE GEGEVENS.

TECHNISCHE GEGEVENS

M8 Coupé M8 Coupé
Competition

M8
Cabriolet

M8 Cabriolet 
Competition

Gewicht en inhoud

Ledig gewicht1 kg 1960 1960 2085 2085

Toelaatbaar totaalgewicht kg 2385 2385 2440 2440

Laadvermogen kg 500 500 430 430

Inhoud bagageruimte l 420 420 350 350

Motor4

Cilinders/kleppen per cilinder 8/4 8/4 8/4 8/4

Cilinderinhoud cm3 4395 4395 4395 4395

Max. vermogen/toerental kW (pk)/
1/min

441 
(600)/6000

460 
(625)/6000

441 
(600)/6000

460 
(625)/6000

Max. koppel/toerental Nm/
1/min

750/ 
1800–5600

750/ 
1800–5860

750/ 
1800–5600

750/ 
1800–5860

Krachtoverbrenging

Aandrijfwijze voor- en achterwielen voor- en achterwielen voor- en achterwielen voor- en achterwielen

Standaardtransmissie Steptronic Sport transmissie Steptronic Sport transmissie Steptronic Sport transmissie Steptronic Sport transmissie

Rijprestaties4

Topsnelheid km/h 2502, 3 2502, 3 2502, 3 2502, 3

Acceleratie 0 – 100 km/h s 3,3 3,2 3,4 3,3

Verbruik en emissie4, 5

Brandstofverbruik gemiddeld l/100 km 10,6 10,6 10,8 10,8

Emissienorm (typegoedkeuring) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp

CO2-emissie gemiddeld g/km 242 242 246 246

Tankinhoud, ca. l 68 68 68 68

Wielen en banden

Bandenmaat voor: 275/35 ZR 20 Z 
achter: 285/35 ZR 20 Z 

voor: 275/35 ZR 20 Z 
achter: 285/35 ZR 20 Z

voor: 275/35 ZR 20 Z 
achter: 285/35 ZR 20 Z

voor: 275/35 ZR 20 Z 
achter: 285/35 ZR 20 Z

Wielmaat 9,5J x 20 / 10,5 J x 20 9,5J x 20 / 10,5 J x 20 9,5J x 20 / 10,5 J x 20 9,5J x 20 / 10,5 J x 20

Materiaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal lichtmetaal

1 Fabrieksopgave. De RDW-gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in standaarduitvoering. Extra-uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht verhogen,  
 het laadvermogen en, bij invloed op de aerodynamica, de topsnelheid veranderen.
2 Elektronisch begrensd.
3 Met het M Driver’s Package wordt de topsnelheid verhoogd tot 305 km/h.
4 De bij de benzinemotoren vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en verbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98. Gegevens over het verbruik hebben betrekking  
 op gebruik met referentiebrandstof volgens VO (EU) 2007/715. De benzinemotoren zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit van RON 91 en hoger, met een maximaal ethanolaandeel van 10 %  
 (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98 wordt aangeraden.
5 De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2007/715 in de versie die geldt voor typegoedkeuring 
 van de auto. De waarden gelden voor modellen in standaarduitvoering en zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat (de laagste waarde geldt telkens in combinatie met de standaard  
 geleverde wielen, de hoogste voor optionele wielen). Andere extra-uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden eveneens beïnvloeden. De waarden zijn reeds op basis van  
 de nieuwe WLTP-testcyclus vastgesteld en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC. Voor het berekenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde heffingen die (ook)  
 rekening houden met de CO2-emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden.

TECHNISCHE GEGEVENS

BMW M8 COUPÉ

BMW M8 CABRIO
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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 2019.

© BMW AG, München/Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, 
uitsluitend met schriftelijke toestemming van BMW AG, München.
4 11 015 219 65 2 2019 CB. Gedrukt in Duitsland 2019.

De afgebeelde modellen:

BMW M8 Competition Coupé 
M TwinPower Turbo 8-cilinder-in-V benzinemotor met 460 kW (625 pk), 20 inch 
lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 813 M Bicolor met bredere achterbanden, 
BMW Individual carrosseriekleur Frozen Marina Bay Blau metallic, M Carbon 
exterieurpakket, M sportstoelen met bekleding in volleder Merino/Alcantara 
Schwarz met contrast in Midrand Beige, interieurlijsten in Carbon Fibre.

BMW M8 Competition Cabrio 
M TwinPower Turbo 8-cilinder-in-V benzinemotor met 460 kW (625 pk), 20 inch 
lichtmetalen M wielen in sterspaak styling 811 M Bicolor met bredere achterbanden, 
carrosseriekleur Motegi Rot metallic, M sportstoelen met bekleding in volleder 
Merino Midrand Beige, interieurlijsten in Carbon Fibre.




