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KAN SOMS EEN  
UITDAGING LIJKEN.

VERANDERING 

 
Daarom geloven we bij BMW i  

in het overwinnen van obstakels.  
We zijn al tien jaar baanbrekend op  

het gebied van elektrische mobiliteit –  
en ook in de toekomst zullen we voorop  

blijven lopen wat betreft positieve  
veranderingen. Daarvoor willen  

we u in dialoog ontmoeten.  
We willen samen verandering omarmen.  

Omdat we geloven in de eindeloze  
mogelijkheden om de toekomst vorm  

te geven en we geloven dat  
er heel wat goede redenen zijn om  

die volgende stap te zetten.

Laten we dat samen doen. 
Laten we de toekomst waarin we willen  

leven werkelijkheid maken.

LATEN WE VERANDERING 

BRENGEN.
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TOT 

RIJBEREIK1 
(WLTP)

631 KM 

TOT 150 KM RIJBEREIK  
BIJLADEN

IN 10 MINUTEN1, 2, 3, 4 

Gedeeltelijk geauto-
matiseerd rijden

0 TOT 100 KM/U IN  
MINDER DAN 5,0 S

INTELLIGENTE 
SHY TECH

1 Autonomie afhankelijk van verschillende factoren, in het bijzonder: persoonlijke rijstijl,  
 aard van het traject, buitentemperatuur, verwarming/airconditioning, voorverwarming. 
2 Het gecombineerde elektrische verbruik is afhankelijk van de gekozen velg- en bandenmaat.
3 Afhankelijk van lokale elektriciteitsinfrastructuur. Laadduur AC heeft betrekking op een  
 laadvermogen van 11 kW, laadduur DC heeft betrekking op een laadvermogen tot 200 kW  
 voor xDrive50, 150 kW voor xDrive40.
4 De waarden zijn gebaseerd op een initiële laadtoestand van 10%.

385 KW  
(523 PK) VERMOGEN

19,8–21,4 KWH  
STROOMVERBRUIK 
PER 100 KM (WLTP)2

DE EERSTE VOLLEDIG  
ELEKTRISCHE SAV MET  
VIERWIELAANDRIJVING  
VAN BMW

GERECYCLEERDE 
KUNSTSTOFFEN

20%  5G- 
CONNECTIVITEIT

LOUNGE- 
SFEER

“De BMW iX combineert de beste  
proportiekenmerken van de X-familie:  

een groter interieur zoals een X5,  
de dynamische daklijn van een X6 en  

de grote velgen van een X7.”
Domagoj Dukec – hoofd BMW Design

INTERIEUR GEMAAKT 
VAN DUURZAME  

MATERIALEN

GEPRODUCEERD 
MET 100%  
HERNIEUWBARE 
ENERGIE

WERELDWIJD MEER DAN 

LAADPUNTEN
450.000 



Wendbaarheid, comfort en efficiëntie

ELEKTRISCHE EUFORIE  
ALS NOOIT TEVOREN.

Elke seconde puur rijplezier – en dat tot 631 km1, 2  
ver met één lading: in de nieuwe BMW iX xDrive50 
ervaart u een volledig nieuwe rijervaring, volledig 
elektrisch geconcipieerd. De in meerdere model

varianten verkrijgbare nieuwe BMW iX accelereert 
lichtvoetig in 4,6 seconden van 0 tot 100 km/u1 –  
onnavolgbaar vinnig en uiterst wendbaar. Dankzij 
twee krachtige emotoren van 385 kW (523 pk)1 en 

Vier aangedreven wielen,  
twee elektromotoren, één resultaat:  

elektrisch rijplezier zoals u dat  
nog nooit hebt ervaren.
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een uiterst efficiënt verbruik3 van 19,8–21,4 kWh/100 
km beschikt zijn vierwielaandrijving steeds over  
hoge krachtreserves voor spannende sprints en 
avontuurlijke langeafstandsritten. Gecombineerd 

met de bijzondere SAVdeugden – een ruim  
interieur en een verhoogde zitpositie – geeft de  
nieuwe BMW iX een gevoel van verhevenheid en 
vooruitstrevendheid. Welcome to the future – now.

1 Waarden gelden voor BMW iX xDrive50.
2 Autonomie afhankelijk van verschillende factoren, in het bijzonder:  
 persoonlijke rijstijl, aard van het traject, buitentemperatuur,  
 verwarming/airconditioning, voorverwarming. 

3 Het gecombineerde elektrische verbruik is afhankelijk van de gekozen  
 velg en bandenmaat.



Wendbaarheid, comfort en efficiëntie

EERSTE VOLLEDIG ELEKTRISCHE BMW MET  
VIERWIELAANDRIJVING – DE NIEUWE BMW iX.
Krachtige prestaties, tractie, efficiëntie – maar vooral één 
ding: absolute euforie, keer op keer. Met een aandrijving 
van de nieuwste BMW eDrive-generatie beleeft u het  
maximale rijplezier van de eerste volledig elektrische BMW 
met vierwielaandrijving. 
■ De nieuwe BMW iX wordt gekenmerkt door een zeer 
wendbaar en comfortabel rijgedrag – in combinatie met  
de typische X-zitpositie en een royaal gevoel van ruimte. 
Zijn dynamische configuratie overtuigt met een hoge  
koetswerkstijfheid, een evenwichtige gewichtsverdeling  
en een laag zwaartepunt. Samen met de grote velgen  
rijdt de nieuwe BMW iX bij een duidelijk kleinere rolneiging 
met een dermate grotere wendbaarheid dat de volgende 
endorfineopstoot al in de startblokken staat – want het 
emotionele rijplezier in de nieuwe BMW iX kent geen einde:

iX xDrive40

RIJPRESTATIES  
0–100 km/u (s)

6.1

ELEKTR. RIJBEREIK  
(WLTP) 1,  MAX. (km)3

TOPSNELHEID4  
(km/u)

397-425200
SYSTEEMVERMOGEN  
(kW/(PK))

240 (326)

ELEKTR. VERBRUIK  
GECOMB. (KWH/ 100 km)2

19,4-21,0

iX xDrive50

RIJPRESTATIES  
0–100 km/u (s)

4.6

ELEKTR. RIJBEREIK  
(WLTP) 1,  MAX. (km)3

TOPSNELHEID4  
(km/u)

590-631200
SYSTEEMVERMOGEN  
(kW/(PK))

385 (523)

ELEKTR. VERBRUIK  
GECOMB. (KWH/ 100 km)2

19,8-21,4

Wendbaarheid, comfort en efficiëntie

■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting
1 De officiële gegevens over brandstofverbruik, CO2-emissie, stroomverbruik  
 en elektrisch rijbereik werden berekend op basis van de voorgeschreven  
 testprocedure en voldoen aan verordening (EU) 715/2007 in de geldende  
 versie. De WLTP-waarden houden rekening met alle extra uitrustingen.  
 Voor wagens die sinds 01/01/2021 gehomologeerd zijn bestaan de officiële  
 gegevens enkel nog volgens WLTP. Meer informatie over de testprocedures  
 NEDC en WLTP vindt u op www.bmw.com/wltp

2 Het gecombineerde stroomverbruik is afhankelijk van de gekozen velg- en  
 bandenmaat.
3 Autonomie afhankelijk van verschillende factoren, in het bijzonder: persoonlijke  
 rijstijl, aard van het traject, buitentemperatuur, verwarming/airconditioning,  
 voorverwarming.
4 Elektronisch begrensd.

■ Een configureerbaar recuperatiegedrag maakt een  
individuele rijstijl mogelijk – hier beslist u of u met de  
One-Pedal-Feeling (rijstand B) zo weinig mogelijk van  
pedaal wilt veranderen om maximaal energie terug te  
winnen of een individualiseerbare voertuigvertraging  
(rijstand D) verkiest. Deze adaptieve recuperatie biedt u 
een directe en comfortabele mogelijkheid om verschillende 
fascinerende belevingswerelden van een elektrische wagen 
te ervaren. In elk geval wordt met de superieure kracht en 
hoge efficiëntie van het innovatieve duo elektromotoren 
steeds vrijwel elke bestemming met gemak en veel elek-
trisch rijplezier bereikbaar.

DE RECUPERATIEMOGELIJKHEDEN OP EEN RIJ:
Rijstand B: een vast maximaal recuperatieniveau  
biedt een compromisloze “One-Pedal-Feeling” tot  
stilstand – zonder kruipeffect.
 Rijstand D: hier vindt de recuperatie adaptief plaats en  
kan die door de bestuurder in vier stappen (adaptief,  
hoog, gemiddeld, laag) geconfigureerd worden. Kruipen  
is mogelijk bijna tot stilstand.
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OP ALLE AFSTANDEN IN ZIJN ELEMENT –  
HET RIJBEREIK VAN DE NIEUWE BMW iX.
■ Korte trip naar de stad of langere reis – de nieuwe  
BMW iX overtuigt met een in zijn klasse zeer laag  
stroomverbruik van minder dan 21 kWh/100 km1, dat in 
combinatie met de hoge accucapaciteit van meer dan  
100 kWh een rijbereik tot 631 kilometer (WLTP)1, 2  
mogelijk maakt – zonder lokale emissies.  

■ Bovendien kan de accu aan High Power Charging-stations 
(HPC) in 35 minuten van 10 tot 80 procent worden opgeladen 
– met een snellaadproces tot 200 kW en daardoor ideaal 
voor lange afstanden. Als u maar een korte koffiepauze bij 
een HPC-station wilt inlassen, laadt u daar in slechts tien 
minuten meer dan 150 kilometer rijbereik op. Alles wat 
daarvoor nodig is, krijgt u samen met uw wagen – van 
BMW Charging. Want dat is elektrisch rijplezier: flexibele 
betrouwbaarheid, die de nieuwe BMW iX volkomen geschikt 
maakt voor lange afstanden en perfect in uw dagelijks  
leven past.

Rijbereik

In 35 minuten1, 3, 4  
publiek snelladen  

van 10-80%

tot 150 km rijbereik bijla-
den

In 10 minuten1, 3, 4, 5  

Tot 

rijbereik (WLTP)1, 2

631 km 

iX xDrive50

■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting

HIGH PERFORMANCE BIJ DE PRESTATIES  
EN BIJ HET OPLADEN.
■ In de lithium-ion-hoogspanningsaccu2 van de nieuwe 
BMW iX zit de hele ontwikkelingscompetentie van BMW.  
De nieuwste generatie accu's onderscheidt zich door een 
significante verhoging van het prestatievermogen en de 
energiedichtheid en kan vooral bij bijzonder dynamisch  
rijden en snelladen haar high-performance-eigenschappen 
optimaal uitspelen. De lithium-ion-hoogspanningsaccu met 

bijzonder lange levensduur is bovendien vlak en veilig  
onderaan in de wagen geplaatst. Op die plek zorgt hij voor 
een laag zwaartepunt, wat samen met de gelijkmatige  
gewichtsverdeling van 50:50 over de beide assen de  
wendbaarheid ten goede komt en een royaal plaatsaanbod 
voor passagiers en bagage mogelijk maakt.
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1 Waarden gelden voor BMW iX xDrive50.
2 De lithium-ion-hoogspanningsaccu onderscheidt zich door zijn lange levensduur.  
 Mocht er toch een defect aan de hoogspanningsaccu optreden voordat er  
 acht jaar verstreken zijn en binnen de eerste 100.000 km, dan verhelpt uw  
 BMW i Contact Center dit gegarandeerd gratis. De details vindt u in het BMW i  
 Battery Certificate. 

