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Новото BMW Серия 7.
Нова дефиниция за модерен лукс,
радост от шофирането и комфорт при
пътуване.

Акцентите
•

Шесто поколение на успешната, в продължение на 40 години в
целия свят, луксозна лимузина на BMW; новото BMW Серия 7 е
въплъщение на модерната и ориентирана към бъдещето форма на
лукса в автомобила.

•

Новото BMW Серия 7 с категорична заявка за лидерска позиция в
луксозния сегмент по отношение на динамика на управлението,
комфорт при пътуване, ефективност и системи за подпомагане и
комфорт; ексклузивни възможности за оптимизиране на
индивидуалното усещане за уют и ексклузивност в интериора.

•

Два варианта на каросерията с нормално и дълго междуосие;
автентична нова интерпретация на типичния за BMW език на
формите; характерен баланс между ексклузивност и динамика;
висока прецизност в детайлите; висококачествени материали и
ексклузивно качество на изработката.

•

Индивидуално подчертаване на спортните характеристики на
автомобила с М спортен пакет, както и на луксозното излъчване с
Design Pure Excellence и BMW Individual Design Komposition.

•

Ненадминато последователно прилагане на технологията BMW
EfficientDynamics; уникален цялостен пакет на BMW
EfficientLightweight, най-ново поколение двигатели и предвиждаща
стратегия на задвижването, най-добра аеродинамика в сегмента.

•

BMW EfficientLightweight в новото BMW Серия 7: теглото на
автомобила е понижено с до 130 кг. в сравнение с предишните
модели.

•

Carbon Core: всеобхватно използване на армирана с въглеродни
нишки пластмаса (CFRP) в рамките на интелигентна комбинация от
материали в областта на пътническата клетка чрез трансфер на
технологии от BMW i.

•

Нови редови шестцилиндрови бензинови и дизелови двигатели от
най-новото поколение агрегати на BMW Group; допълнително
повишаване на ефективността чрез най-актуалната технология
BMW TwinPower Turbo; всеобхватно модернизиран V8 двигател;
допълнително подобрение на динамиката и увереността чрез
опционалното двойно задвижване BMW xDrive.

•
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Разширяване на гамата от модели с BMW 740e; Plug-in хибриден
вариант с двигател с вътрешно горене и технология BMW eDrive от
BMW i; системна мощност: 240 кВт/ 326 к.с., CO2 емисии: 49 г/км.

•

Задвижване чрез осемстепенна трансмисия Steptronic с
оптимизиран вътрешен коефициент на полезно действие, повишен
диапазон на предавателните числа и базирана на данните от
навигационната система стратегия на превключване на предавките.

•

Включен в стандартното оборудване бутон на контрола на
шофирането с ново оформление и за пръв път с режим ADAPTIVE
за автоматично адаптиране на настройките на автомобила към
стила на шофиране и профила на трасето.

•

Уникален в сегмента на луксозните лимузини баланс между
спортен дух и комфорт на возене; значително повишение на
радостта от шофирането благодарение на висококачественото
окачване и съгласуваната работа на всички системи за контрол на
окачването.

•

Серийно въздушно окачване на предната и задната ос с
автоматично регулиране на нивото и динамичен контрол на
амортисьорите.

•

Опционално интегрално активно кормилно управление за пръв път
се предлага и в комбинация с BMW xDrive.

•

За първи път допълнителна система за контрол на окачването
Executive Drive Pro: колебанията на каросерията при динамично
шофиране в завои се намаляват от стабилизатори с
електромеханично задвижване; регистрираните неравности по
пътното платно се взимат под внимание при настройките на
амортисьорите.

•

Серийни Full LED фарове; незаслепяващите BMW лазерни
светлини с BMW Selective Beam и увеличен двойно от 300 до 600
метра обсег за пръв път след премиерата при BMW i8, се предлагат
като опция и за модел на BMW.

•

Нова дефиниция на луксозното изживяване при шофиране и
пътуване в интериора на новото BMW Серия 7; разточително
предлагане на място; ексклузивно, модерно оборудване; подбрани
материали; прецизна изработка; оформена по нов начин,
опционално достигаща и до задната част средна конзола.

•

Максимален комфорт при пътуване благодарение на комфортните
седалки с електрическо регулиране, Executive Lounge; предлагат се
активна вентилация и масажна функция за водача и пътника до него,
както и Vitality Programm за пътниците на задната седалка.

