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Topatleet voor het compacte luxesegment: de BMW Concept M135i. 
BMW presenteert de conceptstudie van een BMW M Performance auto met 
een zescilinder benzinemotor – een consequente voortzetting van de 
dynamische kenmerken van de nieuwe BMW 1 Reeks – in wereldpremière 
op het Internationaal Autosalon van Genève 2012. 

 
München. Samen met de wereldpremière van de eerste BMW M Performance auto's wordt BMW’s 

conceptstudie van een nieuw model in deze nieuwe productcategorie voorgesteld op de mediadagen (6 

– 7 maart 2012) tijdens het Internationaal Autosalon van Genève van dit jaar. De BMW Concept 

M135i maakt consequent gebruik van het dynamisch potentieel van de nieuwe BMW 1 Reeks voor de 

ontwerpstudie van de eerste BMW M Performance auto met een zescilinder-in-lijn benzinemotor. Het 

koetswerkdesign van de BMW Concept M135i past de jeugdige sportieve look van de nieuwe BMW 1 

Reeks toe op een compact driedeursmodel, aangevuld met het opvallende sportieve karakter dat zo 

typisch is voor een BMW M Performance model.  

Conceptstudie met de typische kenmerken van een BMW M Performance auto. 

 Met zijn sportieve verschijning introduceert het compacte driedeursmodel zelfverzekerd de typische 

kwaliteiten van BMW Performance auto’s in alweer een nieuw voertuigsegment. BMW M 

Performance auto's vormen een ideale combinatie van uitstekende prestaties en dagelijkse 

functionaliteit. Met de knowhow die gedurende tientallen jaren ervaring in de autosport door de BMW 

M afdeling is opgebouwd, worden de superieure prestaties van de enorm krachtige motoren die 

specifiek voor elk model werden ontworpen, de uitgekiende ophangingstechnologie en de 

aerodynamische eigenschappen tot een harmonieus totaalconcept gecombineerd. Het resultaat zijn 

BMW M Performance auto's met een merkbaar toegenomen wendbaarheid, uiterst precieze 

rijeigenschappen en een emotioneel design. Eén blik op de BMW Concept M135i en de kwaliteiten 

die zo belangrijk zijn voor dat typische M Performance gevoel worden meteen duidelijk.  



De zescilinder-in-lijn benzinemotor met M Performance Twin Power Turbo technologie en een 
vermogen van meer dan 300 pk vormt de ideale basis voor maximale dynamiek in het compacte 
luxesegment en biedt in combinatie met de achterwielaandrijving, die in deze auto klasse nog steeds 
uniek is, het onovertroffen rijplezier dat zo typisch is voor een BMW.  

Bovendien worden de kenmerkende precieze rijeigenschappen van BMW M Performance auto's 

verkregen door de specifieke ophangingstechnologie met M sportremsysteem en zijn ze perfect 

afgestemd op extreme rijprestaties. 18” M lichtmetalen velgen met dubbelspakendesign dragen bij tot 

het sportieve karakter van de conceptauto. 

Koetswerk met typisch M atletisch design.  

De voorschort van de conceptauto vertoont het typisch, intensief op de weg gericht M design, met 

grote luchtinlaten voor voldoende koeling van de krachtige motor, de hulpsystemen en de grote 

remmen. De driedimensionaal ontworpen kleppen van de luchtinlaten wijzen op de rechtstreekse band 

van de auto met de autosport.  

Het specifieke design van de achterkant van de BMW Concept M135i accentueert niet alleen de 

intense oriëntatie op de weg, maar vooral ook de breedte van de auto. Dit wordt in het bijzonder 

versterkt door de driedimensionale vormgeving van de oppervlakken en de onderrand van de 

achterschort, uitgevoerd in Dark Sado metallic. Ook zijn de dubbele eindpijpen van het uitlaatsysteem 

met afwerking in donker chroom in de achterschort geïntegreerd.  

Ook de spiegelkappen van de BMW Concept M135i in Ferric Grey en de lijsten van de zijruiten in 

BMW Individual High Gloss Shadow Line zijn kenmerkend voor BMW M Performance modellen. 

Dynamische, langgerekte vormgeving. Conceptstudie van de driedeurs BMW 1 Reeks.  

Vergeleken met het silhouet van de vijfdeurs BMW 1 Reeks is de vormgeving van de driedeurs BMW 

Concept M135i nog sportiever en eleganter. In het algemeen ziet de auto er dynamischer en slanker 

uit. Van opzij bekeken wordt de atletische, sluipende vormgeving van de auto, dicht bij de weg, nog 

intenser door een volledig horizontale contourlijn aan de deurdrempels. Een dynamisch oplopende 

karakterlijn symboliseert de voorwaartse drang van de BMW Concept M135i.  

Ook de deuren zijn kenmerkend voor het koetswerkdesign van de BMW Concept M135i. Samen met 

de achterste zijruiten vormen de ruiten zonder lijsten een coherent glasoppervlak tot aan de achterkant, 

waardoor de dynamisch gestrekte lijn van het koetswerk wordt geaccentueerd.  

Voorts laat het design van de vlakken aan de achterste zijpanelen vooral de krachtige gewelfde 

wielkasten tot hun recht komen. De visuele beklemtoning van dit deel van het koetswerk leidt het oog 

naar de achterwielen, waar de kracht van de zescilindermotor op de voor BMW typische manier in 

rijdynamiek wordt omgezet.  



Aantrekkelijke vooruitzichten voor de verdere ontwikkeling van de BMW 1 Reeks modellen.  

Dankzij de opvallend sportieve vormgeving biedt de BMW Concept M135i aantrekkelijke 

vooruitzichten voor de verdere ontwikkeling van de BMW 1 Reeks modellen. Tegelijkertijd wordt een 

duidelijk signaal gegeven voor de uitbreiding van de nieuwe productcategorie van BMW M 

Performance auto’s. De BMW M Performance modellen die op het Autosalon van Genève worden 

voorgesteld en binnenkort op de markt verschijnen, worden aangedreven door de krachtigste 

zescilinder dieselmotor ter wereld die voor serievoertuigen verkrijgbaar is. De benzinemotoren in deze 

productcategorie zullen een al even unieke positie innemen. De BMW Concept M135i conceptauto die 

aan de serieproductie voorafgaat, biedt een fascinerend vooruitzicht van een even onvergelijkelijk 

aanbod in het compacte luxesegment. 

 
De BMW Concept M135i wordt op het Autosalon van Genève in wereldpremière voorgesteld op 

dinsdag 6 maart om 17 uur in het kader van de BMW DTM presentatie. Tijdens de tweede 

mediadag (woensdag 7 maart) is de auto de hele dag te bewonderen op de stand van BMW.  

 

 

Perscontact : 
Christophe Weerts 
Corporate Communication 
BMW Group Belux 
03/890 97 08 
0476/33 98 07 


