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Bmw f10 550i ‘s5’ – årgang 2010 – Schmiedmann stage II-Turboladere – 531 hk –  762 nm 

læserbil Bmw f10 550i ‘S5’
Tekst: Bjørn Skjærup  Foto: Martin ‘Pyra’ og Schmiedmann.com
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selvfølgelig er der alternativer til en bmw m5, men 
du behøver ikke skifte mærke af den grund. Tag en tur med ud i Schmiedmanns 531-hestes s5 550idet femte ‘s’
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her bliver din 550i en m5-killer
DEN ER DØBT S5 og rummer alt det, 
BMW-specialisterne fra Schimedmann har 
kunne hive ned fra de absolut øverste hyl-
der at fodre en 4,4-liters biturbo V8’er med.
  – Vi valgte at bygge en 550i for vise vores 
kunder, hvordan man kan få et godt alter-
nativ til F10 M5 til næsten halv pris. Som 
endda er endnu mere unik, fortæller direk-
tør i Odense-afdelingen, Martin Andresen.
  Udviklingen af bilen tog trekvart år, men 
så er effekten også fulgt med den rigtige vej. 
Under kølerhjelmen i Sophistograu Brilliant 
Metallic har Schmiedmann fundet 124,7 
hestekræfter og 162,8 Nm ekstra i forhold 
til fabriksopgivelserne. Med specialfrem-
stillede vandkølere til de dobbelte charge-
coolere, TurboDK-udviklede Stage 2-turboer 
og ekstern tuningsboks helt fra Belgien 
sparker N63-motoren nu svimlende 531,7 hk 
og 762,8 Nm ud gennem de 275 mm brede 
Bridgestone-bagdæk i 20”. M5’eren har 
stadig en lille overhånd med 30 yderligere 
heste, men momentet i S5 550i sørger for, at 
det er en forskel uden betydning. Interes-
seret? Så fang Martin i Odense-afdelingen. 
Bimmeren er til salg.    
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læserbil
bmw f10 550i ‘S5’

"der er et alternativ til f10 m5, det 
hedder s5 550i og er fra odense"

Kabinen i den syv år gamle 
BMW halter måske på de 
sidste nye gadgets, men du 
sidder top lækkert her

Forakslens sporvidde er forøget 
med 60 mm for at flugte med de 
bredere M5-forskærme

M5-kalibre kan ikke gribe 
direkte i 550’eren, så en 
adapter blev fremstillet

Komfort eller hardcore? 
Undervognens respons 
styres herfra

Her får du lige en ide om, 
hvor meget 400 mm 
egentlig er – wow!

De to turboer er 
lavet af TurboDK 
og er Stage 2

Downpipes erstat-
ter katalysatoren 
på turboerne

Schmiedmann afprøvede flere løsninger for at få indsugnings-luftens temperatur ned, så der kunne hentes mere power

De fire mørke rørhaler fuldender det komplet rustfrie Supersprint-system

supersprint-ud-
viklet v8-torden
ELSKER du lyd, var du nok en af dem, der fældede en lille tåre, da BMW skar i blokken og gik fra E60’erens 10 suge-cylindre til otte turbo-drevne i F10’eren.Men tør du bare øjnene. Schmiedmann er nemlig gået sammen med den italienske producent af performance-udstødninger, Supersprint. Resultatet er i rustfrit stål fra turboerne og hele vejen ud. Det giver S5 550i turboernes hvisken på toppen af den dybe torden-rumlen, en V8’er skal levere. Følg blot dette link og forkæl selv dine ører med det lækre lydspor: kortlink.dk/pzy8

Det sandblæste rustefrie stål er en fryd for øjet, og lyden er eminent 
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Stort set alt. Ja, faktisk måske lige 
netop alt. Personalet er højt speciali-
serede BMW-gutter, der ved alt om 
din bil. I Boosted nr. 17 besøgte vi 
det dengang nye domicil i Odense, 
der har 4.500 kvadratmeter under 
tag. Værkstedet er nok det mest 
spækkede, vi nogensinde har set. 
Også reservedelslaget er udstyret 
med topmoderne robotteknologi til 
det logistiske arbejde. Hele bygnin-
gen er 144 meter lang med glas over 
alt, så du kan se fra ende til ende. 

BMW-specialister? hvad kan de så?

