سٌارة  BMWالفئة الثالثة صالون الجدٌدة.
فهرس المحتوٌات.
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 .1سٌارة  BMWالفئة الثالثة صالون الجدٌدة:
تم إدخال الدٌنامٌكٌة واالقتصادٌة والراحة
فً المشهد بشكل تام.
 وجه جدٌد للسٌارة ٌ BMWؤكد التصمٌم الدٌنامٌكً األنٌق.
 ألول مرة ثالث مجموعات تجهٌز مختلفة للسٌارة  BMWالفئة الثالثة.
 شاشة الزجاج األمامً مكتملة األلوان لسٌارة الصالون الرٌاضٌة.
 مجموعة الحركة والتعلٌق الرٌاضٌة المخصصة ذات مٌزة إضافٌة فً راحة القٌادة.
 جمٌع المحركات مزودة بأحدث تقنٌة من .BMW TwinPower Turbo
 جمٌع المحركات قابلة للتركٌب مع ناقل الحركة ثمانً التعشٌقات.
 مفتاح معاٌشة القٌادة مع طرٌقة العرض  ،ECO PROمجموعة التشغٌل واإلٌقاف
األوتوماتٌكً.

السٌارة  BMWالفبة الثالثة صالون ،السٌارة الممٌزة األكثر مبٌعا ً فً العالم ،تضع فً جٌلها السادس
معاٌٌر فٌما ٌتعلق بالرٌاضٌة واألناقة والراحة .بوحً من تارٌخ السٌارة الرابدة ٌظهر الصالون
الرٌاضً الجدٌد بمظهر ملًء بالقوة استطاع من جدٌد التعبٌر عن التصمٌم الممٌز للسٌارة وبالتالً
أسهم فً تطوٌره .وجه السٌارة  BMWالجدٌدة ذو الكشافات المسطحة والممتدة حتى قرٌب من
منتصؾ سٌارة ٌ ،BMWإكد التصمٌم الدٌنامٌكً الرشٌق للسٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة.
اتسعت أبعاد جٌل السٌارة السادس مقارنة بالجٌل الثالث ،حٌث ٌلفت النظر بصورة خاصة اتساع
العرض (أماما ً  37 +مم ،خلفا ً  47 +مم) .أٌضا ً زٌادة الطول
( 93 +مم) وقاعدة العجالت األكبر ( 50 +مم) تإكد الظل الرٌاضً .وفً الداخل تقدم السٌارة
 BMWمن الفبة الثالثة صالون مكانا ً أوسع بشكل واضح وبصفة خاصة للركاب فً الخلؾ .وألول
مرة ٌتم عرض مجموعات تجهٌز مختلفة فً سٌارة  BMWمن الفبة الثالثة "المجموعة الرٌاضٌة" و
"مجموعة الرفاهٌة" و "المجموعة العصرٌة" .كل مجموعة تجهٌزات تإكد بؤقصى طرٌقة فردٌة
صبؽة الطابع الخاص للسٌارة  BMWللفبة الثالثة الصالون الرٌاضٌة .وفً هذا الصدد فإن مجموعة
المواد الحصرٌة عالٌة القٌمة وأقصى درجات جودة المعالجة تإكد طبٌعة التمٌز للسٌارة BMW

الجدٌدة للفبة الثالثة.
منذ زمن بعٌد تعتبر تقنٌة الدفع وتقنٌة هٌكل السٌارة ضمن جوهر كفاءة العالمة التجارٌة ،وبذلك تبقى
الحركٌة ودٌنامٌكٌة القٌادة هً أهم خصابص السٌارة  BMWمن الفبة الثالثة صالون ،التً أصبحت
 على الرؼم من اتساع أبعادها  -أخؾ وزنا ً بمقدار  40كٌلوجرام من سابقتها .بجانب سماتالرٌاضٌة الممٌزة للسٌارة تسهم خصابص الراحة التً تم التركٌز علٌها أكثر مجدداً ،بشكل خطٌر فً
اإلحساس بمتعة القٌادة.
منذ زمن بعٌد تعتبر تقنٌة الدفع وتقنٌة هٌكل السٌارة ضمن جوهر كفاءة العالمة التجارٌة ،وبذلك
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لؽرض إدخال السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون للسوق ٌمكن االختٌار بٌن أربعة
محركات قٌمة ،موفرة لالستهالك وقوٌة السحب وتعمل جمٌعها بتقٌنة BMW TwinPower

 Turboالجدٌدة .بجانب جهازي حركة الدٌزل المتوابمٌن أكثر ،ومحرك البنزٌن الناجح ذو الست
أسطواناتٌ ،عمل محرك التوربو ذو األربع أسطوانات الجدٌد من أحدث جٌل من الفبة BMW 328i

على توفٌر معاٌشة قٌادة دٌنامٌكٌة مع انخفاض قٌم االستهالك وانبعاثات العادم.
بوصفها أول شركة منتجة فً قطاع الفبة الوسطى المتمٌزة فإن  BMWتقدم ناقل حركة أوتوماتٌكً
مبتكر ذو ثمان تعشٌقات .وٌمكن ربطه بجمٌع محركات البنزٌن والدٌزل ،وٌعمل مع وظٌفة التشؽٌل
واإلٌقاؾ األوتوماتٌكً القٌاسٌة .مع ناقل الحركة المدمج المتوابم حسب درجة التؤثٌر تقع السٌارة
 BMWمن الفبة الثالثة بالنسبة لقٌم االستهالك وانبعاث العادم على نفس مستوى أو على مستوى أقل
من السٌارات المزودة بناقل حركة ٌدوي ذو ست تعشٌقات قٌاسٌةٌ .جمع ناقل الحركة األوتوماتٌكً
الجدٌد ذو الثمانً تعشٌقات راحة التعشٌق والدٌنامٌكٌة واالقتصادٌة على أعلى مستوى ،وٌنسجم مع
قدرة دٌنامكٌة القٌادة لسٌارة الصالون الجدٌدة.
كجزء من تقنٌة  BMW EfficientDynamicsتسهم وظابؾ التشؽٌل واإلٌقاؾ األوتوماتٌكً،
واسترجاع طاقة الفرامل ،ومبٌن نقطة التعشٌق وأجهزة الحركة اإلضافٌة الموجهة حسب الحاجة
وشاملة كمبرٌسور مكٌؾ الهواء ،تسهم فً تقلٌل االستهالك .عالوة على ذلك ٌقدم مفتاح معاٌشة
القٌادة بجانب طرٌقة عرض الراحة ،الرٌاضٌة  -الرٌاضٌة  +مع  ،ECO PROإمكانٌات توفٌر
إضافٌة فً جمٌع السٌاراتٌ .ساعد السابق فً اختٌار طرٌقة قٌادة تتناسب مع االستهالك ،وهو بذلك
ٌتٌح قطع مسافات أكبر لكل مرة ملء لخزان الوقود .األمر نفسه ٌسري على CO2-Champion

 BMW 320d EfficientDynamics Editionالذي ٌصل مع العزم األقصى 120
كٌلووات 163/حصان إلى متوسط االستهالك فً دورة االختبار األوروبٌة وقدره  4,1لتر111/
كم دٌزل وانبعاث ثانً أكسٌد الكربون  119جرام/كم .عام  2012تكمل  BMWبرنامج محركاتها
بوحدة دفع أكثر حداثة .عندبذ ٌحتفل  BMW ActiveHybrid 3أٌضا ً بالعرض األول.
المزٌد من السٌطرة والراحة واألمان من خالل الربط الذكً حٌث إن BMW ConnectedDrive

ٌقدم تولٌفة فرٌدة من أنظمة مساعدة السابق وخدمات الحركة لسٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة.
االبتكار الجدٌد فً الفبة المتوسطة المتمٌزة هو شاشة  Head-Upمتعددة األلوان من أحدث جٌل
والتً تنقل كل الملومات المهمة على شكل شعاع عالً النقاء ٌنعكس على الزجاج األمامً فً مجال
رإٌة السابق مباشرة .عالوة على ذلك تتاح المعاٌنة المحٌطة مع المعاٌنة الجانبٌة والفوقٌة ،والتً
تصور السٌارة ومحٌطها من رإٌة علوٌة .بجانب ذلك ٌتولى مساعد صؾ السٌارة القٌام بالمناورة
بالسٌارة فً أماكن االنتظار الضٌقة .من بٌن أنظمة المساعدة األخرى بجانب BMW

ٌ ConnectedDriveوجد منظم السرعات الفعال المزود بوظٌفة  Stop&Goونظام التحذٌر عند
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تؽٌٌر حارة السٌر ومؽادرة حارة السٌر المزود بنظام التحذٌر من االصطدام بواسطة كامٌرا المراقبة
التً ٌتم عرضها ألول مرة فً السٌارة  BMWمن الفبة الثالثة صالون .بجانب ذلك تتوفر معلومات
حركة المرور الحالٌة ( - RTTIنظام معلومات المرور وتطبٌقات خاصة مثل

“„BMW Connected

العزخذاَ اٌشجىبد االعزّبػ١خ) ،وظٌفة الفتح – المرٌح لؽرض الفتح عن بُعد لؽطاء صندوق األمتعة
ووسٌلة حماٌة الركاب اإلضافٌة Active Protectionكتجهٌز إضافً.
ٌستطٌع نداء االستؽاثة الموسع

 BMW Assistاٌّضٚد ثبٌزؾذ٠ذ األٚرِٛبر١ىٌٍّٛ ٟلغ ف ٟؽبٌخ ؽذٚس رصبدَ أْ

٠مذَ ِؼٍِٛبد رفص١ٍ١خ ػٓ ٔٛع اٌزصبدَ ٌفشق اإلٔمبر لجً اٌٛصٛي ٌّىبْ اٌؾبدس.

.2نشرة إعالنٌة.

.
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اٌغ١بسح  BMWاٌغذ٠ذح ِٓ اٌفئخ اٌضبٌضخ صبٌ :ْٛف ٟاٌغ ً١اٌضبٌش رإوذ اٌغ١بسح
اٌّزّ١ضح األوضش ِج١ؼب ػٍِ ٝغز ٜٛاٌؼبٌُ اٌصجغخ اٌش٠بظ١خ ٌٍؼالِخ اٌزغبس٠خ ِٓ خالي
ِغّٛػبد اٌزغ١ٙض اٌذٕ٠بِى١خ ٚاالٔطجبع اٌؼبَ اٌش٠بظ .ٟاٌغ١بسح  BMWاٌغذ٠ذح ِٓ
اٌفئخ اٌضبٌضخ صبٌ ْٛصادد أثؼبد٘ب .اٌٍّفذ ٌٍٕظش ثشىً خبص  ٛ٘ٚؽبسح ع١ش اٌغ١بسح
ِٚب ٠شرجػ ثزٌه ِٓ اٌّظٙش اٌّّزٍٟء ثشىً ٚاظؼ ػٍ ٝاٌشبسع .اٌطبثغ اٌّغطؼ
ٌّٕزصف اٌغ١بسح  BMWاٌّؼشٚظخ ثشىً فش٠ذ ِٓ ٔٛػٗ ٠إوذ ئظبفخ ئٌ ٝرٌه
اٌغّبي اٌش٠بظ .ٟاٌزفغ١ش اٌّؼبصش ٌزصّ ُ١اٌصٕبد٠ك اٌضالصخ ِغ غطبء غٌ ً٠ٛؾ١ض
اٌّؾشنٚ ،رذٌ ٟلص١ش ٌٍّمذِخٚ ،اٌمبػذح اٌطٍ٠ٛخ ٌٍؼغالد ٚاٌّمصٛسح اٌّؼضٌٚخ ،رّٕؼ
ع١بسح  BMWاٌغذ٠ذح ٌٍفئخ اٌضبٌضخ صبٌ ،ْٛاٌذٕ٠بِى١خ اٌّّ١ضح ٌغ١بساد .BMW



المقصورة الداخلٌة الكبٌرة المعروضة :زٌادة  93مللٌمتر فً الطول ال ٌصب
فقط فً مصلحة الخٌال الرٌاضً ،بل إن ركاب المقعد الخلفً ٌستفٌدون من
اتساع األحجام .عند الصعود للسٌارة ٌتمتع الركاب بحرٌة حركة أكبر للساقٌن
فً حٌز األقدام على األبواب الخلفٌةٌ .قدم حٌز الركبة خلؾ المقاعد األمامٌة
مساحة أكبر بمقدار  15مللٌمتر .مساحة حرٌة حركة الرأس زادت بمقدار
ثمانٌة مللٌمترات.



اٌّّ١ض ٌغ١بسح  ٛ٘ BMWاٌغضء اٌذاخٍ٠ ٛ٘ٚ :ٟشًّ اٌغبئك ِغ ٚعٍ١خ رٛع ٗ١اٌغبئك
اٌّّ١ضح ٌغ١بسح ٠ٚ BMWغ ًٙثشىً ِضبٌ ٟاٌٛصٛي ئٌ ٝوً اٌٛظبئف اٌّّٙخ .ث١ئخ
اٌؼًّ اٌغزاثخ ٚاٌّٛاد ػبٌ١خ اٌغٛدح ٚألص ٝعٛدح ِؼبٌغخ ٘ ٟاٌز ٟرإوذ غج١ؼخ اٌزّ١ض
ف ٟاإلصذاس األعبع.ٟ



صالس ِغّٛػبد رغ١ٙض :ألٚي ِشح ٠زٛفش صالس ِغّٛػبد رغ١ٙض ٌٍغ١بسح BMW
اٌفئخ اٌضبٌضخ صبٌ ْٛثغبٔت اإلصذاس األعبعِ .ٟغ اٌّغّٛػبد اإلظبف١خ "اٌش٠بظ١خ"،
"اٌفبخشح" " ٚاٌؼصش٠خ" ٠غزط١غ اٌؼّ ً١رشى ً١صٛسح ظٛٙس ع١بسرٗ ثشىً شخصٟ
ٚل ٞٛثّب ٠زٕبعت ٚسغجبرٗ .أؽغبَ اٌزغ١ٙض اٌّزٛائّخ ػٍ ٝثؼعٙب ثؼٕب٠خ رإصش ثغبٔت
اٌؼٕبصش اٌّٛعٛدح ف ٟاٌغضء اٌخبسع ٟػٍ ٝاخز١بس اٌّٛاد ٚاألٌٛاْ ٌٍغ١بسح اٌّؼٕ٠ .ٟزُ
رغ١ٙض ِغّٛػخ رغ١ٙضاد س٠بظ١خ ِ Mغ أؽغبَ رغ١ٙضاد خبسع١خ ٚداخٍ١خ خبصخ
ٌص١ف .2012



ِؼذالد أداء ِزّ١ضح ٚالزصبد٠خِ :غ اٌّؾشوبد ل٠ٛخ األداءٚ ،رمٕ١خ فبئمخ ٌ١ٙىً اٌغ١بسح
ِٚغ ٘١ىً ع١بسح ِمب َٚعذا ٌٍضٕ ٟفاْ ع١بسح  BMWاٌغذ٠ذح ِٓ اٌفئخ اٌضبٌضخ صبٌْٛ
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٠ؾغِّٓ ِىبٔزٗ ثٛصفٗ أوضش ع١بساد اٌصبٌ ْٛس٠بظ١خ ف ٟاٌمطبع وّب أٔٗ ٠ض٠ذ ِٓ ٚصٔٗ
وزٌه فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌشاؽخ ف ٟاٌم١بدح٠ .ظً اٌذٚساْ ٚدٕ٠بِ١ى١خ اٌم١بدح ّ٘ب ِجبدب
االعزؼشاض ٌغ١بسح اٌصبٌ ْٛاٌش٠بظّ٘ٚ ٟب رغّٙبْ ثشىً ؽبعُ ف ٟص٠بدح ِزؼخ
اٌم١بدح.