3 Autonomie afhankelijk van verschillende factoren, in het bijzonder: persoonlijke  
 rijstijl, aard van het traject, buitentemperatuur, verwarming/airconditioning,  
 voorverwarming.
4 Afhankelijk van lokale elektriciteitsinfrastructuur.
5 De waarden zijn gebaseerd op een initiële laadtoestand van 10%.



MODERN, STABIEL EN DOORDACHT – LICHTGEWICHT 
CONSTRUCTIE IN DE NIEUWE BMW IX.
Form follows function: de nieuwe BMW iX volgt dit legen
darische designprincipe met elk detail – met als doel het 
hoogste rijbereik, maximale efficiëntie en dynamiek tot een 
unieke rijervaring te bundelen. Al op het eerste gezicht  
vallen de aerodynamische details in het oog, zoals de in  
de venstergootlijsten geïntegreerde buitenspiegels, de vlak 
ingebedde deurgrepen, de Air Performance lichtmetalen 
velgen, en zelfs de onzichtbare onderkant werd vlak en 
glad uitgevoerd. Hier is alles erop gericht met minimale 
weerstand door de voorbijstromende lucht te glijden – met 
succes: De nieuwe BMW iX haalt een sensationele lucht
weerstandscoëfficiënt van Cx = 0,25. Deze aerodynamica 
kunt u zelfs zien: verticale Air Curtains in de voorschort  
leiden de luchtstroom met minimale weerstand langs  
de wielen, terwijl de voor BMW i kenmerkende zwarte  
Streamflowoppervlakken in de Dstijl de geoptimaliseerde 
luchtstroom rond de passagiersruimte symboliseren.

Met elke volgende blik groeit de fascinatie: volledig frameloze 
deuren, slanke profielen en het silhouet met zichtbare  
carbonstructuur in de instap en achterklepzone laten de 
materiaalmix met geoptimaliseerd gewicht van het koets
werk zien. Aluminium, carbon en hoogvaste staalsoorten 
worden telkens gebruikt waar ze bijdragen aan een ge
wichtsvermindering, een verbetering van het interieurgevoel 
en het rijgedrag en een groter rijbereik – en zo aan een  
ervaring waarvan u dankzij de intelligente lichtgewicht  
constructie steeds weer met het grootste plezier geniet.

Intelligente lichtgewicht constructie en aerodynamica Intelligente lichtgewicht constructie en aerodynamica

De gereduceerde vormtaal vestigt de aandacht op precies  
vormgegeven details die het hoogwaardige karakter en de  
geoptimaliseerde aerodynamische eigenschappen van  
de nieuwe BMW iX benadrukken.
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Voorwoord: Extreme elektromobiliteit

IJzige kou, zinderende hitte: 
voor de start van de serie
productie test BMW zijn  
elektrische wagens onder de 
zwaarste omstandigheden 
aan de poolcirkel in Zweden 
en in de Kalahariwoestijn in 
het zuiden van Afrika, om 
een maximaal rijbereik en 
optimale prestaties mogelijk 
te maken.

In het woestijngebied in het noord
westen van ZuidAfrika kunnen  
onderdelen van de aandrijving en  
de ophanging onder extreme  
omstandigheden getest en op  
elkaar afgestemd worden.

Arjeplog, 56 kilometer ten zuiden van de poolcirkel. 
–26 °C. Amper opgekomen verdwijnt de zon al na 
enkele uren weer achter de grijze horizon. Een een
zame plek. Plots vliegt de droge poedersneeuw hoog 
op. Met een hoog tempo versnelt een nieuw elektrisch 
BMW prototype door de bocht en over de gladde  
besneeuwde rijweg waarvan je enkel kunt raden  
dat het een weg is. Welkom bij de BMW wintertest in 
de ijzige woestenij van Lapland in het noorden van 
Zweden. Hier moet elke BMW bewijzen dat hij ook  
in extreme omstandigheden perfect functioneert.

Het nieuwe elektrische BMW model suist over het 
spiegelgladde ijsoppervlak van een kilometerslang 
meer, de remlichten lichten op, een korte zwaai, de 
wagen blijft staan – om direct weer te starten, te  
versnellen, te remmen. De ideale voorwaarden dus 
om alle onderdelen van de BMW eDrivetechnologie 
uitvoerig te testen, want de componenten ervan  
stellen bijzondere eisen aan de ingenieurs van  
BMW: zo verlopen bijvoorbeeld de elektrochemische 
processen in de hoogspanningsaccu anders naarge
lang de omgevingstemperatuur – een feit dat hier tot 
in de puntjes onderzocht wordt om in de seriewagen 
een zo hoog mogelijk prestatievermogen en dito  
betrouwbaarheid te verzekeren.

Verandering van decor. Kalahari, zuidelijk Afrika.  
Onverharde zand, grind en steenslagpistes. Extre
me hitte en zonnestraling. Permanente stofontwik
keling. Bij extreem hoge temperaturen moet het 
geïntegreerde koelconcept voor de lithiumionaccu, 
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de elektromotor en de vermogenselektronica zich 
hier bewijzen. Dat is maar een van de tests in het  
kader van de zogenaamde warmelandenproef die 
deel uitmaakt van het uitgebreide ontwikkelings en 
testprogramma van de voorbereiding op de seriepro
ductie. Zowel bij de winter als de hittetests worden 
de prototypes in de praktijk op korte tijd aan de be
lastingen van een compleet autoleven blootgesteld. 

Bij extreem hoge en lage temperaturen, op ijs, 
sneeuw, woestijnzand en grind registreren ervaren 
BMW ingenieurs met krachtige meettechnologie aan 
boord alle reacties van de wagen op de meest uit
eenlopende weers en wegomstandigheden en  
andere invloeden. Bij temperaturen waarbij elke  
batterij van een mobiele telefoon in een mum van  
tijd ontladen zou zijn, doorstaat het krachtige geïnte
greerde koelconcept van de hoogspanningsaccu de 
proef. Ook de onderdelen van de aandrijving en de 
ophanging worden zo onder extreme omstandigheden 
getest en op elkaar afgestemd. Urenlang wordt een 

nieuw preproductiemodel telkens opnieuw in de zon 
opgewarmd en weer afgekoeld. De ontwikkelaars 
testen zo niet alleen de werking van de elektrische 
systemen, maar ook de temperatuursbestendigheid 
van de materialen in het interieur. Er mag niets kraken 
of knappen, noch bij hoge, noch bij lage temperaturen. 
Ook de stofdichtheid van kappen, deuren en kleppen 
wordt uitvoerig getest in de woestijn. Een BMW mag 
wel veel stof doen opwaaien tijdens het afleggen van 
duizenden kilometers door duinen, savannes en 
struikvegetatie, maar binnenin mag daar niets van  
te merken zijn.

EXTREME 
ELEKTRO- 
MOBILITEIT.



Standaarduitrusting BMW Charging

BMW Charging is onze totaaloplossing voor het  
laden van uw BMW. Met de producten en services 
van BMW Charging beschikt u over talrijke aanbie
dingen op maat voor thuis en publiek opladen.  
Zo hebt u toegang tot een netwerk met wereldwijd 
meer dan 450.000 laadpunten* in stadscentra,  
op parkeerplaatsen en langs belangrijke verkeers

assen – inclusief High Power Chargingstations voor 
ultrasnel laden. Of het nu gaat om oplaad hardware, 
digitale services of diensten, ons aanbod groeit 
voortdurend. Daartoe behoren ook een  
installatieservice voor uw wallbox of een speciaal 
groenestroomtarief voor thuis opladen.

SNELLER LADEN. VERDER RIJDEN.  
MEER BELEVEN.
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Flexibel opladen met 
een vermogen tot 

11 kW

OVERAL THUIS – FLEXIBEL EN MOBIEL 
OPLADEN MET DE FLEXIBLE FAST 
CHARGER.
■ De standaard Flexible Fast Charger 
biedt maximale flexibiliteit bij het thuis  
opladen. De snellader past zich dankzij de 
verkrijgbare kabeladapter altijd aan de 
laadinfrastructuur aan en kan zowel op  
een huishoudelijk als op een industrieel 
stopcontact worden aangesloten. U kunt  
de compacte en gemakkelijk te vervoeren 
Flexible Fast Charger overal meenemen  
en uw BMW ook opladen in een ander 
“thuis”, bijvoorbeeld een tweede of  
vakantiewoning.

EENVOUDIG EN OVERAL OPLADEN – MET DE BMW 
CHARGING CARD EN DE LAADKABEL VOOR PUBLIEK 
OPLADEN. 
■ Lange ritten zijn met de nieuwe BMW iX bijzonder  
aangenaam – want u hebt alles bij u om publiek op te  
laden: met de BMW Charging Card hebt u naadloos  
toegang tot een groot laadnetwerk in verschillende  
landen – inclusief High Power Charginglaadstations voor 
ultrasnel opladen. Voor publiek opladen profiteert u in  
Europa van bijzonder aantrekkelijke en op de markt  
afgestemde tarieven, exclusief voor BMW bestuurders  
opgemaakt en voor klanten van nieuwe wagens het eerste 
jaar zonder vaste kosten. Met de standaard laadkabel 
(mode 3) voor publiek opladen met wisselstroom (AC) 
hoeft u uw nieuwe BMW iX onderweg alleen maar heel 
comfortabel en veilig aan te sluiten op een AClaadpaal van 
het BMW Chargingnetwerk – en kunt u hem eenvoudig 
opladen. 

■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting

* De beschikbaarheid van enkele uitrustingen en functies is afhankelijk  
 van motorversies of extra optionele uitrustingen. De markt en  
 productiebeschikbaarheid kan verschillen. Gedetailleerde informatie  
 over looptijden, standaard en extra uitrustingen vindt u op www.bmw.be  
 of bij uw BMW Partner.



Andere aanbiedingen van BMW Charging

BMW WALLBOX OM THUIS SNEL EN 
COMFORTABEL OP TE LADEN. 
□ Met de BMW Wallbox1 kunt u veilig, 
stressvrij en comfortabel opladen. Met de 
vast geïnstalleerde robuuste BMW Wallbox 
die geschikt is voor buitengebruik laadt u 

Breid uw laaduitrusting uit met oplossingen op maat 
van BMW Charging. Bijvoorbeeld een wallbox om uw 
wagen thuis nog comfortabeler op te laden, die onze 
installatieservice graag bij u thuis komt aansluiten en 
instellen. Of een groenestroomtarief uit hernieuwbare 

energie om uw nieuwe BMW iX thuis maximaal  
emissiearm op te laden en ermee te rijden. Of, of,  
of – met BMW Charging beleeft u de maximale  
verscheidenheid van moderne mobiliteit.

COMFORT KENT GEEN GRENZEN:  
OVERIGE AANBIEDINGEN VAN BMW CHARGING.

uw nieuwe BMW iX snel en betrouwbaar 
op met momenteel tot 11 kW (3-fasig). 
Naast zijn compacte afmetingen met typisch 
BMW design biedt de BMW Wallbox ook 
een comfortabel kabelbeheer inclusief 
stekker- en wandhouder. Dankzij de  

geïntegreerde detectie van storingsstroom 
en een service-app is een eenvoudige  
en voordelige installatie mogelijk – deze 
service voor de BMW Wallbox kunt u  
meteen bijboeken.

