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MEER OVER DE BMW M5.
Voor meer informatie over de BMW M5 kunt u
ons uiteraard ook bezoeken op onze internetsite
www.bmw.nl. Of raadpleeg uw BMW dealer,
hij is u graag van dienst en arrangeert met plezier
een proefrit voor u. Daarnaast is er de nieuwe
BMW Brochures app. Download de app op uw
smartphone of tablet en ontdek de BMW M5
in al zijn facetten.
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EEN KLASSE APART.

DE NIEUWE
BMW M5 SEDAN.

BMW M550i xDRIVE.

BMW M5 COMPETITION.

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

Uitrustingsmogelijkheden

■ Standaarduitrusting
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□ Optionele uitrusting

■ Met leder bekleed multifunctioneel M stuurwiel, stuurwielrand bekleed met leder
Walknappa Schwarz en voorzien van extra profilering voor
de duimen.

□ De comfortstoelen voor bestuurder en voorpassagier zijn
op tal van manieren elektrisch
instelbaar en zorgen voor een
perfecte zithouding en een ontspannen rit.

□ Lichtmetalen M wielen in
Y-spaak styling 846 M, uitgevoerd in Bicolor Jet Black,
met bredere achterbanden
en noodloopeigenschappen,
gepolijst, voor 8 J x 20 inch
met bandenmaat 245/35 R 20,
achter 9 J x 20 inch met
bandenmaat 275/30 R 20.

■ Het met leder beklede multifunctionele M stuurwiel met M logo
en geïntegreerde bestuurdersairbag is uitgevoerd in 3-spaak styling.
Met een in leder Walknappa Schwarz uitgevoerde stuurwielrand met
zwart stiksel en extra profilering voor de duimen zorgt het M stuurwiel
voor een sportief-direct stuurgevoel.

BMW M5.
■ De 8-traps M Steptronic
Sport transmissie met
Drivelogic wordt gekenmerkt
door extreem korte schakeltijden en talrijke schakelopties.

■ De sportstoelen voor bestuurder en voorpassagier
bieden optimale steun door de
instelbare bovenbeensteun,
wangen van de rugleuning,
hoek van zitting en rugleuning
alsmede verstelling in lengterichting.

□ Lichtmetalen M wielen in
Dubbelspaak styling 810 M,
uitgevoerd in Bicolor Orbit Grey,
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 M multifunctionele stoelen voor bestuurder en voorpassagier in
exclusief design bieden uitgebreide instelmogelijkheden en zorgen voor
perfecte steun.

□ Lichtmetalen M wielen in
Dubbelspaak styling 706 M,
uitgevoerd in Jet Black, 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 M Compound-remmen
met remklauwen in hoogglans
rood bieden door de speciale
materiaalcombinatie een voortreffelijke vertraging en een
lange levensduur.

■ De zwarte modelaanduiding
'M5 Competition' op de achterzijde verwijst naar het buitengewone rijdynamisch
potentieel van deze BMW.

■ De verlichte instaplijsten
met opschrift 'M5 Competition'
vergroten al bij het openen van
de portieren de voorpret op de
aanstaande rijbeleving.

De verdere gegevens in deze catalogus hebben betrekking op de BMW M5. Meer
informatie over carrosseriekleuren, bekledingen en uitrustingen voor de hier getoonde
BMW M550i xDrive vindt u op www.bmw.nl, in de prijslijst en bij uw BMW dealer.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

Uitrustingsmogelijkheden

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

■ Standaarduitrusting
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□ Optionele uitrusting

□ BMW Laserlight schijnt in de laser-grootlichtmodus met tot wel
650 meter bijna dubbel zo ver als conventionele koplampen. Door het
betere zicht in het donker neemt de veiligheid aanzienlijk toe. Blauwe
accenten en het opschrift 'BMW Laser' in de koplampunits verwijzen
naar de innovatieve koplamptechnologie en onderstrepen bovendien
het sportieve karakter van de BMW M5.

□ De lichtgewicht M Carbon-keramische remmen1 passen de remkracht
nog directer toe, zijn corrosievrij, nog hittebestendiger, 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 mat met M logo.