اٌّض٠ذ ِٓ دٕ٠بِ١ى١خ اٌم١بدح ِٚزؼخ اٌم١بدح :اٌّؾشن اٌّشوت ثشىً غ ،ٌٟٛاٌذفغ
ثبٌؼغالد اٌخٍف١خ ٚرٛص٠غ أؽّبي اٌّؾبٚس ثشىً ِزٛاصْ ثّمذاس  ٟ٘ ،50 :50عّبد
ِّ١ضح رّ١ض ع١بسح  ِٓ BMWاٌفئخ اٌضبٌضخ صبٌِٕ ْٛز صِٓ ثؼ١ذٌ .غشض ئدخبي
اٌغ١بسح  BMWاٌغذ٠ذح ِٓ اٌفئخ اٌضبٌضخ صبٌٌٍ ْٛغٛق ّ٠ىٓ االخز١بس ث ٓ١أسثؼخ
ِؾشوبد لّ١خِٛ ،فشح ٌالعزٙالن ٚرؼًّ عّ١ؼٙب ثأؽذس رمٕ١خ BMW
 TwinPower Turboاٌغذ٠ذح.



اعزخذاَ رمٕ١خ ِ :BMW EfficientDynamicsغ اسرفبع ِؼذالد األداء ثشىً
ٚاظؼ أِىٓ خفط ل ُ١االعزٙالن ٚأجؼبس اٌؼبدَ ِمبسٔخ ثبٌغ ً١اٌغبثك ثمذس وج١ش
عضئ١بٚ .ظ١فخ اٌزشغٚ ً١اإل٠مبف األٚرِٛبر١ى ٟ٘ ٟل١بع١خ ٌغّ١غ ئصذاساد ٔبلً ؽشوخ
اٌّؾشن.



اٌغ١بسح  BMW 328iثغؼخ ؽغّ١خ ٌ 2,0زش :اٌّؾشن ر ٚاألسثغ أعطٛأبد BMW
ّ٠ ،TwinPower Turboضً ع١ال عذ٠ذا ِٓ ِؾشوبد اٌجٕض ٓ٠اٌخف١فخ ٚل٠ٛخ األداء
٠ ٛ٘ٚزٕبعت ثشىً ربَ ِغ اٌزصّ ُ١اٌذٕ٠بِ١ىٌٍ ٟغ١بسح  BMWاٌغذ٠ذح ٌٍفئخ اٌضبٌضخ
صبٌ .ْٛعٙبص اٌؾشوخ رٛسث ٛاألؽذس ٠إد 180 ٞوٍٚٛ١اد 245/ؽصبْ ٠ٚطٛس ػٕذ
ٌ 0521فخ/دل١مخ ػضَ دٚساْ ألص ٝلذسٖ ٛ١ٔ 350رٓ ِزش .ف ٟٙرذفغ اٌغ١بسح
 ِٓ BMWاٌفئخ اٌضبٌضخ ٌٍزغبسع ف ٟخالي  5,9صبٔ١خ ِٓ صفش ؽز 100 ٝوُ/عبػخ.
٠ٚجٍغ ِزٛعػ االعزٙالن فمػ ٌ 6,4زش ٌىً  100وٍِٛ١زش.



اٌغ١بسح ٌّ BMW 335iؾج ٟاٌّؾشن ر ٚاٌغذ أعطٛأبد اٌم١بعِ :ٟؾشن اٌجٕضٓ٠
ر ٚاٌغذ أعطٛأبد اٌم١بع ٟثغؼخ ؽغّ١خ ٌ 3,0زش ٠طٛس ػضَ ألص ٝلذسٖ 225
وٍٚٛ١اد 306/ؽصبْ ٚػضَ دٚساْ ألص ٝلذسٖ ٛ١ٔ 400رٓ ِزش ػٕذ 0511
ٌفخ/دل١مخٚ .ثزٌه ٠زفٛق ع١بسح  BMWاٌغذ٠ذح ِٓ اٌفئخ اٌضبٌضخ ػٍ ٝػضَ اٌم١بدح ٌٍغ١بسح
اٌغبثك ٠ٚخفط ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ ل ُ١االعزٙالن ٚأجؼبس اٌؼبدَ.



ر ٚاألسثغ أعطٛأبد اٌز٠ ٞؼًّ ثزمٕ١خ  BMW TwinPower Turboاٌؼصش٠خ
ٌٍغب٠خ ٔؾ ٛاٌؼًّ ثٕز١غخ ػضَ أوضش الزصبد٠خ٠ .غش ٞرٌه ػٍ ٝاٌغ١بسح BMW 320d
ِغ  135وٍٚٛ١اد 184/ؽصبْ ٛ١ٔ 380 ٚرٓ ِزش ػضَ دٚساْ ٚوزٌه ػٍٝ
 BMW 320d EfficientDynamics Editionاٌز٠ ٞصً ِغ اٌؼضَ األلصٝ
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 120وٍٚٛ١اد 163/ؽصبْ ئٌِ ٝزٛعػ االعزٙالن ف ٟدٚسح االخزجبس األٚسٚث١خ
ٚلذسٖ  4,1نخر د٠ضي 100/وُ.


ف ٟخش٠ف  2012أخ١شا رؾزفً ع١بسح اٌٙغ ٓ١اٌىبًِ األ ٌٝٚث ٓ١ع١بساد ع١بسح
اٌصبٌ ْٛاٌش٠بظ١خ اٌّذِغخ ثظٛٙس٘ب األٚي ف ٟلطبع اٌغ١بساد اٌّّ١ضح .ف ٟع١بسح
 BMW ActiveHybrid 3اٌغذ٠ذح رذخً رمٕ١خ اٌذفغ اٌّجزىشح BMW
ِActiveHybridغ اٌصجغخ اٌش٠بظ١خ ٌٍغ١بسح  ِٓ BMWاٌفئخ اٌضبٌضخ ف ٟاسرجبغ
٠ذػُ اٌذٕ٠بِ١ى١خ ٚااللزصبد٠خ.



ٔبلً اٌؾشوخ ر ٚاٌضّبٔ ٟرؼش١مبد ٌغّ١غ اٌغ١بساد :ل١بع١ب رُ رغ١ٙض ع١بسح اٌصبٌْٛ
اٌش٠بظ١خ اٌغذ٠ذح ثٕبلً ؽشوخ ٠ذ ٞٚؽذ٠ش ر ٚعذ رؼش١مبد .خ١بس ئظبف ٟآخش ٘ٛ
ٔبلً اٌؾشوخ األٚرِٛبر١ى ٟر ٚاٌضّبٔ ٟرؼش١مبد ٚاٌزّ٠ ٞىٓ رشو١جٗ ف ٟع١بسح BMW
اٌغذ٠ذح ف ٟاٌفئخ اٌضبٌضخ ِغ عّ١غ ِؾشوبد اٌجٕضِٚ ٓ٠ؾشوبد اٌذ٠ضي٠ٚ ،ذػُ ٔظبَ
اٌزشغٚ ً١اإل٠مبف األٚرِٛبر١ى.ٟ



ِفزبػ ِؼب٠شخ اٌم١بدح ِغ غش٠مخ اٌؼشض ٠ ،ECO PROمذَ أسثغ ثشاِظ ل١بدحِ :غ
اٌٛظ١فخ اٌغذ٠ذح ّ٠ىٓ ٌٍغبئك االخز١بس ث ٓ١اٌجشٔبِظ اٌش٠بظ ٟأ ٚاٌش٠بظ + ٟأ ٚاٌّش٠ؼ
أ ٚااللزصبدٚ .ٞػٕذئز رغبػذ غش٠مخ اٌؼشض  ECO PROاٌغبئك ف ٟعّ١غ
اٌغ١بساد ػٍ ٝاخز١بس غش٠مخ ل١بدح ِضبٌ١خ ٌالعزٙالن ٚثبٌزبٌ ٟرغبػذ ػٍ ٝلطغ ػذد
وٍِٛ١زشاد أوضش ِٚذ ٜوفب٠خ أوجش ٌٍٛلٛد .خبص١خ اعزشداد غبلخ اٌفشٍِخِٚ ،جٔ ٓ١مطخ
اٌزؼش١كٚ ،وّجش٠غٛساد ِى١ف اٌٛٙاء اٌمبثً ٌٍفه ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغ١بساد ٚوزٌه
أعٙضح اٌؾشوخ اإلظبف١خ اٌّٛعٙخ ؽغت االؽز١بط ،وٍٙب رخفط اعزٙالن اٌٛلٛد أوضش.



ٔظبَ ٠ BMW ConnectedDriveض٠ذ دسعخ األِبْ٠ :ؼًّ اٌؼذد اٌّزضا٠ذ
ثبعزّشاس ألٔظّخ ِغبػذح اٌغبئك فِ ٟخزٍف ظشٚف اٌم١بدح ػٍ ٝرٛف١ش اٌّض٠ذ ِٓ
األِبْ ٚاٌغ١طشح .ف ٟع١بسح  BMWاٌغذ٠ذح ِٓ اٌفئخ اٌضبٌضخ صبٌ - ْٛوبثزىبس عذ٠ذ
ف٘ ٟزٖ اٌفئخ اٌّّ١ضح ٠ -زُ ألٚي ِشح اعزخذاَ أؽذس ع ِٓ ً١شبشخ Head-Up
ِضٚدح ثط١ف وبًِ ِٓ األٌٛأْ .مطخ أِبْ ئظبف١خ ٛ٠فش٘ب ٔظبَ رؾز٠ش رغ١١ش ِغبس
اٌغ١ش ِٚغبدسح ؽبسح اٌغ١شِ .غّٛػخ األِبْ "ٚٚ "Active Protectionظ١فخ ٔذاء
االعزغبصخ األٚرِٛبر١ىٚ ٟئعشاءاد اٌؾّب٠خ اٌٛلبئ١خ ٌٍشوبة ،رغبػذ ف ٟرمٍ ً١اٌؾٛادس
ٚرجؼبرٙب.



ٔظبَ ٍ٠ BMW ConnectedDriveج ٟأؽذس ِزطٍجبد ثشاِظ اٌزغٍ١خ :رمٕ١خ
اٌزٛص ً١ل٠ٛخ األداء عذا رعّٓ االعزفبدح اٌشبٍِخ ِٓ اٌٛٙارف اٌغٛاٌخ اٌخبسع١خ
ِٚشغالد األغبٔ ٟف ٟع١بسح  BMWاٌغذ٠ذح اٌفئخ اٌضبٌضخ صبٌِ .ْٛغ ٚظبئف ِىزت
ثٍٛرٛس اٌغذ٠ذح ّ٠ىٓ اِ ْ٢ضال ئظٙبس اٌخذِبد اٌّزبؽخ ػٍ ٝاإلٔزشٔذ ِضً اٌطمظ،
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ٚاألخجبس اٌخٚ .وزٌه ِذخالد اٌزمٚ ،ُ٠ٛاٌشعبئً إٌص١خ (اٌشعبئً إٌص١خ اٌمص١شح،
اٌجش٠ذ اإلٌىزش )ٟٔٚػٍ ٝشبشخ اٌزؾىُ ٌٕظبَ االعزؼّبي ّ٠ٚ iDriveىٓ لشاءرٙب ثٛاعطخ
اإلسشبداد اٌصٛر١خ.


ٔظبَ ٠ BMW ConnectedDriveمذَ أػٍ ٝلذس ِٓ اٌشاؽخ :ف ٟئغبس اٌزمٕ١بد
اٌّطٛسح ثٛاعطخ ٠ BMW ConnectedDriveعُ ٔطبق اٌشاؽخ ِغبػذ صف
اٌغ١بسح ٚ ،BMWاٌشؤ٠خ اٌّؾ١طخ ِٕٚظُ اٌغشػبد اٌفؼبي اٌّضٚد ثٛظ١فخ
ِٚ ،Stop&Goؼٍِٛبد ِؾذد اٌغشػخ شبِال ث١بْ ِٕغ اٌزخطٚ ٟاٌّؼٍِٛبد
اٌّشٚس٠خ (ِ )RTTIغ ث١بٔبد ِشٚس٠خ ف ٟاٌٛلذ اٌفؼٍ.ٟ



٠ؼًّ عغُ اٌغ١بسح شذ٠ذ االٌزٛاء ثشىً خبص ٚرغ١ٙضاد األِبْ اٌشبٍِخ عٛاء اٌفؼبٌخ
أ ٚاٌغٍج١خ ػٍ ٝرٛف١ش اٌؾّب٠خ اٌمصٌٍ ٜٛشوبة .اٌجٕبء اٌخف١ف اٌزوٌ ٟغغُ اٌغ١بسح ِغ
ثٕ١خ األسظ١خ اٌّضبٌ١خ ٌزذفك اٌٛٙاء ٚاٌز٠ ٟزُ اعزخذاِٙب ألٚي ِشحٚ ،اٌغزبسح اٌٛٙائ١خ
ٌغشض اٌزؾشن األفعً ٌٍز١بس ػٕذ اٌؼغالد األِبِ١خ ٚرمٕ١خ اٌشبع ٗ١اٌّصمٛي ٚاٌزٞ
ثٗ عضء وج١ش ِٓ اٌّؼذْ اٌخف١ف ،رغٔ ِٓ ُٙبؽ١زٙب ف ٟص٠بدح اٌشؼٛس ثأْ اٌغ١بسح
س٠بظ١خٚ ،وزٌه اٌذٚساْ اٌؼبٌٚ ٟساؽخ اٌم١بدح اٌز ٟرُ ص٠بدرٙب ِشح أخش.ٜ



ِغ ِٛاظغ ؽفع ِزٕٛػخ ِٕبعجخ ٌىً االؽز١بعبد :رُ ا ْ٢رشو١ت ؽبٍِ ٟأوٛاة
ِششٚثبد وج١ش ٓ٠ػٍ ٝاٌىٔٛغٛي األٚعػ أِبَ رساع اخز١بس اٌزؼش١مخّ٠ٚ ،ىٓ
اعزجذاٌّٙب ؽغت اٌشغجخ ثّخضْ لبثً ٌٍغؾت ِٛعٛد ظّٓ اٌغ١بسح اٌم١بع .ٟف ٟعٛ١ة
اٌجبة أِبِب ٚخٍفب رٛعذ ِٛاظغ ؽفع وج١شح .رغذ ف ٟاألثٛاة األِبِ١خ ِىبْ ٌضعبعبد
ِششٚثبد ٠صً ؽغّٙب ئٌٌ ٝزش .رُ ص٠بدح عؼخ صٕذٚق األِزؼخ ثّمذاس ٌ 20زش.
ثبٌٕغجخ ٌٍجعبئغ اٌضمٍ١خ ٠زُ ػٕذ اٌطٍت رمذٔ ُ٠ظبَ رؾِّ ً١ضٚد ثّغٕذ ِمؼذ لبثً ٌٍطٟ
.01:51:01

 .3التصمٌم الثالث :األشكال قوٌة التعبٌر
ومجموعات التجهٌز الجذابة تزٌد من الجمال
الرٌاضً والراحة.