Andere aanbiedingen van BMW Charging

ULTRASNEL OPLADEN HEEFT  
EEN NAAM: IONITY.
Onderweg hebt u toegang tot het voortdu-
rend groeiende openbare laadnetwerk van 
BMW Charging, waartoe ook een uitgebreid 
aanbod van High Power Charging-stations 
(HPC) behoort bijvoorbeeld van onze 
partner IONITY langs de hoofdverkeers-
assen in heel Europa. Deze laadpunten 
kunnen door het navigatiesysteem in de 
wagen of met de app worden weergegeven 
– u hoeft alleen de passende filter in te  
stellen. Zo is ultrasnel opladen met gelijk-
stroom (DC) aan een HPC-laadpaal  
mogelijk: de accu van een nieuwe BMW iX 
bijvoorbeeld kan zo met een laadvermogen 
tot 200 kW in slechts 35 minuten van 10 tot 
80 procent worden opgeladen.

SMART WALLBOX. 
□ Nog slimmer laden van thuis uit: naast 
een laadvermogen tot 22 kW biedt de 
Smart Wallbox1 van onze partner uitgebreide 
connectiviteit. Zo worden nog meer slimme 
extra diensten voor intelligent laden mogelijk. 
De Smart Wallbox kan in een bestaand 
Home Energy Management-systeem worden 
geïntegreerd en comfortabel online worden 
bediend. Het is ook mogelijk de laadbeurten 
exact te registreren en factureren.

■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting
1 Uitrusting als optie verkrijgbaar via originele BMW accessoires.
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DE FLOW  
VAN EEN  
NIEUWE TIJD.

Een dag met een elektrische BMW van de huidige generatie belooft 
pure emoties – wat u ook doet met uw dag.

14:30 uur 's middags.  
De afspraak was een succes! Omdat de namiddag 
vrij is en u uw sportspullen en loopschoenen meege-
nomen hebt, volstaat een kort telefoontje naar een 
vriend die op de terugweg woont, en de afspraak om 
te gaan joggen is gemaakt. Voor het vertrek verbindt 
u nog snel uw BMW en het stopcontact met hoge 
stroomsterkte aan het huis met de Flexible Fast 
Charger – want zo haalt de lader zo veel mogelijk  
kilometers uit uw spontane loopafspraak.

18:00 uur 's avonds.  
Vrijwel geluidloos rolt de BMW onder de carport.  
De hoogspanningsaccu heeft weliswaar nog genoeg 
power voor heel wat meer kilometers, maar morgen 
is alweer een langere rit gepland. Daarom sluit u  
uw wagen comfortabel aan op de BMW Wallbox. 
Naast de toegang tot heel wat laadfuncties en uw 
laadgeschiedenis kunt u ook uw wagen, afhankelijk 
van energietarief en vertrektijd, automatisch op het 
gunstigste moment van energie voorzien. Na deze 
dag staat vast dat een BMW ook elektrisch altijd  
een BMW is – en een volgende dag vol dynamisch 
rijplezier staat al in de startblokken.

8:40 uur 's morgens. 
In huis zorgt een hete espresso voor opkikkering, 
buiten aan de nieuwe volledig elektrische BMW zorgt 
de BMW Wallbox daarvoor – de hoogspanningsaccu 
is er sneller mee opgeladen dan aan een normaal 
huishoudelijk stopcontact. U hebt op elk moment 
een overzicht van de actuele laadstatus via de My 
BMW App. U en uw elektrische BMW: startklaar!
 
De vertrektijd hebt u via My BMW App op 9:00 uur 
vastgelegd – zo zijn de hoogspanningsaccu en het 
interieur al optimaal op de juiste temperatuur inge-
steld op het moment van vertrek. Via de My BMW 
App hebt u uw profielfoto ingesteld. Bij het naderen 
wordt u door de 'Great Entrance Moments' begroet 
en wordt de autodeur met de Digital Key Plus al  
bij het naderen ontgrendeld. U wordt persoonlijk  
verwelkomd met een individuele profielfoto op het 
display en al uw persoonlijke instellingen worden al 
weergegeven. Dus instappen en vertrekken maar – 
slimmer is nauwelijks denkbaar. Snel nog met de 
BMW Intelligent Personal Assistant de gewenste  
My Mode SPORT selecteren en rijden maar!

10:15 uur 's morgens. 
BMW Maps toont nog 85 km tot de afspraak.  
De blauwe cirkel op de navigatiekaart toont in één 
blik dat het rijbereik niet volstaat. Op praktische  
wijze toont Connected Charging u direct mogelijke 
laadstations op de route in het Control Display.
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Sommige in de teksten vermelde functies en uitrustingen zijn extra uitrustingen 
en kunnen andere uitrustingen vereisen. De beschikbaarheid van uitrustingen is 
afhankelijk van het voertuigmodel en kan verschillen per land. Uw lokale BMW 
concessiehouder geeft u graag meer informatie.



Voorwoord: de vermenselijking van de technologie

DE VERMENSELIJKING  
VAN DE TECHNOLOGIE

In de nieuwe BMW iX wordt de Intelligent Personal 
Assistant voor het eerst in de geschiedenis van BMW 
ook visueel tot leven gewekt. Het BMW ontwikke-
lingsteam geeft inzicht in de ontwikkeling van dit  
visuele design. Hoe lichaamstaal werkt en welke 
inzichten daaruit relevant zijn voor de visualisering 
van kunstmatige personages, verklaart de Ameri-
kaanse Body Language-specialist Joe Navarro,  
die 25 jaar bij de FBI gewerkt heeft. 
 
De nieuwe generatie van de Intelligent Personal  
Assistant verschijnt niet opdringerig, maar doel
treffend in het gezichtsveld: het zijn enkele lichtge
vende witte deeltjes op het scherm die via de stem 
van de bestuurder tot leven gewekt worden en  
emoties kunnen communiceren. Dit minimalistische 
design werd gekozen uit duizenden verschillende 
ontwerpen die de voorbije jaren tijdens de design
ontwikkeling van BMW zijn ontstaan. 
 
“Het doorslaggevende punt bij dit project was het  
inzicht dat we de Intelligent Personal Assistant niet 
vanuit het perspectief van technologie of design 
moeten benaderen, maar vanuit het perspectief van 
echte mensen en hun nonverbale communicatie”, 
vertelt Jessica Covi, Experience Design Lead bij 
BMW en lid van het Intelligent Personal Assistantont
wikkelingsteam. “Vanaf dat moment was het ons om 
driedimensionaal bewegingsdesign te doen.” Het 
kernpersonage van de Intelligent Personal Assistant 
is geïnspireerd door een New AgeSherlock Holmes 
à la Benedict Cumberbatch en de moderne Q van 
James Bond (Ben Whishaw): “Altijd briljant en  
vastberaden, maar met een glimlach.”  
 
Bij de eerste experimenten in eigen huis had het 
team met een 3DKinectvideocamera enkele onder
zoeksdeelnemers gefilmd, die vragen met lichaamstaal 
moesten beantwoorden. “We hadden ook een witte, 

geanimeerde box, die naar binnen bewoog en de  
lichaamstaal van echte mensen volgde en kopieerde 
– een van de vele inspiraties voor de Intelligent  
Personal Assistant”, vertelt Jessica Covi. 
 
Dergelijke gedragsspiegelingen laten een subtiele 
werking zien. Dat wordt ook bevestigd door de voor
aanstaande Amerikaanse Body Languagespecialist 
Joe Navarro, die 25 jaar als agent en supervisor bij 
de FBI gewerkt heeft. Hij heeft daar een duidelijke 
verklaring voor: “Er bestaat een hele reeks gedra
gingen die duidelijk maken dat we ons goed voelen.  
De hersenen zijn binair: we voelen ons goed of niet 
goed. De mens moest zich zo ontwikkelen – anders 
zou het te ingewikkeld zijn om een baby op te voeden. 
Als we ons goed voelen, zijn onze gebaren meestal 
zachter en onze gezichtsspieren ontspannen. We 
hebben de neiging om meer te glimlachen, om ons 
toe te keren naar de persoon met wie we praten, om 
onze handpalmen meer te gebruiken. Als we al deze 
gedragingen willen zien, kunnen we gewoon naar 
een moeder en een baby kijken terwijl ze interageren, 
of naar twee geliefden. Dan zie je aan het gedrag 
dat ze zich goed voelen, veel spiegeling. Ze kopiëren 
elkaars gedrag. Het meest opvallend is de ontspanning 
van de gezichtsspieren.” 
 
Ook het BMW Design Team houdt zich steeds  
meer bezig met dit menselijke gedragsysteem.  
“We evolueren naar een nieuw tijdperk van ervarings
ontwerp, waarin we ons bezighouden met het  
aspect van de vermenselijking van technologie”,  
zegt Jessica Covi. “Want technologie is nog mooier 
als ze verrast. Daar werken we aan.”

De BMW User Experiencedesigners analyseren elk 
aspect van de zogenaamde “customer journey” en 
vinden wat nodig is, hoe en op welk moment. De 
BMW bestuurder en de passagiers moeten zich op 
elk moment goed voelen. Daarbij hoort ook dat de 

Design van de Intelligent Personal Assistant
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Functies die persoonlijke gegevens verwerken zijn niet beschikbaar in het gast
profiel. Daartoe behoren o.a. geselecteerde navigatiefuncties en het opslaan 
van favorieten. Dergelijke functies kunnen alleen gebruikt worden wanneer u 
met een BMW ID aangemeld bent om beschermd te zijn tegen onbevoegde 
toegang bij het opslaan van gevoelige, persoonlijke gegevens. Meer informatie 
over gegevensverwerking vindt u in de ConnectedDrive privacyrichtlijnen/
dienstbeschrijvingen.

interactie met de Intelligent Personal Assistant intuïtief 
en natuurlijk werkt. “Ze is gebaseerd op gedragspa
tronen die je niet van nul af aan hoeft te leren, maar 
al beheerst”, zegt Jessica Covi. “Zo creëren we een 
systeem met een eenvoudige structuur en een inspi
rerend verloop dat uitnodigt om meer te leren.” Body 
Languagespecialist Joe Navarro is al meer dan 20 
jaar verbonden met het merk BMW, zegt hij. Pas  
begin dit jaar heeft hij weer een nieuwe, witte BMW 
5 Reeks in ontvangst genomen.

