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Vi prøuekører

BMW 7OO COUPE
- og tager Limousinen med på vejen

AF MOGENS H. DAMKIER

F or onrtrent et år sitlen sti{tede vi for
første gang bekendtskab med BMW ?00 gen'

nem en lille prøvegalop ved Starnbergers€e,

hvor prototypen blev præsenteret. Det var

den smutr<ke coup6, der først kom 'i produk-

tion, og på auto;mobiludstillingen i Frank'
furt blev den tilsvarende limousine præsen'

teret.
Slægtskabet meil den særprægede BNIW

600 fornægter sig ikke, anen §om allercde

omtalt tog vi grundigt fejl, tla vi lagde 600

modellens herlige chassisramme til grund

for de kornmende nrodeller, Iordi man hos

BMW ihke sigtede efter en uilpræget to'

personens sportsYogn! nreu deritnoil efter eu

sportscoup6 meil nøilsæde. B1IW ?00 coup6

har på bagsædet rigelig plads til to storc

børn, og man ikan over kortere afstande be'

fordre fire voksne personer. En coup6 af

denne art er for så vidt et lidt halvtosset

køretøj, Ior på gmrnd af de behershede

pladsforhold er efterspørgslen begrænset, og

det 6ætter sit præg på fremstillingsorrnkost'
ningerne på cn sådan måde, at en coup6 al'

tid bliver dyrere end tlen tilsvarelrrle sctlatr.

skønt sidstnævnte har større Ilyttevirkning
genncnr fire regulære pladser. Dette blev

også tilfældet meil BMW'700, der leveres

som scdan - hvilket tyskerne loretrækker
at kalde en lirnousiue - for et betragteligt
mindre beløb end coup6 modellen.

JIan kommer imidlertid ikle udenom, at

en coup6 er et hyggeligt køretøj, og fiks er

Bfl§'en rned sit italiensh tegnecle karosseri.

Den selvbærende honstr-uktion er overor'

dentlig vridningsstabil talnket være hårdhæn'

rlede forsøg på labrikken under ud{orrrrnin'
gen af den endelige konstruktion. Hjulop'
hængningerne har rnan overtaget fra BMV
600, hvilket vil sige, at ,Iorhjulene er op-

hængt i en Duhonnetalfjedring således, at

båile hiul, ophængning og affjedring er lej'
ret på styrebolten og derior drejes rned utr-

der styreudslaget. Fordelene ved denne hjul'
ophængning består deri, at sporviilclen ikke
ændres under affjedringsbevægelsen, og den

rnekaniske styregeometri forbliver ligeleiles
upåvirket selv under de voldsomste alIjed'
rin gsbcvæ gelscr.

Raghjulene cl ophængt i litaftige triangel'

327

;l

m*ffi#i
ffi

HW#

ffiI W



arme, der er i stand til at optage alle reak-
tioner, og momentet overføres til de driven.
de baghjul gennem kardanaksler. For at
rnodvirke den overstyrende tendens, som
uvægerligt vil vise sig i en hækrmotorvogn
meil mere eller mindre rene pendulakslero
har man givet baghjulene en lille spidsning.

Styretøjet er udformet som tandstangssty.
ring med overorilentlig præcis virkning.
Denne form for styretøj er vel egentlig altid
at foretrækhe, og det bliver i den sidste
ende hun et spørgsmåI, om man rent plads.
mæssigt kan bygge det ind i en foretriggencle
konstnr-htion. Som tidligere omtralt foretog
man hos BMW nogle forsøg, der viste, at
et snelikestyretøj under påvirkning a{ et
drejningsmoment på 2 kgm ved rattet havde
en elasticitet på 15'-25', rnedens tand.§tangs.
styringen under de sam,me betingetrser kunne
klare sig med 1o-3'.

Den blæserkølede motor er ,i sin opbyg.
ning udformet som på model 600, blot er så.
vel boring som slaglængde gjort s,tørre. Den

BENZINFORBRUG

60 km/t 4,3 l/100 km
(23,3 km pr. liter)

80 km,/t 5,1 l/100 km
(19,6 km pr. liter)

100 kmit 6,25 l/100 km
('16,0 km pr. liter)

Motoraggregat og baghjulsophæng.