سٌارة  BMWالفبة الثالثة صالون هً أصل سٌارات الصالون الرٌاضٌة المدمجة ،وٌمثل منذ إدخاله
للسوق عالمة فارقة فً الجمال والدٌنامٌكٌة والرٌاضٌة لعالمة  .BMWالسٌارة الممٌزة األكثر مبٌعا ً
فً العالم تإكد فً جٌلها السادس الجدٌد بمجموعات التجهٌز الدٌنامٌكٌة األنٌقة ،تإكد كل السمات
الرٌاضٌة لقطاع الفبة المتوسطة  .BMWعلى الرؼم من أن سٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة قد
زاد حجمها مقارنة بالسٌارة السابقة فً جمٌع األبعاد ،لكن تظل الصورة الرٌاضٌة األنٌقة لها فً
تناسق تامٌ .تم تمٌٌز تناسباتها الدٌنامكٌة بدون تؽٌٌر من خالل ؼطاء حٌز المحرك الطوٌل الممٌز
للعالمة التجارٌة ،والبروز األمامً القصٌر ،والقاعدة الطوٌلة للعجالت والمقصورة المعزولة.
الوجه الممٌز بأشكال دقٌقة واألسطح متعددة الجوانب.
شكل الوتد فً الخٌال ،المشار إلٌه ،وحارة السٌر العرٌضة (أماماً/خلفا ً بزٌادة  47/37مم) تإكد فً
هذا السٌاق الظهور الرٌاضً للسٌارة .مع تؤكٌدها الواضح على عرض السٌارة ٌعطً مقدمة السٌارة
القوٌة ذات المساحات متعددة الجوانبٌ ،عطً سٌارة  BMWالفبة الثالثة وجها ً رٌاضٌا ً أكثر من أي
وقت مضى .الطابع العرٌض المسطح لمنتصؾ سٌارة  BMWالمتوقفة والمابلة قلٌالً إلى األمام ٌإكد
حضور سٌارة  BMWالفبة الثالثة .الكشافات الثنابٌة الممٌزة ذات األكالٌل الدابرٌة (عند استخدام
ضوء زٌنون) تقوي من خالل مصابٌح  LEDفً األعلى ("حاجب العٌن") الشكل التقلٌدي الممٌز
لسٌارة  .BMWتمتد الكشافات اآلن حتى إطار منتصؾ السٌارة .وبذلك فإن الكشافات ومنتصؾ
سٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون تشكل وحدة بصرٌة متواصلة وتعزز اإلحساس
بالعرض .بدالً من التدفق المركزي للهواء ٌوجد اآلن فً سٌارة  BMWالفبة الثالثة أسفل الكشافات
شبكتٌن لتدفق الهواء أكبر حجما ً فً الخارج تعزز الشكل الرٌاضًٌ .مٌنا ً وٌساراً على الحافة
الخارجٌة لتدفقات الهواء توجد فتحات أخرى أفقٌة إضافٌة صؽٌرة لما ٌسمى
"" "Air Curtainالستارة الهوابٌة" .وهً تعمل من خالل تحسٌن تحوٌل دٌنامٌكٌة تٌار هواء
العجالت األمامٌة لتقلٌل قٌم االستهالك مع السرعات المرتفعة نسبٌاً.
فتحات المنتصؾ المستوٌة والمركبة فوق بعضها البعض وذات إطار المنتصؾ الممٌز ،تشكل أهم عالمة
فً التصمٌم فً مقدمة سٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون .علٌها تنتهً أٌضا ً الخطوط الدقٌقة
لؽطاء حٌز المحرك المرسومة بقوة .وبهذا ٌظهر جزء المقدمة بؤكمله أكثر استوا ًء وٌعطً سٌارة BMW
الفبة الثالثة من األمام درجة السٌارة الرٌاضٌة.

الخطوط الدقٌقة تمتد فً الخٌال وتعطً صورة دٌنامٌكٌة.
األسطح المشدودة بقوة كاملة بواسطة خطوط طولٌة مسحوبة ،تسود فً المعاٌنة الجانبٌة لسٌارة
 BMWالفبة الثالثة صالون .فهً تشد صورة السٌارة وتضفً علٌها المزٌد من الحٌوٌة .التجعٌدة
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المزدوجة الممٌزة المكونة من خطوط ممٌزة متعاكسة تضفً صبؽة واضحة على جهة السٌارة.
وعندبذ ٌتطور خط التجاعٌد العلوي بقفزة خفٌفة من النطاق األمامً المستوي مروراً بالعجلة األمامٌة
وٌإكد خفة حركة السٌارة  BMWالفبة الثالثة صالون .خط تجاعٌد ثانً ٌنطلق من منطقة أعمق قلٌالً
خلؾ العجلة األمامٌة وٌصنع حركة أمامٌة اهتزازٌة خفٌفة باتجاه المإخرة .هذا ٌدعم شكل الوتد
الدٌنامٌكً للجهة الجانبٌة .أسفل خط التجاعٌد تنشؤ تؤثٌرات ضوء وظل حٌوٌة ٌتم تؤكٌدها بوضوح
جٌد فً صالح عرض خط سٌر السٌارة.
االنعطاؾ الشهٌر التقلٌدي لسٌارة  BMWأسفل العمود ٌ Cزٌد من خالل نقله المقتضب للجهد إلى
الخٌال .بجانب ذلك ٌخرج خط المعالم الرقٌق من السقؾ نحو ؼطاء المإخرة وٌجعل السقؾ ٌبدو
أكثر استوا ًء عند معاٌنه من الجانب .وبهذا تنشؤ خفة وأناقة رٌاضٌة فً الجانب بالكامل و ُتبرز العتبة
الواضحة أكثر وذلك بفضل خط الظل المتصاعد بشكل خفٌؾ فً نطاق السٌارة السفلً .مساحات
الضوء الكبٌرة الواقعة أعاله تعزز خفة الخط الجانبً.
مساحات الضوء متباٌنة األلوان تجعل المؤخرة حٌوٌة ومثٌرة.
اتجاه الخطوط األفقٌة القوٌة لجزء المإخرة ٌقوي ،فً سٌارة  BMWالفبة الثالثة صالون ،مع
المصابٌح الخلفٌة الموجودة فً الخارج فً تصمٌم حرؾ  Lالممٌز لسٌارة ٌ ،BMWقوي خلوص
العجالت العرٌض وٌقوي عرض حارة السٌر .العاكسات الخلفٌة الخارجٌة العمٌقة تنقل الخطوط
األفقٌة القادمة من المقصورة مروراً بالمصابٌح الخلفٌة ووصوالً إلى العجالت ،وتدعم بذلك بصرٌا ً
الشعور بحالة االرتواء على الشارع .األمر الممٌز لسٌارة  BMWالفبة الثالثة وجود خطٌن أسفل
المسند الخلفً وأعلى المصدمٌ ،ستوعبان المإخرة بصرٌاً .وعندبذ تضفً مساحات الضوء متباٌنة
األلوان دٌنامٌكٌة قوٌة على المإخرة .التؽٌٌر بٌن المساحات المصممة برفق والخطوط الدقٌقة
والحواؾ الحادة من خالل المعاٌنة الخلفٌة هو الذي ٌصنع المنظر الخلفً لسٌارة  BMWالفبة الثالثة
صالون.
لعبة المساحات والخطوط تنعش المقصورة الداخلٌة بالكامل.
الجزء الداخلً لسٌارة  BMWالجدٌد الفبة الثالثة صالون هو المؤلوؾ فً سٌارات  .BMWوهو
ٌضم السابق وٌسهل الوصول لكل وظابؾ االستعمال بشكل مثالً من خالل التوجٌه الواضح للسابق.
مقصورة القٌادة مابلة بنسبة سبع درجات نحو السابق .مروراً بلوحة أجهزة القٌاس والبٌان تتحرك
المساحات والخطوط فً اتجاه نطاق الراكب األمامً وتشكل هناك إطار حماٌة خفٌؾ .فً نطاق
السابق تجري كل الخطوط إلى نقطة خلؾ المقود وتلفت األنظار إلى الشارع.
األدوات األربع المستدٌرة فً مقصورة القٌادة (مبٌن كمٌة الوقود ،عداد السرعة ،عداد لفات المحرك،
درجة زٌت المحرك) بها شاشة مزودة بلوحة بصرٌات سوداء .شاشة  iDriveالقٌاسٌة الواقفة بحرٌة
على لوحة أجهزة القٌاس والبٌان المصممة أفقٌا ً والمزودة بوحدة عرض عالٌة الوضوح تذكرنا
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بالشاشة المسطحة فً مكان السكن .من خالل التنازل عن آلٌة قلب أو مؽرفة الشاشة ٌمكن المحافظة
على لوحة القٌادة بالكامل مستوٌة جداً وجعل المقصورة الداخلٌة تبدو أكثر خفة ودٌنامٌكٌة.
على جهة السابق للتجوٌؾ األوسط الذي تم اإلبقاء علٌه قصداً بشكل ؼٌر متماثل ٌإكد التؽٌٌر ما بٌن
مساحة الدٌكور ونتوء منطقة نشاط القٌادة فً الجزء الداخلً ،بٌنما ُتنتج مساحة الدٌكور جهة الراكب
األمامً محٌطا ً أنٌقا ً مرٌحة .فً النطاق المركزي للكونسول األوسط ٌبقى مفتاح التحكم iDrive

القٌاسً سهل الوصول إلٌه بواسطة كال الراكبٌن .أسفل متكؤ الذراع القابل للتحرٌك والطً والتحكم
فً الطول حسب الرؼبة بٌن المقعدٌن أماما ً ٌوجد درج ألجهزة االستخدام المتنقلة ،مثل الهواتؾ
الجوالة ،ومشؽل  MP3والهواتؾ الذكٌة والمزودة بوصلة أجهزة خارجٌة .USB/AUX-In
عرض أماكن أكبر ،مواضع حفظ متعددة ،بل وأكثر مناسبة لالستخدام.
من خالل نمو أحجام سٌارة  BMWالجدٌدة الفبة الثالثة صالون (الطول  93 +مم ،قاعدة العجالت
 50 +مم) ٠غزّزغ سوبة اٌؾ١ض اٌخٍف ٟبحرٌة أكثر لحركة الساقٌن .خلؾ المقاعد األمامٌة المناسبة للجسم
تعمل اآلن  15مللٌمتر إضافٌة فً نطاق الركبٌتن ونقطة إٌجابٌة أخرى قدرها ثمانٌة مللٌمترات فً
االرتفاع الداخلً ،تعمل على راحة السفر بشكل أفضل .فً مجموعة مواضع الحفظ تتوفر شبكات
مساند توفر إمكانٌات حفظ إضافٌة مثال لألجزاء الصؽٌرة وسترات التحذٌر وخرابط البلدان .فً
بطانات األبواب األمامٌة التً تنفتح فً مسار الخطوط والمساحات باتجاه لوحة أجهزة القٌاس
والبٌان ،تتوفر اآلن إمكانٌات حفظ أكبر فً جٌوب األبواب أٌضا ً لزجاجات مشروبات ٌصل حجمها
إلى لتر واحد .على الكونسول األوسط ،وأمام ذراع اختٌار التعشٌقات ،تم اآلن تركٌب حاملً أكواب
كبٌرٌن فً السطح العلوي .اختٌارٌا ً ٌمكن استبدال حاملً األكواب بصحن حفظ قابل للسحب ،له
مكان ثابت فً صندوق التابلوه عند عدم االستخدام .سعة صندوق األمتعة زادت مقارنة بالسٌارة
السابقة بمقدار  20لتر فً مساحتها ( 480لتر) .راحة االستخدام المبتكرة والمناسبة لالحتٌاجات
تقدم مدخالً إلى صندوق األمتعة .وٌحدث ذلك اختٌارٌا ً مع خاصٌة التشؽٌل المرٌح اإلضافٌة وبدون
استخدام المفتاح .وبذلك ٌمكن لشخص تفعٌل آلٌه فتح ؼطاء صندوق األمتعة بتحرٌك قدمه أسفل
المصدم (انظر أٌضا ً  .)BMW ConnectedDriveفوق حافة التحمٌل البالػ ارتفاعها  66سنتٌمتر
ٌمكن ببساطة تحمٌل سبعة من صنادٌق مٌاه الشرب المعروفة ،أو وضع ثالث حقابق جولؾ أو
تخزٌن عربة أطفال .حلقات الربط القٌاسٌة تإمن الحمولة ،أما حوض التخزٌن أسفل أرضٌة الحمولة
ودرج الحفظ العمٌق على الجهة الٌسري فٌستوعبان األدوات الصؽٌرة .بالنسبة للبضابع الثقٌلة ٌقدم
نظام التحمٌل الموسع المتوفر عند الطلب ،مسند مقعد قابل للطً بؽرض توفٌر حلول نقل مرنة .ظهر
المقعد القابل للتقسٌم باألبعاد  40:20:40لسٌارة  BMWالجدٌدة للفبة الثالثة صالون ٌقدم أعلى قدر
من التقلب عند نقل أشخاص فً نفس وقت نقل أشٌاء طوٌلة ،مثال عدة أزواج من ألواح التزلج أو
طاوالت التزلج( .حقابب ألواح وطاوالت التزلج مناسبة لسٌارة  BMWمتوفرة فً ملحقات BMW

التكمٌلٌة).
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ثالث مجموعات تجهٌز تؤكد السمات الرئٌسٌة.
تركٌبات المواد عالٌة القٌمة وأعلى جودة للمعالجة تإكد محٌط التمٌز لسٌارة  BMWالجدٌدة الفبة
الثالثة صالون .السٌارة األساسٌة تإكد فً تصمٌم المواد واأللوان السمة الرٌاضٌة للسٌارة بوضوح.
التنوع الكبٌر فً خٌارات األلوان والتنجٌد ٌقدم مساحة حرٌة لعدد أكبر من إمكانٌات االختٌار .من
مساحة الدٌكور األساسٌة فضٌة اللون مروداً بالمدخل الطولً األلومونٌوم ووصوالً إلى الخشب
الثمٌن من جذر شجرة الجوز ٌمكن تركٌب جمٌع مساحات الدٌكور بمواد أو بلونٌن من ألوان الجلد
فً السٌارة األساسٌة لكل سٌارة على حدة .ألول مرة ٌتوفر ثالث مجموعات تجهٌزات ومجموعة
تجهٌزات رٌاضٌة مع سٌارة  BMWالجدٌدة الفبة الثالثة صالون بجانب التجهٌز األساسًٌ ،ستطٌع
العمٌل من خاللها موابمة صورة سٌارته بشكل فردي وقوي على حسب رؼباته .المجموعات
"رٌاضً" و "فاخر" و "عصري" تإكد كل منها على طرٌقته السمات المختلفة لسٌارة BMW

الجدٌدة للفبة الثالثة صالون .أحجام التجهٌزات الحصرٌة للمجموعات المجمعة على بعضها البعض
بعناٌة تإثر بجانب عناصر فً التصمٌم الخارجً على اختٌار المواد واأللوان لكل سٌارة .بخصوص
أهمٌة وتوافق التصمٌم وقوة التعبٌر فإن مجموعات تجهٌز سٌارة  BMWالجدٌدة تتجاوز بشكل
واضح العروض المتاحة حتى اآلن فً الفبة الممٌزة.
مجموعة التجهٌزات الرٌاضٌة :مع السمات الخارجٌة الممٌزة ذات الخشب األسود شدٌد اللمعان فإن سٌارة
 BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون مع مجموعة التجهٌزات الجدٌدة هذهٌ ،قوي الظهور الدٌنامٌكً
للسٌارة .ثمانٌة قضبان من الخشب األسود المعدل بقوة فً منتصؾ السٌارة فً إطار بلون الكروم تعطً
الواجهة درجة متمٌزة من الرٌاضٌة والحضور .األطقم السوداء للعارضة األمامٌة تزٌد بصرٌا ً مداخل الهواء
وتإكد قوة مبٌت العجالت من الخارج .هناك على حسب طراز المحرك المختار  11أو  11بوصة تعمل
العجالت الكبٌرة المصنوعة من المعدن الخفٌؾ فً تصمٌم الكبح المزدوج ( 81بوصة بلون ثنابً) للجمال
الرٌاضً المناسب .اللمعان الشدٌد المثالً للمراٌا الخارجٌة المطلٌة باللون األسود واللمعان الشدٌد القٌاسً
للعمود  Bالمحافظ على لونه األسود وممر فتحة النافذة تضع النبرة الرٌاضٌة فً المنظر الجفتحة العادم لونها
أسود وهً تكمل الظهور الرٌاضً فً الجزء الخارجًٌ .تم التعبٌر عن المٌل الرانبً .خٌط الزٌنة األسود
على حافة الضوء السفلٌة فً المإخرة ٌإكد تؤثٌر العرض البصري من الخلؾٌ .اضً الحصري فً
المقصورة الداخلٌة من خالل التباٌن بٌن النبرتٌن السوداء والحمراء .حلقات الزٌنة الحمراء والرسم الزمنً
األحمر على األدوات المستدٌرة ،وخٌوط الزٌنة الحمراء على المقود الرٌاضً ولوحة دٌكور أساسٌة
مصنوعة من الخشب األسود عالً اللمعان ومزود بشرٌط أحمر مرجانً تإكد العنصر الرٌاضً فً
مقصورة القٌادة .المقاعد الرٌاضٌة القٌاسٌة ٌتم تركٌبها بثالث كسوات وأربع ألوان مختلفة .مفتاح إدارة
المحرك تم االحتفاظ به باللون األسود بمشبك زٌنة أحمر كرمز تعرؾ على التجهٌز الرٌاضً.

