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De nieuwe BMW 7 Serie.  
Highlights. 
 
  

 Wereldpremière nieuwe BMW 7 Serie: premium autofabrikant BMW scherpt het aanbod 

van zijn belangrijkste modellen in het luxe segment aan. Het nieuwe exterieurdesign 

wordt gekenmerkt door een zelfverzekerd voorkomen en elegante precisie. Nieuw 

interieur creëert een verfijnde ambiance voor meer comfort tijdens het afleggen van lange 

afstanden. Vanaf maart in de showrooms. Prijzen volgen later. 

 

 Nieuw, opvallend en prestigieus uiterlijk dankzij een 50 millimeter hoger front. Nieuwe 

BMW nierengrille – met een omlijsting uit één stuk – die qua oppervlakte met zo’n 40 

procent is gegroeid. Slankere koplampen, optioneel uit te rusten met BMW Laserlight. De 

luchtinlaten zijn voorzien van in carrosseriekleur gespoten platen en nieuwe opvallende 

chromen sierlijsten.  

 

 De verticale Air Breathers aan weerszijden bij de voorwielen stralen precisie, helderheid 

en degelijkheid uit. De lijsten aan weerszijden van de auto lopen helemaal door tot aan de 

achterzijde.  

 

 Nieuw ontworpen achterzijde neemt de designtaal van de luchtinlaten aan de voorzijde 

over. De geïntegreerde uitlaatpijpen hebben bredere chroomomlijstingen, terwijl de 

driedimensionale achterlichten 35 mm slanker zijn. De scherpe en zeer dunne (6 mm) 

lichtstrip onder de chromen sierlijst tussen de achterlichten is een stilistisch hoogstandje.  

 

 Breder aanbod van exterieurkleuren en lichtmetalen wielen. Design Pure Excellence en 

het M Sportpakket bieden nieuwe verfrissende mogelijkheden op het gebied van 

individualisering. Bovendien is nu ook de BMW Individual hoogglans Shadow Line met 

uitgebreide inhoud beschikbaar.  

 

 Stijlvolle verfijning voor het interieur. Exklusivleder ‘Nappa’ met stiksels in gevlochten 

design, nieuwe verfijnde houten interieurlijsten en Ambianceverlichting achterin voorzien 
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van klassiek rookglas maken de ambiance binnenin nog harmonieuzer. Het met leder 

afgewerkte stuurwiel is uitgerust met een nieuwe indeling van multifunctionele knoppen. 

De draadloze oplaadlade voor mobiele telefoons bevindt zich nu vlak voor de 

bekerhouders. BMW Touch Command met opgewaardeerde hardware en software. Het 

entertainmentsysteem voor op de achterbank is beschikbaar met full-HD 

touchscreendisplays. 

 

 Geoptimaliseerd akoestisch comfort is bereikt dankzij zorgvuldig uitgevoerde verfijningen 

rond de achterwielkasten, B-stijlen en afdekplaten van de achterste gordels. Het comfort 

aan boord op lange afstanden is verder verbeterd door de zijruiten en achterruit van 

akoestisch glas te voorzien. 

 

 Up-to-date motorengamma. Alle varianten voldoen aan de bepalingen van de Euro 6d-

Temp-emissienorm. De V12 benzinemotor in de BMW M760Li xDrive (gecombineerd 

verbruik: 12,5 – 12,4 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 285 – 282 g/km) is nu 

beschikbaar met partikelfilter. Het maximumvermogen van de nieuwe V8 motor steeg 

met 60 kW (80 pk) naar 390 kW (530 pk) en vindt zijn weg in de BMW 750 xDrive 

(gecombineerd brandstofverbruik: 9,5 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 217 g/km) 

en BMW 750Li xDrive (gecombineerd brandstofverbruik: 9,6 – 9,5 l/100 km, 

gecombineerde CO2-emissie: 218 g/km). Ook verkrijgbaar: drie dieselmotoren met tot 

wel vier turbochargers en vermogensafgiftes variërend tussen de 195 kW (265 pk) en 

294 kW (400 pk). 

 

 Plug-in hybride varianten maken gebruik van een speciaal aangepaste zescilinder-in-lijn 

benzinemotor en een meer geavanceerde hoogspanningsaccu. Het resultaat: een 

gecombineerd vermogen van 290 kW (394 pk) dat aangesproken kan worden wanneer 

de Driving Experience Control schakelaar in SPORT-modus staat. Het elektrische bereik 

bedraagt nu tussen de 50 en 58 kilometer.  
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 Alle uitvoeringen beschikken standaard over een adaptief onderstel met elektronisch 

gestuurde schokdempers en luchtvering met automatische niveauregeling. Integral 

Active Steering en Executive Drive Pro (standaard voor de BMW M760Li x Drive) met 

actieve rolstabilisatie zijn optioneel leverbaar op alle modellen, met uitzondering van de 

plug-in hybride uitvoeringen.  

 

 Verdere vooruitgang op gebied van autonoom rijden. Een exceptioneel breed aanbod in 

rijassistentiesystemen, zoals Driving Assistant Professional met Steering & Lane Control 

Assistant. Parking Assistant omvat nu ook de Reversing Assistant. 