De expert is vertrouwd met de visualisatie van virtuele 
personages en hij adviseert grote filmstudio's zoals 
Pixar over de animatie van figuren. “Hoe dichter we 
bij de menselijke ervaring komen, hoe beter het is”, 
zegt hij. Zijn concrete voorbeelden maken duidelijk 
wat de uitdaging is bij de animatie. “Als ik iets bena
druk, trek ik mijn wenkbrauwen op – gedrag dat de 
zwaartekracht trotseert. Artificiële intelligentie detec
teert zoiets vaak niet, ook niet het beloningssysteem 
tussen mensen. Als we bijvoorbeeld goed met elkaar 
kunnen opschieten en van het gezelschap van de 
ander genieten, belonen we elkaar met een heel 

lichtjes ontspannen gezicht. Onze pupillen vergroten 
en verkleinen. Hoe dichter je bij de visualisatie van 
kunstmatige personages bij dergelijke – slechts lichte – 
lichaamsbewegingen komt, des te overtuigender  
benader je het menselijk gedrag. Artificiële intelligentie 
doet soms te veel, omdat ze niet weet dat de mens 
zich in het echte leven vaak slechts in heel beperkte 
mate beweegt.” Als je begrepen hebt dat mensen 
niet naar perfectie streven, maar naar psychologisch 
welzijn, kun je ze gemakkelijker voor een zaak winnen. 
Het BMW Design Team heeft hiermee rekening  
gehouden bij het visuele design van de Intelligent 
Personal Assistant – ook al is het op andere manieren 
tot deze inzichten gekomen. De Californische  
psychologieprofessor Albert Mehrabian bijvoorbeeld, 
die gespecialiseerd is in het belang van verbale  
en nonverbale boodschappen in de emotionele 
communicatie, was voor de designers van BMW  
een belangrijke inspiratiebron. Des te mooier dat de 
experts het los van elkaar eens zijn.



Connectiviteit

■ Met de BMW iDrive van de volgende generatie wordt  
de relatie tussen u en de nieuwe BMW iX naar een hoger 
niveau getild. Al bij het naderen van de wagen creëert het 
nieuwe systeem met de “Great Entrance Moments” op ideale 
wijze een brug tussen analoge en digitale technologie. 
Daarbij opent het bijbehorende nieuwe BMW Operating 
System 8 een persoonlijke en proactieve dialoog tussen  
u en de nieuwe BMW iX – en nieuwe horizonten voor uw  
rijervaring.  

□ Nooit eerder was de verbinding tussen bestuurder en 
wagen directer en intuïtiever. Het bedieningsconcept volgt 
de holistische filosofie om elke functie en elk stukje infor
matie zo eenvoudig en comfortabel mogelijk ter beschikking 
te stellen. 
Natuurlijke taal en Touch en Gesture Control komen op  
de voorgrond. Fysische toetsen werden tot een relevante 
selectie herleid en in een innovatief bedieningscentrum in 
de vrijstaande middenconsole samengebracht. Op het 
Control Display kan alle inhoud van uw voorkeur individueel 
worden geconfigureerd op alle relevante weergaveplaatsen 
en wordt die meteen zichtbaar – zo creëert het nieuwe 
BMW Operating System 8 een volledig nieuwe totaaler
varing in de wagen, die precies op u is afgestemd. 

■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting
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Dompel u onder in een volledig nieuwe wereld – en 
blijf toch verbonden met alles wat u belangrijk vindt: 
in de nieuwe BMW iX wordt u verwelkomd door de 
meest emotionele, meest gepersonaliseerde en 
comfortabelste rijervaring in een volledig elektrische 
BMW, op een unieke wijze gecombineerd met een 
digitaal design. Beleef hightech precies op uw  

behoeften afgestemd – en altijd helemaal uptodate. 
Digitale intelligentie die elke rit aangenamer en veiliger 
maakt. Een uniek intuïtief design dat duidelijk op de 
bestuurder is gericht. Ervaar hoe goed het aanvoelt 
om perfect verbonden te zijn – met en in uw nieuwe 
BMW iX.

EUFORIE LEEFT VAN INNOVATIE.



Connectiviteit

■ Als het BMW Operating System 8 het hart van een  
ontmoeting met de nieuwe BMW iX is, dan is de BMW  
Intelligent Personal Assistant* de ziel ervan. Gewoon 
“Hey BMW” of een door u vrij gekozen activeringswoord 
volstaan en hij is al – zonder een druk op een knop – op  
elk moment voor u beschikbaar. Hij regelt de temperatuur, 
speelt muziek af of staat u als betrouwbare expert voor  
de nieuwe BMW iX met nuttige informatie bij. 
De BMW Intelligent Personal Assistant helpt proactief om 
terugkerende activiteiten te automatiseren en hij verklaart 
ongebruikte voertuigkenmerken. 

Technologie wordt nuttig wanneer  
ze ons dagelijks leven aangenamer, 
comfortabeler en mooier maakt –  

of alles tegelijk.
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* De beschikbaarheid van enkele uitrustingen en functies is afhankelijk  
 van motorversies of extra optionele uitrustingen. De markt- en productie- 
 beschikbaarheid kan verschillen. Gedetailleerde informatie over looptijden,  
 standaard- en extra uitrustingen vindt u op www.bmw.be of bij uw  
 BMW Partner.

■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting

■ De sleutel tot een buitengewone ervaring: de BMW Live 
Cockpit Navigation Plus creëert alle voorwaarden voor 
een perfecte – en volkomen nieuwe – User Experience:  
de intuïtieve, natuurlijke interactie tussen u en uw nieuwe 
BMW iX. De vloeiende combinatie van een 12,3“ instrumen-
tencombi en het 14,9“ Central Information Display staat 
haast vrij zwevend boven het ruime instrumentenbord en 
past harmonieus in het duidelijk gestructureerde interieur. 
Elke functie, elk stukje informatie is precies dan en precies 
zo beschikbaar als u het wenst. Zo wordt elke ontmoeting 
tussen u en de nieuwe BMW iX nog aangenamer, nog  
menselijker en nog onvergetelijker.



Rijhulpsystemen

Technologisch nauwkeurig geoptimaliseerd voor uw 
eisen: de nieuwe BMW iX staat altijd aan uw zijde  
en biedt u ook in uitdagende rijsituaties betrouwbare 
ondersteuning met een hele reeks standaard rijhul-
psystemen. Tot de uitgebreide veiligheidsuitrusting 
behoren Lane Departure Warning met terugvoering 
naar de rijstrook en de botswaarschuwing met  
afremfunctie. Daarnaast zijn uitgebreide parkeer-

functies zoals de achteruitrijcamera met Panorama 
View, de Reversing Assistant en Park Assist voor 
parkeerplaatsen in de lengte-, dwars- en hoofdrichting 
standaard aan boord – dat allemaal opdat u zich  
tijdens elke rit perfect geborgen zou voel en elke  
situatie probleemloos het hoofd zou kunnen bieden.

MET ZEKERHEID ALLES  
ONDER CONTROLE.
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1 Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om het geautomatiseerde  
 parkeren in overeenstemming met het verkeersreglement steeds in het  
 oog te houden.
2 Duisternis, mist en sterk tegenlicht kunnen de werking beïnvloeden.

* De beschikbaarheid van enkele uitrustingen en functies is afhankelijk  
 van motorversies of extra optionele uitrustingen. De markt- en productie- 
 beschikbaarheid kan verschillen. Gedetailleerde informatie over looptijden,  
 standaard- en extra uitrustingen vindt u op www.bmw.be of bij uw  
 BMW Partner.

■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting

□ Het Driving Assistant Pack Professional2 biedt u meer 
comfort en veiligheid in eentonige of onoverzichtelijke  
rijsituaties: naast de functies van het Driving Assistant  
Pack omvat het talrijke andere functies die uw rit nog  
aangenamer en veiliger maken. De Active Cruise Control 
met Stop&Go functie* incl. botswaarschuwing vooraan 
met remingreep houdt tot aan 200 km/u de gewenste  
snelheid en de ingestelde afstand tot het vooropliggende 
voertuig aan.
De Steering & Lane Control Assistant met uitgebreide 
functies* ondersteunt u bij lange ritten door de regeling 
van de snelheid en de stuurfunctie over te nemen, en helpt 
u zo ontspannen te rijden.
De Crossing Traffic Warning voor- en achteraan onder-
steunt u in onoverzichtelijke situaties, bijvoorbeeld bij  
smalle opritten of bij het parkeren of weer wegrijden,  
door uw nieuwe BMW iX bij slecht zichtbaar dwarsverkeer 
af te remmen.
Bijzonder overzichtelijk: de werking van de afzonderlijke  
rijhulpsystemen kan dankzij Assisted View in de instru-
mentencombi worden weergegeven als 3D-omgeving.

□ Met het Parking Assistant Pack Plus1 zorgt zelfs parkeren 
in de nieuwe BMW iX voor vreugde: naast de functies van 
het standaard Parking Assistant Pack vergemakkelijken  
camera's in de nieren, de buitenspiegels en de achterklep 
het manoeuvreren en parkeren. Wanneer u opnieuw verder 
rijdt, kunnen met de BMW Drive Recorder bijvoorbeeld 
mooie trajecten worden opgenomen en  
later met Remote View 3D* op de smartphone worden  
opgeroepen. Een bijzondere veiligheidsfunctie treedt op 
wanneer de antidiefstalinstallatie geactiveerd wordt: er 
worden automatisch foto's van de omgeving van de  
wagen gemaakt en naar de My BMW App gestuurd.



Exterieurdesign

Een streepje, een woord, een gebaar – echt grote 
ideeën laten het complexe varen om de essentie tot 
uitdrukking te brengen. De nieuwe BMW iX en de 
nieuwe BMW iX met Sportpakket zijn de absolute 
belichaming van deze baanbrekende stelregel.  
Gekenmerkt door sculpturaalmonolithische verhou

dingen trekt hun exterieurdesign onmiddellijk alle 
aandacht naar zich toe. Elk detail versmelt met de 
door spaarzame lijnen getekende sculptuur. Het  
resultaat is een esthetiek die een eenvoudig  
antwoord geeft op de complexe vraag naar onver
getelijk design.

HET EXTERIEURDESIGN VAN  
DE NIEUWE BMW iX.
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“De BMW iX toont hoe we nieuwe  
technologieën een zeer modern en  
emotioneel design kunnen geven.”

Adrian van Hooydonk 
Directeur BMW Group Design



Exterieurdesign

Het gezicht van een nieuwe beweging: wat de nieuwe 
BMW iX drijft, is meer dan zijn aandrijving. Zijn design 
belichaamt al de ambitie om mobiliteit eenvoudiger 
en aangenamer te maken. Zijn karaktervolle voorkant 
staat voor een krachtige présence en dynamiek van 
ongeziene aard.

■ Zijn monolithisch-sculpturaal vormgevingsprincipe 
wordt al in de karaktervolle voorkant tot uitdrukking 
gebracht: centraal staan de verticale dubbele nieren, 
waarvan het gesloten uitzicht een symbool is voor 
de innovatieve aandrijving, net als accenten aan de 
opvallende luchtinlaten. Daarover spant zich een 

krachtig driedimensionaal gevormde motorkap,  
geflankeerd door bijzonder slanke koplampen – een 
vooraanzicht dat met veel fijngevoeligheid dynamiek 
en een krachtige présence op een ongeziene manier 
combineert.

□ Het frontdesign met het Sportpakket ziet er bijzonder 
fascinerend en modern uit. Gesloten driehoekige  
elementen benadrukken de zelfbewuste breedte van 
de nieuwe BMW iX. De dynamische trapeziumvorm 
van het centrale designelement versterkt het sportieve 
totaaleffect nog meer.

HET FRONTDESIGN VAN DE NIEUWE BMW iX  
EN BMW iX MET SPORTPAKKET.
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■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting

SCULPTURALE MOTORKAP.
■ De sculpturaal gevormde motorkap  
omsluit de nieren, omhult ze naadloos  
aan de bovenkant en leidt ze eronder als 
een turbine verder – wat de voorkant in 
combinatie met de smalle koplampen 
kracht en dynamiek verleent.

