Ne! jdu pro svoje první Bmw e60… " by Hanz®
Kastle:
cel! p"edek a# po A-sloupky je hliníkov!, tzn. v$t%í rána do nosné &ásti=v!m$na celé
%pi&ky=opruz i pro autorizovan! servis, o domácích dílnách nemluv$ (vrtáky se speciálním
úhlem, lepené spoje, vysokopevnostní n!ty a pod). Spáry dve"í, kapoty a kufru jsou
opravdu p"esné a minimální, v%e lícuje na 1-2mm max (myslím tím odchylky), klí&ov!m
místem jsou dve"e v. st"echa a kapota v. sv$tla, zde je to vid$t ihned.
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Podvozek:
celohliník, #ivotnost &ep' kolem 100-120tis, u Mpaketu v Praze logicky mén$. Nivovzduchové pérování m'#e #ádat &asem nov! kompresor (po zastavení fouká dlouho, ale
málo tla&í, vybije baterku p"i stání) &i m$chy (auto spadne na zadek=nelze jet dál), prodírá
se sací hadice kompresoru-nasaje bordel a zad"e se, prodává se opravná vylep%ená
sada.
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V!bava:
zavedena sb$rnice/datová komunikace CAN-BUS po optice, proto zm$ny jednotek nejsou
tak jednoduché, v#dy je t"eba nechat p"ehrát sw (p'l dne, mo#nost chyb a pod),
doporu&uju rovnou koupit auto s v!bavou, dod$lání i banálních v$cí je pak bolehlav.
- Navigace je bu( #ádná (musí se pak m$nit-dod$lávat úpln$ v%e-úlet), Businessjednoduchá %ipková bez mapy (jezdit se podle ní dá, ale není to #ádn! med, &lov$k
po"ádn$ neví kudy ho to potáhne) a Professional- v$t%í displej, 2 mechaniky (&ím# v%ak
p"ijdete o jediné pou#itelné místo pro mobil) ve st"edové konzoli.
- Hudba v základu obsahuje 2x repro ve dve"ích (st"edobasy 10cm), 2x basové za/pod
p"edníma seda&kama (20cm) a 2x na platu pod oknem &i na strop$ u kombajnu (op$t
tit$rné 10cm papírá&ky), hifi to pak roz%i"uje o 2x v!%kové v krytu zrcátek a vzadu v platu/
stop$ + zesilova&, Hi7 p"idává digitální zpracování zvuku a st"edov! reproduktor v
palubce pod oknem + zesilova& pro ka#dé pásmo zvlá%) (za ty peníze #ádn! zázrak
cena/v!kon, ale hraje to slu%n$).
- Seda!ky jsou v sérii el. se"iditelné v!%kov$ a sklon op$radla, bez bo&ního vedení,
sportovní disponují v!suvnou op$rkou stehen a vedením, komfortní pak nastaviteln!m
op$rákem a op$rkou hlavy, v!h"ev a v$trání za p"íplatek (lze jen velmi obtí#n$ dod$lat,
ovládání ze st"edové konzoli), prohození seda&ek lze za p"edpokladu koup$ i *J co jsou
pod seda&kou.
- Sv"tla jsou oby& halogenové H7, bixenony a aktivní bixenony s natá&ením do zatá&ek,
zm$na reáln$ obná%í bu( v!m$nu LichtModulu (*J bratru za 16tis+ sw) nebo p"ipájet
kondenzátor na napájecí dráty sv$tla (check pustí po startu st"ídavé nap$tí, které ten
kondenzátor odfiltruje, "e%ení dlouhodob$ spolehlivé a za cca 120,-K&).
- Vnit#ní roz$í#ené osv"tlení lze jednodu%e dod$lat, sta&í koupit odpovídající krytky/sv$tla
(nasvícení prostoru pro nohy) &i Ledky (nasvícení kapes dve"í-klik) a natáhnout dráty k
odpovídajícím jednotkám (neobsazené pozice pin' nebo p"ipojit na stávající dráty
osv$tlení).

