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

С новото BMW Серия7 BMW дава нова дефиниция на модерната и
насочената към бъдещето форма на ексклузивното и луксозно изживяване
при пътуване. Иновативните технологии по отношение на олекотената
конструкция, задвижването, окачването, управлението, интелигентната
свързаност и атмосферата в интериора подчертават амбицията за
съчетаването на максималната радост от шофирането и комфорта при
пътуване в една луксозна лимузина. Със смяната на поколенията на върха
на гамата от модели BMW въвежда множество иновации, които са
уникални в сегмента.
Използването на въглероден композит - армирана с въглеродни нишки
пластмаса (CFRP), в структурата на каросерията, двигатели от новото
поколение задвижвания на BMW Group, Plug-in хибридна система на
новото BMW 740e, активна система на окачването Executive Drive Pro,
контрол на шофирането с режим ADAPTIVE и BMW лазерни светлини са
основните фактори, които повишават динамиката, комфорта и сигурността
при шофиране. Най-високо ниво на ексклузивност и комфорт в задната
част се гарантира от оборудването Executive Lounge с масажна функция и
програма Vitality, панорамен стъклен покрив Sky Lounge, Светлинна
проекция (Welcome Light Carpet), Вътрешно дифузно осветление и
Поставка за смартфон с интегрирано зарядно устройство. Иновативни
акценти по отношение на управлението и асистиращите системи се
поставят от разширението на системата iDrive с Touch Display и първата в
света система за управление с жестовеBMW gesture control, Touch
Command, нов BMW Head-Up дисплей, Предупреждение за напречен
трафик, Асистент при завиване и водене в лентата, Активна защита срещу
странични удари, Surround View с 3D изглед и Система за паркиране с
дистанционно управление.
Дизайнът: стилно присъствие, уверена динамика, ексклузивна
елегантност.
Дизайнът на новото BMW Серия 7 автентично отразява характера на
автомобила. Хармоничните пропорции, мощното оформление на
повърхностите и прецизните линии изразяват стилно присъствие, уверена
динамика и ексклузивна елегантност. Неподражаемото излъчване на
луксозната лимузина, която се предлага с нормално и дълго междуосие, се
дължи и на оптимизирания баланс между радостта от шофирането и
комфорта на возене.
Характерните елементи в интериора са хоризонтално насочените
повърхности и линии, които подчертават разточителното предлагане на
място, ориентираното към водача оформление на кокпита, изисканите,
изработени със занаятчийска прецизност материали и висококачествената
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функционалност на индикаторите и уредите за управление.
Непосредствено след въвеждането на пазара на новото BMW Серия 7 ще
се предлагат М спортен пакет, Design Pure Excellence и една BMW
Individual Design Komposition. Те целенасочено подчертават динамиката,
ексклузивната елегантност, както и луксозната атмосфера и отговарят на
най-различните изисквания на клиентите в целия свят.
„Ние от BMW вярваме, че бъдещето може да бъде предсказано най-добре,
когато участваме в създаването му”, казва Адриан ван Хойдонк,
ръководител на BMW Group Design. „Най-високата цел при
разработването на новия автомобил е пресъздаването на нашата
интерпретация за модерен лукс и надхвърляне на очакванията на нашите
клиенти. За BMW модерният лукс е базиран на иновативни технологии и на
особеното внимание към детайла. Това поколение на BMW Серия 7 е найлуксозният, най-комфортен и като цяло най-добрият автомобил, който
някога сме създавали в този клас.”
BMW EfficientLightweight: понижаване на теглото с до 130 кг. чрез
Carbon Core.
Благодарение на BMW EfficientLightweight теглото на моделите на новото
BMW Серия 7 е намалено с до 130 кг. спрямо предишното поколение. В
основата е структурата на каросерията с Carbon Core, базирана на
трансфер на технологии от разработките на автомобилите BMW i. Новото
BMW Серия 7 е първият автомобил в своя сегмент, при което
индустриално произведен карбонов композит CFRP се използва в
съчетание със стомана и алуминий. Благодарение на тази комбинация от
материали при интелигентната концепция на каросерията се постига
повишаване на здравината на пътническата клетка при същевременно
значително понижаване на теглото на автомобила.
Редови шестцилиндрови двигатели от ново поколение.
В новото BMW Серия 7 се монтират всеобхватно модернизиран V8
двигател, както и редови шестцилиндрови мотори от най-новото поколение
агрегати на BMW Group. Всички двигатели серийно се комбинират с
модернизирана осемстепенна трансмисия Steptronic. Предлаганото като
опция интелигентно двойно задвижване BMW xDrive също е с оптимизиран
коефициент на полезно действие.