•

Пакет топлинен комфорт с подгряване на седалките и волана, както
и подгряване на подлакътниците на вратите, на средната конзола и
подлакътника на задната седалка.
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•
•
•
•
•

Ексклузивна High-End наслада от музиката със системата Bowers &
Wilkins Diamond Surround Sound.
Панорамен стъклен покрив Sky Lounge с уникални в световен план
светлинни възможности и избор от шест цвята.
Дифузно осветление включително светлинна проекция Welcome
Light Carpet в зоната за качване и слизане; за новото BMW Серия 7
с дълго междуосие ще се предлага и пакет дифузно осветление за
задната седалка; друго предложение е системата за ароматизиране
на интериора Ambient Air Package.

•

Телефонни разговори с възможност за безжично зареждане на
мобилни телефони в автомобила.

•

Разширение на системата за управлениеBMW iDrive с Touch Display
за интуитивно управление на множество функции; индикациите и
управлението на опционалната четиризонова автоматична
климатична инсталация също с Touch функция.

•

Световна премиера за BMW управление с жестове: 3D сензор
позволява интуитивно и комфортно взаимодействие с Infotainment
системата чрез дефинирани движения на ръката.

•

Иновативен мултифункционален блок за управление BMW Touch
Command: интегриран в средния подлакътник респективно задната
конзола подвижен 7-инчов таблет за управление на комфортните,
Infotainment и комуникационните функции.

•

Паркиране с дистанционно управление чрез BMW Display ключ.

•

Нов BMW Head-Up дисплей с увеличена със 75% площ на
проектиране върху предното стъкло.

•

Асистент за шофиране за пръв път като цялостен пакет за комфорт
и сигурност благодарение на допълнителни функции като:
Превенция на удари в задната част, Предупреждение при смяна на
лентата, Информация за ограниченията на скоростта (Speed Limit
Infо) и Предупреждение за напречен трафик отзад (Rear crossing
traffic warning).

•

Асистент за шофиране Plus е с разширени функции за
оптимизиране на комфорта като Асистент за завиване и Асистент за
водене в лентата, Асистент за поддържане на лентата с активна
защита срещу странични удари, както и Асистент при задръстване
за частично автоматизирано шофиране и Предупреждение за
напречен трафик отпред и отзад.

•


Ново поколение на системата Surround View с едновременно
изобразяване на Top View и 3D View на контролния дисплей,
индивидуален избор на перспектива и Panorama View за видимост
върху случващото се на пътя отстрани респективно зад автомобила.

