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Обновяване на моделната гама на BMW
към лятото на 2016 година

Със световната премиера на най-мощния дизелов двигател, монтиран някога
в сериен модел на BMW, и въвеждането на три BMW iPerformance модела от
лятото на 2016 година портфолиото от задвижвания на BMW Серия 7 става
още по-разнообразно и вълнуващо. По същото време при BMW Серия 1 и
BMW Серия 2 се въвеждат нови бензинови двигатели от най-новото
поколение задвижвания на BMW Group. Сред тях е още по-мощния и в
същото време по-ефективен редови шестцилиндров двигател за BMW M
Performance моделите BMW M140i, 3 врати, BMW M140i, 5 врати, BMW
M240i Купе и BMW M240i Кабриолет.
Също като задвижваните от Plug-in хибридна система луксозни лимузини на
BMW Серия 7 и трите други BMW iPerformance модела вече ще се
разпознават по характерните дизайнерски елементи за екстериора. Сред
другите новости от юли 2016 година е въвеждането на опциите телефония с
безжично зареждане и WLAN Hotspot за други моделни семейства. Освен
това системата за управление iDrive в комбинация с опционалната
навигационна система Professional при моделите от BMW Серия 1, BMW
Серия 2 Купе и при BMW Серия 2 Кабриолет, при моделите от BMW Серия 3
и BMW Серия 4, както и при BMW X5 и при BMW X6 е с менюта с нова
графика.
BMW Серия 7: нов мощен дизелов двигател и три BMW iPerformance
модела
Една от най-новите иновации при задвижващите технологии ще бъде
въведена през лятото на 2016 година при BMW Серия 7 като въодушевяващ
знак за още по-висока динамика и ефективност в сегмента на луксозните
лимузини. При моделите BMW 750d xDrive и BMW 750Ld xDrive дебютира
напълно новоразработен редови шестцилиндров дизелов двигател.
Технологията BMW TwinPower Turbo на трилитровия агрегат включва
четири турбокомпресора, чието прецизно съгласувано функциониране
осигурява ранна и запазваща се до високи обороти тяга. С върховата си
мощност от 294 кВт /400 к.с. и максималния си въртящ момент от 760 Нм
новият шестцилиндров двигател е най-мощният дизелов агрегат, монтиран
някога в BMW. Неговото уверено разгръщане на мощността и нейното
предаване чрез, включената в серийното оборудване, интелигентна система
за двойно задвижване позволяват на BMW 750d xDrive да ускорява от 0 до
100 км/ч за 4,6 секунди (BMW 750Ld xDrive: 4,7 секунди), както осигурява
интензивно ускорение при изпреварвания и при висока скорост. Освен това
новият върхов дизелов двигател впечатлява и с изключително нисък разход
на гориво за мотори от този мощностен клас. Средният разход на гориво на
BMW 750d xDrive и BMW 750Ld xDrive е между 5,9 и 5,7 л/ 100 км, СО 2
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емисиите и на двата модела са между 154 и 149 г/ км (данни в ЕС тестови
цикъл, в зависимост от избрания размер гуми).
Успоредно с новите дизелови варианти от лятото на 2016 година на пазара
се въвеждат и BMW iPerformance моделите на BMW Серия 7. Plug-in
хибридното задвижване включително технологията BMW eDrive от
разработката на автомобилите BMW i ще се предлага за моделите BMW
740e iPerformance с нормално и BMW 740Le iPerformance с дълго
междуосие, както и за BMW 740Le xDrive iPerformance с интелигентно
двойно задвижване. Двигателят с вътрешно горене и електромоторът на
тези модели имат системна мощност от 240 кВт/ 326 к.с., интелигентно
управляваното им взаимодействие осигурява въодушевяващо спонтанно
разгръщане на мощността и ненадмината ефективност. Освен това е
възможен чисто електрически пробег от 44 до 48 км (BMW 740Le xDrive
iPerformance: 41 – 45 км). Ускорението от 0 до 100 км/ч на BMW 740e
iPerformance отнема 5,4 секунди, на BMW 740Le iPerformance - 5,5 секунди,
а на BMW 740Le xDrive iPerformance - 5,3 секунди. Средният разход на
гориво на 100 километра е от 2,2 до 2,0 литра (BMW 740Le xDrive
iPerformance: 2,5 – 2,1 литра). СО 2 емисиите са от 50 до 45 г/ км (BMW 740e
iPerformance) респективно 51 до 45 г/ км (BMW 740Le iPerformance) и 56 до
49 г/ км (BMW 740Le xDrive iPerformance; всички данни в ЕС тестови цикъл
за Plug-in хибриди, в зависимост от избрания размер гуми).
BMW M Performance моделите на BMW Серия 1 и BMW Серия 2: ново
поколение двигатели с по-висока мощност и оптимизирана
ефективност
С особено мощния си редови шестцилиндров бензинов двигател от най-ново
поколение от юли 2016 година изключително спортния характер на BMW M
Performance автомобилите от BMW Серия 1 и BMW Серия 2 ще изпъкне още
по-ярко. Новоразработеният трилитров мотор с технология M Performance
TwinPower Turbo е с увеличена в сравнение с предшественика си с 10 кВт/
14 к.с. до 250 кВт/340 к.с. мощност и максимален въртящ момент от 500 Нм.
Благодарение на увеличението на мощността BMW M Performance
автомобилите от BMW Серия 1 и BMW Серия 2 вече са на нивото на
произвежданото от 2011 до 2012 година BMW Серия 1 М Купе. В сравнение
с предишните модели ускорението от 0 до 100 км/ч е по-бързо с до 0,3
секунди, разходът на гориво и емисиите при тестовия цикъл на ЕС са пониски със 7 %. Повишената мощност под предния капак и свързаното с това
увеличение на динамиката са отразени и от новите означения на моделите
