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BMW op de internationale autotentoonstelling IAA 2017 in Frankfurt.

BMW op de internationale autotentoonstelling IAA 2017 in
Frankfurt.
De highlights in het kort.


Première nieuwe BMW Concept 8 Serie. Deze adembenemende designstudie, die
onthuld werd op het Concours d’Elegance Villa d’Este, is nu ook voor de bezoekers van
de internationale autotentoonstelling IAA in Frankfurt van dichtbij te bewonderen,
voorafgaande aan de onthulling van de nieuwe BMW 8 Serie Coupé in 2018. Superieure
rijeigenschappen, exclusiviteit en moderne luxe vertalen de essentie van een traditionele,
volbloed BMW coupé. Het vloeiende en sensuele lijnenspel benadrukt het highperformance karakter, terwijl het interieur wordt gekenmerkt door een combinatie van
sportiviteit en luxe.



Première nieuwe BMW Concept Z4. Deze designstudie debuteert in Duitsland, kort
na zijn werelddebuut op het Concours d’Elegance Pebble Beach. Het is een moderne
interpretatie van een tijdloos concept met een onmiskenbare BMW stijl.
Zinnenprikkelende proporties, de naar achteren geplaatste zitpositie en de krachtige
wigvorm zijn voldoende om een onmiskenbare sfeer van rijplezier op te roepen. De
designstudie is een voorbode van het productiemodel dat in 2018 gelanceerd wordt.



Wereldpremière nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo. De nieuwe generatie van het
innovatieve voertuigconcept dat BMW introduceerde met de
BMW 5 Serie Gran Turismo. Ook deze wereldprimeur biedt een unieke combinatie van
toonaangevend comfort, moderne functionaliteiten en een coupé-achtig silhouette. Het
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nieuwe model wordt gekenmerkt door een lager gewicht, verbeterde rijdynamiek en
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efficiency en zet nieuwe maatsteven op het gebied van sportieve elegantie, comfort en
connectiviteit.
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Wereldpremière nieuwe BMW X3. De derde generatie van de premium mid-size
Sports Activity Vehicle valt op door zijn sierlijke exterieurdesign, luxueuze interieur en
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innovatieve voorzieningen. De nieuwe BMW X3 zet meer dan ooit de maatstaf als het
gaat om rijdynamiek en efficiency, mede dankzij het aanzienlijke lagere gewicht ten
opzichte van zijn voorganger en de laagste luchtweerstandcoëfficiënt (Cd 0,29) in dit
segment.


Wereldpremière nieuwe BMW i3 en BMW i3S. Opvallende designfeatures en een
tweede, krachtigere modelvariant onderstrepen het sportieve karakter van ’s werelds
succesvolste elektrische auto in het compacte premiumsegment. Innovatieve
ondersteltechnologie zorgt voor nog meer rijplezier in combinatie met emissievrije
mobiliteit, terwijl een ongeëvenaard niveau van connectiviteit wordt geboden met
functies zoals BMW Connected+ en BMW Digital Charging Service.



Première nieuwe BMW M5. De nieuwe generatie van de high-performance sedan is
voorzien van nieuwe M xDrive vierwielaandrijving, gecombineerd met een minutieus
ontwikkelde aandrijflijn, wielophanging en aerodynamica in onmiskenbare BMM M stijl.
Innovatieve lichtgewicht componenten, zoals het carbon dak, zorgen voor een lager
voertuiggewicht ten opzichte van zijn voorganger ondanks de toepassing van
vierwielaandrijving.



Wereldpremière nieuwe BMW M8 GTE. Deze raceauto is vanaf een blanco vel papier
nieuw ontworpen. Hij is goedgekeurd voor deelname aan internationale GTkampioenschappen, voorafgaande aan de marktintroductie van de nieuwe BMW 8 Serie.
Innovatieve technologie op het gebied van aandrijflijn, chassis, lichtgewicht design en
aerodynamica scheppen hoge verwachtingen. De ervaringen van de eerste races worden
meegenomen in de ontwikkeling van de productieversies van de BMW 8 Serie Coupé en
BMW M8. Ook het design van de BMW M8 GTE vertoont veel overeenkomsten met dat
van de BMW 8 Serie Coupé en BMW M8.