autor a vlastník: Ing. jan Beck, &len ob&anského sdru#ení Bmwklub +R

Úpravy:
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- exteriér- asi nej je instalace Mpaketu, kolem 30tis finan&n$+den práce, sta&í sundat oby&
nárazníky, vp"edu se"íznout spodní &ást plast podb$h' a p$nu na v!ztuze, vzadu pár
plast' kv'li difusoru, se"íznout v!ztuhu nebo sehnat Mpaketovou, prahy sta&í vyndat/
nandat. M$nit hagusy nebo dokonce %íbr bych v'bec neuva#oval, vyjde to na nesmyslné
&ástky (nemluvím o demontá#i stropnice, vrtání d$r do st"echy). Chromline oken lze
sundat, obrousit a nechal p"elakovat do &erné mat &i lesku, je to jen pracné. Stejn$ tak
ledvinky, bu( lakovat neb vym$nit za ji# prodávané &erné &i chromované.
- seda!ky- hadrové lze p"e&alounit za cca 1200,- Euro do k'#e dle v!b$ru (a dod$lat
p"itom rovnou v!h"ev), v!m$na za sportovní &i komfort se odvíjí od sehnání jin!ch za
rozumné &ástky (cca 1500-2500,- Euro cel! interiér-sicny, tapecáky dle v!bavy a stavu).
Dobré zvá#it vliv na dal%í prodej, pokud je evidentn$ jiná barva sedadel a koberc'.
- strop- p"e&alounit lze i strop do alcantary-p"ípadn$ p"est"íkat na &erno barvou na semi%,
vhodné aby to d$lal odborník, tragické pokusy majitel' vypadají u auta za 300tis+
úsm$vn$. Pozor na detaily typu kli&ky a clony, ve sv$tlé je to jako p$st na oko, tmavé
stojí úlet.
- hudba- do základní p"idat vp"edu v!%kové repro (nejlépe koupit 2komponentní set 10cm,
stávající st"edobas nahradit nov!m a zapojit spolu s novou v!%kou p"es v!hybku, tu
p"i%roubovat na dve"e). P"i existenci origo zesilova&e jej vym$níme za lep%í (vzadu vlevo
pod tapecákem kufru, nov! do kapsy nebo do dvojité podlahy kufru). Bez zesilova&e
(MASK radio) je mo#nost instalovat 2kanál s vysokoúrov,ov!ma vstupama a krmit jej
signálem od basák' pod seda&kou a pohán$t je jím nebo je rovnou vym$nit za SWS8 od
Earthquake (nemá smysl je m$nit bez zesilova&e, zvuk se jen zhor%í). V ideálním p"ípad$
koupit 5ti kanál od Blaupunktu s p"echodovou kabelá#í a mít tak prostor i pro v!konn$j%í
repro (imho ale sta&í jen ten 2kanál, zbytek rádio utáhne). U Hi7 je situace slo#it$j%í o
v!stupy po frekven&ních pásmech, kde je nutné pou#ít slu&ova& digi signálu nebo
zesilovat jednotlivá pásma.
- navigace- bez navigace se vyplatí koupit TomTom a na displej se usmívat, pokud nemáte
zdroj v%ech díl' za pusu. P"echod Business na Professional je op$t o dílech, relativn$
má asi v$t%í smysl ne# první varianta.
- podvozek- v!m$na pru#in za ni#%í (rozumné sní#ení je do -35mm kv'li pou#itelnosti na
cestách a funkci tlumi&') od kvalitních zna&ek (Eibach, H&R, KW, cca 3-6tis…
experimenty s low end nedoporu&uju,-auto je tvrdé a p"esto nesedí, vyhozené peníze),
rovn$# není %patná volba origo Mpaket pru#iny (je t"eba po&ítat s tím, #e star%í pru#iny
&asem prasknou) se sní#ením cca 20mm. Tlumi&e bu( origo nebo nap". Bilstein, Koni,
KW, Sachs, Kayaba… Monroe, SuperSport a pod fakt ne :-) Velik! vliv na pocit vlády nad
autem (a ne naopak) mají stabilizátory, ideální je vlézt pod auto a zm$"it pr'm$r vp"edu i
vzadu a poté se rozhodnout (je sice poznat i 1mm, ale bral bych v$t%í o min 2-4mm),
op$t Mpaket (o 1mm), M5 (28/18mm) nebo Eibach, H&R a dal%í (cenov$ kolem 8-15tis),
v!m$na jen vp"edu bude mít za následek nedotá&ivost a vzadu p"etá&ivost. Pro nivo je
"e%ením v!m$na p"edních pru#in (op$t cca -35mm, kolem 3tis) a sní#ení úrovn$ vzadu
p"esazením &idla v!%ky zadní nápravy (sta&í pooto&it s uchycením potenciometru, auto
pak má za to, #e je na správné v!%ce, ikdy# je o t$ch cca 30mm ní#e, ni&emu to nevadí,
m$chy fungují bez problém').
- #azení- hlavn$ sériové 6M %altrpáky p"ipomínají pádlo d$tské kánoe, "e%ením je v!m$na
"adící ty&e (%irok! v!b$r origo Bmw díl' z jin!ch "ad, ideál je ze Z3 3,0, cenov$ litr, práce
na cca 2hod), jednak se sní#í poloha "adící páky a druhák dojde ke zkrácení drah "azení
(shortshift), jako bonus tím dosáhnete op$t p"esn! chod neopot"ebované ty&e (je t"eba jí
ohnout podle p'vodní-metrovou ty&í ve sv$ráku, zvládne i pr'm$rná fanynka zna&ky).