BMW M140i, 3 врати, BMW M140i, 5 врати, BMW M240i Купе и BMW M240i
Кабриолет. Опционално те се предлагат и с интелигентното двойно
задвижване BMW xDrive.
Моделите BMW M140i, 3 врати и BMW M140i, 5 врати със серийната
шестстепенна скоростна кутия ускоряват от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунди, а с
опционалната осемстепенна трансмисия Steptronic Sport за 4,6 секунди.
Средният разход на гориво в ЕС тестови цикъл на ЕС е 7,8 литра
(автоматична трансмисия: 7,1 литра), СО 2 емисиите са 179 г/ км (163 г/км).
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BMW M140i xDrive, 3 врати и BMW M140i, xDrive 5 врати серийно са
оборудвани с осемстепенната трансмисия Steptronic Sport и ускоряват от 0
до 100 км/ч за 4,4 секунди. Средният им разход на гориво е 7,4 л/ 100 км,
СО 2 емисиите са 169 г/км.
Опционално BMW M Performance моделите от BMW Серия 2 също могат да
бъдат поръчани с интелигентното двойно задвижване BMW xDrive, като в
този случай серийно са оборудвани с осемстепенната трансмисия Steptronic
Sport. BMW M240i Купе ускорява от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунди
(автоматична трансмисия: 4,6 секунди), средният разход на гориво в ЕС
тестови цикъл е 7,8 л/ 100 км (автоматична трансмисия: 7,1 литра) СО 2
емисиите са 179 г/км (163 г/км). BMW M240i xDrive Купе ускорява от 0 до 100
км/ч за 4,4 секунди и има среден разход на гориво от 7,4 л/ 100 км. и СО 2
емисии от 169 г/ км. BMW M240i Кабриолет ускорява от 0 до 100 км/ч за 4,9
секунди (автоматична трансмисия: 4,7 секунди), средният му разход на
гориво е 8,3 л/ 100 км (автоматична трансмисия: 7,4 литра), СО 2 емисии от
189 г/ км (169 г/км). BMW M240i xDrive ускорява до 100 км/ч за 4,6 секунди,
средният му разход на гориво при тестовия цикъл на ЕС е 7,8 л/ 100 км, а
СО 2 емисиите са 179 г/ км.
BMW Серия 1, BMW Серия 2 Купе и BMW Серия 2 Кабриолет: нови
четирицилиндрови бензинови двигатели за 8 модела
През юли 2016 година смяната на поколенията под предния капак ще
засегне и множество други модели на BMW Серия 1 и BMW Серия 2. По 2
варианта на BMW Серия 1 3 врати, BMW Серия 1 5 врати, BMW Серия 2
Купе и BMW Серия 2 Кабриолет ще бъдат задвижвани от нови
четирицилиндрови бензинови двигатели с още по-оптимизирано
съотношение между радост от шофирането и разход на гориво.
Двулитровите агрегати са оборудвани с актуалната технология BMW
TwinPower Turbo, която включва един Twin-Scroll турбокомпресор, директно
впръскване на бензина, VALVETRONIC и двоен VANOS. При всички модели
мощността серийно се подава към задните колела чрез шестстепенна
механична скоростна кутия или опционална осемстепенна трансмисия
Steptronic. При BMW 120i, 3 врати и BMW 120i, 5 врати новият двигател
означава увеличение на мощността с 5 кВт/ 7 к.с. до 135 кВт/184 к.с. Със
серийната механична скоростна кутия, както и с опционалната осемстепенна
трансмисия двата модела ускоряват от 0 до 100 км/ч за 7,1 секунди.
Средният разход на гориво е от 6,1 до 5,7 л/ 100 км (автоматична
трансмисия: 5,9 до 5,5 литра), СО 2 емисиите са от 140 до 131 г/ км (135 – 126
г/км; данни в ЕС тестови цикъл, в зависимост от избрания размер гуми).
С 5 кВт/ 7 к.с. е увеличена и мощността на моделите BMW 125i 3 врати и
BMW 125i 5 врати. Тя вече достига 165 кВт /224 к.с., а със серийната
осемстепенна трансмисия Steptronic двата модела ускоряват от 0 до 100
км/ч за 6,1 секунди. Повишената динамика е свързана с намален до 5,9 до 5,7
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литра разход на гориво и СО 2 емисии от 134 до 130 г/ км (данни в ЕС тестови
цикъл, в зависимост от избрания размер гуми).
Новият вариант на четирицилиндровия бензинов двигател с мощност 135
кВт/ 184 к.с. осигурява оптимизирана ефективност и на BMW 220i Купе и
BMW 220i Кабриолет. BMW 220i Купе ускорява от 0 до 100 км/ч за 7,1
секунди (автоматична трансмисия: 7,2 секунди) при среден разход на гориво
от 6,1 до 5,7 л/ 100 км (5,9 – 5,5 литра) и СО 2 емисии от 140 до 131 г/ км (135
– 126 г/км). BMW 220i Кабриолет ускорява от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунди
(7,7 секунди), средният разход на гориво е между 6,5 и 6,1 л/ 100 км (6,1 – 5,7
литра) и СО 2 емисии между 149 и 139 г/ км (140 – 131 г/км; данни в ЕС
тестови цикъл, в зависимост от избрания размер гуми).
С увеличена с 5 кВт/ 7 к.с. до 185 кВт/252 к.с. спрямо предишните модели
мощност и означенията BMW 230i Купе и BMW 230i Кабриолет през юли
2016 година на пазара ще бъдат въведени и най-спортните
четирицилиндрови варианти на BMW Серия 2. Те също серийно се
оборудват с шестстепенна механична скоростна кутия или опционално с
осемстепенна трансмисия Steptronic респективно осемстепенна трансмисия
Steptronic Sport. Ускорението на BMW 230i Купе от 0 до 100 км/ч отнема 5,8
сек. (автоматична трансмисия: 5,6 сек.). Средният му разход на гориво е
между 6,4 и 6,2 л/ 100 км (5,9 – 5,7 литра), СО 2 емисиите са между 147 и 142
г/ км (134 – 130 г/км). BMW 230i Кабриолет ускорява от 0 до 100 км/ч за 6,1
секунди (автоматична трансмисия: 5,9 секунди), средният разход на гориво е
от 6,8 до 6,5 л/ 100 км (6,2 – 6,0 литра) и СО 2 емисии от 155 до 149 г/ км (142
– 137 г/км; данни в ЕС тестови цикъл, в зависимост от избрания размер гуми).