مجموعة التجهٌز الفاخرة :هنا تضفً العناصر المعتدلة المصنوعة من الكروم عالً اللمعان على
سٌارة  BMWالفبة الثالثة صالون من الخارج صبؽة أنٌقة وحصرٌة بشكل خاصٌ .عمل منتصؾ
 BMWعلى صورة ظهور متمٌزة من األمام مع عدد أحد عشر قضٌب مخرمة ومطلٌة بالكروم،
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وكذلك حلٌتان من الكروم متؽٌرتان قلٌال فً مداخل الهواء للعارضة األمامٌة ،وكعنصر إضافً حلٌة
الكروم عالٌة اللمعان أفقٌا ً على مجرفة الهواء .كما هو الحال مع التجهٌز الرٌاضً تم الحفاظ على
اللمعان الشدٌد للعمود  Bوممر فتحة النافذة باللون األسود وإطار النافذة وحلٌة العمود بالكروم.
العجالت المصنوعة من المعدن الخفٌؾ الخاصة  17أو  18بوصة فً تصمٌم الكبح المزدوج تإكد
فً المنظر الجانبً بزج السٌارة  BMWالفبة الثالثة صالون .من الخلؾ ٌمكن بسهولة التعرؾ على
مجموعة التجهٌزات الفاخرة الجدٌدة من خالل حلٌة كروم فاخرة شدٌدة اللمعان تنسحب على عرض
الؽطاء الخلفً بالكامل ومن خالل فتحة العادم المطلٌة بالكروم .قٌاسا ً على الجزء الخارجً فإن
مجموعة التجهٌزات الفاخرة للجزء الداخلً كذلك تؽري من خالل أحجام الكروم المستخدمة.
كمجموعة تجهٌزات فرٌدة فهً تتضمن مشبك كروم حول وحدة الرادٌو ومكٌؾ الهواء .حلٌات
الخشب شدٌدة اللمعان ،اختٌارٌة مع المرصعات والمقاعد المزودة بدرز خاص ،وٌمكن اختٌار أحد
نوعٌن من قماش الكسوة فً أربع ألوان كالسٌكٌة أنٌقة ،تإكد البٌبة الحصرٌة المرحبة .كرمز تعرٌؾ
لمجموعة التجهٌز الفاخرة تم االحتفاظ بمفتاح إدارة المحرك (معطً رقم التعرٌؾ) باللون األسود مع
مشبك زٌنة مطلً بالكروم.
مجموعة التجهٌز العصرٌة :عناصر الزٌنة القٌمة لمجموعة التجهٌز العصرٌة على عكس مجموعة
التجهٌز الفاخرة تم صقلها كلها باأللومونٌوم وهً تإكد بذلك الطبٌعة الجمالٌة العصرٌة لهذه
المجموعة من التجهٌزات .منتصؾ السٌارة  BMWالمزودة بؤحد عشر قضٌب مصنوعة من
األلومنٌوم ومصقولة ،ومشبكٌن مزدوجٌن بنفس اللون فً فتحات الهواء ،تضع بشكل خاص نبرات
المعاصرة واألصالة فً النطاق األمامً لسٌارة  BMWالفبة الثالثة صالون .شدة لمعان العمود B
وممر فتحة النافذة ٌتناسبان بشكل رابع مع عناصر الزٌنة المصقولة باأللومونٌوم على واجهة
ومإخرة السٌارة .العجالت الكبٌرة المصنوعة من األلومونٌوم  17أو  18بوصة فً استاٌل
التوربٌنات ،تقوي مجموعة التجهٌزات هذه .الجزء الداخلً الجلً المتناؼم بدون تباٌن قوي ٌُنتج من
خالل الجهة العلوٌة للوحة القٌادة والمقود ذو اللون األسود المحاريٌ ،نتج محٌطا ً جدٌداً تماماً.
الكسوات المصنوعة من الجلد أو تركٌبات القماش والجلد باللون المحاري أو األسود مع إمكانٌة
االختٌار بٌن ثالثة مساحات دٌكور مع شرٌط حلٌة كروم بلمعان الماس تإكد تباٌن األلوان المثٌر.
ألول مرة تصبح مالمسة مساحة الدٌكور فً تركٌبة السطح العلوي الخشبً ثالثٌة األبعاد تجربة
جدٌدة .كرمز تعرٌؾ لمجموعة التجهٌز العصرٌة تم االحتفاظ بمفتاح إدارة المحرك (معطً رقم
التعرٌؾ) باللون المحاري مع مشبك زٌنة مطلً بالون الفضً المطفً.
مجموعة التجهٌزات الرٌاضٌة ٌ :Mتم الوصول للرٌاضٌة القصوى أٌضا ً مع سٌارة  BMWالفبة
الثالثة مجدداً مع مجموعة التجهٌزات الرٌاضٌة  .Mفً الجزء الخارجً ٌتم تحدٌد صورة الظهور
من خالل مجموعة دٌنامٌكٌة هوابٌة مصممة حدٌثا ً بالكامل ،وتمنح سٌارة  BMWالفبة الثالثة مقارنة
باألساس ومقارنة بمجموعات التجهٌزات مكانة خاصة .تضم المجموعة عجالت مصنوعة من
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المعدن الخفٌؾ حجمها  18بوصة أو اختٌارٌا ً  19بوصة فً التصمٌم  Mالنمطٌة ،وهٌكل رٌاضً
 ،Mومجموعة ظل شدٌدة اللمعان لهواة  ،BMWتعطً السٌارة صورة الظهور الممٌزة للمجموعة
ٌ .Mتم تؤكٌد الطبٌعة الدٌنامٌكٌة أكثر من خالل طالء  Mاالختٌاري الحصري وفرملة  Mالرٌاضٌة
االختٌارٌة بطالء أزرق متباٌن .فً الجزء الداخلً ٌتم مواصلة ذلك من خالل المقاعد الرٌاضٌة
المزودة بكسوة مادة القنطرة الممٌزة ،ومساحات الدٌكور المزودة بؤشرطة حلٌة زرقاء ،والمبدل
القصٌر ( Mعند التشؽٌل الٌدوي) ،والعتبات  ،Mومسند القدم  Mوالمقود الجلد  Mالجدٌد.

 .4فرحة القٌادة الرابعة والدٌنامٌكٌة فً ُبعد
جدٌد :إظهار القوة الرٌاضٌة ،االقتصادٌة
الفائقة ونقطة إٌجابٌة لصالح الراحة فً
القٌادة.
اإلصدار الجدٌد لسٌارة  BMWالفبة الثالثة ٌقدم نفسه فٌما ٌتعلق بالدوران ودٌنامٌكٌة القٌادة على
مستوى القمة .فً الوقت نفسه ٌقدم الجٌل السادس لسٌارات الصالون الرٌاضٌة زٌادة جدٌدة فً راحة
القٌادة .فً مقابل ذلك ٌبقى بدون تؽٌٌر الفكرة التصمٌمٌة المحمٌة ،مع أجهزة الدفع قوٌة األداء،
والهٌكل الرٌاضً والشاسٌه الصلب والخفٌؾ .فؤخٌراً ٌعتمد سابقوا سٌارة  BMWالفبة الثالثة منذ
أكثر من  35سنة على متعة القٌادة الفعالة والرٌاضٌة .تقنٌة الدفع والشاسٌه تعتبر ضمن المزٌا
الجوهرٌة للعالمة التجارٌة .المحرك المركب بشكل طولً ،والدفع بالعجالت الخلفٌة والتوزٌع
المتوازن لحمولة المحاور بمقدار  50 :50هً عالمات ممٌزة صنعت من سٌارة  BMWالفبة
الثالثة واحدة من أكثر سٌارات الصالون رٌاضٌة فً القطاع.
لؽرض إدخال السٌارة  BMWالجدٌد من الفبة الثالثة صالون للسوق ٌمكن االختٌار بٌن أربعة
محركات قٌمة ،موفرة لالستهالك وتعمل جمٌعها بؤحدث تقنٌة BMW TwinPower Turbo

الجدٌدة .بجانب جهازي حركة دٌزل متوابمٌن ومحرك البنزٌن ذو الست أسطوانات المعروؾٌ ،عمل
محرك أوتو جدٌد ذو أربع أسطوانات من أحدث جٌل على توفٌر دٌنامٌكٌة قٌادة ممتازة مع خفض قٌم
االستهالك وانبعاث العادم بصورة هابلة .وهكذا تتعدى جمٌع المحركات القٌم الحدٌة لمواصفة العادم
 EU5وكذلك مواصفة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ULEV IIبشكل واضح .عالوة على ذلك ٌفتح
مفتاح معاٌشة القٌادة الجدٌد فً طرٌقة العرض  ECO PROإمكانٌات توفٌر إضافٌة لجمٌع أنواع
المحركات.
ٌتم نقل الحركة إلى العجالت الخلفٌة قٌاسٌا ً عبر ناقل حركة ٌدوي رٌاضً ذو ست تعشٌقات .كخٌار
تقدم  BMWعالوة على ذلك ناقل حركة أوتوماتٌكً جدٌد ذو ثمانً تعشٌقات ٌمكن تركٌبه مع كل
واحد من المحركات وٌتٌح بفضل درجة التؤثٌر الجٌدة جداً كذلك قٌم استهالك وقٌم انبعاث عادم
منخفضة .كال نظامً الحركة ٌعمالن مع وظٌفة التشؽٌل واإلٌقاؾ األوتوماتٌكً المخفضة
لالستهالك.
مع تقنٌة الشاسٌه المصقول مع الكثٌر من مكونات المعدن الخفٌؾ والتوابم الجدٌد ،والتوجٌه
الكهرومٌكانٌكً الحر المستمد من تؤثٌرات الدفع ،والوزن اإلجمالً المنخفض والتوزٌع المتوازن
لحمل المحور تكتمل الفكرة التصمٌمٌة اإلجمالٌة الدٌنامٌكٌة .وبذلك ٌقؾ سٌارة  BMWالجدٌدة الفبة
الثالثة صالون مع زٌادة الراحة مع األداء الرٌاضً للسٌارة.
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السٌارة  :BMW 328iمحرك البنزٌن ذو األربع أسطوانات الجدٌد بتقنٌة TwinPower

ٌ Turboضع معاٌٌر فٌما ٌتعلق بدٌنامٌكٌة القٌادة واالقتصادٌة.
مع اإلصدار الجدٌد لسٌارة الصالون الرٌاضٌة ٌتم االحتفال أٌضا ً بؤول ظهور لمحرك ذو أربع
أسطوانات جدٌد فً سٌارة  BMWالفبة الثالثة .بفضل األداء العالً ،واالستقبال العالً للؽاز
والسحب القوي ،والحد األقصى لعزم الدوران ووزن البناء المنخفضٌ ،توافق محرك التوربو من
الجٌل األحدث بشكل كامل مع الفكرة التصمٌمٌة لدٌنامٌكٌة القٌادة لسٌارة  BMWالجدٌدة صالون
رٌاضً .فً نفس الوقت ٌحدد المحرك الجدٌد تؽٌٌر الجٌل مع محركات أوتو  2,0لتر ،التً تتوفر
مستقبالً فً شكلٌن من أشكال األداء أٌضا ً للسٌارات األعلى مبٌعا ً من  .BMWوتقدم سٌارة األربع
أسطوانات الجدٌدة أقصى متعة قٌادة من خالل إظهار القوة الحساس بشكل واضح وتقدم نفسها فً
الوقت نفسه بوصفها أكثر توفٌراً وأقل فً انبعاث المواد الضارة من سابقتها.
مع أجهزة الدفع المعاصرة المفعمة بالحٌوٌة  2,0لتر تعود  BMWإلى جذور سٌاراتها الناجحة من
سٌارة صالون رٌاضً .ألنها كانت محركات ذات أربع أسطوانات خفٌفة وقوٌة األداء وقد احتفلت
 BMWمن الفبة الثالثة بؤول ظهور لها سنة  .1975فقط بعد  IAAسنة  1977جاءت أول محركات
الست أسطوانات للسلسلة التً احتفظ سٌارة  BMWمن الفبة الثالثة بها حتى الٌوم بوصفها أعلى
طرازات المحركات.
الزٌادة الواضحة فً القدرة ودرجة الفاعلٌة المثالٌة المتوافقة بطرٌقة هادفة تصبان بشكل جوهري فً
حساب تقنٌة  BMW TwinPower Turboالتً تعمل بحلول مبتكرة مثل الحقن المباشر High

 Precision Injectionوالشحن حسب مبدأ  Twin Scrollوتوجٌه أعمدة الكامات المتؽٌر
 Doppel-VANOSوتوجٌه الصمامات المتؽٌر  .VALVETRONICمع مجموعة التقنٌة الفرٌدة
من نوعها على مستوى العالم تعتمد  BMWأٌضا ً مع جٌل األربع أسطوانات الجدٌد على الشكل
االقتصادي بدرجة كبٌرة لزٌادة القدرة التً ربما ٌمكن تحقٌقها مع محركات الشفط العادٌة فقط من
خالل زٌادة السعة الحجمٌة بشكل كبٌر وما ٌرتبط بذلك من زٌادة الوزن أو زٌادة االستهالك .ولهذا ال
ٌتم التضحٌة بالمكسب المتحقق للدٌنامٌكٌة ومتعة القٌادة مع الجٌل الجدٌد من المحركات لصالح قٌم
استهالك وقٌم انبعاث عادم أكثر.
من سعة حجمٌة قدرها  1.997سمٌ 3ستمد محرك البنزٌن الجدٌد ذو األربع أسطوانات BMW

 TwinPower Turboعزم أقصى قدره  180كٌلووات 245/حصان ٌتم الوصول إلٌه مع عدد
لفات قدره  5.000لفة/دقٌقةٌ .طور محرك البنزٌن بفضل تقنٌة التوربو  TwinScrollعزم الدوران
األقصى وقدره  350نٌوتن متر عند  1.250لفة/دقٌقة وٌحتفظ بالقٌمة حتى  4.800لفة/دقٌقة.
تعمل هذه البٌانات على توفٌر دٌنامٌكٌة قٌادة خالصة .تتسارع السٌارة  BMW 328iالجدٌدة فً 5.9
ثانٌة فقط من الصفر حتى  100كم/ساعة وتصل إلى السرعة القصوى المنظمة إلكترونٌا ً وقدرها
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 250كم/ساعة .وفً هذا الصدد ٌحول المحرك أي أمر بدفق الؽاز بشكل تلقابً إلى الدفع األمامً
وٌضؽط مباشرة أعلى من دوران الوضع المحاٌد من خالل اإلظهار الحساس لقوته التً تتواصل
تقرٌبا ً بشكل متوسط حتى تصل إلى نطاقات عدد اللفات المرتفع.
فً دورة االختبار  EUتظهر BMW 328iمتوسط استهالك قدره  6.4لتر فقط لكل  100كٌلومتر
وتتعدى بذلك قٌمة  160كٌلووات 218/حصان لسلفها القوي  BMW 325iبمقدار أحد عشر
بالمابةٌ .سري األمر نفسه على انبعاث ثانً أكسٌد الكربون الذي ٌبدو مقبوالً بنفس الدرجة مع 149
جرام لكل كٌلومتر .بشكل أوضح ٌظهر التقدم التقنً ارتباطا ً بناقل الحركة األوتوماتٌكً الجدٌد ذو
الثمانٌة تعشٌقات .هنا ٌبلػ متوسط االستهالك  6.3لتر لكل  100كٌلومتر فقط ،وٌبلػ انبعاث ثانً
أكسٌد الكربون  147جرام لكل كٌلومتر (ـ .)% 15
تقنٌة  BMW TwinPower Turboللمحرك الجدٌد ذو األربع أسطوانات.
٘زا المحرك الجدٌد هو أقوى جهاز حركة للجٌل الجدٌد من محركات أوتو ذات األربع أسطوانات تقوم
المحركات على محرك أساسً مثالً لالحتكاك الذي ٌتم اختالؾ أداءه بشكل ربٌسً عبر تقنٌة الحقن
والتحمٌل .من الناحٌة التركٌبٌة ٌستند المحرك على ست أسطوانات متراصة حابزة أكثر من مرة
على جوابز ،ومزودة بتقنٌة ٌ BMW TwinPower Turboضع فً فبته المعٌار الحقٌقً إلظهار
الطاقة الدٌنامٌكٌة واالقتصادٌة الرابعة .من مكونات هذه التقنٌة الفرٌدة من نوعها فً العالم ،الحقن
المباشر  ،High Precision Injectionوالشحن حسب مبدأ  Twin Scrollوالتحكم فً عمود
الكامات المتؽٌر  Doppel-VANOSوالتحكم المتؽٌر فً الصمام .VALVETRONIC
التجهٌز بهذه الطرٌقة ٌساعد فً تحسٌنه جهاز دفع السٌارة  BMW 328iالجدٌدة فً نطاقات األداء
التً ال تصل إلٌها محركات الشفط التقلٌدٌة إال مع ارتفاع عدد األسطوانات وزٌادة السعة الحجمٌة.
فً نفس الوقت ٌتم تركٌب المحرك المزود بعلبة مرافق من األلومنٌوم بالكامل بشكل أكثر سهولة
وأفضل دمجا ً من محرك الست أسطوانات ذو القدرة المشابهة .مزاٌا دٌنامٌكٌة القٌادة بٌن ٌدٌك:
بفضل خفة أحمال المحور األمامً تكسب سٌارة  BMWصالون الرٌاضٌة بشكل إضافً فٌما ٌتعلق
بالدوران وتعرب بشكل خاص عن خصابص قٌادة وأداء مثالٌة عند تجاوز المنحنٌات والتوجٌه.
الشحن حسب مبدأ .Twin Scroll
شحن محرك األربع األسطوانات الجدٌد طبقا ً لمبدأ ٌ Twin Scrollتم معه توجٌه تٌارات عادم
األسطوانة  1و  4وكذلك  2و  3بشكل منفصل وحلزونً إلى عجلة التوربٌنات .بهذه الطرٌقة ٌنشؤ
مع عدد اللفات المنخفض فقط ضؽط خفٌؾ للعادم بحٌث ٌمكن االستفادة بشكل مثالً من تؤثٌرات
نبض تٌارات الؽاز .فً النتٌجة ٌتفاعل المحرك بشكل تلقابً مع أمر ضخ الؽاز وٌطور مبكراً متعة
الدوران كً ٌستطٌع عمٌل  BMWتحوٌلها بشكل مباشر إلى متعة القٌادة.
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 Doppel-VANOS ،VALVETRONICوالحقن المباشر.
استؽالل األداء العالً مع تقلٌل انبعاث ثانً أكسٌد الكربوون فً نفس الوقت ٌتم الوصول إلٌه من
خالل استخدام التوجٌه المتؽٌر للصمام  VALVETRONICوتعدٌل عمود الكامات Doppel-