Det Supersprint-udviklede system 
har givet turbo-V8’eren det 
lydspor, den fortjener

Det er ret fedt, når brem-
seskiven kæmper med 
fælgen om at være størst

hvad kan stoppe
531 hestekræfter ?
BARE fordi de kan selv, er M-dele ikke 
en skændsel hos Schmiedmann. Tværti-
mod er big break-kittet på 550i’eren 
sammensat af de forreste 400 mm skiver 
doneret af storebror med M-emblem 
godt holdt på plads af seksstemplede 
Schmiedmann/Brembo kalibre i Phönix 
gelb-metallic. De bagerste tropper 
holdes i skak af Zimmerman-skiver 
og de originale kalibre, som også har 
fået et stænk af malersprøjten med den 
special-gule lak. En Bilstein B16-gevind-
undervogn sørger for, at den mægtige 
Bimmer er justbar i højde og hårdhed.

" de forreste skiver fra  
en m5 måler 400 mm” 

Bmw f10 550i ‘s5’

læserbil

Nederst i forreste kofanger er de 
dobbelte kølere til chargecooleren. 
Alligevel er det godt skjult, hvor 
skræmmende potent bilen er
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Det er faglige sværvægtere, der 
tager sig af de indkomne biler

Med 275/30 på de 20” 
Z-Performance-fælge 
er bredde det sidste, de 
enorme Bridgestone 
Potenza mangler
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Sorte nyrer skal der til på 
en BMW. Det ser hårdt ud



Det ser ikke ud af så meget, men 
fornemmelsen af at over 500 
heste har stald her, er alligevel 
tydelig for de fleste

den kan blive vildere, meget vildere! 
AT M5’EREN har 30 hestekræfter mere en S5 
550i, er ikke med Schmiedmanns gode vilje. Med 
hovederne lagt i blød har belgiske Tuningbox.
com godt nok leveret en programmerbar motor-
styring, så Schmiedmann bl.a. har kunne tilpasse 
de større turboere samt de specialfremstillede 
vandkølede intercoolere.
  Men der er mere potentiale at hente i ombyg-
ningen, som direktør Martin Thorup Andresen 
fortæller.

  – Den har fået alt, hvad vi kan tilbyde på nuvæ-
rende tidspunkt. Men den dag, hvor det lykkes 
os at skaffe adgang til en omprogrammering af 
den originale motorstyring, kan der sikkert hen-
tes mellem 75 og 100 hestekræfter ekstra. 
Knækker Schmiedmann koden, kan de altså 
hamle op med den nye M5-aftapning G30, der 
rammer gaden næste år med 630 hk. Måske de 
skulle rubbe neglene i det sydtyske. På Fyn er 
det i hvert fald meget tæt på en overhaling. 

 MOTOR OG GEARKASSE 
N63 4.4L V8 • Schmiedmann/Turbo DJ 
stage II-turboladere • specialfremstillet 
forstørret vandkøler til de to vandkø-
lede intercoolere på motoren • komplet 
Supersprint-udstødning fra downpipe 
og ud • specialprogrammeret ekstern 
tuningbox fra belgiske Tuningbox 

 UNDERVOGN 
Bilstein B16 højde- og hårdhedsjusterbar 
gevindundervogn

 BREMSER 
Foran: Schmiedmann big brake kit med 
M5 F10 400x36 mm bremseskiver og 
seksstemplede Schmiedmann/Brembo 
kalibre i Phönix Gelb Metallic • bag: 
Zimmermann racerskiver med originale 
kalibre

 fælge og dæk  
20” Z-Performance – ZP06 Phantom 
Black Face Polished • for: 8,5x20” ET35 
med Bridgestone Potenza S001 245/35-
20 • bag: 10x20” 275/30-20 • sporvidde 
forøget med 60 mm på forakslen

 karosseri 
Originale BMW M5 F10 forskærme inkl. 
inderskærme • Shadowline luftindtag 
• M Performance kulfiber-hækspoiler 
• komplet Motorsport II spoilersæt • 
nyre-grill i sort højglans 

 PRÆSTATIONER 
Standard 407 hk og 600 Nm – nu: 531,7 
hk og 762,8 Nm

bmw f10 550i ’s5’

Slanger der sig et 
Schmiedmann-S på din 
motorblok, kan du godt 
regne med seriøs power

Schmiedmann har endnu ikke 
kunne åbne BMW’s egen motor-
styring, så de måtte til Belgien 
efter en boks fra Tuningbox.com

Sid
e 7

 af
 7

20