ning på BMW 700 er ovedaget di-
rekte fra model 600,

mekaniske grundkonstrrrktion er naturligvis
hentet direkte fra den berørnte motorcykle_
motor, hvilket ikke er nogen ringe anbefa_
ling. Man er gået bort fra tanken om at ter-
mostatregulere køleluften, fordi en svigtende
termostat vil kunne give anledning til over-
ophedning, og man har ved hele motorkon-
struktionen Iagt vægt på, at motoren ikke
må k'unne køres >>sur<< selv under de hårde_
ste betingelser. Derimod har man anbragt en
tenrnostat til regulering af indsugningsluften
således, at karlturatoren under opvarmnings-
perioden henter sin luft fra ,clen opvarrnede
køleluft, og efterhånden som motorren op.
varmes, får karburatoren kold luft ved di.
rekte indsugning, Den opvar,mede køloluft
benyttes til opvarmning af vognens indre, og
temperaturen sættes yderligere i vejret ved
at laile køleluften passere en kappe uden om
udblæsningsrørene.

Motoren træl<ker over en tør enkeltplade-
kobling fnem til en luldsynkroniseret fire-
trins gearkasse, der trækker tilbage til diffe-
rentialet - motor og transmissionssystem er
bygget sammen i et enkelt aggregat.

Benzintanken er anbragt foran i vognen,
og benzinen pumpes til karburatoren ved
hjælp af en mehanisk membranpu,mpe rneil
nylonfilter. Benzinpåfyldningsstursen €r ført
gennem en forvæ,g i bagagerummet, og den
bliver først .tilgængelig, når »kølerhjelrnen<<
åbnes, men på grund af påfyldningsstutsens

328



Nlodel 7oo har hndstangstyring'

men hjulophængningen skriver sig

fra model 600, der igen har over-

taget den fra I6etta. Både affjed-

ring og hjulopbængaing drejer med

hjulet, af hvilken grund man har

konstant mekanisk styregeomelri.

anbringelse kan evenruelt overstrørnmende
benzin ikke sprøjte inal over bagagen. Re-

servehjulet er anbragt foran den nævnte {or-
væg, og rnan har på den måde ot overrasken-
de godt og regulært lragagerum med rigelig
plads til to standardkuflerter af ?0 cm læng-
de forrrden mindre, Iøs håndbagage. I ben-
zintanken er der anbragt en tregangshane aI
sarnme type, som vi kender fra motorcyk-
lerne, blot kan hanen betjenes fra førersæ-
det. I vore øjne er ilenne foranstaltning tenn-

rnelig tåbelig, da det ,ikke kan være meget
dyrere at forsyne instrumentbordet med en
benzinstandsmåler. På en motorcykle med
Iald lra tanh til karburator skal rnan allige-
vel have en hane .således, at man kan lukke
for benzinen, og derlor er dot naturligt at

udi'ornre den som en tr,egangshane med stil-
ling ior reservebeholdning, men på en bil
med benzinpumpe er en Eådan hane over-
flødig, og selv orn man {år en meget effek-
tiv påmindelse om, at det er på tide at tanke
op, så vil det i mange tillælde være ensbety-
dende med, at man skal slå over på reserve-
beholdningen, ne op sorn man er i gang med
en overhaling, hvilket ikke alene kan virke.
generende og idiotish, men der kan tillige
fremkaldes en uheldig srituation, når rrnoto-

ren alør på grunil aI benzinmangel, medens
man befinder sig i overhalingsbanen.

Instrumenteringen er iøvrigt såre enkel og
overskuelig. Miilt loran ratstammen har vi
speedometeruret med indbygget kilometer-
tæller og kontrollamper for blinklys, fjern-

lys og ladestrøm. Til venstre for speedome-

teret sidder den kombinereale tændings- og

startkontakt samt lyskontakten til forlygterne

og positionslys. I forpanelet er aler desuden

anbragt en cigartænder, og længst til højre er
der et handskerum. Miclt gennem voguens

bunil går et firkantet centralrør, og i dette

er gearstangen anbragt. Her finder vi ligele-
des parkeringsbremsen miclt mellern sæder-

ne, og der er et håndtag til chokerert og et
håndtag, som åbner lor tilførslen af var'm

lu,ft til vognens inclre. f)en opvanneile luft
føres lrem til en fordelerl<asse, og ved hjælp
af et håndtag under forpanelet kan man di"
rigere den varne luft direkte ind i vognen

med en behagelig udstrømning vcil føclderne,

eller man kan dirigere den opvanneile luft
trp gennenl defrosterspalterne.