autor a vlastník: Ing. jan Beck, &len ob&anského sdru#ení Bmwklub +R
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- pedály- instalace sportovních pedál' zabere asi 20min, rozdíl je neskute&n! (hliníkové s
gumov!m protiskluzem, cenov$ 1600,-), odezvu plynu lze vylep%it SprinBoosterem
(umo#,uje navolit odezvu, motor pak pocitov$ lépe jede, cca 250,-USD).
- p#evodovka- s manuálem sta&í m$nit olej po 100tis km, u automatu po 50tis, i kdy# v
servisu tvrdí n$co jiného (do#ivotní nápl, je mo#ná fajn v prospektu, ale p"i faktu"e za
v!m$nu p"evodovky vás napadne ojetí za bílého dne).
- diferenciál- díky DSC III odpadla mo#nost volby LSD (samosvor, %péra) a tím pádem
skon&ila éra, kdy Bmw zdolalo i 4cm kousek ledu p"ed zadním kolem, jedin! samosvor
má M5, pro zatvrzelé je mo#nost Qualife nebo Kaaz, p"ípadn$ vlastní tvorba z e34 M5 a
pod.
- brzdy- u men%ích brzdov!ch systém' je vym$níme za ty z 530i/d nahoru v!m$nou kus za
kus, u 535d-M5 jedin$ BBK (big brake kit, v$t%inou sta&í jen p"ední set, rámcov$ 2-3tis
USD), negativem je vy%%í neodpru#ená hmota (vliv na tlumení, akceleraci). Pro zlep%ení
brzdného ú&inku posta&í v!m$na desek za race &i semi-race (negativem b!vá zkrácení
#ivotnosti kotou&', pískání p"i dobr#(ování a slab%í ú&innost za studena).
- kola- nejv$t%í dopad na jízdní vlastnost v'bec, obecn$ platí, #e zv$t%ením naroste
neodpru#ená hmota, sní#í se profil pneu a tím zhor%í komfort jízdy. ET disku má vliv na
odpor/pocit z "ízení, stejn$ tak zm$na %í"ky (vp"edu bych ne%el p"es 8,5 a ET10, vzadu
10 a ET25), &ím %ir%í pneu, tím v$t%í tendence “tahat” v kolejích. Ideální kombinace 8x17
ET10 s 225/50 vp"edu a 8,5-9-- ET15 s 245/40, p"ípadn$ 8x18 et10 s 235/40-245/40.
St"edová díra je 72mm a ET kolem 20, Xdrive mají ET kolem 35 (tzn. více zapadlé, nelze
je dát na standardní model bez pou#ití podlo#ek, naopak to nelze v'bec).
- pneu- bych v'bec neuva#oval nad RFT (run flat), kde jedin! efekt je pro v!robce
u%et"ením za rezervu, ale drasticky se sní#í jízdní komfort, naroste celková váha kola a
auto má tendenci “plavat”. Za lehké lze pova#ovat pneu pod 11kg a disk R17 pod 10kg (v
R18 pod 11kg). Nap". M5 e34 disky vá#í v 8x17 jen 7,8kg a pasují bez modifikací.
- v%kon- u diesel' první volbou je remap *J (&iptuning), kdy dojde k prodlou#ení doby
vst"iku, zv!%ení plnícího tlaku a tím nár'stu v!konu/kroutícího momentu o cca 15-25% p"i
mo#ném sní#ení spot"eby. Od renomovan!ch &i ov$"en!ch úpravc' lze pou#ít rovn$#
PowerBoxy, kdy v$t%inou jde o zv!%ení vst"ikovacího tlaku na li%t$ commonrailu
(teoreticky dojde ke sní#ení #ivotnosti vst"ik', vzhledem ke kvalit$ &eské nafty um"ou tak
jako tak). Ruku v ruce s tím jde zv!%ení teploty plnícího vzduchu, proto je dobré
instalovat v$t%í IC (mezichladi&), u 535d se osv$d&il z Escorta Cosworth. V!m$na turba
za v$t%í &i v$t%í vst"iky p"esahují rámec tohoto jednoduchého návodu. U benzínu má
smysl jen pr'chodn$j%í v!fuk (Eisenmann, Sebring, Remus, Borla, ISIC, G-power, dle
pen$#enky od 10ti do 30tis…) nebo pro zvuk sportovní sání (2-5tis), v!kon se radikáln$
nezv$t%í, ale “TEN“ pocit ano :-)
- v%fuk- zde hodn$ zále#í na tom co od toho &lov$k &eká, pro max v!kon p"ijde na "adu
v!m$na katu za ocelov! sportovní (4-15tis), pr'chodn$j%í koncov! tlumi& (10-20tis) a
lad$né svody (6-30tis), u dieslu pak odstran$ní DPF, p"ípadn$ zv$t%ení celkového
pr'm$ru potrubí, plasmov! nást"ik vnit"ního povrchu svod' k turbu pro zv!%ení ú&innosti
nebo omotání termopáskou.
- zabezpe!ení- bezkonkuren&n$ NEJ je poji%t$ní proti kráde#i, te&ka. Vyleptání VIN na
skla je otázkou cca 600,- a 30min, slune&ní fólie na zadní a bo&ní skla zajistí klid
zavazadl'm, zamykání zpáte&ky vyjde 3,5-6tis, alarm podporující can-bus kolem 6tis s
instalací, tajn! vypína& odpojující palivové &erpadlo zvládne ka#d! %ikovn$j%í elektriká".
Dobr! detailem je v!m$na deklu po "idi&ov!m madlem za díl z auta s pravostrann!m
"ízením, kter! logicky vypadá jako ten u spolujezdce, tzn. bez díry pro klí&, otázka
n$jak!ch 1000,- s lakem a 2 hodky práce s prohozením díl' (je vhodné se nechat
vytáhnout n$kam skryt$ izolovan! +kabel, aby v p"ípad$ vybití baterky bylo mo#né auto
napojit na druhou baterku p"es tento kabel a odemknout pak dálkou).
autor a vlastník: Ing. jan Beck, &len ob&anského sdru#ení Bmwklub +R