 

 BMW Live Cockpit Professional is standaard en omvat een navigatiesysteem en volledig 

digitaal instrumentenpaneel met een schermdiagonaal van 12,3 inch en een Control 

Display van 10,25 inch. Het nieuwe BMW Operating System 7.0 biedt zeer snelle 

toegang tot instellingen en functies en is door de bestuurder geheel naar eigen smaak in 

te delen. Het infotainmentsysteem bedienen kan met een touchscreen,  

de iDrive-controller, met stuurwielbedieningsknoppen, via voice control en met 

gebarenbediening. 

 

 De BMW Intelligent Personal Assistant gedraagt zich als digitale co-bestuurder en expert 

in de auto en wordt geactiveerd door stemcommando’s. Het systeem maakt 

communicatie tussen bestuurder en voertuig op het hoogste niveau mogelijk. Het 

systeem leert de voorkeuren van individuele voertuiginstellingen van de bestuurder en 

diens mobiliteitsagenda kennen. Integratie van extra digitale diensten is mogelijk. Het 

aanbod aan nieuwe functies is altijd actueel dankzij de updates die over-the-air worden 

uitgevoerd door speciale Remote Software Upgrades. 
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 Beschikbare modelvarianten bij introductie:  

 

BMW M760Li xDrive: 

 V12 benzinemotor, 8-traps Steptronic automaat, BMW xDrive  

 Cilinderinhoud: 6.592 cm3 

 Vermogen: 430 kW (585 pk) bij 5.250 – 5.750 toeren per minuut 

 Maximumkoppel: 850 Nm bij 1.600 – 4.500 toeren per minuut 

 Acceleratie 0 – 100 km/u: 3,8 seconden 

 Topsnelheid: 250 km/u 

 Verbruik gecombineerd: 12,5 – 12,4 l/100 km 

 CO2-emissie gecombineerd: 285 – 282 g/km 

 Emissienorm: EU6d-TEMP 

 

BMW 750i xDrive (BMW 750Li xDrive): 

 V8 benzinemotor, 8-traps Steptronic automaat, BMW xDrive 

 Cilinderinhoud: 4.395 cm3 

 Vermogen: 390 kW (530 pk) bij 5.500 – 6.000 toeren per minuut 

 Maximumkoppel: 750 Nm bij 1.800 – 4.600 toeren per minuut 

 Acceleratie 0 – 100 km/u: 4,0 seconden (4,1 seconden) 

 Topsnelheid: 250 km/u 

 Gecombineerd brandstofverbruik: 9,5 – 9,5 l/100 km (9,6 – 9,5 l/100 km) 

 CO2-emissie gecombineerd: 217 – 217 g/km (218 – 218 g/km) 

 Emissienorm: EU6d-TEMP 

 

BMW 745e (BMW 745Le): 

 Zescilinder-in-lijn benzinemotor, synchrone elektromotor, 8-traps Steptronic 

automaat 

Benzinemotor: 

 Cilinderinhoud: 2.998 cm3 

 Vermogen: 210 kW (286 pk) bij 5.000 – 6.000 toeren per minuut 

 Maximumkoppel: 450 Nm bij 1.500 – 3.500 toeren per minuut  
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Elektromotor: 

 Nominaal vermogen: 83 kW (113 pk) 

 Maximumkoppel: 265 Nm 

Systeem: 

 Gecombineerd vermogen: 290 kW (394 pk) 

 Maximumkoppel: 600 Nm 

 Acceleratie 0 – 100 km/u: 5,2 seconden (BMW 745Le: 5,3 seconden) 

 Topsnelheid: 250 km/u 

 Topsnelheid (elektrisch): 140 km/u 

 Elektrisch bereik: 54 – 58 km (BMW 745Le: 52 – 55 km) 

 Gecombineerd brandstofverbruik: 2,2 – 2,1 l/100 km (BMW 745Le: 2,3 – 2,2 l/100 

km) 

 Gecombineerd elektrisch verbruik: 15,4 – 15,0 kWh/100 km (BMW 745Le: 15,4 – 

15,1 kWh/100 km) 

 CO2-emissie gecombineerd: 52 – 48 g/km (BMW 745Le: 53 – 50 g/km) 

 Emissienorm: EU6d-TEMP 

 

BMW 745Le xDrive: 

 Zescilinder-in-lijn benzinemotor, synchrone elektromotor, 8-traps Steptronic 

automaat, BMW xDrive. 

Benzinemotor: 

 Cilinderinhoud: 2.998 cm3 

 Vermogen: 210 kW (286 pk) bij 5.000 – 6.000 toeren per minuut 

 Maximumkoppel: 450 Nm bij 1.500 – 3.500 toeren per minuut  

Elektromotor: 

 Nominaal vermogen: 83 kW (113 pk) 

 Maximumkoppel: 265 Nm 

Systeem: 

 Gecombineerd vermogen: 290 kW (394 pk) 

 Maximumkoppel: 600 Nm 

 Acceleratie 0 – 100 km/u: 5,1 seconden 
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 Topsnelheid: 250 km/u 

 Topsnelheid (elektrisch): 140 km/u 

 Elektrisch bereik: 50 – 54 km 

 Gecombineerd brandstofverbruik: 2,6 – 2,3 l/100 km 

 Gecombineerd elektrisch verbruik: 16,3 – 15,8 kWh/100 km 

 CO2-emissie gecombineerd: 59 – 52 g/km 

 Emissienorm: EU6d-TEMP 

 

BMW 750d xDrive (BMW 750Ld xDrive): 

 Zescilinder-in-lijn dieselmotor, 8-traps Steptronic automaat, BMW xDrive. 