Характерни дизайнерски елементи на BMW iPerformance моделите
С въвеждането на пазара на първите Plug-in хибридни модели технологията
BMW eDrive навлезе в автомобилната програма на марката BMW под
формата на електромотори, мощни литиево-йонни батерии и интелигентно
управление на енергията. Освен трите Plug-in хибридни модела на BMW
Серия 7, които ще се предлагат от юли 2016 година, и в три други сегмента
ще бъдат въведени автомобили, при които двигателят с вътрешно горене е
комбиниран с електрическо задвижване. Те вече се наричат BMW 225xe
iPerformance Active Tourer, BMW 330e iPerformance Седан и BMW X5
xDrive40e iPerformance. Трансферът на технологии от разработката на BMW
i автомобилите, който им осигурява ново изражение на динамиката и
ненадмината ефективност, вече се изразява и чрез характерни дизайнерски
елементи за екстериора.
Освен надписа „eDrive“ на задната колона BMW iPerformance моделите имат
и лого на BMW i на десния и левия преден панел, сини капачки на главините и
бъбрековидна решетка на BMW с пластини в типичния за BMW i син цвят.
При BMW X5 xDrive40e iPerformance тези новости ще бъдат въведени от
декември 2016 година, а при всички други BMW iPerformance модели още от
юли 2016 година. По желание на клиентите специфичните дизайнерски
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елементи на моделите BMW iPerformance, също като означенията на всички
модели на BMW, могат и да не бъдат монтирани. Сред другите елементи от
оборудването, които първоначално бяха създадени за BMW i3 и BMW i8 и
серийно или опционално се предлагат за всички BMW iPerformance модели,
са специфичните за хибридите услуги на BMW ConnectedDrive, така и
пълната гама на BMW i 360° ELECTRIC.
Новости от BMW ConnectedDrive: BMW iDrive с оптимизирана графика
на менютата, телефония с безжично зареждане и WLAN Hotspot вече
са на разположение и за други модели
От лятото на 2016 година за моделите на BMW Серия 1, BMW Серия 2 Купе
и BMW Серия 2 Кабриолет, BMW Серия 3 и BMW Серия 4, както и за BMW
X5 и BMW X6 ще се предлагат три актуални новости, които досега бяха
достъпни за BMW Серия 7 и BMW Серия 6, както и за BMW X3 и BMW X4.
Новото, особено прегледно изобразяване на менютата и по-високата
разделителна способност на контролния дисплей в бъдеще ще оптимизират
управлението на автомобилните, Infotainment-, навигационните и
комуникационните функции чрез системата iDrive. В комбинация с
навигационната система Professional бордовия монитор вече изобразява
както основното меню, така и опциите за управление на определени функции
вече не само като списъци, но и под формата на подредени една до друга
икони.
Освен това разпознаването на глас на навигационната система Professional
вече е разширена с функцията Natural Language. По този начин
произнесените на глас указания към системата за управление вече могат да
бъдат не само под формата на предварително зададени части от изречение,
но и да бъдат формулирани свободно и като цели изречения. Опцията
Телефония с безжично зареждане повишава комфорта при ползването на
мобилен телефон в автомобила. Индуктивното зареждане на пригодените за
това смартфони се извършва безкабелно по време на пътуване върху
поставката за мобилен телефон на средната конзола. Част от новата опция,
освен свързването на смартфона в системата за управление на автомобила,
връзката в външната антена и двата USB интерфейса, е и функцията WLAN
Hotspot. По този начин е възможно създаването на високоскоростна
интернет връзка с до 8 мобилни устройства.
Разширен избор от кожени седалки в комбинация с модел M Sport за
BMW Серия 1, BMW Серия 2, BMW Серия 3 и BMW Серия 4. Нова
развлекателна система за задната седалка на BMW X5 и BMW X6
От юли 2016 година допълнителна атрактивност при индивидуалното
оформление на интериора се осигурява от специфично конфигурираното
оборудване на моделите M Sport. Коженото оборудване Dakota в черен цвят
със сини контрастни шевове, което подхожда идеално на излъчването на
модела M Sport, вече ще се предлага за BMW Серия 1, BMW Серия 2 Купе и
BMW Серия 2 Кабриолет, както и за всички модели на BMW Серия 3 и BMW
Серия 4. При всички варианти на BMW Серия 3 и BMW Серия 4 в бъдеще
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моделът M Sport, както и моделите Luxury Line и Sport Line могат да бъдат
оборудвани с кожена тапицерия Dakota Venetobeige в комбинация с черен
цвят на интериора.
От август 2016 година за BMW X5 и BMW X6 ще се предлага всеобхватно
оптимизиран списък с опции, който преди всичко подчертава високия
комфорт при пътуване с двата модела. Развлекателната система за задната
седалка Professional, която включва два монитора с регулируем наклон, DVD
плеър с дистанционно управление и възможности за свързване на MP3
плеър, игрални конзоли и слушалки и позволява достъп до навигационните
данни и онлайн услуги, вече е в разширен обхват от функции. Двата
монитора на задната страна на подглавниците на предните седалки вече са с
увеличен от 9,2 до 10,2 инча диагонал и значително по-висока разделителна
способност. DVD плеърът вече може да възпроизвежда и BlueRay- и HDMI
видео-формати.