■ De uitrusting BMW Live Cockpit Professional inclusief navigatiefunctie omvat een hoogwaardig weergave- en bedieningsconcept,
bestaande uit een via aanraking bedienbaar, hoge-resolutie Touch
Control Display van 12,3 inch en een volledig digitaal multifunctioneel
instrumentenpaneel van eveneens 12,3 inch. Het bij deze uitrusting
inbegrepen BMW Operating System 7 is onder meer via de iDrive Touch
Controller te bedienen.

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

■ Het M Carbon dak draagt als onderdeel van de intelligente lichtgewicht constructie bij aan de reductie van het totaalgewicht. Het bestaat
uit met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP) en is 800 gram lichter
dan een vergelijkbaar standaarddak van aluminium. Dit verlaagt het
zwaartepunt van de BMW M5 en verhoogt de rijdynamiek.

■ Het full-colour BMW Head-Up Display2 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.

■ De Ambiance verlichting inclusief Ambiance contourverlichting in
voor- en achterportieren creëert een ontspannende, behaaglijke sfeer
in het interieur. De zes dimbare lichtdesigns omvatten bovendien een
dynamische functie voor vier toepassingen, zoals 'geopend portier'.

□ Uw autosleutel? Heeft u
niet meer nodig. Met de BMW
Digital Key5 heeft u deze op
uw iPhone (raadpleeg uw
BMW dealer voor de ondersteunde iPhones) en kunt u
deze delen met uw gezin en
vrienden.

□ De uitrusting Driving Assistant Professional3 biedt optimaal comfort
en maximale veiligheid in kritieke of monotone verkeerssituaties.
Behalve de functionaliteiten van de uitrusting Driving Assistant omvat
de Driving Assistant Professional onder meer ook de Steering & Lane
Control Assistant met uitgebreide functieomvang, Lane Change
Assistant, Emergency Stop Assistant en Side Collision Warning met
actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen.

□ De uitrusting Parking Assistant Plus maakt het eenvoudiger om
de BMW te parkeren en te manoeuvreren. Het pakket omvat onder
meer het systeem Surround View met Top View en Panorama View,
de Remote 3D View, een zijdelingse parkeerhulp, de noodremfunctie
Active Park Distance Control, de Parking Assistant4 met geleiding
in parkeervakken in lengte- en dwarsrichting, alsmede de Reversing
Assistant (achteruitrijhulp).

■ Personal Assistant Service, Remote Services, smartphone integratie,
In-Car Experiences, Connected Music of BMW Maps met Connected
Navigation en Connected Parking? Waarom een keuze maken en
separaat boeken? Neem alles tegelijk! Met het BMW Connected Pack
Professional krijgt u deze diensten van BMW ConnectedDrive en kunt
u BMW Music gratis uitproberen.

■ M xDrive met Actief M Sperdifferentieel garandeert maximale
tractie en rijdynamiek, zowel in het dagelijks gebruik als op het circuit.
De M specifieke technologie combineert de wendbaarheid van achterwielaandrijving met de stabiliteit van vierwielaandrijving. De bestuurder
heeft keuze uit de aandrijvingsvarianten 4WD, 4WD Sport en – in
DSC OFF modus – 2WD.

1

2

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.
De weergaven van het BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen
beperkt zichtbaar.

5
3
4

De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en sterk tegenlicht beperkt zijn.
De bestuurder is ervoor verantwoordelijk dat er conform de Nederlandse Wegenverkeerswet altijd toezicht is op het zelfstandig inparkeren.

Voorwaarden zijn een BMW ConnectedDrive account en een ondersteunde iPhone
(iOS) met NFC technologie en geïntegreerd Secure Element. Voor BMW rijders met
een niet ondersteunde iPhone is een hoogwaardige BMW Key Card beschikbaar.
Raadpleeg uw BMW dealer voor meer informatie.

■ De M Setup biedt de
mogelijkheid om verschillende
rijdynamiekparameters naar
individuele voorkeuren te configureren.

CARROSSERIEKLEUREN.