Iøvrigt kan man ved hjælp af enclnu et
håndtag åbne lor ventilationshlapper, der di.
rigerer frisl< lult direkte fra en inilsugnings-
åbning foran vinilspejlet til defrosterspalter-
ne. Man kan Ioretage en yder.st behagelig

ACCELERATION

(Fører * passager : 155 kS)

0-40 km/t 5,8 sek.
0-60 km/t 9,6 sek.
0-80 km/t 17,7 sek.
0-100 km,t 31,0 sek.
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kombination på den måde, at rnan sender
fnisk lu,ft gennem defrosterspalterne, medens
man lader den opvarmede luft strømme ud
ved fødderne.

Interiøret er pænt og sobert, og de to for-
stole er udformet på en glimrende måde, der
ikke alene giver god støtte for ryggen, men
også giver støtte i sideretningen således, at
man ,sidder fast og sihkert, rnedens man kø.
rer gennern et skarpt sving.

Indstigningen kunne som ventet være rnere
homfortabel for høje personer, men man

Kontrolorganer og instrumenter er godt

placeret. En god kørestilling og et for-

billedligt godt udsyn er væsentlige fak-

torer i sikherhcdens tjeneste.

kan selvfølgelig ikke både have en lav vogn
og Iori-ellte en intlsligrring sonr i en spor-
vogn. Når først man er komrnet ind i vog.
nen, er der rigelig og god plads, og nlan kan
glæde sig over et forbilledligt godr udsyn
gennern det buede vindspejl. De 'tynde, til-
bagetnukne sidesprorlser giver ingen gene-

rende, døde vinkler, og o,gså udsynet bagud
gennem den store bagrude og det veldimen.
sionerede bakspejl er fortræfleligt. I(øre.
stillingen er også ganshe glimrende, fordi
man kan have atrbuerne nogenlunde inil til

SPECIFIK.A,TIONER

Motor: To-cyl., fire-takt, topventilet, Iuft-
kølet boksermotor. Boring 7B mm, slag-
længde 73 mm, slagvolurnen 697 ccm,
kornpressionsforhold 7,5 :1, maksimalef-
fekt 35 hk (SAfl) ved 5200 orndr/min,
malrsirnalt drejningsmoment 5,15 kgm
ved 3200 omdr/nrin.

Transrnissionssystem: Tør enkcltplade
kobling, Iire.trins gearkasse med syn-
kromestrr melLem alle gear. Udvekslings.
forliold i gearkasse: 3,54:1, 1,94:1,
7,27 :1, 0,846:L Dilferentiale: Udve rs-
ling 5,43:1. Dæhstørrelse 5,20-72".

Hjulophængning: Forhjul i parallelførte
svingarme (Dubonnet), skruefjedre.
Baghjul i triangelamre (pendulakslcr),
skruefjeilre, gurnmifjedre, teleskop.
daernpere for og bag.

Bremser : Brernsetromlerliameter 200 mrn,
totalt bremseareal 584 cm2.

Elektrisk anlæg: 12 v, dynarno 130/190
watt, akkunrulator 2 I arrrp.timer.

MåL, aægt: Total længde 3540 mm, total
bredde 1480 mrno total højde 1260 mm,
ahselafstand 2120 mm, sporvidde f or
1270 mm, bag 1200 mm, Iri højde fra
vej lB5 rnm, benzintank rurn'rner 33 li
ter (5 I i reserve), oliesurnp runlrner
2,0 liter. Egenvægt 630 kg. Effektvægt
I8 kg/hk. Tophastighed 123 km/t.
Standardforbrug 5,96 liter/100 km.

Pris: Kr. 16.596,-.
Karburator: Solex 3,1 PCI. Tændrør:

Bosch '§9 240 T 2, elektrodeafstand 0,7
rnm, kontaktafstanil 0,,10 rnm, {ortæn-
ding l0' ved tomgang, ventilspillerum
I: 0,15 mm U: 0,20 nrrn ved kold mo-
tor.

Dæktryk forhjul 11-17 p.s.i., baghjul 20-
25 p.s.i.
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kroppen og tlog anbringe llænderne natur'

list på den øverste ilel af rattet. Uilen at

slippe rattet kan man me'rl højre hånil betje'

ne en kontaktarm til blinklyset, og denne

tjener tillige som hornhontakt, når man tryk-

ker på den. Af samme grund kom,ner man

gentagne gange til at betjene hornct u{ri'
villigt, når dct blot er ens hensigt at sætte

blinklyset i funktion. JIed venstre hånil kan

man betjene en lignencle kontaktar:n til neil'

blæniling, og den kan tillige benyttes soln

lyslrorn - hvis man kan Iå sig selv til at

bruge dette vulgære tegnsprog.