Plug-in хибриден модел BMW 740e с технология BMW eDrive.
С разширяването на гамата от модели с BMW 740e в сегмента на
луксозните лимузини навлиза и технологията BMW eDrive, въведена за
пръв път при автомобилите BMW i. Plug-in хибридният модел, който ще се
предлага и като BMW 740Le с дълго междуосие и с обозначение BMW
740Le xDrive, когато е в комбинация с интелигентното двойно задвижване,
ще се задвижва от четирицилиндров бензинов двигател и електромотор с
обща системна мощност от 240 кВт/ 326 к.с. В ЕС тестови цикъл за
хибридни автомобили BMW 740e има среден разход на гориво от 2,1 л/
100 км респективно среден разход на електроенергия от 12,5 кВтч/ 100 км.
СО 2 емисиите на 49 г/ км (предварителни данни). Електрическото
задвижване, което се захранва от високоволтова литиево-йонна батерия,
осигурява много осезаема подкрепа на двигателя с вътрешно горене при
динамично ускорение. Освен това технологията BMW eDrive позволява
чисто електрическо шофиране с нулеви локални емисии при скорост до
120 км/ч и пробег до 40 км.
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Динамика и комфорт на возене по мярка – и на най-високо ниво.
Висококачественото, прецизно настроено окачване, както и
допълнителните серийни, респективно опционални системи за контрол на
окачването повишават както динамиката, така и комфорта на возене на
новото BMW Серия 7. В същото време балансът между двете изражения
на радостта от шофирането достига уникално за сегмента на луксозните
лимузини ниво. Серийното оборудване включва въздушно окачване на
предната и задната ос включително автоматично регулиране на нивото и
динамичен контрол на амортисьорите.
Допълнително повишаване както на комфорта, така и на динамиката и
увереността се постига с модернизираното, предлагано вече и в
комбинация с BMW xDrive интегрално активно кормилно управление, както
и предлаганата за пръв път система Executive Drive Pro с активно
стабилизиране на каросерията срещу наклоняване и базирано на данни
предвиждане. Стабилизаторите с електромеханично задвижване намаляват
колебанията на каросерията при динамично движение в завои. В
допълнение Активният контрол на окачването адаптира амортисьорите
към неравностите по пътното платно.
Благодарение на последните иновации водачът има по-голяма свобода при
избора на перфектните настройки на автомобила. Той може да се
наслаждава на още по-спортна управляемост или на оптимизиран комфорт
на возене, както и да ползва ефективния режим ECO PRO. С оформения по
нов начин бутон за контрол на шофирането за пръв път може да бъде
активиран и режим ADAPTIVE. При него настройките на автомобила
адаптивно се нагаждат към актуалния стил на шофиране и маршрута.
Интуитивно управление с Touch Display и BMW управление с
жестове.
При новото BMW Серия 7 бордовият монитор на системата за управление
iDrive за пръв път е в изпълнение Touch Display. По този начин на
разположение е форма на управление, позната от потребителската
електроника. Освен познатото управление чрез контролер функциите
могат да бъдат избирани и активирани чрез докосване на повърхността на
дисплея.
Освен това системата iDrive е разширена с представената за пръв път
система за управление с жестове. Движенията на ръката, регистрирани от
3D сензор, управляват Infotainment функциите по особено интуитивен и
комфортен начин. Съответните жестове служат и за регулиране на силата
на звука на музикалната система или за отхвърляне или приемане на
входящи телефонни повиквания. Освен това има възможност дефиниран
жест да бъде свързан с индивидуално избрана функция. Друга новост е
интегрираната в средната конзола стойка за смартфон, която за пръв път в
автомобил позволява индуктивно зареждане на мобилния телефон.
Завършена луксозна атмосфера: Executive Lounge, Touch
Command.
Ненадминат е и комфортът на возене в задната част на моделите BMW
750Li xDrive, BMW 740Li, BMW 730Ld и BMW 730Ld xDrive с опцията
Executive Lounge, която дава нова дефиниция на индивидуалната
атмосфера в автомобил от луксозния сегмент. Този пакет оборудване
включва и четиризонова автоматична климатична инсталация, комфортни
седалки с електрическо регулиране и масажна функция отзад, както и
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активна вентилация на всички седалки и опциите Executive Lounge Seating,
Executive Lounge задна конзола и развлекателна система за задните места
Experience включително BMW Touch Command. За пръв път масажната
функция е разширена с програмата Vitality, която позволява на пътниците
отзад активна тренировка на тялото за възстановяване. Опцията Executive
Lounge Seating повишава комфорта на мястото зад седалката на пътника
до водача, която може да бъде изместена с допълнителни 90 мм напред, а
в облегалката й може да бъде интегрирана електрически задвижвана
опора за краката. Освен това чрез особено силно наклоняващата се
хоризонтално облегалка на седалката пътникът може да заеме екстремно
спокойна позиция на седене.