 .VANOSنظام  VALVETRONICمن الجٌل األحدث به محرك سقؾ متوابم مزود بمستشعر
مدمج وٌعمل مع تعدٌل السرعات األعلى نسبٌاً .نظرا ألن دفع الصمام على المدخل الجانبً ٌتم دفعة
واحدة ،فإنه ٌمكن االستؽناء عن الصمام الخانق المؤلوؾ فٌما عدا ذلك .نظراً ألن توجٌه كمٌة الهواء
ٌتم داخل المحرك ،فقد تم التمكن من موابمة استجابة المحرك وتقلٌل فاقد صمام الخنق عند تؽٌٌر
الحمولة إلى الحد األدنً.
االقتصادٌة العالٌة للمحرك هً عالوة على ذلك بفضل الحقن المباشر للبنزٌن High Precision

 .Injectionوفً هذا الصدد ٌتم حقن الوقود عبر رشاشات صمام مؽناطٌسً مرتبة بٌن الصمامٌن.
نظراً ألن الحقن ٌتم على مقربة مباشرة من شمعات اإلشعال وبضؽط أقصى قدره  200بار ،فإن
الحرق المتوازن والنظٌؾ ٌكون مضموناً .إضافة إلى ذلك ٌتٌح تؤثٌر تبرٌد الوقود المحقون مباشرة
حدوث انضؽاط عالً نسبٌا ً مقارنة باالنضؽاط مع المحركات ذات الحقن عن طرٌق أنابٌب الضؽط،
وهو ما ٌجعل درجة التؤثٌر أكثر فابدة.
ٌرجع الفضل فً خصائص األداء المتمٌز بشكل غٌر عادي إلى االبتكارات التركٌبٌة.
خصابص األداء المتمٌز بشكل ؼٌر عادي للمحرك الجدٌد لٌست أخٌراً بفضل السمات المبتكرة
للمحرك األساسً فقط .وهكذا تإثر الموازنات التوافقٌة المتوابمة على حسب االرتفاع على موابمة
المعادلة التوافقٌة ،بٌنما ٌعمل رفاص طرد مركزي مدمج فً حدافة ذات كتلتٌن على تقلٌل ملحوظ فً
حاالت عدم استواء الدوران فً النطاق منخفض السرعة .ولهذا ٌمكن استخدام عزم الدوران العالً
المختار مبكراً للمحرك بدون أي فقدان فً الراحة .وبذلك ٌصل المحرك الجدٌد  2.0لتر ذو األربع
أسطوانات فٌما ٌتعلق بثقافة الحركة ،وراحة الصوت والتؤرجح إلى مستوى لم ٌكن معروفا ً من قبل
إال فً محركات  BMWذات الست أسطوانات.
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انسيارة  :BMW 335iمحرك انبىزيه ذو انسج أسطواواث انمخوائم مع مسخوى األداء انقوي ،انسحب
انقوي وثقافت انحركت غير انعاديت.
ػشبق ِؾشوبد اٌغذ أعطٛأبد وج١شح اٌغؼخ ٠ؾصٍ ْٛػٍِ ٝمبثً أِٛاٌ ُٙثبٌىبًِ ف ٟاٌغ١بسح BMW 335i
اٌغذ٠ذح .ألْ اٌّؾشن اٌّغزم ُ١اٌّزٛائُ ٠مٕغ اٌغبئك اٌش٠بظ ٟاٌطّٛػ ِٓ خالي ئظٙبس اٌمٛح ثشىً ِغزمً،
ِٚزؼخ اٌذٚساْ اٌفش٠ذح ٚساؽخ اٌغشٚ .ٞلجً رٌه وبْ عٙبص اٌؾشوخ األعبع ٟاٌىج١ش عؼخ ٌ 3.0زش أخ١شا لذ
ٚظغ اٌّؼب١٠ش :وبْ اٌّّضً األٚي ٌغ ً١عذ٠ذ ِٓ اٌّؾشوبد ،رؾزفً ِؼٗ رمٕ١خ BMW TwinPower
ِ Turboغ اٌؾمٓ اٌّجبشش ٌٍجٕضٚ High Precision Injection ٓ٠اٌزٛع ٗ١اٌّزغ١ش ٌٍصّبَ
 VALVETRONICثأٚي ظٛٙس ٌٙب.

بفضل المعالجة الدقٌقة المركزة للمحرك األساسً نجح المهندسون فً  BMWفً حفظ قدرة األداء
المرتفعة للسٌارة السابقة فً خفض قٌم االستهالك أو انبعاث ثانً أكسٌد الكربون بدرجة أكبر .مع
عزم قدره  225كٌلووات 306/حصان عند  5.800لفة/دقٌقة ٌإكد محرك الست أسطوانات الكبٌر
 3.0لتر الصفة الرٌاضٌة للسٌارة  BMW 3erوٌساعد سٌارة الصالون فً تقدٌم دٌنامٌكٌة قٌادة
ساحرة .كٌؾ ٌمكن للسٌارة  BMW 335iأن تلعب أوراقها الرابحة بشكل مستقلٌ ،وضح ذلك عزم
الدوران وقدره  400نٌوتن متر عند  1.200لفة/دقٌقة وٌكون متاحا ً حتى عزم دوران قدره
 5,000لفة/دقٌقة.
بمثل هذا التجهٌز تتسارع السٌارة  BMW 335iالجدٌدة فً  5.5ثوانً فقط من صفر إلى 100
كم/ساعة وتنجز بذلك السرعة مبكراً بمقدار  0.1ثانٌة مقارنة بالسٌارة السابقة ذات نفس القوة .بشكل
أوضح تظهر الطفرة فً اإلصدار األوتوماتٌكً :هنا تبلػ المسافة مقارنة بالسٌارة المنطلق عند
الوصول إلى عالمة  100كم/ساعة إلى  0.3ثانٌة .مقابل ذلك تبقى السرعة القصوى المحددة
إلكترونٌا ً عند  250كم/ساعة بدون تؽٌٌر.
فً جمٌع األحوال ٌمكن للسابق أن ٌستمتع جداً بدٌنامٌكٌة القٌادة بصورة ال تشوبها شاببة ،ألنه على
الرؼم من معدالت األداء الخطٌرة ٌقدم محرك الست أسطوانات نفسه بؤفضل صور التوفٌر وأقل
معدالت المواد الضارةٌ .بلػ استهالك الوقود فً دورة اختبار االتحاد األوروبً  7.9لتر لكل 111
كٌلومتر ،وتبلػ قٌمة انبعاث ثانً أكسٌد الكربون  186جرام لكل كٌلومتر .ارتباطا ً بناقل الحركة
األوتوماتٌكً الجدٌد ذو الثمانٌة تعشٌقات ٌستخدم سٌارة  BMW 335iالجدٌدة إمكانٌات توفٌر أكبر:
هنا ٌبلػ االستهالك اإلجمالً فقط  7.2لتر لكل  100كٌلومتر ،وقٌمة ثانً أكسٌد الكربون 169
جرام لكل كٌلومتر .مقارنة بالسٌارة السابقة ٌقؾ التحمٌل األدنى بذلك عند  6أو  16بالمابة.
السٌارة  :BMW 320dقوة السحب المرتفعة ،راحة الجري المثالٌة كما توجد زٌادة جدٌدة فً
درجة االقتصادٌة.
أٌضا ً فً سٌارة  BMWالفبة الثالثة صالون الجدٌدة ٌتم استخدام محرك الدٌزل ذو األربع أسطوانات
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 BMW TwinPower Turboللسٌارة السابقة ٌبدأ المحرك العمل مع استؽالل األداء المرتفع بدون
تؽٌٌر بشكل أكثر اقتصادٌة وأقل فً انبعاث المواد الضارة .محرك  State-of-the-Artالمزود
بعلبة مرافق ألومنٌوم مدمجة ٌحدد المعاٌٌر بؤي مقٌاس من المقاٌٌس وٌعمل الحقن المباشر للوقود
بتقنٌة األنبوب المشترك من الجٌل األحدث وتجهٌزة التحمٌل المزودة بمخطط سرعة التوربٌنات
المتؽٌر ،على توفٌر الدفع األمامً القوي مع تقلٌل قٌم االستهالك وقٌم انبعاث ثانً أكسٌد الكربون.
وبذلك تكمل السٌارة  BMWالفبة الثالثة الجدٌدة بناء مكانتها على القمة فً محٌط المنافسة.
فً الواقع العملً ٌضمن التحمٌل الدٌنامٌكً الحراري المثالً مستوى األداء القوي فً جمٌع نطاقات
التحمٌل .ألن مؽارؾ التوربٌنات فً الرافعة توابم حالة كل حمولة للمحرك عبر محرك السقؾ
الكهربابً بسرعة البرق ،فإن محرك الدٌزل ٌتفاعل بشكل تلقابً مع عدد اللفات المنخفض مع أوامر
ضخ الؽاز كما هو الحال فً الحمولة الكاملة ،عندما ٌستدعً السابق القدرة القصوى .وعندبذ تنقل
رشاشات الصمام المؽناطٌسً الوقود بضؽط ٌصل إلى  2.000بار فً ؼرؾ الحرق .المقدار الدقٌق
وكذلك اعتدال التذرٌة تإكد أن ٌتم حرق وقود الدٌزل بنفس الشكل وبنفس القدر من انبعاث ثانً
أكسٌد الكربون.
مع األداء األقصى ؼٌر المتؽٌر وقدره  135كٌلووات 184/حصان عند  4.000لفة/دقٌقة وعزم
دوران بقوة  380نٌوتن متر ،والذي ٌقؾ بٌن  1.750و  2.750لفة/دقٌقة ،تتحرك السٌارة BMW

 320dالجدٌدة بدرجة دٌنامٌكٌة قصوى وتناسب سٌارة الصالون الرٌاضٌة أٌضا ً ذات محرك الدٌزل.
وطبقا ً لذلك تكون معدالت القٌادة .عند التسارع من صفر إلى  100كم/ساعة ٌنقضً فقط  7.5ثانٌة،
فً حالة االحتٌاج ٌتسارع محرك الدٌزل الحركً حتى سرعة  235كم/ساعة.
مع متوسط استهالك فً دورة االختبار األوروبٌة قدره  4.5لتر لكل  100كم وقٌمة انبعاث ثانً
أكسٌد الكربون قدرها  118جرام لكل كٌلومتر تتفوق السٌارة  BMW 320dالجدٌدة على سابقتها
ذات نفس القوة بنسبة أربعة بالمابة .بشكل أوضح تظهر المقارنة ارتباطا ً بناقل الحركة األوتوماتٌكً
الجدٌد ذو الثمانٌة أسطوانات :قٌمة االستهالك وقدرها  4.4لتر 111/كٌلومتر وقٌمة انبعاث ثانً
أكسٌد الكربون وقدرها  117جرام/كٌلومتر تعنً توفٌر قدره  16بالمابة .وبذلك تدافع سٌارة
 BMW 320dالجدٌدة عن مكانتها كسٌارة قوٌة األداء واقتصادٌة مجهزة بمحرك دٌزل هو األنظؾ
واألكثر توفٌراً على مستوى العالم.
اإلصدار  :BMW 320d EfficientDynamicsتقنٌة محارب ثانً أكسٌد الكربون
محرك الدٌزل عالى التقنٌة يجعم السٌارة صالون الرٌاضٌة الجدٌدة واحدة من أكثر السٌارات
اقتصادٌة فً فـئتها.
سابقوا السٌارات الذٌن ال ٌرٌدون االستؽناء عن الدٌنامٌكٌة الرٌاضٌة واالقتصادٌة المتفوقةٌ ،جدون
فً السٌارة  BMW 320d EfficientDynamics Editionالجدٌدة عرضا ً جذابا ً إلى أقصى درجة.
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كما فً السٌارة السابقة ٌقدم محرك الدٌزل ذو األربع أسطوانات BMW TwinPower Turbo
المقلص على أعلى درجة من االقتصادٌة ،التنفٌذ األوسع حتى اآلن الستراتٌجٌة التطوٌر لدى BMW

بؽرض تقلٌل قٌم االستهالك وقٌم انبعاث العادم فً مجموعة  BMWالفبة الثالثة الرٌاضٌة.
ِؾشن األسثغ أعطٛأبد ثغؼخ ٌ 5,1زش ٕ٠زٌّٕ ٟفظ ػبئٍخ اٌّؾشوبد ِضً ِؾشن اٌغ١بسح BMW 320d
٠ٚشزشن ِؼٙب ف ٟػٍجخ اٌّشافك اٌّصٕٛػخ ثبٌىبًِ ِٓ األٌٚ ،َٛ١ِٕٛرغ١ٙضح اٌزؾّ ً١اٌّضٚدح ثّخطػ عشػخ
اٌزٛسثٕ١بد اٌّزغ١ش ٚوزٌه اٌؾمٓ اٌّجبشش ٌٍٛلٛد ثزمٕ١خ األٔجٛة اٌّشزشن ِٓ اٌغ ً١األؽذس .ئعشاءاد ئظبف١خ
ِضً األداء األلص ٝاٌّخفط لٍ١الٚ ،رصِّ ُ١غّٛػخ اٌذفغ اٌّخفط ٌؼذد اٌٍفبد ٚإٌّبعت ٌالؽزىبن ٚوزٌه
ِغّٛػخ اٌذٕ٠بِ١ى١خ اٌٛٙائ١خ اٌّضبٌ١خ رؼًّ ػٍ ٝأْ ٠ؾمك اإلصذاس ٌ EfficientDynamics Editionغ١بسح
 BMWاٌغذ٠ذح ِٓ اٌفئخ اٌضبٌضخ ألً لذس ِٓ أجؼبس صبٔ ٟأوغ١ذ اٌىشث ْٛف ٟاٌفئخ.