Преглед: новите модели на BMW за лятото на 2016 година
BMW Серия 1,
Мощност (кВт/
Разход на
CO2-емисии (г/
3 врати
к.с.)
гориво (л/ 100
км)
км)
135/184
6,1 – 5,7
140 – 131
BMW 120i - 3
врати
BMW 125i - 3
165/ 224
5,9 – 5,7
134 – 130
врати
BMW M140i - 3
250/ 340
7,8
179
врати
BMW M140i
250/ 340
7,4
169
xDrive - 3 врати
BMW Серия 1,
Мощност
Разход на
CO2-емисии
5 врати
(кВт/к.с.)
гориво (л/100
(г/км)
км)
BMW 120i - 5
135/ 184
6,1 – 5,7
140 – 131
врати
BMW 125i - 5
165/ 224
5,9 – 5,7
134 – 130
врати
BMW M140i - 5
250/ 340
7,8
179
врати
BMW M140i
250/ 340
7,4
169
xDrive - 5 врати
BMW Серия 2
Мощност (кВт
Разход на
CO2-емисии (г/
Купе
/к.с.)
гориво (л/ 100
км)
км)
BMW 220i Купе
135/ 184
6,1 – 5,7
140 – 131
BMW 230i Купе
185/ 252
6,4 – 6,2
147 – 142
BMW M240i
250/ 340
7,8
179
Купе
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BMW M240i
xDrive Купе
BMW Серия 2
Кабриолет