MODERN KOPLAMPDESIGN.
■ De smalste koplampen die tot nu toe bij 
BMW in serie werden gemaakt, symboliseren 
de digitale intelligentie van de nieuwe BMW 
iX. De dagrijlichten zijn tweedimensionaal 
grafisch uitgevoerd en accentueren de  
monolithische designtaal van de wagen.



Exterieurdesign

■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting

FRAMELOZE DEUREN.
■ Voor het eerst bij een BMW X-model zijn  
de deuren volkomen frameloos uitgevoerd. 
Zo ontstaat van de A- tot de D-stijl een vlak 
lopende zijgrafiek, die enerzijds het nieuwe 
gereduceerde design maximaal ondersteunt 
en anderzijds van het instappen in de nieuwe 
BMW iX een fascinerende ervaring maakt.

GEÏNTEGREERDE ZIJSPIEGELS.
■ De zijspiegels zijn voor het eerst in de 
venstergootlijst geïntegreerd: de spiegelvoet 
springt er met een vloeiend gebaar uit en 
omhult de zijspiegel langs onderen.

ELEKTRISCHE DEUROPENERS.
■ Vlak geïntegreerd en met naadloze inleg: 
de nieuwe elektrische deuropeners vormen 
samen met de frameloze deuren een  
vrijwel vlak zijaanzicht, dat even modern  
als dynamisch-elegant overkomt. Sierlijsten 
rond de greepopening zorgen daarbij voor 
een hoogwaardige en exclusieve highlight.
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Icoon van een nieuw zelfbewustzijn: binnen duidelijk 
gedefinieerde proporties vormen strak getekende 
vlakken een krachtig koetswerk. Door een gerichte 
reductie van de karakterlijnen en volledig vlak geïnte-
greerde deuropeners krijgt de designtaal van de 
nieuwe BMW iX een maximale uitstraling – weinig 
maar doeltreffend is hier het principe. 

■ Het koetswerk loopt achteraan af en vormt een 
elegant, dynamisch silhouet. De wielkasten daaren-
tegen zijn omlijst door opvallende rechthoekige  
contouren, die als zelfbewust grafisch element naar 

de wielkasten van de eerste BMW X-modellen  
verwijzen. Daartussen loopt een sierlijst langs de 
wagen – een blikvanger die tegelijkertijd op de  
innovatieve accutechniek onderaan in de wagen  
zinspeelt.

□ Met het Sportpakket komt het atletische karakter 
van de nieuwe BMW iX nog opwindender voor de 
dag. Dankzij de in Schwarz hochglänzend gelakte 
zijdrempels en exclusieve 21" of 22" velgen ziet  
het zijaanzicht er opwindend anders en nog  
dynamischer uit.

HET ZIJDESIGN VAN DE NIEUWE BMW iX.

“Het monolithische design met spaarzame  
maar heldere lijnen geeft blijk van  

karakter en geeft de wagen een krachtige  
uitstraling. De BMW iX ziet er robuust en  

tegelijkertijd clean en elegant uit.”
Domagoj Dukec  

Hoofd BMW Design



Exterieurdesign

DESIGNELEMENTEN IN TITANBRONZE.
□ Zo trekt u alle aandacht: naar beneden 
open elementen in Titanbronze geven  
een opvallend accent van hoge kwaliteit en 
benadrukken de zelfbewuste breedte van 
het achteraanzicht. In combinatie met het 
Sportpakket is het diffusorinzetstuk achter-
aan in sportief Schwarz hochglänzend  
uitgevoerd.

SMALLE ACHTERLICHTEN.
■ De zeer smalle achterlichten zijn in één 
stuk uitgevoerd en zien er daardoor zeer 
modern en helder uit. Ze reiken tot ver  
in de achterkant voor een maximale  
breedte-indruk. Door hun modern geïnter-
preteerde L-vorm en sterk gecontourd spel 
van vlakken zien ze er onmiskenbaar uit. 
Vooral 's nachts wordt de grafische lichten-
scenering van de nieuwe BMW iX een  
visuele ervaring.

Exterieurdesign 38 | 39

De opvallende, dynamische achterkant geeft de nieuwe 
BMW iX een passend sluitstuk: zonder afleidende kleine 
details ziet het gemodelleerde, grote spel van vlakken er 
bijzonder hoogwaardig en expressief uit.

■ Een brede schouderpartij benadrukt de zelfbewuste 
stand van de nieuwe BMW iX. Daarbij versterken de eendelige 
en smalste achterlichten die ooit bij BMW ingebouwd  
werden dit effect nog meer. De achterklep strekt zich –  
volledig zonder scheidingsvoegen – over de hele breedte 
van de achterkant uit en laat het monolithische design-
principe op fascinerende wijze tot uiting komen.

■ In de achterschort zelf leggen in kleur contrasterende  
diffusorelementen een visueel accent op het innovatieve 
aandrijfconcept van de nieuwe BMW iX: design dat het  
achterliggende concept zichtbaar maakt, verleent de  
nieuwe BMW iX zijn onvergetelijke, moderne uitstraling.

□ Superieur bewegingsplezier staat diep in het design-DNA 
van de nieuwe BMW iX geschreven: met het Sportpakket 
vertoont de bumper een fascinerende eigen geometrie.  
De diffusorelementen zijn hier in koetswerkkleur gelakt en 
accentueren de sportieve, brede look van de achterkant. 

■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting

HET ACHTERDESIGN VAN DE NIEUWE BMW iX  
EN BMW iX MET SPORTPAKKET.



Het exterieur van de nieuwe BMW iX valt onmiddellijk 
op in acht fascinerende lakkleuren met accenten  
in Titanbronze, Schwarz hochglänzend of BMW i 
Blau. Van klassiek-edel tot dynamisch-sportief  

onderstreept elke nuance een ander aspect van  
zijn uniek karakter – voor een uitstraling die bij  
elke ontmoeting opnieuw fascineert.

MEER DAN KLEUR: EMOTIE.

Exterieurwerelden

UNI METALLIC

BMW INDIVIDUAL

1 Enkel verkrijgbaar in combinatie met Sportpakket.
2 Niet verkrijgbaar in combinatie met Sportpakket.

[ BMW configurator ] Stel met de configurator uw eigen persoonlijke BMW  
samen. U kunt kiezen uit alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen.  
Meer informatie op www.bmw.be

[ Kleurkaarten ] De hier getoonde kleuren geven u een eerste indruk van de 
kleuren en materialen van uw BMW. Uit ervaring weten we echter dat de gedrukte 
kleuren de werkelijke tint van de lak, de bekleding en de decoratieve lijsten niet 
waarheidsgetrouw weergeven. Daarom raden we u aan de keuze van de kleuren 
te bespreken met uw BMW Partner. Hij toont u bovendien graag stalen en geeft 
advies indien u speciale wensen hebt.

■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting

■ 300 Alpinweiß uni □ A96 Mineralweiß metallic1 □ A90 Sophistograu  
Brillanteffekt metallic

□ 475 Saphirschwarz  
metallic

□ C57 BMW Individual 
Aventurinrot metallic1

□ BMW Individual Storm 
Bay metallic1

□ C35 Blue Ridge Mountain 
metallic

□ C1M Phytonicblau metallic
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■ Elementen in de signatuurkleur Blau leggen een gericht 
accent dat naar de innovatieve aandrijving verwijst.2

□ Het Sportpakket omvat designaccenten in Schwarz 
hochglänzend zoals de sierlijsten op de zijkanten en de 
deurgrepen.

□ De BMW Individual Exterieur Line Titanbronze verleent 
de iX een luxueuze verschijning. In het Sportpakket zijn  
details zoals de nierengrafiek, de onderste zijvensterlijsten 
incl. buitenspiegelvoet, de deurgrepen en het modelopschrift 
aan de achterkant in Titanbronze uitgevoerd.

□ De Shadow Line2 met exterieur in Schwarz hochglänzend 
geeft de wagen in de basisuitvoering een nog sportiever en 
eleganter accent.

□ In de BMW Individual Exterieur Line Titanbronze verlenen 
sierdelen in Titanbronze de wagen een onmiskenbare,  
luxueuze verschijning.



Shy Technology in exterieur en interieur

SHY TECH
Hoogwaardig minimalisme met de modernste technologie

De nieuwe BMW iX combineert de meest innovatieve 
technologieën van de moderne autoproductie.  
Tegelijk volgt hij een designfilosofie die de mens  
en zijn streven naar rust, helderheid en reductie 
centraal stelt. Hoe kunnen deze verwachtingen  
gecombineerd worden? Het antwoord is “Shy Tech”, 
geavanceerde technologie die op de voorgrond 
treedt net wanneer ze nodig is, maar anders  
onzichtbaar blijft.

In een symbiose van hightech en ontspanning een 
ruimte vol levenskwaliteit laten ontstaan – zo luidde 
het leidmotief van de designers van de nieuwe BMW 
iX. Geïnspireerd door moderne boetiekhotels is de 
wagen consequent van binnen naar buiten vormge-
geven, altijd met de behoeften van de bestuurder en 
de passagiers in het oog. Deze ambitie leidde ook 
tot de ontwikkeling van geheel nieuwe oplossingen 
voor functionele elementen.

“Als een warme, persoonlijke sfeer gecreëerd moet 
worden, zijn klassieke knoppen, schakelaars en  
bedieningsschermen gewoonweg misplaatst”, zegt 
Matthias Junghanns, Head of Interior Design BMW i. 
“Het trefwoord daarvoor is Shy Tech – met dit begrip 
bedoelen we creatieve oplossingen om bepaalde 
technologieën in de wagen pas zichtbaar en bedien-
baar te laten worden wanneer de bestuurder en de 
andere inzittenden ze echt nodig hebben.”

Waar de middenconsole van gewone wagens  
opvalt door een verzameling toetsen en schakelaars, 
glijdt de blik in de nieuwe BMW iX over harmonieuze 
oppervlakken en een fascinerend lijnenspel. De 
meeste functies worden digitaal bediend. Spaarzame, 
bijzonder luxueus uitgevoerde knoppen en schake-
laars fungeren als functionele en visuele highlights – 
want Shy Tech betekent niet achterwege laten, maar 
wel een harmonieuze integratie van esthetische 
vormgeving en doordachte functionaliteit.  

Het beste voorbeeld daarvan is het grootste ooit bij 
BMW gemonteerde panoramisch doorschijnend 
schuifdak Sky Lounge met elektrochromatische  
verdonkering. Het glas ervan kan met een druk op  
de knop helder of ondoorzichtig worden ingesteld. 
Daardoor is een binnenhemel overbodig, wat niet  
alleen bijzonder elegant oogt, maar ook meer  
hoofdruimte biedt.