Pár pojm":
FL (facelift)- tapecák "idi&e bez dr#áku, kter! soustavn$ vadil kolenu, ostatní s okrasn!m
horizontálním dekorem, nárazník s ost"e "ezan!ma mlhovkama, vylep%en! i-drive,
DSC III- antihrab a stabiliza&ní systém, stisknutím vypne DTC, &ím# p"estane regulovat
v!kon motoru, dlouh!m stiskem vypne stabilizaci úpln$, auto se chová zcela podle "idi&e.
Stabilizace je schopná pomoci p"i náhlém smyku ubráním v!konu a p"ibrzd$ním
konkrétního kola a srovnání auta do po#adovaného sm$ru, nepom'#e p"i nedotá&ivosti ve
v$t%í rychlosti nap" na sn$hu do zatá&ky (musíte hodn$ zato&it volantem, aby pochopila,
co se d$je).
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RPA- kontrola tlaku v pneu na základ$ otá&ek z &idel ABS v kolech, pracuje s libovoln!ma
diskama a pneu, reaguje i na zm$nu teploty (p"i r'zn!ch velikostech pneu se m$ní s
teplotou r'zn$ jejich obvod, proto to m'#e vyhodnotit jako chybu-píchlou gumu).
PDC- parkovací &idla, grafick! i akustick! projev, velmi p"esné, názorné, asi nej systém co
jsem vid$l bez pou#ití kamery.
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HUD- head up displey, systém promítání voliteln!ch veli&in na &elní sklo, viditelné jen pro
"idi&e
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NightVision- no&ní vid$ní, infrakamera vpravo v nárazníku, snímá obraz v I+ spektru a
p"evádí jej do viditelné podoby na st"edov! monitor
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Aktivní tempomat- mikrovlnné &idlo v levé &ásti nárazníku vyhodnocuje vzdálenost od
okolních vozidel a udr#uje bezpe&nou vzdálenost, graficky zobrazuje na st"edovém dispeji
budík'