Uitrustingsmogelijkheden

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

■ Standaarduitrusting
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□ Optionele uitrusting

BMW INDIVIDUAL

■ Uni 300 Alpinweiß

□ Metallic C28 Donington Grau

□ Metallic C2Y Bluestone

□ Metallic C17 Brands
Hatch Grau

□ BMW Individual
carrosseriekleur Brillantweiß
metallic

□ BMW Individual Manufaktur
Frozen Brilliant White metallic

□ BMW Individual
carrosseriekleur Pure metal
Silber

□ BMW Individual Manufaktur
Frozen Cashmere Silver
metallic

□ Metallic 475 Black Sapphire

□ Metallic C1K Marina Bay Blau

□ Metallic C1G Snapper
Rocks Blau

□ Metallic C3K Motegi Rot

□ BMW Individual Manufaktur
Frozen Dark Silver metallic

□ BMW Individual X1D
Frozen Bluestone metallic

□ BMW Individual C5E
Alvitgrau metallic

□ BMW Individual
carrosseriekleur Frozen Marina
Bay Blue metallic

□ BMW Individual C3Z
Tansanitblau metallic

□ BMW Individual Manufaktur
Imola Rot

□ BMW Individual X1C
Aventurinrot metallic

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

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina’s vindt u de kleuren en materialen
voor de BMW M5. 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.

INTERIEURKLEUREN.

Uitrustingsmogelijkheden

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

INTERIEURLIJSTEN

LEDER

■ Leder Merino met
uitgebreide omvang LKA9
Silverstone Bicolor

■ Leder Merino met
uitgebreide omvang LKD8
Aragonbraun Bicolor

■ Leder Merino met
uitgebreide omvang LKSW
Schwarz

□ Volleder Merino X3A9
Silverstone Bicolor

□ Volleder Merino X3D8
Aragonbraun Bicolor

□ Volleder Merino X3SW
Schwarz

■ Interieurlijsten in Aluminium
Carbonstruktur met accentlijst
in Perlglanz chroom

□ Interieurlijsten in Aluminium
Carbonstruktur dunkel met
accentlijst in Perlglanz chroom
dunkel

□ Interieurlijsten in edelhoutuitvoering Fineline Ridge met
accentlijst in Perlglanz chroom

□ BMW Individual interieurlijsten in edelhoutuitvoering Zwetschge Braun hoogglans met
accentlijst in Perlglanz chroom

□ BMW Individual interieurlijsten in Pianolack Schwarz met
accentlijst in Perlglanz chroom

BMW INDIVIDUAL
INTERIEURLIJSTEN

BMW INDIVIDUAL LEDER

□ BMW Individual
vollederuitrusting Merino ZBFU
Rauchweiß

■ Standaarduitrusting

□ BMW Individual
vollederuitrusting Merino ZBTQ
Tartufo

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur.

□ BMW Individual interieurlijsten in edelhoutuitvoering
Sen hellbraun met accentlijst
in Perlglanz chroom

1

Uitsluitend leverbaar voor de Competition modellen.
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□ Optionele uitrusting

TECHNISCHE GEGEVENS.

Technische gegevens

BMW M5

BMW M5 Competition

1469*/1473
1469*/1473

BMW M550i xDrive
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Gewicht
kg

1.990

1.970

1.970

Toelaatbaar totaalgewicht

kg

2.560

2.440

2.440

kg

645

545

545

Toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd

kg

750

750

750

Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij
een maximale hellingshoek van 12%2