Deze aanpak om de behoeften van de klant centraal 
te stellen, strekt zich vanuit het interieur consequent 
verder tot in het exterieurdesign – bijvoorbeeld tot 
aan de iconische BMW nieren. “Omdat de nieren 
door de zuiver elektrische aandrijving geen radiator-
functie meer moeten vervullen, neemt ze in de nieuwe 
BMW iX de rol van een “intelligentievlak” in, dat 
naadloos verschillende sensoren integreert om het 
rijden te ondersteunen en de zelfbewuste gezichts-
uitdrukking van de wagen definieert”, verklaart Dirk 
Müller-Stolz, Head of Exterior Design BMW i. Zelfs 
dagelijkse functies tonen zich van hun beste kant:  
zo bevindt de klep om het sproeiwater bij te vullen 
zich onder het BMW embleem op de motorkap.  
Ook hier werd de functie in de vorm geïntegreerd,  
om een moderne sculptuur te creëren die het dage-
lijkse leven van de bestuurder gemakkelijker maakt.
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Interieurdesign

Levensruimte. Lievelingsplek. Speelplaats voor de 
zintuigen. Absoluut welbehagen is de basisregel die 
in de nieuwe BMW iX door een innovatieve designfi
losofie werkelijkheid wordt. De inspiratie van edele 
boetiekhotels is al even voelbaar als het streven om 
door de royale ruimte en de vlakken een oase van 
aandacht en rust in het dagelijkse leven te creëren. 

Zorgvuldig geselecteerde intelligente functies en in
tuïtieve technologieën vormen fascinerende design
highlights, maar versmelten verder discreet met een 
interieur dat duidelijk maakt: in deze toekomst staan 
u en uw behoeften centraal.

HET INTERIEURDESIGN VAN  
DE NIEUWE BMW iX.

“Wij hebben de BMW iX als mobiele ruimte  
voor meer levenskwaliteit ontworpen.  

Een nieuwe “lievelingsplek” waar we alles  
zelf kunnen bepalen en ontspannen.”

Domagoj Dukec  
Hoofd BMW Design
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Interieurdesign

PANORAMISCH DOORSCHIJNEND 
SCHUIFDAK SKY LOUNGE.
□ Een visie van licht, lucht en ruimte: het 
doorlopende panoramisch doorschijnend 
schuifdak Sky Lounge laat het interieur in 
zonlicht baden en creëert een uitnodigende, 
vriendelijke sfeer die het interieur en de bui
tenwereld met elkaar verbindt. Indien nodig 
wordt het glas ondoorzichtig – zonder 
schuifbinnendak.

De frameloze deur gaat open. De fascinatie begint: 
al bij het instappen creëert de nieuwe BMW iX een 
volledig nieuw gevoel van ruimte, dat zowel tot actief 
rijden als tot ontspannen welbehagen uitnodigt. 

MODERNE BEHAAGLIJKE SFEER IN DE NIEUWE BMW iX  
EN BMW iX MET SPORTPAKKET.

VEEL BEENRUIMTE.
■ Veel vrije ruimte – zelfs voor de benen: 
zonder middentunnel onder het instrumen
tenbord ziet het hele interieur er niet alleen 
bijzonder ruim uit, maar biedt het ook veel 
beenruimte en zelfs een comfortabele 
doorsteek naar de plaats ernaast.

Door het grote panoramisch doorschijnend schuifdak 
baadt het interieur in een zee van licht. Er ontstaat 
een sfeer geïnspireerd door moderne boetiekhotels.

ZETELS MET GEÏNTEGREERDE HOOFD-
STEUNEN. 
■ Achteroverleunen in een wereld van  
comfort en elegantie: de uiterst comfortabele 
zetels van de nieuwe BMW iX worden  
harmonieus bekroond door een geïnte
greerde hoofdsteun, die dankzij een zwarte 
opening bijzonder modern en licht oogt.  
In combinatie met de optionele interieur
designs 'Loft' en 'Suite' zorgt de opening  
in de elegante tint Goldbronze voor een  
bijzonder aantrekkelijk accent.
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■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting

ACHTERCOMPARTIMENT  
MET LOUNGESFEER. 
■ Op de brede zitbank vinden tot drie  
personen een royaal zit en ruimteaanbod. 
Door het ontbreken van de middentunnel 
en een volledig vlakke vloer in het interieur 
ontstaat een grotere beenruimte die elke rit 
nog comfortabeler maakt. De aangename 
bekleding met opvallende diagonale stiksels 
reikt daarbij tot in de deuren, en de buitenste 
zitplaatsen zijn voorzien van geïntegreerde 
hoofdsteunen – allemaal voor een heel  
bijzondere loungesfeer, ook achterin.

■ Met een design van heldere lijnen en  
grote vlakken trekken highlights zoals de 
vrij zwevende middenconsole die doet  
denken aan een edele koffietafel of het  
bijna vrijstaand ogende BMW Curved  
Display de aandacht naar zich toe.  
Bijzonder comfortabele nieuw ontworpen 
zetels accentueren deze sfeer nog meer 
door hun slanke verhoudingen en hun  
duurzame materialen.

■ Een minstens even groot effect heeft 
echter ook dat wat de designers van BMW 
hebben weggelaten: zonder middentunnel 
wordt u al in de cockpit omgeven door het 
gevoel van uitnodigende bewegingsvrijheid, 
dat zich tot in het loungeachtig gevormde 
achtercompartiment uitstrekt. De toetsen 
en bedieningselementen werden tot het 
noodzakelijke beperkt en passen harmonieus 
in een interieur dat rust, geborgenheid en 
helderheid uitstraalt. Ontdek uw nieuwe  
lievelingsplek: in de nieuwe BMW iX.



Interieurdesign

Inspirerend en veelzijdig geïnterpreteerd voor de  
toekomst: in de nieuwe BMW iX versmelten design 
en technologie tot een ervaring die meer is dan de 
som van haar delen. Zelfs de intuïtieve interactie  
met de wagen met de stem, gebaren of aanraking 
veroorzaakt vreugde. Elk bedieningselement past 
met zijn eigen essentiële functie naadloos in het  
totaalconcept – of creëert door een combinatie  
van doordachte functie en fascinerende vorm 
wow-effecten die elke rit weer uniek maken.

□ Zo staat bijvoorbeeld het frameloze BMW Curved 
Display als een kunstwerk in een galerij haast vrij 
zwevend op het slanke en platte instrumentenbord. 
Samen met het harmonieus en vrijwel onzichtbaar  
in het dashboard geïntegreerde Head-Up Display1 
vormt het de visuele focus: hier stromen alle functies 
en informatie van de nieuwe BMW iX samen, geor-
kestreerd door de consequent doorontwikkelde BMW 
iDrive met het intelligente BMW Operating System 8.

■ Maar ook highlights zoals het iconische stuur – voor 
het eerst in de geschiedenis van BMW hexagonaal 
uitgevoerd – of het innovatieve bedieningscentrum  
in de vrijstaande middenconsole laten het principe 
van de intelligente reductie tot in elk detail zicht- en 
voelbaar worden.

DE COCKPIT VAN DE NIEUWE BMW iX.
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WEERGAVE-EENHEID MET  
BMW CURVED DISPLAY. 
■ Het BMW Curved Display staat vrijwel vrij 
zwevend op het brede instrumentenbord.  
Bestaande uit het 14,9" grote Central Infor-
mation Display en de 12,3" instrumenten-
combi vormt de eenheid uit één stuk de 
volgende generatie van de Human Machine 
Interface. Het BMW Curved Display fasci-
neert door zijn perfect op de bestuurder  
gerichte informatieweergave en een  
ergonomisch geoptimaliseerde, intuïtieve 
bediening met de stem, gebaren of  
aanraakfunctie.

HEXAGONAAL STUUR. 
■ De toekomst stevig in de hand: voor het 
eerst in de geschiedenis van BMW wordt de 
nieuwe BMW iX met een zeshoekig gevormd 
stuur bediend. De op de racesport geïnspi-
reerde contour van het stuur optimaliseert 
het instap- en zitcomfort en het zicht op het 
BMW Curved Display en verduidelijkt zo ook 
visueel het begin van een nieuw tijdperk.

NIEUW ONTWORPEN KEUZEHENDEL.
■ Een moderne tuimelschakelaar vervangt 
de klassieke keuzehendel en volgt zo  
consequent het idee van de intelligente  
reductie. Zo kunnen alle belangrijke en  
intelligent op de middenconsole geplaatste 
controlefuncties intuïtief en comfortabel  
bediend worden. 

INTERIEURAFWERKING CLEAR&BOLD
□ De middenconsole straalt een echte  
behaaglijke sfeer uit. Ze staat vrij tussen  
de voorzetels en verspreidt het aura van 
een exquis meubelstuk. Geselecteerde  
bedieningselementen zoals de tuimelscha-
kelaar, de centrale bedieningseenheid  
en de audiorol trekken de aandacht. De 
middenconsole ziet er in combinatie met  
de uitrusting Clear & Bold bijzonder luxueus 
uit: hier glijden de vingers zacht over het 
fijnste openporige notenhout en de vele be-
dieningselementen in geslepen kristalglas.

■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting
1 Met polaroid-zonnebrillen zijn de aanduidingen op het Head-Up Display slechts  
 beperkt leesbaar. De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting.  
 Voorwaarde voor de weergave is de aanschaf van extra uitrustingen.
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HET INTERIEURDESIGN ATELIER.
■ In het interieurdesign Atelier zijn behalve de kleur Oyster 
ook Schwarz en Mokka beschikbaar. Door zijn uitgebreide 
naadbeeld en de combinaties van geperforeerde en 
niet-geperforeerde zones in zijn plantaardig kunstleder  
creëert het een moderne, hoogwaardige sfeer.
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HET INTERIEURDESIGN SUITE.
□ Het allerfijnste met olijfbladeren gelooid natuurleder in 
de kleuren Castanea of Amido bevindt zich in het interieur-
design Suite niet alleen op de zetels, maar ook het instru-
mentenbord, de deurbekledingen en de middenconsole  
zijn ermee bekleed. Accentcomponenten en bedienings-
elementen in elegant Goldbronze ronden het luxueuze  
karakter van dit interieurdesign harmonieus af.

HET INTERIEURDESIGN LOFT.
□ De combinatie van stof en microvezels creëert in het  
interieurdesign Loft Stonegrey een visueel moderne en 
aantrekkelijk aanvoelende sfeer. Contrastnaden in de zetels 
en deurbekledingen en accenten en bedieningselementen 
in Goldbronze zorgen voor elegante highlights.

■ Standaarduitrusting  □ Extra uitrusting



Voorwoord: Al van bij het begin aan het einde denken

AL VAN BIJ HET BEGIN  
AAN HET EINDE DENKEN

Duurzaamheid in de kijker

In het BMW interieurdesign spelen duurzame  
materialen een steeds grotere rol. Daniela Bohlinger, 
Head of Sustainability BMW Group Design, ont-
moette Giulio Bonazzi, CEO van het Italiaanse  
bedrijf Aquafil, in de vestiging in Ljubljana. Daar 
wordt ECONYL®-garen gemaakt van gerecycleerde 
visnetten en ander nylonafval.

De visnetten die Giulio Bonazzi verspreidt op de  
grote tafel in zijn vergaderzaal zijn zo schoon dat je 
bijna zou denken dat ze nieuw zijn. “We reinigen  
de netten in verschillende stappen en brengen ze 
samen met ander nylonafval naar onze chemische 
fabriek, die ze in haar chemische bestanddelen uit 
elkaar haalt”, verklaart de Italiaanse garenfabrikant. 
Het resultaat hiervan is het zuivere ECONYL®nylon
granulaat dat exact dezelfde samenstelling heeft als 
op olie gebaseerd, zogenaamd “standaard” nylon. 
En zodra de door ECONYL® vervaardigde producten 
hun beste tijd hebben gehad, komen ze terug in de 
kringloop en worden ze geregenereerd en opnieuw 
verwerkt tot nieuwe producten. “Dat kan zo vaak 
herhaald worden als je wilt”, zegt Bonazzi. “Dat is 
pas echt duurzaam.” 