w

X-drive- 4kolka, st"edová rozvodovka s "et$zem a koly regulující okam#it$ rozd$lení
momentu (sv$telné míle daleko p"ed 4x4 Synchro, Visco spojkama a pod), má smysl
pokud bydlíte na horách, kde je permanentní sníh déle ne# 3 dny v roce, jinak vozíte s
sebou zát$# zvy%ující spot"ebu a sni#ující v!kony a rejd p"edních kol. Disky mají jiné ET
(35 jako 3kové) ne# zbytek "ady (kolem 20 jako ostatní).
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Touring (zna&eno jako T)- sexy bouda pro va%eho chlupá&e i novou ledni&ku, v!kony
prakticky stejné, hlu&nost v$t%í o zvuky od zadní rolety, praktické sezení i nakládání vzadu,
nutnost skisacku pro jízdu na hory ve 4. Krom$ mo#n!ch problém' s nivem p"ijdou hlá%ky
nefunk&ních sv$tel vzadu-p"eklesané kabely pod prav!m krytem u st"echy (sta&í sundat
reprák, u"íznout %patné, protáhnout a naletovat nové kusy). Dal%í co odejde je plynová
vzp$ra víka kufru-vybo&í pru#ina a roztrhá plast obal (cca 1500,- nová, v!m$na na 5min).

autor a vlastník: Ing. jan Beck, &len ob&anského sdru#ení Bmwklub +R

Motorizace:
d- dieslové verze s VG turbem (variabilní geometrie rozvád$cích lopatek-"ízeno pod/
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tlakem, ob&as pot"eba vy&istit od karbonu).
- První verze m$ly problém s ví"ícíma klapkama v sání (zvy%ují rychlost proudícího
vzduchu %krcením v nízk!ch otá&kách), co# vedlo k jejich uvoln$ní a zni&ení motoru
(stejn! problém jako u e39, po r.05 zesílené osi&ky problém eliminovaly, lze je úpln$
vyndat bez extra projevu, den opruz práce).
- Dal%ím ne%varem je praskající sání (celé parohy, st"ídáním tlaku), nutné vym$nit (kolem
12tis, 4hod práce).
- Servisním úkonem by m$la b!t v!m$na odv$trání kliky-víka ventil' (staré provedení
obsahuje p$novou hmotu, která se ucpe a olejov! systém se tlakuje, díl za pár korun a
&asov$ ho(ka práce).
- Jako bonus praskají v!fukové svody kolem 150tis, jsou dvojité a tím pádem nejdou
reáln$ sva"it aby vydr#ely, nutné vym$nit (8tis).
- A te&kou na záv$r je DPF (filtr pevn!ch &ástic), #ádající v!m$nu co cca 200tis km, lze jej
“vynechat”, auto spl,uje základní emise i tak, má o n$co lep%í spot"ebu a v!kon.
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Tímto v!&tem pom$rn$ fatálních závad nechci nikoho znechutit od v!te&n!ch naftov!ch
motor' by Bmw (my%leno up"ímn$), ale pokud si nekoupíte auto s dolo#itelnou minulostí a
od rozumného majitele, riskujete v%e v!%e popsané a mnoho dal%ího. Obzvlá%t$ je to
p"ípad “honi&' slev a nízk!ch cen”, kte"í koupí nejlevn$j%í past na trhu a následn$ do ní
nasypou 50tis jen aby jezdila, b$hem p'l roku ji prodají jin!mu troubovi a do konce #ivota
nadávají zpoza volantu oktávky na báwo:-) Osobn$ si myslím, #e ten #ivot m'#e b!t
podstatn$ jednodu%%í koupí benzínového R6 modelu s automatem (co# je vícemén$ v#dy
zárukou lep%í v!bavy a slu%ného zacházení s motorem, p"eci jen v$t%inu &asu b$#í kolem
2tis, co# nikoho s manuálem nebude bavit po"ád "adit nahoru...), proto pokud nenajedete
více ne# 30tis ro&n$, zapomenul bych na naftu.
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520d- 4válec 2.0, entry model s d'razem na spot"ebu, ideál pro nenáro&né spot"ebitele,
kte"í náhodou koupili svoje první Bmw
po FL-