250/ 340

7,4

169

Мощност
(кВт/к.с.)

CO2-емисии
(г/км)

BMW 220i
Кабриолет
BMW 230i
Кабриолет
BMW M240i
Кабриолет
BMW M240i
xDrive
Кабриолет
BMW Серия 7

135 /184

Разход на
гориво (л/100
км)
6,5 – 6,1

185/ 252

6,8 – 6,5

155 – 149

250/ 340

8,3

189

250/ 340

7,8

179

Мощност (кВт/
к.с.)

CO2-емисии (г/
км)

BMW 740e
iPerformance
BMW 740Le
iPerformance
BMW 740Le
xDrive
iPerformance
BMW 750d
xDrive
BMW 750Ld
xDrive

240/ 326

Разход на
гориво (л/ 100
км)
2,2 – 2,0

240/ 326

2,2 – 2,0

51 – 45

240/ 326

2,5 – 2,1

56 – 49

294/ 400

5,9 – 5,7

154 – 149

294/ 400

5,9 – 5,7

154 – 149

149 – 139

50 – 45

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 и доставчик на премиум услуги за
мобилност и финансиране в света. Като световна компания BMW Group управлява
31 предприятия за производство и сглобяване в 14 държави и има мрежа за
продажби в над 140 държави.
През 2015 г. BMW Group е реализирала приблизително 2,247 млн. автомобила и над
137 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за 2015 г. е
приблизително 9,22 млрд. евро при приходи от 92,18 млрд. евро. Към 31 декември
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2015 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 122 244
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
You Тube: http://www.youtube.com/BMWBulgaria ;
http://www.youtube.com/MINIBulgaria
Twitter: http://twitter.com/BMWBulgaria