kg

2.000

2.000

2.000

530

530

530

8/4

8/4

8/4

4.395

4.395

4.395

kW (pk)/
1/min

390 (530)/
5.500–6.000

441 (600)/
6.000

460 (625)/
6.000

Nm/
1/min

750/
1.800–4.600

750/
1.800–5.600

750/
1.800–5.860

voor- en achterwielen

M xDrive

M xDrive

8-traps Steptronic Sport

M Steptronic

M Steptronic

Laadvermogen
2

Inhoud bagageruimte

l

1625*/1626
1625*/1626

1594
1594

1903
1903

2126
2126

Cilinders/kleppen per cilinder
Cilinderinhoud
Max. vermogen/toerental

Max. koppel/toerental

cm

3

1034

Motor4

Krachtoverbrenging

888

Aandrijfwijze
Standaardtransmissie

9 77

Ledig gewicht1

2982

1113
1113

4983

Topsnelheid

km/h

2503

2503

2503

Topsnelheid met optioneel M Driver's Package6

km/h

–

305

305

3,8

3,4

3,3

10,5–11,1

11,0–11,3

11,0–11,3

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

239–254

251–256

251–256

68

68

68

245/40 R 19 Y
275/35 R 19 Y

275/40 ZR 19 Y
285/40 ZR 19 Y

275/35 ZR 20 Y
285/35 ZR 20 Y

8 J x 19
9 J x 19

9,5 J x 19
10,5 J x 19

9,5 J x 20
10,5 J x 20

Acceleratie 0– 100 km/h

s

Brandstofverbruik gemiddeld

1523

Verbruik en emissie4, 5
l/100 km

Emissienorm (typegoedkeuring)
CO2 emissie gemiddeld
Tankinhoud, ca.

g/km
l

1487
1487

Rijprestaties4

Wielen en banden
Bandenmaat

Wielmaat
Materiaal

lichtmetaal

lichtmetaal

lichtmetaal

** BMW M5 Competition

Alle afmetingen in de technische tekeningen in millimeter.
Fabrieksopgave. De RDW gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in standaarduitvoering. Optionele uitrustingen en accessoires kunnen dit
gewicht verhogen en het laadvermogen en, bij invloed op de aerodynamica, de topsnelheid veranderen.
Waarden gelden in combinatie met af fabriek gemonteerde trekhaak. In andere gevallen kunnen deze waarden afwijken. Raadpleeg uw BMW dealer of BMW Erkend
Service Partner voor meer informatie.
3
Elektronisch begrensd.
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 95 wordt aangeraden.
5
De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik, stroomverbruik, actieradius 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. Optionele uitrustingen en de persoonlijke
rijstijl kunnen deze waarden beïnvloeden. De waarden zijn vastgesteld op basis van de nieuwe WLTP testcyclus. 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. Raadpleeg voor de meest actuele waarden
de prijslijst of de BMW Configurator op www.bmw.nl. In de BMW Configurator worden na het selecteren van model en gewenste uitrusting de daarbij behorende consumenten adviesprijs, de BPM, de CO2 emissie en het energielabel getoond.
Meer informatie over officiële brandstofverbruiks-, stroomverbruiks- en CO2 emissiewaarden van nieuwe auto’s vindt u overzichtelijk gerangschikt in het
Brandstofverbruiksboekje, dat wordt uitgegeven door de RDW. Dit boekje kunt u downloaden van de RDW website www.rdw.nl. Stand: juli 2020.
6
De verhoogde topsnelheid is pas na uitvoering van de inrij-inspectie en vanaf een kilometerstand van 2.000 km beschikbaar.
1

2

UW NIEUWE SPEED DATING APP.
DOWNLOAD DE BMW BROCHURES APP IN DE APPLE APP STORE
OF GOOGLE PLAY STORE EN ONTDEK HOE BMW RIJDEN GEWELDIG MAAKT!

Het afgebeelde model:
BMW M5 Competition:
M TwinPower Turbo 8-cilinder benzinemotor met 460 kW (625 pk), 20 inch lichtmetalen M wielen in
Dubbelspaak styling 706 M Jet Black met bredere achterbanden, carrosseriekleur BMW Individual Imola
Rot, multifunctionele M stoelen voor bestuurder en voorpassagier, bekleding in BMW Individual volleder
Merino Schwarz, interieurlijsten in Aluminium Carbonstruktur dunkel met accentlijst in chroom dunkel.
In de teksten worden de Nederlandse uitvoeringen beschreven. De afgebeelde uitvoeringen bevatten
voor een deel 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 of BMW Erkend Service Partner over de aangeboden uitvoeringsconfguraties en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen in constructie
en/of uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede (druk)fouten, voorbehouden. Stand: juli 2020.
Iedere BMW laat zich na zijn autoleven probleemloos en economisch hergebruiken. Meer informatie
hierover vindt u op onze internetsite www.bmw.nl.
© BMW AG, München/Duitsland. Publicatie, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend met schriftelijke
toestemming van BMW AG, München.
411 005 260 65 2 2020 CB. Gedrukt in Duitsland 2020.