w

525d- 6válec 2.5-3,0, utlumená verze pro ni#%í poji%t$ní, jinak motor shodn! s 3.0-sta&í
p"e&ipovat, men%í brzdy, 2498ccm, 130kW, 400Nm
po FL- 2989ccm,

w

530d- 6válec 3.0, v$t%í brzdy-nutnost min R17 disk'
po FL535d- 6válec 3.0, 2 r'zn$ veliká turba závislá na sob$=enormní tah od volnob$hu a# po
omezova&, pouze ve spojení s automatem, nickname M5d, bez legrace.
po FL-

autor a vlastník: Ing. jan Beck, &len ob&anského sdru#ení Bmwklub +R

i- benzínové "adové 6válce s hlníkov!m &i hliníko-ho"&íkov!m blokem motoru s bivanosem a valvetronickem (variabilní zdvih ventil', odpadá pot"eba %krtící klapky=sní#ení
spot"eby, zv!%ení v!konu, sní#ení pumpovacích ztrát), elektrické vodní &erpadlo (sní#ení
spot"eby, zv!%ení v!konu), zapojení efficient dynamics-dal%í sní#ení spot"eby odpojování
alternátoru, klimatizace, zapojování p"i brzd$ní.
520i- "adov! %estiválec (R6) o objemu 2.2,
po FL525i- R6 2,5
po FL-

o.
cz

530i- R6 3.0, hliníko-ho"&íkov! blok motoru, sametov! b$h a lineární v!kon, ve spojení s
automatem “v$&ná kombinace” p"i správném pou#ívání
po FL-

re
et

550i- V8 5.0?, hra&ka pro chlapce s mal!m …?
po FL-

pr

545i- V8 4,4? zvuk pro kter! stojí p"ilít do kamen, jinak p"edjedete 95% aut a 85% Bmw.
po FL-

w

w

w
.s
t

M5- V10 5.0, to&iv! motor podpo"en! 7st p"evodovkou a vyvá#en!m podvozkem. Oproti
konkurenci ni#%í váha a ne/vra#edné jízdní vlastnosti. Stinnou stránkou je mal! dosah na
nádr#. Za%lape a roztrhá cokoliv slab%í ne# M6 :-) Provozní náklady podobn$ jako u e39
nejsou pro slabé nátury (2lamelová spojka co 80tis km cca 70tis K&, brzdy mají t$#kou
práci, pro "ád$ní je BBK nutnost…. ). P"ední nárazník bez mlhovek, kapkovitá zrcátka,
vzadu nárazník s difusorem a 4 koncovkama v!fuku, imitace v!dech' v p"edních
blatnících, sní#en! podvozek, vrtané kotou&e, R19 double spoke kola style , specifické
&aloun$ní a seda&ky, bíle podsvícené p"ístroje, ukazatel teploty oleje, motor M konstrukce
se %krtící klapkou na válec.
po FL-v$t%í zrcátka

autor a vlastník: Ing. jan Beck, &len ob&anského sdru#ení Bmwklub +R
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