Ook BMW maakt gebruik van Econyl®garens,  
bijvoorbeeld voor de stoffen waarvan de hemelbe
kleding en voetmatten voor de BMW i3, de nieuwe 
BMW iX en andere modellen zijn gemaakt. Voor  
Daniela Bohlinger, verantwoordelijk bij BMW voor 
duurzaamheid in het design, is dat een logische  
consequentie van het veranderde milieubewustzijn, 
dat bij BMW een groeiende rol speelt. “Voor ons  
was het belangrijk dat we voor deze producten  
gerecycleerd materiaal als basis kunnen gebruiken. 
Het ECONYL®nylon, dat wordt gewonnen uit  
visnetten en ander nylonafval, heeft zeer goede  
eigenschappen voor onze doeleinden, heeft een 
prachtig kleurenpalet en is als ontwerper zeer goed 
te gebruiken. Want het spreekt vanzelf dat een  
product van gerecycleerd materiaal er onberispelijk 
moet uitzien en uitstekende eigenschappen moet 
hebben.” 

Toch blijft de openheid van vooral de luxemerken 
voor gerecycleerd materiaal nog steeds beperkt, zegt 
Giulio Bonazzi. Maar de bezwaren lijken nu langzaam 
op te lossen. Behalve BMW gebruiken bijvoorbeeld 
Prada en Gucci ondertussen ECONYL®nylon voor 
hun collecties. In vergelijking met nylon op basis van 
aardolie ontstaat bij de productie van de gerecycleerde 
stof 90 procent minder CO2.

De afgedankte visnetten worden gedeeltelijk geborgen 
door duikers uit de oceanen, “dat is het emotionele 
deel van het geheel”, zegt Giulio Bonazzi. “Dit is het 
hoofddoel van The Healthy Seas, een ngo die in 
2013 werd opgericht door Aquafil en twee andere 
partners om het bewustzijn over het probleem van 
de opgegeven visnetten in de zeeën te vergroten.” 
Maar het merendeel van de netten die door Bonazzi's 
bedrijf Aquafil in Slovenië worden gerecycleerd is  
afkomstig van viskwekerijen over de hele wereld. 
Aquafil verzamelt deze ruwe materialen in twee  
opslagplaatsen van 15.000 vierkante meter in  
Ljubljana, waar ze worden gereinigd en op pallets 
worden vastgemaakt. In deze opslagplaatsen wordt 
ook ander nylonafval afgeleverd, zoals oude tapijten, 
stofresten of plastic onderdelen. Alles wordt samen 
in de chemische fabriek geregenereerd tot nieuw 
ECONYL®nylon. Het recyclageproces in de fabriek  
is voor leken slechts gedeeltelijk te volgen. Want de 
meeste chemische scheidings en fusieprocessen 
verlopen onzichtbaar binnen een complex ketel en 
buissysteem dat door de fabriek loopt.

Aan het begin is te zien hoe het afval wordt behan
deld: de visnetten bijvoorbeeld worden in kleine  
delen gehakt en via een loopband naar een grote  
ketel getransporteerd. Maar al bij het volgende  
station een verdieping hoger, waar iets van het  
materiaal buiten de zilverkleurige buizen zichtbaar 
wordt, is het al een sneeuwwit kunststofgranulaat. 
Uiteindelijk wordt het materiaal door zogenaamde 
spindopplaten gestuurd, tot een eindeloze gladde 
draad gesponnen en op grote rollen opgerold.

Voorwoord: Al van bij het begin aan het einde denken 52 | 53

In een ander gedeelte van de fabriek worden zeer 
grote witte, diepzwarte, rode en blauwe garenrollen 
op rolwagens verpakt.

Als pionier van deze recyclagetechnologie exploiteert 
Giulio Bonazzi de enige fabriek ter wereld waar uit 
afval ECONYL®nylongaren wordt gemaakt. Zijn  
product kan zo vaak als gewenst gerecycleerd  
worden zonder ooit aan kwaliteit in te boeten. Het  
is een gesloten kringloop. “Eigenlijk gaan we in de 
autoproductie ook in die richting”, zegt Daniela  
Bohlinger. “Al bij het begin denken we na over de  
volledige productcyclus en gebruiken we steeds 
meer materialen die aan het einde van hun gebruik 
gerecycleerd en voor andere doeleinden gebruikt 
kunnen worden.” 

Investeren in emissievrije aandrijfsystemen en  
zuinig omgaan met materialen zal ook helpen om  
de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te  
bereiken. “Onze CEO Oliver Zipse heeft duidelijk  
over deze doelstellingen gekozen”, benadrukt  
Daniela Bohlinger. “We ontwikkelen een duidelijke 
koers om dit ambitieuze project tegen 2030 te  
verwezenlijken.”

Giulio Bonazzi heeft een idee van wat het betekent 
om dergelijke veranderingen in de industrie uit te 
voeren. “Als ik vooraf had geweten hoe moeilijk dat 
allemaal zou worden, had ik het zeker niet gedaan”, 

zegt de ondernemer die zichzelf “crazy guy” noemt – 
en lacht daarbij. Tijdens de rondleiding door de fa
briek toont hij Daniela Bohlinger een voorbeeld van 
het soort problemen waarmee hij te maken heeft: 
“Bij  
de recyclage van viskweeknetten moeten we de  
koperoxidecoatings verwijderen die gebruikt worden 
om deze netten tegen algengroei te beschermen. 
Koperoxide is geen nylon. Het heeft veel problemen 
veroorzaakt voor het chemische proces zelf. Sinds 
enkele jaren kunnen we koperoxide uit de viskweek
netten verwijderen, omdat we daarvoor speciale  
processen hebben ontwikkeld. Een andere uitdaging 
in verband met deze netten is het transport: zodra 
een viskweeknet zijn levensduur heeft beëindigd, 
wordt het beschouwd als gevaarlijk afval. Het vervoer 
van afval is over het algemeen zeer problematisch.”

Voor iemand die actief wil helpen om vervuilende 
stoffen uit de wereld te helpen is het moeilijk te  
begrijpen waarom verontreinigd oud materiaal niet  
in een land mag worden geïmporteerd voor recyclage. 
Maar uiteindelijk is hij erin geslaagd de overheid te 
overtuigen, vertelt Giulio Bonazzi. En nu liggen de 
netten met hun kopercoating hier in de fabriek,  
klaar voor een tweede leven in onschuld. Misschien 
als turquoise badpak, als witte designstoel of als 
luxueuze zwarte voetmat in een BMW.



Duurzaamheid

WEINIG VERBRUIKEN,  
ALLES BEREIKEN: DUURZAAMHEID.

SUPPLY CHAIN CONTROL.

Duurzaamheid zit in het DNA van BMW – al lang 
voordat het rijplezier begint. Van de selectie en  
verwerking van grondstoffen over de eigenlijke  
productie in onze fabrieken tot de recyclage: BMW 

ontwikkelt elektrische mobiliteit voortdurend verder 
om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te 
houden. Zo wordt het rijplezier nog groter – ook voor 
onze toekomstige generaties.

Duurzaam begint in het hoofd en omvat 
alles. Duurzaamheid is bij BMW tot in alle 
bedrijfssectoren te merken – en betekent 
veel meer dan alleen maar een besparing 
van CO2. Van de ontginning van grondstoffen 
over de productie van elektrische wagens 
tot de recyclage van een BMW: het is ons 
doel om stap voor stap de weg naar een 
duurzame automobiele toekomst in te 
slaan.

Duurzaamheid vanaf de allereerste stap. 
Daarmee begint alles: grondstoffen. Alleen 
al hun ontginning is een belangrijk onder
deel van duurzame productie. Daarom kijkt 
BMW hier heel precies naar: worden alle 
mensenrechten aantoonbaar gerespec
teerd? Worden milieu en sociale normen 
nageleefd? We kiezen onze leveranciers en 
producenten niet alleen bijzonder kritisch, 
maar we zijn ook zelf actief in projecten en 
maatregelen om de arbeidsomstandigheden 
van mensen bij de ontginning van deze 
grondstoffen te verbeteren.
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VOERTUIGPRODUCTIE.
100% REGENERATIEVE STROOM VOOR 100%  
RIJPLEZIER. Zon, wind en innovatieve technologieën:  
met groene stroom uit hernieuwbare bronnen beperkt 
BMW ook bij de bouw van wagens de hoeveelheid  

emissies en CO2. Drie fabrieken hebben hier de spits  
afgebeten – sinds 2020 haalt BMW uitsluitend stroom  
uit hernieuwbare energiebronnen.

In de hallen wordt de pittige BMW i3 ge
bouwd. Daarvoor draaien de turbines van 
vier 190 meter hoge windkrachtcentrales: 
ze produceren tot 28 gigawatt stroom  
per uur die in een accupark bestaande uit 
700 gerecycleerde BMW i3accu's wordt 
opgeslagen.

Waar de flexibele BMW iX3 het levenslicht 
ziet, straalt de zon op de krachtigste foto
voltaïsche installatie van de BMW Group  
en produceert ze meer dan 15 megawatt 
elektriciteit – meer dan genoeg om een 
BMW i3 ongeveer 7 miljoen kilometer ver  
te laten rijden.

In de grootste BMW fabriek in Europa wordt 
bijzonder duurzaam gewerkt: een eigen 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie produ
ceert tegelijkertijd elektriciteit en warmte en 
dekt ongeveer 50 procent van de energie
behoefte. Ook de rest komt voor 100 procent 
uit hernieuwbare energiebronnen.

Fabriek Leipzig Fabriek Shenyang, China Fabriek Dingolfing



Duurzaamheid

DE RECYCLAGEKRINGLOOP  
VAN EEN ACCU.

De levensloop van een accucel voor elektrische  
wagens omvat vier fasen: ontwikkeling, gebruik in  
de wagen, Second Life en accurecyclage. Wij bege

leiden de weg van de ontwikkeling in het BMW 
Group competentiecentrum accucel tot de recyclage.

Hier ontstaat de accuceltechnologie van morgen: 
in het competentiecentrum accucel in München 

onderzoekt de BMW Group de ideale chemische  
samenstelling van de elektroden in een accucel.

Het ontwikkelingsproces van een lithiumionac
cucel kan worden vergeleken met het bakken 

van een cake. De celchemie is het recept, de vier  
ingrediënten de vier onderdelen kathode, anode,  
separator en elektrolyt.

De accucellen worden in accumodules onder
gebracht en de afzonderlijke accumodules in 

accu’s. Nu begint de beslissende fase in het leven 
van een accu – het gebruik ervan in de wagen.

Ook wanneer de accu in de wagen na vele  
jaren het einde van zijn gebruiksduur bereikt 

heeft, houdt het nog lang niet op: in de fabriek van 
Leipzig worden bijvoorbeeld BMW i3accu‘s gebruikt 
om energie tussentijds op te slaan. Door dit zoge
naamde Second Lifegebruik kan de accucel gemiddeld 
nog tien jaar dienen als energieopslag.