Motoren starter let og lydlø'st ved hjælp af

dynastarten, men den kræver trotls ter"rnostat-

reguleret intlsugningsluft en ret lang op'

varmningsperioile, før ilen for alvorril be-

stille noget, men rtall behøver kun at benyt-

te chokeren uniler og umidilelbart efter star-

ten. Koblingen er elfehtiv og ret hurtigtvir'
henile, og gearskiftningen er præcis og sih'

ker, når først man er blevet klar over, at

man slral tage bestemt på gearstangen så'

leriles, at ilen f. eks. ved s riftning {ra første

til andet gear holcles ellektivt inrl rnod ven'

stre ,side, ila den gerlre vil svippe ud i fri
gearets tværkanal. Synkromeshanorilningen

er meget e{{ektiv, og selv 'den mest uøvede

vil ikhe fintle ilet vanskeligt at betjene

gearet.

Acceleratiotlsevnen er virkelig goil, og shal

man opnå maksimal acceleration, ski{ter man

til andet gear veil goilt 30 km/t, til treilie
gear ved 55 km/t og til fjerile gear ved 90

km/t. Iøvrigt er motoren så smiclig, at rran

han shifte gear så nogendunde efter behag,

og vognen kan gå helt neil ril 25 km/t i toli"

gear uden at rykke, hvilhet er ret usædvan'

ligt {or en motor på dette slagvolumen.

Motorens gode drejningsmoment kommer

til udtryk gennem den villighe'd, nrcd hvilhen
vognen på den mest cnergiske måde forcerer

alle bakker og stigninger. På drejningsmo-
mentkurven han rnan aflæse ilet rnaksinlalc

drejningsmoment til 5,1 kgm ved 3200 omdr/
min., hvilhet i sig selv ikke er trogen kæ npe"

nræssig værili, mcn det er dog til slvende og

sidst kun et spørgsmåI, der veil,konrmer to'
taluclvckslingen i tran,smis,sionssystemet. Der'
irnod er det af betydning, at iler til begge

sider nemlig ned til 2000 om'dr/min 'og op til
4500 orndr/min kun sker et gradvist fald i
drejningsmomentet på maksimalt 10 pct. I
det vigtige områile mellern 2000 og 4500

omdr/rnin bevæger man sig altså meget tæt

ved det maksimale'drejrringsnnoment.
Styringen er neutral og meget præcis, og

de korrigerenile bevægelser med rattet er

af så rninimal en størrelse, at m'an har på

Iornemmelsen! at man næsten dirigerer vog'

nen alene med tanherne, for man bemærker

ikhe noget egentligt arbejde fra hænilerne.

Vejkontahten er virkelig noget ud over det

allnindelige, for det er, som om vognen fllger
sig fast til kørcbanen. Selv ved almindelig,
hård kør.sel er det umuligt at bringe . en

BMW ?00 til utlskridning, og først når man

kører hinsidcs al anstænilighedo kan m'an

fremhringe et lille hop rneil bagenden' Det

skal dog bemærkes, at vognen er ret følsorn

trIålskitsc af BII§' i00 CouPe.
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Målskitse af BMW ?00 Limousine.

overfor korrei<t ldæktryk, og på det punkt
skal man være nøjeregnende, når man vil
have fuld fornøjelse af køretøjet. Selv de
mest snoede biveje er det rene legeværk for
denne vogn, og man har hele tiden nøjagrig
det spor, rnan i forvejen planlægger. Da rnan
nødvendigvis må indrette sin hastighed i
overensstemmelse med oversigtsforholdene
og ikke efter vognens evner, får man indtryk
af den allerstørste overlegenhed på snoet og
dårlig vej.

BM.W 700 er udpræget otyrefølsom, men
retningsstabiliteten er tilfredsstillenile. Blot
skal den som så mange andre vogne rned
uafhængig affjeilring af alle lire hjul og for.
holdsvis kort akselafstand køres med udpræ.
get løs tøjle, Ior det varer lidt, inden man
vænner sig til vognens ,fIade bevægelser,
Dens svage punkt er sorn ved alle vogne rned
hækmotor en udpræget sidevindsføIsomhodo
men dog knapt så uiltalt som veil W og
Dauphine. Veil svage vindstøtl skal man blot
Iade BMW'en passe sig selv, for den går af
sig selv tilbage på kursen, men i kraftig
sidevinil må man tage mere bestemt på oty-
ringen.