إصدار  BMW 320d EfficientDynamicsالجدٌد ٌنتج أداء أقصى قدره  120كٌووات163/
حصان عند  4.000لفة/دقٌقة وٌتٌح بٌن  1.750و  2.750لفة/دقٌقة عزم دوران أقصى قدره
 380نٌوتن متر .وبذلك تتسارع السٌارة صالون فقط فً  8.0ثوانً إلى  100كم/ساعة وتصل
لسرعة قصوى قدرها  230كم/ساعة .مع  4.1لتر لكل  111كٌلومتر ونفس القدر من انبعاث ثانً
أكسٌد الكربون قدره  119جرام لكل كٌلومتر تقدم سٌارة الدٌزل نفسها على أنها السٌارة األكثر
توفٌراً واألكثر صداقة للبٌبة واألكثر اقتصادٌة فً هذا القطاع.
آفاق جدٌدة تفتحها تقنٌة محارب ثانً أكسٌد الكربون أٌضا ً لهإالء السابقٌن الذٌن ٌحبون أن ٌتركوا
التعشٌق لناقل الحركة األوتوماتٌكً .ألنه ألول مرة ٌمكن تركٌب اإلصدار الجدٌد BMW 320d

 EfficientDynamicsمع ناقل حركة أوتوماتٌكً ذو ثمانٌة تعشٌقات حدٌث جداً .وعندبذ ال ٌجب
على السابق أن ٌدفع قٌم استهالك أعلى ثمنا ً لكسب الراحة .بفضل اإللكترونٌات عالٌة الكفاءة
والمكونات المتوابمة مع االحتكاك تعمل وحدة الدفع كذلك بشكل اقتصادي كما هو الحال مع ناقل
الحركة الٌدوي القٌاسً ذو الست تعشٌقات.
الحدافة ذات الكتلتٌن مع رفاص الطرد المركزي.
فً جمٌع نطاقات السرعة المتعلقة بالتطبٌق العملً استهدؾ المهندسون تقلٌالً لعدد اللفات وبالتالً
تقلٌالً واضحا ً لمزاٌا االستهالك .وبذلك ٌنشؤ عدد لفات محرك قدرها  1.600لفة/دقٌقة مع سرعة
السٌر على الطرق الزراعٌة وقدرها  100كم/ساعة فً التعشٌقة السادسة .أن ٌمكن ضمان السٌر
الهادئ والخالً من االهتزاز فً نطاق السرعة المنخفضة فإن ذلك بفضل ما ٌسمى رفاص الطرد
المركزي فً الحدافة ذات الكتلتٌن للمحرك .وبذلك ٌمكن تعوٌض حاالت عدم استواء الدوران التً
تظهر وٌمكن إلؽاء االهتزازات التً تحدث عفوٌا ً عند شرط الحمولة .فً النتٌجة ٌنتقل الدٌزل نفسه
إلى أعلى بشكل نظٌؾ مع عدد لفات منخفض وٌترك أٌضا ً انطباعا ً جمٌالً صوتٌاً.
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النقطة اإلٌجابٌة الملموسة لصالح الراحة وكذلك بٌان التعشٌق المثالً تحرك السابق ألن ٌختار فً
مرات كثٌرة تعشٌقة أعلى أو أن ٌتخلى تماما ً عن النقل إلى تعشٌقة أدنى .على الرؼم من تحرٌك نقطة
الحمولة المقبولة بالنسبة لالستهالك وانبعاث ثانً أكسٌد الكربون فإن اإلصدار الجدٌد من السٌارة
ٌُ BMW 320d EfficientDynamicsظهر ذلك الدوران ،الذي ٌتوقعه مع ٌعرفون سٌارات صالون
الرٌاضٌة .من العالمات الممٌزة للسٌارة المثالٌة هً نسبة تخفٌض المحور الخلفً األطول نسبٌاً،
والمجموعة الدٌنامٌكٌة الهوابٌة المثالٌة المزودة بمجموعة تعلٌق أكثر عمقا ً بمقدار عشرة مللٌمترات
والجنوط الموجودة فً تصمٌم عجلة التوربٌنات .حتى مقاومة اإلطارات أمكن تخفٌضها مقارنة
بالسٌارة السابقة مرة أخرى بنسبة  11بالمابة.
بجانب ذلك ٌحتوي محرك الدٌزل الرٌاضً االقتصادي على جمٌع اإلجراءات التً تقلل االستهالك
وٌتم استخدامها أٌضا ً فً سٌارات أخرى للسٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة .منها استرداد طاقة
الفرامل ووظٌفة اإلٌقاؾ والتشؽٌل األوتوماتٌكً وكذلك أجهزة الحركة اإلضافٌة الموجهة حسب
االحتٌاج مثل مضخة الزٌت ومضخة سابل التبرٌد .فً المنافسة المكثفة بشكل خاص جداً فً الفبة
الوسطى تعرض السٌارة الجدٌدة  BMW 320d EfficientDynamics Editionعرضا ً ممٌزاً
جذابا ً لسابقً السٌارات المهتمٌن بالبٌبة ٌعتبر فً محٌط المنافسة الضٌق ؼٌر قابل للمنافسة وال بدٌل
عنه حتى الٌوم.
فً فتحات البدء BMW 318d ،BMW 320i :و .BMW 316d
فً ربٌع  2012تكمل  BMWبرنامج عروض محركاتها لسٌارة صالون الجدٌدة بواقع ثالث
عال واقتصادٌة فابقة .سٌارة  BMW 320iالجدٌدة ٌظهر
وحدات دفع أخرى تتمٌز جمٌعها بؤداء ٍ
ألول مرة بوصفه الممثل الثانً لجٌل جدٌد من أجهزة الدفع من محركات البنزٌن ذات األربع
أسطوانات بسعة  2.0لتر ،والذي أخرج سٌارة قمة معتبرة بظهور السٌارة  BMW 328iالمقدمة
الٌوم .فً السٌارة ٌ BMW 320iنجز المحرك  TwinPower Turbo 135كٌلووات184/
حصان عند  5.000لفة/دقٌقة وٌطلق عزم دوران أقصى قدره  270نٌوتن متر عند 1.250
لفة/دقٌقة .القدرة العالٌة والسحب القوي تمٌز أٌضا ً محركً الدٌزل التً ترتكز على نفس المحرك
األساسً  2.0لتر مثل  BMW 320dالجدٌد .فً سٌارة ٌ BMW 318dنجز محرك الدٌزل 105
كٌلووات 143/حصان عند  4.000لفة/دقٌقة وٌبلػ عزم الدوران األقصى  320نٌوتن متر كاملة
وٌقؾ بٌن  1.750و  2.500لفة/دقٌقة .سٌارة  BMW 316dالمصممة بطرٌقة اقتصادٌة بدرجة
خاصة ٌطلق أقصى أداء قدره  85كٌلووات 116/حصان عند  4.000لفة/دقٌقة وٌتٌح عزم دورانها
األقصى وقدره  260نٌوتن متر للسابق بٌن  1.750و 2.500لفة/دقٌقة .وسوؾ ٌظهر المزٌد من
المحركات ومن بٌنها محرك دٌزل ذو ست أسطوانات وكذلك العدٌد من السٌارات .xDrive
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وفً خرٌف  2012تشق أخٌراً السٌارة

 BMW ActiveHybrid 3غش٠مٙبٌّ ،ض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد أظش

اٌفصً .5

ناقل الحركة الٌدوي ذو الست أسطوانات الرٌاضً قٌاسً أو ناقل حركة أوتوماتٌكً عصري جداً
لجمٌع المحركات حسب الرغبة.
بجانب المحركات قوٌة السحب والمحبة للدوران توجد ناقالت الحركة التً تدعم متعة القٌادة بشكل
جوهري فً سٌارة  BMWالفبة الثالثة .بالنسبة للسابق الرٌاضً الطموح ٌتولى مركز التعشٌق بٌن
المحرك والدفع أٌضا ً دوراً ربٌسٌا ً عندما ٌدور األمر حول الدٌنامٌكٌة القصوى .وفً هذا الصدد توجد
طرق تعشٌق قصٌرة ودقٌقة وكذلك حاسمة مثل النقل المناسب للحركة .بجانب ذلك تعتبر راحة
التعشٌق وقلة الضوضاء واالقتصادٌة من شروط الجودة المطلوبة فً القطاع الممٌز .سٌارة BMW

الجدٌدة صالون الرٌاضً مجهزة قٌاسٌا ً بناقل حركة ٌدوي ذو ست تعشٌقات .من ٌحب ترك عمل
التعشٌق للتقنٌةٌ ،جد فً ناقل الحركة األوتوماتٌكً ذو الثمانٌة تعشٌقات المبتكر بدٌالً مثالٌاً .كخٌار
آخر ٌمكن للعمٌل اختٌار ناقل الحركة الرٌاضً ذو الثمانً تعشٌقات باستخدام األزرار األرجوحٌة
الموجودة فً المقود.
ناقل الحركة الٌدوي ذو الست تعشٌقات قٌاسً.
التؽٌٌر السهل للتعشٌقات ،وطرق التعشٌق الدقٌقة والتقسٌم المثالً للتعشٌقات على شكل درجات ُتمٌز
ناقل الحركة الٌدوي الرٌاضً ذو الست تعشٌقات فً سٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة .بفضل
طرٌقة الصنع السهلة والمدمجة وكذلك بفضل التصمٌم المبتكر وقلٌل االحتكاك فإنه ٌسهم فً زٌادة
جدٌدة فً متعة القٌادة وفً زٌادة درجة االقتصادٌة بشكل أكثر .فً السٌارات BMW 335i

و BMW 320dو  BMW 320d EfficientDynamics Editionتعمل ناقالت الحركة بطرٌقة
التزٌٌت فً حوض جاؾ والتً تحسن درجة الفاعلٌة وتحسن كذلك أٌضا ً جودة التعشٌق بشكل حاسم
وذلك بفضل تقلٌل فواقد السحب .عالوة على ذلك تعمل أقراص االحتكاك الجدٌدة المصنوعة من
الكرتون على تحقٌق نقطة إٌجابٌة لصالح راحة التعشٌق فً وحدات المزامنة .ناقل الحركة المستخدم
فً السٌارة ٌ BMW 328iعمل بطرٌقة نقل مثالٌة ٌتم موابمتها بدقة مع محرك التوربو الجدٌد
القوي .وٌسمح التقسٌم المثالً للتعشٌقات بالتسارع القوي ،والتدفق السرٌع وٌسهم عالوة على ذلك فً
تقلٌل االستهالك.
واقم انحركت األوحوماحيكي انمبخكر ذو انثماويت حعشيقاث نمحركاث انبىزيه وانديزل:
وقم انحركت االقخصادي عىد وقم انحركت انمثاني.
ػٍ ٝؽغت اٌشغجخ ٠زُ رٛس٠ذ ع١بسح  BMWاٌغذ٠ذح ِٓ اٌفئخ اٌضبٌضخ ثٕبلً ؽشوخ أٚرِٛبر١ى ٟل ٞٛاألداء رٚ
صّبٔ١خ رؼش١مبد ّ٠ىٓ رشو١جٙب ِغ وً ٚاؽذ ِٓ أعٙضح اٌذفغ اٌّمذِخ .ثفعً دسعبد اٌم١بدح اإلظبف١خ ٛ٠ؽذ ٔبلً
اٌؾشوخ ساؽخ اٌزؼش١ك ٚاٌش٠بظ١خ ٚااللزصبد٠خ ػٍِ ٝغز ٜٛغ١ش ِؼشٚف ِٓ لجً ّ٠ٚضً ف ٟلطبع ع١بساد
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صبٌ ْٛاٌش٠بظ١خ اٌّذِغخ خ١بسا فش٠ذا ِٓ ٔٛػٗ ؽز ٝاٚ .ْ٢ػٕذئز ال ٠زؼبسض ٔبلً اٌؾشوخ األٚرِٛبر١ى ٟثأٞ
ؽبي ِٓ األؽٛاي ِغ اٌفىشح اٌزصّ١ّ١خ اٌش٠بظ١خ ٌغ١بسح  BMWاٌغذ٠ذح ِٓ اٌفئخ اٌضبٌضخ صبٌ.ْٛ

بالنظر إلى الحجم والوزن فإن جهاز الحركة ذو الثمانٌة درجات قرٌب الشبه بناقل الحركة
األوتوماتٌكً المستخدم حتى اآلن .تعمل العدٌد من االبتكارات التقنٌة ودرجة الفاعلٌة الداخلٌة
المرتفعة بشكل ؼٌر عادي على تحقٌق التسارع القوي والتدفق السلس والزٌادة فً تقلٌل استهالك
الوقود فً هذه التركٌبة قوٌة األداء بشكل واضح .لهذا ٌستفٌد السابقون ذووا التوجه الرٌاضً أٌضا ً
تماما ً من ما ٌدفعون من أموال ،وخصوصا بؤن ٌتاح للسابق القٌام بدور أكثر فاعلٌة بشكل واضح
عبر االختٌار الٌدوي للتعشٌقة .بهذه الطرٌقة ٌمكن االستفادة من قدرة السٌارة الرٌاضٌة صالون بشكل
أكثر تكثٌفاً.
تقنٌة التوجٌه والتحكم المثالٌة تتٌح أوقات تعشٌق وأوقات رد فعل قصٌرة للؽاٌة وكذلك تتٌح الوصول
المباشر للتعشٌقة المستهدفة .عالوة على ذلك تتٌح اإللكترونٌات خصابص تعشٌق متفاوتة ٌمكن من
خاللها دعم أسلوب القٌادة الدٌنامٌكً وكذلك الخاص بالراحة وقلة استهالك الوقود .على الرؼم من
المٌل اإلجمالً األعلى نسبٌا ً تكون فقزات عدد اللفات عند تؽٌٌر درجة القٌادة أقل بفضل الثمانٌة
تعشٌقات لدرجة أن نقل الحركة المثالً ٌكون متاحا ً تقرٌبا ً فً كل ظروؾ القٌادة .فً الواقع العملً
تتسارع السٌارة الرٌاضٌة صالون بفضل تدرج التعشٌقات المتوافق ،بشكل انسٌابً وقوي ولكن ٌمكن
قٌادتها أٌضا ً بشكل مرٌح وقلٌل االستهالك مع عدد اللفات المنخفض .وبذلك ٌتٌح ناقل الحركة
األوتوماتٌكً الجدٌد ذو الثمانٌة تعشٌقات لٌس فقط عملٌات التسارع الدٌنامٌكٌة والتؽٌٌر المرٌح
للتعشٌقات ،بل ٌإكد أٌضا ً طرٌقة القٌادة االقتصادٌة .فً النتٌجة النهابٌة تحقق سٌارة  BMWالجدٌدة
من الفبة الثالثة مع ناقل الحركة األوتوماتٌكً ذو الثمانٌة تعشٌقات تقرٌبا ً نفس قٌم استهالك وانبعاث
ثانً أكسٌد الكربون فً اإلصدارالمزود بناقل حركة ٌدوي ذو ست تعشٌقات ،وبل وقٌم أقل من
السٌارة  BMW 335iو  BMW 328iو .BMW 320d
كخٌار إضافً ٌتوفر لسٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون أٌضا ً ناقل حركة أوتوماتٌكً
رٌاضً من ناقل الحركة الجدٌد ذو الثمانٌة تعشٌقات ٌتٌح دٌنامٌكٌة تعشٌق أعلى من السابق وكذلك
ٌتٌح التؽٌٌر الٌدوي للتعشٌقة بواسطة أزرار التعشٌق األرجوحٌة على المقود .كبدٌل فً سٌارات
محرك البنزٌن ٌمكن اختٌار التعشٌقات أٌضا ً عبر ذراع اختٌار التحوٌل السرٌع اإللكترونً الموجود
فً الكونسول األوسطٌ .تم االختٌار بٌن الطرٌقة العادٌة والرٌاضٌة عبر مفتاح معاٌشة القٌادة .وبذلك
ٌقدم ناقل الحركة األوتوماتٌكً الرٌاضً متعة القٌادة الدٌنامٌكٌة وكذلك أعلى درجة من درجات
الراحة.
تقنٌة مجموعة التعلٌق المصقولة تضع المعاٌٌر من جدٌد:
التعامل الرٌاضً ،الدوران المرتفع وزٌادة فً الراحة.
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أٌضا ً قً جٌل السٌارات السادس تعتبر دٌنامٌكٌة القٌادة ضمن درجات الجودة الرابعة لسٌارة BMW