Na het shredderen van de accucellen kunnen 
hun grondstoffen gerecycleerd worden. In het 

competentiecentrum accucel ontwikkelt de BMW 
Group de recyclage van secundaire grondstoffen. 
Hiermee wordt de levenscyclus van de accucel  
gesloten – en kan hij van voren af aan beginnen.
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Illustratie: Bratislav Milenkovic; 
Auteur: Markus Löblein



Voorwoord: De bijen van Dingolfing

WELKOM IN DE FABRIEK VAN DE 
BMW GROUP IN DINGOLFING.

“Brandt” voor de bijenteelt: Stefan 
Fleischmann, milieutechnisch mede
werker in de lakafdeling van de fabriek 
van de BMW Group in Dingolfing, 
heeft de bijenkolonies in de vestiging 
geïntroduceerd.

In de grootste Europese productievestiging van 
BMW worden op dit ogenblik ongeveer 1.300 wagens 
per dag geproduceerd. Maar ook buiten de hallen 
wordt vlijtig geproduceerd: tot 500.000 bijen  
maken hier honing en zorgen tegelijkertijd voor 
meer biodiversiteit op de locatie.

De noordkant van de fabriek van de BMW Group in 
Dingolfing op een zonnige voormiddag: altijd weer 
versnellen wagens, veranderen bliksemsnel van  
versnelling en remmen af – hier op de testbaan in de 
fabriek worden dagelijks de nieuwste BMW modellen 
getest. Geoefende oren kunnen benzine en diesel
modellen onderscheiden. Daartussen is af en toe 
een zacht zoemend geluid waarneembaar, gecombi
neerd met rolgeluiden van de banden: een prototype 
van de nieuwe volledig elektrische BMW iX draait zijn 
rondes. Het toekomstgerichte Sports Activity Vehicle 
(SAV) rolt hier vanaf 2021 van de montagebanden.
Heel idyllisch daarentegen is de stemming aan de 
oostzijde van het gebied – aan een daar speciaal 
door BMW aangelegde biotoop. Waterplanten,  
bloeiende planten en een geïntegreerd steenplateau 

vormen de ideale basis voor insecten zoals libellen 
en waterlopers. Maar ook kikkers, hagedissen,  
hazelwormen en ringslangen voelen zich goed – een 
leefruimte voor de meest uiteenlopende organismen. 
Terwijl in de fabriek ongeveer 17.000 medewerkers 
modellen van de BMW 3 Reeks tot de BMW 8 Reeks 
monteren, komen er buiten op het fabrieksterrein 
nog tot een half miljoen extra “medewerkers” bij: op 
het fabrieksterrein leven 13 bijenkolonies die vakkundig 
worden verzorgd door een BMW medewerker die ook 
bestuurslid van de imkervereniging van Dingolfing is.

De bijenkolonies zijn slechts één van de vele maatre
gelen die met de steun van BMW de biodiversiteit 
bevorderen. Talrijke fruitbomen werden geplant, 
grasvlaktes werden omgevormd tot bloeistroken  
en bloemenweiden. Daar komen in totaal 100 vogel
nestkastjes en insectenhotels bij, die door de  
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13 bijenkolonies zorgen voor meer  
biodiversiteit op de locatie – en  
heerlijke honing.

werkplaatsen van Landshut aan de fabriek van  
Dingolfing werden overgedragen en zo een belang
rijke bijdrage leveren aan het welslagen van dit  
milieuproject. Maar niet alleen insecten en kleine  
vogelsoorten genieten van nieuwe woningen. Op  
het fabrieksterrein bevinden zich ook zitstokken voor 
roofvogels: buizerds, valken en haviken gebruiken  
de vijf meter hoge inrichtingen als terugtrekkings en 
overzichtslocatie voor het vangen van prooien en  
bevorderen zo een goed uitgebalanceerde voedsel
keten. De grondgedachte van een bestaan in harmonie 
met de natuur is zichtbaar op talrijke plaatsen op het 
fabrieksterrein: verschillende gebouwen zijn voorzien 
van groendaken. Met bloeiend sedum beplant bieden 
ze meer dan alleen een habitat voor insecten. Groen
voorziening helpt bij hevige regen, aangezien het  
regenwater wordt opgenomen door de substraatlaag 

van de daken. De gebouwen halen klimatologische 
voordelen in de zomer en in de winter: door verdam
ping ontstaat op warme dagen een koeleffect, in het 
koude seizoen ontstaat door een betere isolatie een 
energetisch positieve werking.
Zo is de fabriek van de BMW Group in Dingolfing  
met de nieuwe volledig elektrische BMW iX niet  
alleen een pionier voor toekomstige technologieën 
en toekomstbestendige arbeidsplaatsen, maar  
creëert ze tegelijkertijd ook ecologische leefruimtes 
ter plaatse. Daarmee zet de fabriek in NederBeieren 
zich verder in voor een duurzame omgang met  
energie, water en lucht en voor een verhoging van  
de biodiversiteit. De bijen weten daar echter niets 
van. Ze vliegen verder van bloesem naar bloesem en 
produceren hun honing van “Dingolfingse makelij”.
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Technische waarden

BMW iX xDrive40 xDrive50 

Gewicht en volume

Leeggewicht EU1 kg 2440 2585

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3010 3145

Volume bagageruimte  
achter 2de ZR l 500 500

Communicatie

Systeemvermogen kW / (pk) 240 / (326) 385 / (523)

Systeemkoppel Nm 630 765

Hoogspanningsaccu en oplaadgegevens

Netto accu-inhoud HV kWh 71 105,2

Laadduur (AC 0–100%)2 h 7,25 10,75

Laadduur (DC 10–80%)2 min 31 35

Basisgegevens

Aandrijving – Vierwiel Vierwiel

Type versnellingsbak – Automaat Automaat

Rijprestaties

Topsnelheid km/u 2007 2007

 0–100 km/u s 6,1 4,6

Verbruik en rijbereik

WLTP3, 5

▶ elektrisch verbruik  
gecombineerd:4 kWh/100 km 19,4–21,0 19,8–21,4

▶ Elektrische autonomie6 km 397-425 590-631

Wielen

Standaardvelgen – Vooraan: 235/60 R20
Achteraan: 235/60 R20

Vooraan: 235/60 R20
Achteraan: 235/60 R20

De afmetingen van de technische tekening zijn in millimeter en kunnen variëren naargelang het model en de extra uitrusting.

1 In de opgegeven waarden is rekening gehouden met 75 kg voor de bestuurder. Het leeggewicht geldt voor alle wagens in standaarduitvoering. Optionele uitrustingen kunnen het  
 gewicht van de wagen, de nuttige last en, bij invloed op de aerodynamica, de topsnelheid veranderen.
2 Afhankelijk van lokale elektriciteitsinfrastructuur. Laadduur AC heeft betrekking op een laadvermogen van 11 kW, laadduur DC heeft betrekking op een laadvermogen tot 200 kW  
 voor xDrive50, 150 kW voor xDrive40.
3 De officiële gegevens over brandstofverbruik, CO2-emissie, stroomverbruik en elektrisch rijbereik werden berekend op basis van de voorgeschreven testprocedure en voldoen aan  
 verordening (EU) 715/2007 in de geldende versie. De WLTP-waarden houden rekening met alle extra uitrustingen. Voor wagens die sinds 01/01/2021 gehomologeerd zijn bestaan  
 de officiële gegevens enkel nog volgens WLTP. Meer informatie over de testprocedures NEDC en WLTP vindt u op www.bmw.com/wltp
4 Het gecombineerde elektrische verbruik is afhankelijk van de gekozen velg- en bandenmaat.
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5 Vanaf 1 september 2017 wordt een typegoedkeuring verleend aan bepaalde nieuwe wagens volgens de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor personenwagens en lichte  
 bedrijfsvoertuigen (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), een nieuwe, realistischere testprocedure voor het meten van het brandstofverbruik en de CO2-emissies.  
 Vanaf 1 september 2018 zal de WLTP de New European Driving Cycle (NEDC), de huidige testprocedure, vervangen. Vanwege de realistischere testomstandigheden zijn de volgens  
 de WLTP gemeten waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie in veel gevallen hoger dan de volgens NEDC gemeten waarden.
6 Autonomie afhankelijk van verschillende factoren, in het bijzonder: persoonlijke rijstijl, aard van het traject, buitentemperatuur, verwarming/airconditioning, voorverwarming.
7 Elektronisch begrensd.



Duurzaamheid heeft vele facetten – en elk daarvan 
is belangrijk. Daarom is het gedrukte product dat u in 
uw handen houdt, op het papier NAUTILUS® van de 
fabrikant Mondi gedrukt. 
 
Dit nietgecoat papier bestaat voor 100% uit  
gerecycleerd oud papier, voldoet onder andere  
aan het EU Ecolabel en werd gecertificeerd door  
de Forest Stewardship Council, een internationale 
nonprofitorganisatie ter bescherming van de bossen. 
Alle gebruikte pulp is uitsluitend afkomstig van 
FSCTMgecertificeerde, duurzaam beheerde bossen. 
 
Om de ecologische voetafdruk nog verder terug te 
dringen wordt de bij de productie ontstane CO2 als 
compensatie gebruikt in de waterkrachtcentrale  
Pesqueiro in Brazilië, wat elk jaar ongeveer 20.000 ton 
CO2uitstoot uitspaart. 
 
Zo ontstaat CO2neutraal papier – een resultaat  
dat u kunt voelen, maar dat vooral helpt om de  
hulpbronnen van onze planeet voor alle volgende 
generaties te bewaren.

DUURZAAMHEID,  
VOELBAAR EFFECTIEF.



BMW iX xDrive50: 
 BMW eDriveelektromotor, 385 kW (523 pk), BMW 22" aerodynamische velgen 1021 Multicolor 3Dgeglansd, 
koetswerkkleur in Sophistograu Brillanteffekt metallic, BMW Laserlight, interieurdesign Loft Stonegrey met 
multifunctionele zetels in natuurleder Exklusiv, instrumentenbord in natuurleder Exklusiv, interieurafwerking 
Clear&Bold, accentcomponenten en bedieningselementen in Goldbronze.

Dit medium bevat modellen, uitrustingskenmerken en configuratiemogelijkheden (standaarduitrusting en 
extra uitrusting) van de wagens van BMW AG die bestemd zijn voor de Belgische en Luxemburgse markt. 
Na afsluiting van de redactie van dit medium op 30/04/2021 en in andere lidstaten van de Europese Unie 
kunnen er afwijkingen zijn van de uitrustingskenmerken en configuratiemogelijkheden met betrekking tot 
standaarduitrustingen en extra uitrustingen van de afzonderlijke modellen. Uw lokale BMW concessiehouder 
geeft u graag meer informatie. Onder voorbehoud van wijzigingen in constructie en uitrusting.
Natuurlijk kan iedere wagen aan het einde van zijn leven gerecycleerd of verwerkt worden. Meer informatie over 
de terugname van uw oude wagen vindt u op onze website www.bmw.be
© BMW AG, München/Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, alleen na schriftelijke toestemming van 
BMW AG, München.
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ALLE BMW MODELLEN  
IN EEN APP.
DOWNLOAD NU DE BMW producten EN ONTDEK  
ECHT RIJPLEZIER.