 Cilinderinhoud: 2.993 cm3 

 Vermogen: 294 kW (400 pk) bij 4.400 toeren per minuut 

 Maximumkoppel: 760 Nm bij 2.000 – 3.000 toeren per minuut 

 Acceleratie 0 – 100 km/u: 4,6 seconden (4,7 seconden) 

 Topsnelheid: 250 km/u. 

 Gecombineerd brandstofverbruik: 6,0 – 5,8 l/100 km (6,1 – 5,9 l/100 km) 

 CO2-emissie gecombineerd: 157 – 152 g/km (160 – 155 g/km)  

 Emissienorm: EU6d-TEMP 

  

BMW 740d xDrive (BMW 740Ld xDrive): 

 Zescilinder-in-lijn dieselmotor, 8-traps Steptronic automaat, BMW xDrive 

 Cilinderinhoud: 2.993 cm3 

 Vermogen: 235 kW (320 pk) bij 4.400 toeren per minuut 

 Maximum koppel: 680 Nm bij 1.750 – 2.250 toeren per minuut 

 Acceleratie 0 – 100 km/u: 5,3 seconden (5,4 seconden) 

 Topsnelheid: 250 km/u 

 Gecombineerd brandstofverbruik: 6,0 – 5,6 l/100 km (6,0 – 5,7 l/100 km) 

 CO2-emissie gecombineerd: 158 – 148 g/km (158 – 149 g/km) 

 Emissienorm: EU6d-TEMP 
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BMW 730d (BMW 730Ld): 

 Zescilinder-in-lijn dieselmotor, 8-traps Steptronic automaat.  

 Cilinderinhoud: 2.993 cm3 

 Vermogen: 195 kW (265 pk) bij 4.000 per minuut 

 Maximumkoppel: 620 Nm bij 2.000 – 2.500 toeren per minuut 

 Acceleratie 0 – 100 km/u: 6,1 seconden (6,2 seconden) 

 Topsnelheid: 250 km/u 

 Gecombineerd brandstofverbruik: 5,5 – 5,3 l/100 km (5,5 – 5,3 l/100 km) 

 CO2-emissie gecombineerd: 144 – 138 g/km (145 – 139 g/km) 

 Emissienorm: EU6d-TEMP 

 

BMW 730d xDrive (BMW 730Ld xDrive): 

 Zescilinder-in-lijn dieselmotor, 8-traps Steptronic automaat, BMW xDrive. 

 Cilinderinhoud: 2.993 cm3 

 Vermogen 195 kW (265 pk) bij 4.000 toeren per minuut 

 Maximumkoppel: 620 Nm bij 2.000 – 2.500 toeren per minuut 

 Acceleratie 0 – 100 km/u: 5,8 seconden (5,9 seconden) 

 Topsnelheid: 250 km/u 

 Gecombineerd brandstofverbruik: 5,7 – 5,5 l/100 km (5,8 – 5,6 l/100 km) 

 CO2-emissie gecombineerd: 150 – 143 g/km (153 – 147 g/km) 

 Emissienorm: EU6d-TEMP 

 

*Gegevens over brandstofverbruik, CO2-uitstoot, elektriciteitsverbruik en bereik zijn vastgesteld in overeenstemming 

met de voorgeschreven meetprocedure Verordening (EU) 2007/715. De cijfers hebben betrekking op een voertuig 

met basisuitrusting in Duitsland, de uiteenlopende waarden houden rekening met verschillen in de geselecteerde wiel- 

en bandenmaat en optionele uitrusting. 

 

Rijswijk, 16 januari 2019 
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Noot voor de redactie 
 
Informatie:  
BMW Group Nederland, Corporate Communications 
Tamara Villani el Fellahi  
Tel.: (070) 41 33 108 
tamara.villani@bmw.nl / www.press.bmwgroup.nl 
 
 
Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier 

 

Volg BMW Nederland op Facebook, Twitter en YouTube. 

 

 

BMW Group. 
 
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 30 productie- en 
assemblagevestigingen in 14 landen. Het wereldwijde verkoop- en distributienetwerk spreidt 
zich uit over meer dan 140 landen. 
 
In 2018 verkocht BMW Group wereldwijd ruim 2.490.000 auto’s en meer dan 165.000 
motorfietsen – in Nederland is BMW Motorrad al 9 jaar op rij marktleider. In 2017 bedroeg de 
winst voor belastingen € 10,655 miljard en de omzet € 98,678 miljard. Op 31 december 2017 
bood de onderneming wereldwijd werk aan 129.932 medewerkers. 
 
Het succes van 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 
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