صالون الرٌاضً .مساهمة جوهرٌة تنجزها بشكل تام تقنٌة مجموعة التعلٌق المصقولة التً تدعم
الفكرة التصمٌمٌة الناجحة المزودة بمحرك مركب طولٌا ً ودفع بالعجالت الخلفٌة وتوزٌع متوازن
لحمولة المحاور وهٌكل سٌارة صعب االلتواء .وقد نجح المهندسون فً هذا الصدد فً موابمة
خصابص التعامل الرابعة وكذلك المستوى العالً من الدوران ودقة الهدؾ للسٌارة السابقة لسٌارة
 BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة وتم فً الوقت نفسه تحقٌق خصابص راحة أكبر بشكل ملحوظ.
للوصول لذلك تضع  BMWعلى مكونات مجموعة التعلٌق الخفٌفة بشكل خاص ،حركة محور معقدة
ومتوافقة بالكامل وكذلك نظام توجٌه دقٌق ٌظل خالٌا ً من تؤثٌرات الدفع بفضل الدفع بالعجالت
الخلفٌة .تدعم أنظمة التحكم اإللكترونٌة األحدث من نوعها قدرة ٌنامٌكٌة القٌادة لسٌارة  BMWالفبة
الثالثة صالون وتعمل على أن تقوم التركٌبة المكونة من الرٌاضٌة الفابقة وارتفاع راحة القٌادة بمنح
الدرجة القصوى من متعة القٌادة الخالصة.
من خالل استخدام مخزن العجلة المتوابم مع االحتكاك والوصالت الكروٌة والتوابم الدٌنامٌكً
الهوابً للمحور الخلفً واستخدام التوجٌه الكهربابً الٌدوي ومن خالل استخدام إطارات مثالٌة
لمقاومة التدحرج تسهم مجموعة التعلٌق فً تقلٌل االستهالك وبالتالً فً تقلٌل انبعاث العادم.
مع قاعدة عجالت  2.810مللٌمتر ( 50 +مم) ومسافة بٌن العجلتٌن قدرها  1.543مللٌمتر أماما ً
( 37 +مم) و  1,583مللٌمتر خلفا ً (ٌ )48 +ظهر السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون
أكثر ارتوا ًء على الشارع مقارنة بالسٌارة السابقة .مع مجموعة الدفع المثالٌة للوزن ومع الفكرة
التصمٌمٌة للبناء الخفٌؾ لهٌكل السٌارة ٌنشؤ توزٌع تام ألحمال المحاور بنسبة  ،50 :50بحٌث ٌتم
ضمان أعلى قدر من دٌنامٌكٌة القٌادة والثبات.
المحور األمامً لدعامات المفصل المزدوج :مخامد الصدم وعناصر الموازنة.
٠ؼزّذ المحور األمامً لسٌارة  BMWصالون الرٌاضٌة على تركٌبة محفوظة ومبتكرة ٌمكن من
خاللها بشكل مثالً توحٌد المتطلبات فٌما ٌتعلق بدٌنامكٌة القٌادة وراحة القٌادة .وعندبذ ٌربط التعلٌق
أقصى درجة صالبة بؤقل وزن .دعامات السحب ووصالت التوجٌه العرضٌة والمحامل المتحركة
مصنوعة من األلومنٌوم وهً تقلل األبعاد ؼٌر المعلقة بشكل كبٌرٌ .ضاؾ إلى ذلك أنه تم التمكن من
توفٌق الحركة المجردة للمحور ذو المفصلٌن بشكل مثالً مع الدوران ودٌنامكٌة القٌادة للسٌارة
 BMWاٌغذ٠ذح اٌفئخ اٌضبٌضخ حٌث لم ٌكن من الواجب مراعاة تؤثٌرات الدفع .وٌستفٌد من ذلك أٌضا ً نظام
التوجٌه الكهربابً الٌدوي لسٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة قلٌل الوزن والذي ٌسهم فً تقلٌل
االستهالك كما أنه مصمم بشكل خاص مثل نظام التعلٌق ونظام امتصاص الصدمات وآلٌة الحركة
المصنوعة من البالستٌك.
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تصمٌم محاور قٌم تم تطوٌره لهدف محدد:
محور خلفً ذو خمس دعامات للمزٌد من دٌنامكٌة القٌادة والراحة.
المحور الخلفً الذي تم مواصلة تطوٌره بشكل واضح لسٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة ٌتولى
القٌام بمهمة حاسمة لزٌادة كل من دٌنامكٌة القٌادة وراحة القٌادةٌ .رتكز التصمٌم الموفر للمكان على
الفكرة التصمٌمٌة للدعامات الخمس المحفوظة للسٌارة السابقة ،وبه بشكل خاص آلٌة حركة مصنوعة
من البالستٌك مفصلة للسٌارة الرٌاضٌة الجدٌدة صالونٌ ،كون نطاق حركة التعلٌق فٌها كبٌراً وهً
تضمن فً جمٌع ظروؾ القٌادة التحكم الدقٌق والمستقل فً العجلة.
وفً هذا الصدد تقدم قاعدة الدعامات الكبٌرة لحارة السٌر وكامبر حامل العجلة ووصالت التوجٌه
الصلبة للؽاٌة وكمرات المحور الصلبة ولربط هٌكل السٌارة عبر التحكم فً الصمامات ،تقدم أفضل
االشتراطات كً تحقق لسٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون التوافق اإلجمالً للحركٌة
والراحة فً نفس الوقت .القاعدة الكبٌرة للدعامات على المحور الخلفً ال تإثر فقط على خصابص
األداء بل إنها مهمة كذلك للعزل الصوتً بٌن وحدة الدفع ووسٌلة التعلٌقٌ .سري ذلك بشكل خاص
عند استخدام محركات قوٌة األداء وقوٌة عزم الدوران .بفضل الفصل الفعال بٌن الطرٌق ووحدة
الدفع فإن المحور الخلفً الجدٌد ٌضمن أٌضا ً راحة من الدرجة األولى فٌما ٌتعلق بالصوت
واالهتزازات.
التصمٌم الكالسٌكً لوحدة الدفع لسٌارة  BMWمن الفبة الثالثة المزودة بدفع بالعجالت الخلفٌة
وتوزٌع متوازن لألحمال ٌثبت نفسه فقط بكونه قاعدة مثالٌة كً ٌحل الصراع النهابً المتعلق
بدٌنامٌكٌة القٌادة والراحة .السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون مقنع فً نتٌجته النهابٌة
بخصابص القٌادة والتعامل الرٌاضٌة كما أنه ٌقدم فً الوقت نفسه أعلى قدر من االتزان والراحة.
وأخٌراً تسهم مخازن العجالت المثالٌة لالحتكاك ،وعزل حافة وحدة الدفع الثابتة وكذلك إجراءات
الدٌنامٌكٌة الهوابٌة الموجهة فً نطاق المحور الخلفً ،تسهم فً توفٌر نقطة إٌجابٌة لصالح دٌنامٌكٌة
القٌادة واالقتصادٌة.
التوجٌه الكهرومٌكانٌكً ٌزٌد الدوران والراحة.
متعة القٌادة والدوران والراحة تصب أخٌراً فً حساب التوجٌه الدقٌق الذي ٌورد للسابق دابما ً رداً
دقٌقاً .تقدم الفكرة التصمٌمٌة النمطٌة لوحدة الدفع قاعدة مثالٌة لذلك ألن نظام التوجٌه ٌظل مستقالً عن
تؤثٌرات وحدة الدفع .فً سٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة ٌتم استخدام التوجٌه المعزز
الكهرومٌكانٌكً (ٌ )Electronic Power Steering EPSوفر دعمه عبر محرك كهربابً .وتظل
خصابص التوجٌه الرٌاضٌة المعروفة للسٌارة صالون كما هً كاملةٌ .كون نظام  EPSفعاالً فقط
عندما تكون آلٌة مإازة التوجٌه مطلوبة فعالً .عند القٌادة فً خط مستقٌم وكذلك عند القٌادة فً طرٌق
منحنً مع زاوٌة توجٌه ثابتة ال ٌتم بالنتٌجة استهالك أي طاقة كهربابٌة .وهذا ٌمٌز التوجٌه
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الكهرومٌكانٌكً عن األنظمة الهٌدرولٌكٌة التً تستهلك طاقة وبالتالً وقود دون أن تدعم األداء.
بجانب االقتصادٌة العالٌة ٌوجد الوزن القلٌل للنظام والدقة العالٌة فً التوجٌه مع رد واضح وكذلك
التوافق المرٌح فٌما ٌتعلق باإلرجاع وتقلٌل التؤرجح .السٌارة  BMW 335iو  328iلهما قٌاسٌا ً
وظٌفة  Servotronicالتً توفر مإازة التوجٌه على حسب السرعة.
التوجٌه الرٌاضً المتغٌر كتجهٌز خاص.
ٌمكن حسب الرؼبة تورٌد نظام توجٌه جدٌد مزود بالنقل المتؽٌر للتوجٌهٌ .قوم التوجٌه الرٌاضً
المتؽٌر بموابمة نسبة التخفٌض فً تعشٌقات التوجٌه فً ناقل حركة التوجٌه ارتباطا ً بدابرة المقود
بحٌث تقوم السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة بالتفاعل بشكل أكثر أو أقل مباشرة مع أوامر
التوجٌه من السابق .وعندبذ ٌتم تقلٌل حركات المقود الضرورٌة لتحقٌق المدى الكبٌر لتوجٌه العجالت
بنسبة  25بالمابة .لهذا السبب تتشكل عملٌات الصؾ واالنعطاؾ بشكل أٌسر وأكثر راحة ،ألنه ٌجب
على السابق القٌام بعمل توجٌه أقل .عالوة على ذلك تستفٌد درجات جودة التعامل ،مثالً عندما ٌكون
مطلوبا ً القٌام بمحاوالت تفادي بسرعة البرق .مع زواٌا التوجٌه الصؽٌرة نسبٌا ً بٌن صفر و 100
درجة تتٌح السٌارة صالون التزاما ً عالٌا ً بالمسار وسٌراً مستقٌما ً ثابتا ً وتتجاوز حركات التوجٌه بدقة
كبٌرة نحو الهدؾٌ .ظهر نقل حركة التوجٌه بشكل ٌدوي خالص من خالل نقل الحركة المتؽٌر
للجرٌدة المسننة.
العجالت واإلطارات.
تتضمن سٌارات  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون من المصنع عجالت قٌمة مصنوعة من
المعدن الخفٌؾ فً تصمٌم جذاب .تتحرك السٌارة  BMW 335iوالسٌارة  BMW 328iعلى
عجالت عنكبوتٌة بحجم  17بوصة مزودة بإطارات فً حجم  .205/50 R17سٌارات الدٌزل
 BMW 320dو  BMW 320d EfficientDynamics Editionمجهزة بعجالت حجمها 16
بوصة بتصمٌم عنكبوتً أو تصمٌم بسٌط وإطارات حجمها  .205/60 R16مقارنة بالسٌارة السابقة
أمكن تقلٌل مقاومة اإلطارات فٌما ٌسمى باألبعاد األساسٌة مرة أخرى بشكل واضح بنسبة تقترب من
 15بالمابة .وفً هذا الصدد تم التمكن من الحفاظ على قدرة دٌنامٌكٌة القٌادة عند المستوى العالً
المؤلوؾ لسٌارات .BMW
فً أنواع السٌارات المزودة بعجالت  17بوصة أو أكبر فإن السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة
مجهز من المصنع بإطارات أمان السٌر االضطراري ومبٌن عطب اإلطارات  .RPAهذا الحل ٌقدم
مٌزة راحة وأمان إضافٌة ألنه لٌس ضرورٌا ً فً حالة األعطال وجود خدمة اإلصالح فً مكان
العطل أو تؽٌٌر اإلطارات .عالوة على ذلك ٌتم إبالغ السابق عن انخفاض الضؽط وٌمكنه أن ٌتجنب
تماما ً فً معظم األحوال حدوث التوقؾ من خالل إجراءات عكسٌة مناسبة .ألنه حتى مع الفقدان التام
لضؽط اإلطارات تظل السٌارة ثابتة االتجاه وٌمكن مواصلة قٌادتها بسرعة مناسبة .مٌزة تصمٌمٌة
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إضافٌة :ترك العجلة االحتٌاطٌة ومرفاع السٌارة ٌوفر وزنا ً وٌفتح المزٌد من حٌز االستخدام فً جزء
األمتعة .السٌارات ؼٌر المزودة بإطارات محمٌة من تسرب الهواء ٌتوفر بها قٌاسٌا طاقم

BMW

ِ Mobilityغ وّجش٠غٛس ٚع ً١سأة اإلغبساد ٚلطغ أخشٌٍّ ٜغبػذح ف ٟؽبالد األػطبي.