В Executive Lounge задната конзола са разположени сгъваема масичка,
допълнителни поставки за напитки, както и Touch Command. Мобилният 7инчов таблет позволява управлението на Infotainment и комфортните
функции на новото BMW Серия 7 и от задната част, като освен това може
да бъде ползван и за възпроизвеждане на аудио- и видеофайлове, като
игрална конзола или за сърфиране в интернет.
За добро настроение: дифузно осветление, панорамен стъклен
покрив Sky Lounge.
Ексклузивната атмосфера в интериора на новото BMW Серия 7 се дължи и
на прецизно оформеният светлинен дизайн. Опцията дифузно осветление
за пръв път включва и светлинна проекция т.нар. Welcome Light Carpet,
която създава впечатляваща светлинна графика в зоната за качване и
слизане. Уникално е и дифузното осветление за дългата версия на новото
BMW Серия 7, при нея, светлинен акцент изискано осветява задната част
чрез светлинни източници, разположени вертикално в средните колони. За
дългата версия на новото BMW Серия 7 се предлага и уникалният в
сегмента на луксозните лимузини панорамен стъклен покрив Sky Lounge.
При това изпълнение при тъмнина излъчената от разположените
странично LED модули светлина се разпределя равномерно по стъклената
повърхност, където среща отпечатана графика, наподобяваща обсипано
със звезди небе.
Друга опция за повишаване на уюта на борда е пакетът Ambient Air, който
осигурява йонизиране и ароматизиране на въздуха с избор от осем
аромата. Ненадминатата наслада от музиката се гарантира от
новоразработената и настроена прецизно към интериора на новото BMW
Серия 7 музикална система Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.
Световна премиера в новото BMW Серия 7: паркиране с контрол
от дистанция.
Новото BMW Серия 7 е първият сериен автомобил на света, който може
да паркира на преден ход без водач зад волана. Опцията Паркиране с
контрол от дистанция позволява комфортното ползване на тесни
паркоместа. Маневрирането се активира от водача чрез новоразработения
BMW Display ключ и се извършва полуавтоматично от автомобила, като
водачът е отговорен да следи за препятствията.
Уникални в сегмента на луксозните лимузини: BMW лазерни
светлини.
Новост в сегмента на луксозните лимузини са и познатите от BMW i8
лазерни светлини, които благодарение на BMW Selective Beam са
незаслепяващи и се предлагат за новото BMW Серия 7 като алтернатива
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на серийните Full LED фарове. Лазерните светлини осигуряват особено
ярка и чисто бяла светлина. Освен това обсега им от 600 метра е два пъти
по-голям от този на LED фаровете.
По-висок комфорт и сигурност благодарение на иновативните
асистиращи системи на BMW ConnectedDrive.
Функциите на системата Асистент за шофиране Plus са допълнени от
Асистент за завиване и Асистент за водене в лентата, Асистент за
поддържане на лентата с активна защита срещу странични удари,
Превенция на удари в задната част, както и Предупреждение за напречен
трафик. В рамките на частично автономното шофиране Асистентът за
задръствания може да бъде ползван при всякакви пътища. При ползването
на Активния автопилот с функция Stop & Go вече е достатъчно едно
натискане на бутон, за да бъдат взети под внимание ограниченията на
скоростта, разпознати от функцията Speed Limit Info. Новото поколение на
системата Surround View вече включва и 3D изглед, както и Panorama View
изглед на контролния дисплей.
Производство в завода на BMW в Динголфинг: уникално в
световен мащаб ноу-хау по отношение на олекотените
конструкции.
Също като всичките си предшественици и новото BMW Серия 7 ще се
произвежда в завода на BMW в Динголфинг. Там дългогодишният опит при
производството на луксозни лимузини е съчетан с уникалното в световен
план ноу-хау по отношение на олекотените конструкции. Заводът на BMW
в Динголфинг е център на компетентност по отношение на алуминия в
световната мрежа от производствени мощности на BMW Group и вече е и
първият в света автомобилен завод, където при производството на
каросерии се използва CFRP в хибридни конструкции.
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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
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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
You
Тube: http://www.youtube.com/BMWBulgaria; http://www.youtube.com/MINIBulgari
a
Twitter: http://twitter.com/BMWBulgaria

