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Новото BMW M5
Акценти

• С новото BMW M5 (среден разход на гориво: 10.5 л/ 100 км*;
CO2 емисии: 241 г/ км*) стартира шестото поколение на найуспешния, високотехнологичен седан в премиум сегмента на
високия среден клас. Новото BMW M5 по уникален начин
комбинира въодушевяващия потенциал от състезателната писта
с пригодността за всекидневието и комфорта на луксозна бизнес
лимузина.
• В новото BMW M5 за пръв път се въвежда новоразработената,
специфична за М система за задвижване на четирите колела M
xDrive. Тя комбинира превъзходната пъргавина и прецизност на
познатото от М моделите стандартно задвижване с увереното
сцепление при всякакви условия на пътя при задвижване на
четирите колела.
• Пренасянето на мощността на новото BMW M5 е поверено на
нова осемстепенна трансмисия M Steptronic с Drivelogic.
Резултатът е изключителна динамика както във всекидневието,
така и на състезателната писта.
• Благодарение на M xDrive режимите (4WD, 4WD Sport, 2WD)
новото BMW M5 постига динамика на управлението на непознато
досега ниво. В режим 2WD автомобилът дори превключва на
чисто задно задвижване за максимално изживяване при
шофиране.
• Най-новото поколение на 4.4-литровия V8 двигател с
технология M TwinPower Turbo развива 441 кВт/ 600 к.с. и
максимален въртящ момент от 750 Нм.
• Динамичните характеристики на новото BMW M5 са повече от
впечатляващи: то ускорява от 0 до 100 км/ ч за само 3.4 сек., от 0
до 200 км/ ч за само 11.1 сек. Максималната скорост е
ограничена електронно до 250 км/ ч или по желание до 305 км/ ч.
• Новото BMW M5, също като всички М модели, е настроено на
най-взискателната състезателна писта на света - Нюрбургринг.
• Окачването на новото BMW M5 включва специалната М
кинематика и еластикокинетични елементи, които са част от
обещанието за върхова динамика на управлението.
• Дори и с M xDrive новото BMW M5 е по-леко от
предшественика си. Това е постигнато и чрез покрива от лек
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карбонов композит (CFRP) и изпускателна система с
оптимизирано тегло.
• Предната броня на BMW M5 е с изцяло нов дизайн. С големите
си отвори тя осигурява подаването на достатъчно охладителен
въздух за двигателя, охлаждането на нагнетявания въздух,
трансмисията и спирачките дори при движение по състезателна
писта.
• Новото BMW M5 серийно се оборудва с M композитна спирачна
система с лакирани в син цвят шестбутални спирачни апарати
отпред и еднобутални плаващи спирачни апарати отзад. По
желание то се предлага с по-леките с 23 килограма и още помощни M карбонови керамични спирачки с лакирани в златисто
спирачни апарати.
• Новото BMW M5 не прави никакви компромиси с оборудването
като серийно се оборудва с кожена тапицерия и М седалки за
водача и пътника до него. По желание могат да бъдат поръчани
новите М мултифункционални седалки. Освен това М5 може
опционално да бъде поръчано с всички предлагани за BMW
Серия 5 асистиращи системи.
• Новото BMW M5 серийно се оборудва с полирани 19-инчови
джанти с пет двойни спици в цвят Orbit Greyс размер 9.5 x 19
отпред и 10.5 x 9 отзад. Размерът на предните гуми е 275/40 R
19, а на задните 285/40 R 19. По желание се предлагат джанти
със седем двойни спици с размер 9.5 x 20 отпред и 10.5 x 20
отзад (гуми: 275/35 R 20 отпред и 285/35 R 20 отзад).
• Ексклузивно за новото BMW M5 се предлага цветът Marina Bay
Blue металик като част от разнообразна гама от цветове, която
включва и различни матови лакови покрития.
• Новото BMW M5 ще бъде пуснато в продажба от пролетта на
2018 г. с базовата цена от 117 900 евро. От пролетта на 2018 г.
ще се предлага и ексклузивно оборудвана моделна линия First
Edition срещу доплащане от 19 500 евро.
*Данните за разхода на гориво и CO2-емисиите са предварителни и са
измерени при тестовия цикъл на ЕС, в зависимост от избрания размер гуми.
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E-mail: dessyslava.stoichkova@bmwgroup.com
-BMW Group
С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad
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 2016 г. BMW Group е реализирала приблизително 2.367
млн. автомобила и над 145 000 мотоциклета в целия свят.
Печалбата преди облагане с данъци е приблизително 9.67 млрд.
евро при приходи от 94.16 млрд. евро. Към 31 декември 2016 г.
работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 124
729 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