Wereldpremière nieuwe BMW 7 Serie Edition 40 Jahre. Deze speciale uitvoering
van de luxueuze toplimousine biedt een uitzonderlijke mix van innovatie en exclusiviteit.
Kenmerkend zijn de specifieke kleurencombinaties en een uniek interieurdesign. De
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productie van de jubileumeditie kent een beperkte oplage en hij is leverbaar in combinatie
met zes-, acht of twaalfcilindermotoren, normale of lange wielbasis, twee- of
vierwielaandrijving of in BMW iPerformance uitvoering.


Blik in de toekomst. BMW Group spitst zich toe op uitbouw van de expertise op het
gebied van autonoom rijden. Het concern heeft een belang in het navigatiedatabedrijf
HERE en een samenwerkingsovereenkomst met Intel (processors) en Mobileye (digitale
beeldverwerking). Tevens komt er in Unterschleißheim een nieuw ontwikkelingscentrum
voor geautomatiseerd rijden, waarbij wordt getest met veertig semi- en volledig
zelfrijdende exemplaren van de BMW 7 Serie.



Première BMW Motorrad Concept Link. Deze markante designstudie biedt tal van
technische innovaties voor stedelijke mobiliteit in de toekomst. Het elektrische
aandrijfsysteem maakt een unieke voertuigarchitectuur mogelijk. Bovendien maakt de
BMW Motorrad Concept Link gebruik van digitale connectiviteit om als vervoers- en
communicatiemiddel tegelijk te kunnen functioneren.



Première nieuwe BMW HP4 RACE. Deze ultieme superbike vertegenwoordigt pure
racetechnologie en exclusiviteit op twee wielen. Zowel het hoofdframe als het
achterframe, de kuipdelen en de wielen zijn vervaardigd uit koolstofvezel. Het
racemotorblok, de ophanging en de remmen zijn conform de richtlijnen van het
Endurance World Championship en Superbike World Championship. De productie is
gelimiteerd tot 750. Alle exemplaren worden met de hand gebouwd.

Rijswijk, 29 augustus 2017

Noot voor de redactie
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BMW Group Nederland, Corporate Communications
Andrew Mason
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andrew.mason@bmw.nl / www.press.bmwgroup.nl
Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier
Volg BMW Nederland op Facebook, Twitter en YouTube.

De BMW Group.
De BMW Group is met de merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad wereldwijd de
leidende fabrikant van premium auto’s en motorfietsen en biedt ook premium financiële en
mobiliteitsdiensten. Als internationaal concern maakt BMW Group gebruik van 31 productie- en
assemblagevestigingen in veertien landen. Het wereldwijde verkoop- en distributienetwerk
spreidt zich uit over meer dan 140 landen.
In 2016 verkocht de BMW Group wereldwijd ongeveer 2,367 miljoen auto’s en 145.000
motorfietsen. De winst voor belastingen was € 9,67 miljard en de omzet € 94,16 miljard. Op 31
december 2016 bood de onderneming wereldwijd werk aan 124.729 medewerkers.
Het succes van de BMW Group is van oudsher gebaseerd op langetermijndenken en
verantwoord ondernemen. De onderneming heeft ecologische en sociale duurzaamheid in haar
gehele waardeketen verankerd. Een allesomvattende productverantwoordelijkheid en spaarzaam
omgaan met natuurlijke bronnen maken integraal deel uit van de strategie.
www.bmwgroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Nederland
Twitter:
https://twitter.com/BMWGroup_NL
YouTube: https://www.youtube.com/user/BMWnederland