Erfaringen ureil forskellige vogne rneil
hekmotor gør ilet nogenlunile klart, at væl-
ger man denne udformning, må akselafstan-
den ikke være meget over to meter, og for-
sæalerne skal ligge så langt frernme som mu.
ligt således, at kørerens vægt i størst rnulig
udstrækning er i stand til at flytte det sam.
Iecle tyngdepunkt frem mod forakslen. Des.
uden skal det være en forholdwis Iille vogn

332

med et let motoraggregat. Over.holdes disse
betingelser ikke, iår rnan en udpræget si.de-
vindsfølsomhed, navnlig hvis det er lykkedes
konstruktøren at skabe et karosseri med en
Iav lultmodstandskoefficient. Dette er v€l
også forklaringen på, at man i de fleste til-
fælde lægger motoren foran i vognen og i
visse tillælde kan man med fordel benyrte
forhjulstræk, når der er tilstrækkelig stor
vægt på forhjulene, h,vilket erfaringsnnæssigt
giver den minilste sidevindsfølsomhed.

Man morer sig fortræffeligt, når man prø.
vekører en BMW ?00, for vognen er så dej-
lig præcis i hetre sin væremåde, og selvom alt
foregår,indenfor et behersket hastigheilsom.
råde, så u,df,øres alle manøvrer meil en vis
elegance og en knusende præcision.

Støjniveauet ligger naturligvis højere end
ved en større, vandkølet vogn af goil kvali-
tet, men vi har været ude for både luft- og
vanilkøleile vogne, der støjer betragteligt
mere. Også varmeanlægget havde man på
forhånd rnistanken rettet rnod, men ile,t fun-
gerede absolut tilfreil,sstill.ende, og kombi.
nati,onen af kolil luft til defrosterspalterne
og den fulde kapacitot aI opvannet luft di-
rekte til vognens indre viste sig som en for-
træ,ffelig opvarmnings. og ventila'tionsmeto.
de. Der mærkedes ingen oliedunst i vognen
fra den opvarmeile køIeluft, og rmotoraggre.
gatet viste sig da også at være rent og lrit for
udtrængenile olie efter prøvekørslen.

Vognens opførsel under hård opbre,msning
var noget af e.t særsyn, og den kan så no-

(Blad venligst frem til side 344)



BMW 700 COUPE Fortsat fra side 332

genlunde sa.rilnen]ignes med en landing mod
et )>gummitov(< på et hangarskib. Med en al-
deles glimrende retardation {ra 100 km/t står
vognen på fire sekunder, og under hele op.

BREMSEEVN E

Fra 60 km/t 2,4 sek.
Fra 80 km/t 3,0 sek.
Fra 100 km/t 4,0 sek.

bremsningen kommer der ikke en lyd fra
dækhene, og ikhe den allermindste udskrid.
ningstendcns viser sig. Tilmed er hele op-
bremsningen ,akleles jævn, og der er den
smukkeste overensstemmelse mellem hastig-
hed, tid og bremselængde, Første gang, man
gør forsøget, siger man til sig selv: 'Hrris du
ikke var dygtig, så var du heldig'. Skønt
man kan gentage spøgen den ene gang efter
den anden, kan man ikke med fuld ærlighed

overfor eig selv ,fastslå, at man på nogen
måde har været særlig dygtig, oå man må jo
modstræbende give vognen æren for det.

Som det fremgår af forbrugsrnålingerne,
er BMW'700 nærmest rørende økonomisk,
hvilket er et kendetegn for god autornobil-
teknik. Det lave forbrug skyldes imidlertid
ikke alene et beskedent frontareal og en g,od
fonrngivning af karosseriet, for motoren er i
sig selv økonomisk med et specilikt fortrrrug
på 210 g pr. hestekrafttime i ourrådet mel-
lem 4000 og 4500 orndr/min. Det tyske stan.
dandforbrug (DIN 70030) andrager 5,96 l/
100 km - det er resultatet af forbruget ved
94 V.rnlt rned et tillæg på t0 pct.

Limousinen svarer på alle punkter i ud-
formning og køreegenskaber til cop6'eno
men da taglinien ligger B0 mm højereo er
indstigningen lettere, og forsæderne er gj,ort
tilsvarende højere. Desuden er der plads til
to voksne personer på bagsædet, men på
grund af det lidt større frontareal ligger for.
bruget en anelse højere (standardforbrug
5,90 liter vecl 90 km/t), og tophastigheden er
5 k:erlt lavere.

Oef er ikke tiltældigf . . .
der er god gdng i AUTO UNTON IOOO

- denne smukke
og elegonte bil hor
olt det, De hor brug
for, hvis De søger
en driftssikker vogn
med slrålende køre-
egenskober. 

- En

de monslroiionsiur
vil oyerbevise Dem.
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