Варианти на модела:
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BMW 750i xDrive (BMW 750Li xDrive): V8 бензинов двигател с
технология BMW TwinPower Turbo (два Twin Scroll турбокомпресора,
директно впръскване, VALVETRONIC, двоен VANOS),
Работен обем: 4 395 см3,
Мощност: 330 кВт/ 450 к.с. при 5 500 – 6 000 об/мин,
Макс. въртящ момент: 650 Нм при 1 800 – 4 500 об/мин,
Ускорение [0 – 100 км/ч]: 4,4 сек. (4,5 сек),
Максимална скорост: 250 км/ч,
Среден разход на гориво*: 8,3 – 8,1 л (8,5 – 8,3 л)/ 100 км,
CO 2 емисии*: 194 – 189 г/ км (197 – 192 г/ км)
Норма за вредни емисии: EU6.
BMW 740i (BMW 740Li): редови шестцилиндров бензинов двигател с
технология BMW TwinPower Turbo (Twin Scroll турбокомпресор, директно
впръскване, VALVETRONIC, двоен VANOS),
Работен обем: 2 998 см3,
Мощност: 240 кВт/326 к.с. при 5 500 – 6 500 об/мин,
Макс. въртящ момент: 450 Нм при 1 380 – 5 000 об/мин,
Ускорение [0 – 100 км/ч]: 5,5 сек. (5,6 сек.),
Максимална скорост: 250 км/ч,
Среден разход на гориво*: 7,0 – 6,6 л (7,0 – 6,6 ла)/100 км,
CO 2 емисии*: 164 – 154 г/км (164 – 154 г/км),
Норма за вредни емисии: EU6.
BMW 730d (BMW 730Ld): редови шестцилиндров дизелов двигател с
технология BMW TwinPower Turbo (турбокомпресор с променлива
геометрия, директно впръскване Common Rail),
Работен обем: 2 993 см3,
Мощност: 195 кВт/ 265 к.с. при 4 000 об/мин,
Макс. въртящ момент: 620 Нм при 2 000 – 2 500 об/мин,
Ускорение [0 – 100 км/ч]: 6,1 сек. (6,2 сек.),
Максимална скорост: 250 км/ч,
Среден разход на гориво*: 4,9 – 4,5 л (5,0 – 4,6 л)/100 км,
CO 2 емисии*: 129 – 119 г/км (132 – 122 г/км),
Норма за вредни емисии: EU6.
BMW 730d xDrive (BMW 730Ld xDrive): редови шестцилиндров дизелов
двигател с технология BMW TwinPower Turbo (турбокомпресор с
променлива геометрия, директно впръскване Common Rail),
Работен обем: 2 993 куб. см,
Мощност: 195 кВт/265 к.с. при 4 000 об/мин,
Макс. въртящ момент: 620 Нм при 2 000 – 2 500 об/мин,
Ускорение [0 – 100 км/ч]: 5,8 сек. (5,9 сек),
Максимална скорост: 250 км/ч,
Среден разход на гориво*: 5,2 – 4,8 л (5,2 – 4,8 л)/100 км,
CO 2 емисии*: 137 – 127 г/км (137 – 127 г/км),
Норма за вредни емисии: EU6.
BMW 740e (BMW 740Le, BMW 740Le xDrive): редови четирицилиндров
бензинов двигател с технология BMW TwinPower Turbo (Twin Scroll
турбокомпресор, директно впръскване, VALVETRONIC, двоен VANOS),
Работен обем: 1 997 см3,
Мощност: 190 кВт/258 к.с. при 5 000 – 6 500 об/мин,
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Макс. въртящ момент: 400 Нм при 1 250 – 4 800 об/мин, технология BMW
eDrive със синхронен електромотор, Мощност: 70 кВт/95 к.с., Въртящ
момент: 250 Нм, високоволтова литиевойонна батерия, обща системна
мощност: 240 кВт/ 326 к.с.,
Ускорение [0 – 100 км/ч]: 5,6 сек. (BMW 740Le: 5,7 сек., BMW 740Le xDrive:
5,5 сек.), Максимална скорост: >240 км/ч, Максимална скорост в
електрически режим: 120 км/ч (електронно ограничена); електрически
пробег**: 40 км (BMW 740Le: 40 км, BMW 740Le xDrive: 37 км),
Среден разход на гориво**: 2,1 л/100 км (BMW 740Le: 2,1 л, BMW 740Le
xDrive: 2,3 л), 12,5 кВтч/100 км (BMW 740Le: 12,5 кВтч, BMW 740Le xDrive:
13,0 кВтч),
CO 2 емисии**: 49 г/км (BMW 740Le: 49 г/км, BMW 740Le xDrive: 53 г/км),
Норма за вредни емисии: EU6.
* Данни в ЕС тестови цикъл, в зависимост от избрания размер гуми.
** Предварителни данни в ЕС тестови цикъл за Plug-in хибридни
автомобили, в зависимост от избрания размер гуми.
BMW Group България Корпоративни комуникации
Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group
България
T: +359 2 80 60 733, F: +359 2 80 60 710
Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html
E-mail: Hristina.Peycheva@bmwgroup.com
-BMW Group
С трите си марки BMW, MINI и Rolls-Royce BMW Group е най-успешният
премиум производител на автомобили и мотоциклети в света със своите марки.
Като световна компания BMW Group управлява 30 предприятия за
производство и сглобяване в 14 държави и има мрежа за продажби в над 140
държави.
През 2014 г. BMW Group е реализирала приблизително 2,118 млн. автомобила
и над 123 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за
2014 г. е приблизително 8,71 млрд. евро при приходи от 70,40 млрд. евро. Към
31 декември 2014 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително
116 324 служители.
Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни
действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална
устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен
ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията
си.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com
www.bmw.bg; www.mini.bg
Facebook: http://www.facebook.com/BMWBulgaria;
www.facebook.com/MINI.Bulgaria
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You
Тube: http://www.youtube.com/BMWBulgaria; http://www.youtube.com/MINIBulgari
a
Twitter: http://twitter.com/BMWBulgaria