نظام الفرامل قوي األداء بتصنٌع خفٌف.
تتطلب معدالت األداء الدٌنامٌكٌة للسٌارة الرٌاضٌة صالون نظام فرامل على نفس المستوى .سٌارة
 BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة ٌعتمد على فرامل مسماك ذات أقراص فرامل كبٌرة بتهوٌة داخلٌة.
بفضل سرج الفرامل المصنوع من األلومنٌوم على المحور األمامً تم التمكن من تقلٌل األبعاد ؼٌر
المعلقة مرة أخرى .عالوة على ذلك تتمٌز البطانات القوٌة بشكل خاص بالثبات الحراري واألداء
الجٌد عند الفرملة على الطرق المبتلة وراحة التشؽٌل ودقة كمٌة حقن الوقود .ارتباطا ً بالعجالت
الكبٌرة واإلطارات العرٌضة جٌدة االلتصاق فإن السٌارة الرٌاضٌة صالون تقدم قٌم تباطإ مذهلة.
ٌعتبر بٌان تآكل بطانات الفرامل وكذلك وظٌفة الفرامل الجافة ضمن التجهٌز القٌاسً فً جمٌع
السٌارات.
تشعر المإازرة بنظام الفرامل من خالل أحدث تجهٌزة أمان إضافٌة مجمعة فً نظام تعزٌز االتزان
( DSCالتحكم فً االتزان الدٌنامٌكً) وتدعم فً الوقت نفسه دٌنامٌكٌة القٌادة وكذلك أمان السٌر
للسٌارة الرٌاضٌة الجدٌدة صالون .من وظابؾ  DSCنظام الفرامل المانع لالنؽالق ( )SBAالتحكم
فً االتزان اإللكترونً ( ،)ASCالتحكم فً كفاءة الجر الدٌنامٌكً ( )DTCالتحكم فً الفرامل
الدٌنامٌكٌة ( )DBCدعم فرامل المنحنٌات ) .)Cornering Brake Control CBCالمزٌد من
السمات هً مساعد بدء السٌر ووظٌفة الفرامل الجافة ووظٌفة المنع اإللكترونً ألقفال المحور الخلفً
التً ٌتم تفعٌلها عبر حالة .DSC-Off
الفرملة الرٌاضٌة كخٌار .M
العمالء أصحاب التوجه الرٌاضً تقدم لهم  BMWكبدٌل الفرملة الرٌاضٌة  Mالتً تربط األداء
بالتصمٌم الرٌاضً .المسماك األلومونٌوم المزود بكماشات بؤربع كباسات أماما ً وكماشات بكباسٌن
فً الخلؾ وكذلك أقراص فرامل تحقق أقصر مسافة فرملة مع أقل وزن بناء ممكن.
مفتاح معاٌشة القٌادة المزود بطرٌقة العرض :ECO PRO
تؤكد بشكل رٌاضً ومرٌح وموفر بضغطة زر.
ٌتاح للسابق إمكانٌة تؽٌٌر السمة العامة لسٌارة الصالون على حسب ظروؾ القٌادة أو األولوٌات
الشخصٌة فً اتجاه الرٌاضٌة أو الراحة .عالوة على ذلك ٌستطٌع أن ٌختار حركة موفرة لالستهالك
بشكل خاصٌ .تم اختٌار طرق العرض المختلفة عبر مفتاح معاٌشة القٌادة الجدٌدة مع طرٌقة العرض
 ECO PROالتً تعتبر ضمن حجم التجهٌزات فً جمٌع الطرازات.
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عبر مفتاح معاٌشة القٌادة ٌتم تطوٌر دواسة الوقود واستجابة المحرك وخط التعرؾ على دعم قوة
التوجٌه وحساسٌة االستجابة للتحكم فً ثبات القٌادة  .DSCمع التجهٌز المعنً تكون عالوة على ذلك
وظٌفة  Servotronicوناقل الحركة األوتوماتٌكً والتحكم فً المخفض الدٌنامٌكً مربوطة فً
النظام .االستعمال ٌتم ببساطة عبر زر فً الكونسول األوسط .بواسطة وظٌفة االهتزاز ٌمكن للسابق
أن ٌختار بٌن طرق العرض  ECO PROو  COMFORTو  SPORTو  SPORT+وهو
ٌحصل على إعداد معرؾ مسبقا ً ٌتم معه تخصٌص مكونات جهاز الدفع ومجموعة التعلٌق طبقا ً لذلك.
فً طرٌقة العرض  SPORTمثالً تحول السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة أوامر السابق بضخ
الؽاز بطرٌقة أكثر تلقابٌة إلى الدفع األمامً وٌظهر فً الوقت نفسه سلوك توجٌه أكثر مباشرة بشكل
ملموس .ارتباطا ً بناقل الحركة األوتوماتٌكً تم تمٌٌز مراحل التعشٌق أٌضا ً بطرٌقة أكثر رٌاضٌة
بشكل واضح .على حسب التجهٌز من الممكن إضافة لذلك موابمة مجموعة الدفع ومكونات مجموعة
التعلٌق بشكل رٌاضً ومرٌح بشكل مستقل عن بعضهما البعض .ارتباطا ً بنظام المالحة
ٌ Professionalتم إخبار السابق عن طرٌق البٌان الدٌنامٌكً فً شاشة مقصورة القٌادة بحجم األداء
وعزم الدوران المتاح فً ظروؾ القٌادة الحالٌة.
وعبر زر آخر ٌمكن أٌضا ً تنوٌع أوضاع ضبط  .DSCعندما ٌختار السابق مثالً طرٌقة العرض
ٌ TRACTIONسهل بشكل جوهً بدء السٌر على أرض رخوة أو فً الثلج العمٌق .هنا كما أٌضا ً
فً طرٌقة العرض ٌ SPORT+تم رفع حساسٌة االستجابة للتحكم فً نظام السٌطرة على االنزالق
وٌتم تفعٌل التحكم الدٌنامٌكً فً الجر ( .)DTCأخٌراً ٌمكن إٌقاؾ نظام  DSCبالكامل .فً هذه
الحالة تتٌح وظٌفة المنع اإللكترونً ألقفال المحور الخلفً تسارعا ً رٌاضٌا ً متمٌزاً من المنحنٌات
والمنعطفات.
طرٌقة العرض  ECO PROالجدٌدة تساعد سابق سٌارة  BMWمن الفبة الثالثة على طرٌقة قٌادة
اقتصادٌة وموفرة لالستهالك بشكل كبٌر .لهذا الؽرض ٌتم موابمة خط التعرؾ على حٌز دواسة
الوقود طبقا ً لذلك ،بحٌث ٌتم عند نفس حٌز دواسة الوقود طلب قدرة أقل عما ٌتم فً طرٌقة القٌادة
العادٌة .أٌضا ً مبٌن نقطة التعشٌق الخاص بناقل الحركة الٌدوي وبرنامج تعشٌق ناقل الحركة
األوتوماتٌكً ٌعمالن فً طرٌقة العرض هذه بنقاط تعشٌق مبكرة إلى أعلى وتإخر عملٌات التعشٌق
الخلفٌة .بجانب ذلك ٌتم التوجٌه الذكً إلدارة الطاقة ومكٌؾ الهواء مع تقلٌل قدرة الدفع المٌكانٌكً
وتوفٌر فً استهالك األجهزة الكهربابٌة مثل تدفبة المراٌا الجانبٌة وتدفبة المقاعد .إال أن التؤثٌر الكبٌر
على قٌم االستهالك ٌقوم به السابق طبقا ً لعاداته الفردٌة فً القٌادة .ومن هنا فإن اإللكترونٌات ترسل
على حسب ظرؾ القٌادة إرشادات وبٌان كً ٌتمكن السابق من موابمة طرٌقته فً القٌادة باتجاه تقلٌل
االستهالك .وتقدم بٌانات خاصة فً مقصورة القٌادة معلومات حول الكسب المستهدؾ لمدى الكفاٌة
أو تظهر له حركة االستهالك .ولكن تكمن أكبر قدرة توفٌر فً عادات القٌادة الخاصة بالسابق نفسه.
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البٌانات الخاصة فً مقصورة القٌادة تقدم معلومات عن النقاط اإلٌجابٌة المستهدفة فً مدى الكفاٌة أو
تعرض تارٌخ االستهالك وتقدم على حسب ظروؾ القٌادة المزٌد من النصابح والمساعدات للسابق
كً ٌستطٌع موابمة طرٌقة قٌادته بما ٌخدم المزٌد من تقلٌل االستهالك .فً طرٌقة العرض ECO

ٌ PROمكن خفض متوسط االستهالك بنسبة  % 20وطبقا ً لذلك ٌتم رفع مدى الكفاٌة.
الخٌارات الدٌنامٌكٌة :مجموعة التجهٌزات الرٌاضٌة  ،Mومجموعة التعلٌق الرٌاضٌة المتوائمة
 ،Mوناقل الحركة األوتوماتٌكً الرٌاضً ونظام التحكم فً اإلطارات  xDriveلسٌارة  BMWمن
الفئة الثالثة.
للتشجٌع ٌمكن تقوٌة خصابص األداء الدٌنامٌكٌة الجدٌدة لسٌارة  BMWمن الفبة الثالث مرة أخرى
وتجعل ذلك متمٌزاً أٌضا ً من الناحٌة البصرٌة .لهذا الؽرض تقدم مجموعة التجهٌزات الرٌاضٌة M
حالً مفصالً مع المكونات المطورة بصفة خاصة لهذا الطراز .مجموعة التعلٌق الرٌاضٌة  Mالمثبتة
ً
الصدمات وكذلك عناصر
على عمق قدره عشرة مللٌمترات تعمل مع ضبط أقوى للتعلٌق وامتصاص
توازن أكثر صالبة .عالوة على ذلك ٌتحرك السٌارة  BMWمن الفبة الثالثة على إطارات بمعدن
خفٌؾ  Mبحجم  18أو  19بوصة .مجموعة التجهٌز الدٌنامٌكٌة الهوابٌة  Mالمزودة بالعدٌد من
مكونات الشاسٌه وأنابٌب العادم النهابٌة المزودة بفتحات كروم والطالء الخارجً الحصري والجزء
الداخلً على نفس المستوى كل ذلك ٌلؾ العرض عالً الجودة .مجموعة الدٌنامٌكٌة الهوابٌة M
ٚمجموعة التعلٌق الرٌاضٌة  Mمتوفرة أٌضا ً بشكل منفرد عند الرؼبة .كتجهٌز خاص ٌمكن تورٌد
مجموعة التعلٌق الرٌاضٌة  Mالمتوابمة المزودة بمخمدات منظمة إلكترونٌا ً لسٌارة  BMWالجدٌدة
من الفبة الثالثة .تقوم وحدة معالجة إلكترونٌة بمعالجة المعلومات حول تسارع السٌارة والعجالت
والتسارع العرضً والطولً وسرعة السٌارة وكذلك وضع ضبط المقود كً توابم خط المخمدات
على نوع الشارع وظروؾ القٌادة .عالوة على ذلك ٌمكن للسابق أن ٌحرك الضبط األساسً
لمجموعة التعلٌق عبر مفتاح معاٌشة القٌادة بشكل فردي لصالح الراحة والرٌاضٌة .كتجهٌز خاص
ٌمكن أٌضا ً تورٌد ناقل الحركة األوتوماتٌكً ذو الثمانٌة تعشٌقات والمزود بؤوقات تعشٌق قصٌرة
وأزرار تعشٌق رٌاضٌة موجودة على المقود.
أٌضا ً إدخال وحدة الدفع الذكً بجمٌع العجالت ٌ BMW xDriveجعل سٌارة  BMWالجدٌدة من
الفبة الثالثة أكثر تنوعا ً وأكثر جاذبٌة .بجانب المزاٌا التقلٌدٌة للدفع بجمٌع العجالت ٌضمن نظام
 BMW xDriveبجهاز تحكمه اإللكترونً وتوزٌع القوة بسرعة البرق بٌن العجالت األمامٌة
والعجالت الخلفٌةٌ ،ضمن كفاءة جر فابقة ،ودرجة أمان قصوى ،وأفضل معالجة ،واستخداما ً مثالٌا ً
للقوة فً جمٌع األحوال الجوٌة ومع جمٌع أنواع الطرق .الموابمة الجدٌدة التً تدعم أٌضا ً الحركٌة
والدقة فً المنحنٌات ،تنتج تركٌبة مثالٌة من الدٌنامٌكٌة والراحة وتقدم بذلك أفضل شروط ألقصى
متعة قٌادة .بداٌة من صٌؾ  2012تتحرك طرازات  ،BMW 335i xDiveو BMW 328i
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 xDriveو  BMW 320i xDriveو  BMW 320d xDriveالمدفوعة بجمٌع العجالت ،على بداٌة
البٌع.

.5نظام  BMW EfficientDynamicsفً
سٌارة  BMWالجدٌدة من الفئة الثالثة:
قدرة أكبر واستهالك أقل.

مع المحركات قوٌة األداء ،وتقنٌة فابقة لهٌكل السٌارة ومع هٌكل سٌارة مقاوم جداً للثنً فإن سٌارة
 BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون ٌحسِّن مكانتها بوصفها أكثر سٌارات الصالون رٌاضٌة فً
القطاع كما أنها تزٌد من مكانتها كذلك فٌما ٌتعلق بالراحة فً القٌادة .ومع ذلك ٌظل الدوران
ودٌنامٌكٌة القٌادة هما مبادئ االستعراض لطراز الصالون الرٌاضً وهما تسهمان بشكل حاسم فً
زٌادة متعة القٌادة.
محركات البنزٌن العصرٌة فً سٌارة  BMWالجدٌدة من الفئة الثالثة :دٌنامٌكٌة أكثر واستهالك
أقل بفضل تقنٌة .BMW TwinPower Turbo
تتمٌز محركات البنزٌن المتوفرة لبدء تشؽٌل السٌارة بؤعلى قدر من القدرة ومتعة الدوران وثقافة
التشؽٌل وفً الوقت نفسه مع درجة ال مثٌل لها من االقتصادٌة .سواء المحرك الجدٌد ذو األربع
أسطوانات للسٌارة  BMW 328iالحركً أو محرك الست أسطوانات القوي فً سعته التخزٌنٌة
للسٌارة  BMW 335iالجدٌدة ،فإن كل منهما به حلول تقنٌة مبتكرة تم تركٌبها مع مجموعة تقنٌة
تامة .السمة المشتركة لوحدات الدفع هذه هً تقنٌة  BMW TwinPower Turboالمزودة بشحن
طبقا ً لمبدأ  Twin Scrollوالحقن المباشر  ،High Precision Injectionوتوجٌه أعمدة الكامات
المتؽٌر  Doppel-VANOSوكذلك توجٌه الصمامات المتؽٌر بالكامل  .VALVETRONICبجانب
ذلك ٌتوفر فً المحركات األساسٌة المتوابمة مع االحتكاك علبة مرافق من األلومنٌوم بالكامل خفٌفة
ال تصب فقط لصالح االقتصادٌة بل أٌضا ً لصالح دوران سٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة.
محركات الدٌزل المعاصرة :قوٌة السحب وهدوء التشغٌل واالقتصادٌة.
أٌضا ً محركات الدٌزل  BMW TwinPower Turboللسٌارة الرٌاضٌة صالون تمثل أحدث تقنٌة
دفع للسٌارة ٌ .BMWعمل الحقن المباشر للوقود بتقنٌة األنبوب المشترك من الجٌل األحدث وشحن
التوربو وطرٌقة التصنٌع من األلومنٌوم بالكامل ،مع محركات الدٌزل العصري على توفٌر قوة سحب
وراحة تشؽٌل قٌمة ودرجة اقتصادٌة ال مثٌل لها .رفاص الطرد المركزي فً الحدافة ذات الكتلتٌن
ٌعوض درجات عدم استواء الدوران الحادثة وٌدعم القٌادة المرٌحة مع أعداد لفات منخفضة للمحرك.
أٌضا ً فً جٌل الطرازات السادس للسٌارة الرٌاضٌة صالون ٌعتبر الطراز BMW 320d

 EfficientDynamics Editionهو محارب ثانً أكسٌد الكربون الذي ال ٌهزم عند بدء الدوران،
وهو ٌضع مجدداً المعٌار فً القطاع مع متوسط استهالك طبقا ً للمواصفة األوروبٌة قدره  4,1لتر
فقط لكل  100كٌلومتر وانبعاث ثانً أكسٌد الكربون قدره  119جرام فقط لكل كٌلومتر .إضافة
لذلك ٌتوفر للطراز الجدٌد  BMW 320dو BMW 320d Efficient Dynamics Editionبداٌة
من منتصؾ  2012التقنٌة المتقدمة  BMW BluePerformanceالتً تجمع فلتر جزٌبات الدٌزل
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وجهاز تنقٌة المواد المإكسدة مع جهاز تنقٌة مخزن أكاسٌد النٌتروجٌنٌ .عمل النظام على التقلٌل
الفعال ألكسٌد النٌتروجٌن وٌتعدى القٌم الحدٌة لمواصفة العادم  EU6بشكل واضح.
نقل الحركة المتوائم حسب الطلب:
ناقل الحركة الٌدوي ذو الست تعشٌقات أو ناقل الحركة األوتوماتٌكً ذو الثمانٌة تعشٌقات.
بشكل مستقل عن طراز المحرك فإن السٌارة الرٌاضٌة صالون مجهزة بناقل حركة ٌدوي ذو ست
تعشٌقات عصري للؽاٌة ،وحسب الرؼبة ٌمكن ألول مرة تركٌب المحركات بناقل حركة أوتوماتٌكً
ذو ثمانٌة تعشٌقاتٌ .تمٌز كل من نوعً ناقل الحركة من خالل درجة فاعلٌة مثالٌة وطرٌقة تصنٌع
مدمجة ووزن منخفض .فً السٌارة  BMW 335iومحركً الدٌزل ٌعمل صندوق التعشٌق ذو الست
تعشٌقات بطرٌقة التزٌٌت فً حوض جاؾ والتصور التصمٌمً المعدل لقاعدة العجلة .التصمٌم
الجدٌد ٌقلل الفاقد فً السحب داخل قاعدة العجلة ،بٌنما ٌتم تقرٌبا ً بشكل تام تجنب فاقد الفساد بفضل
اإلمداد بالزٌت الموجه .جمٌع األنواع المزودة بناقل حركة ٌدوي بها إضافة لذلك مبٌن نقطة تعشٌق
ٌرشد السابق على حسب ظروؾ القٌادة إلى اللحظة المثالٌة لتؽٌٌر التعشٌقات .فً طرٌقة العرض
الجدٌدة ٌ ECO PROتم العرض مع مراعاة التوفٌر األقصى لالستهالك.
أٌضا ً ناقل الحركة األوتوماتٌكً ذو الثمانً تعشٌقات ٌتمٌز بتركٌبة مبتكرة لقاعدة العجلة .على الرؼم
من أن جهاز الحركة الجدٌد لٌس أكبر أو أثقل من ناقل الحركة األوتوماتٌكً ذو الست تعشٌقات
المركب حتى اآلن ،إال أن توفر درجتً قٌادة إضافٌة وكذلك مٌل إجمالً أكبر نسبٌاً .بجانب ذلك
ٌإدي االنزالق المتنقل الموضوع فً حدة األدنى ودرجة الفاعلٌة الداخلٌة العلٌا والفاقد القلٌل فً قٌم
االحتكاك وكذلك التحكم الذكً فً ناقل الحركة ،تإدي إلى معدالت توفٌر مرتفعة .حتى إنه فً حالة
السٌارة  BMW 335iو  BMW 328iو ٌ BMW 320dبلػ االستهالك المعٌاري طبقا ً للمواصفة
األوروبٌة أقل من ناقل الحركة الٌدوي .حتى إنه مقارنة بناقل الحركة األوتوماتٌكً ذو الست
تعشٌقات المنطلق ٌقؾ االستهالك األدنى للسٌارة الرٌاضٌة صالون بٌن تسعة و  13بالمابة .كذلك
محارب ثانً أكسٌد الكربون للطراز ٌ Edition BMW 320d EfficientDynamicsحقق مع ناقل
الحركة األوتوماتٌكً قٌم استهالك وانبعاث ثانً أكسٌد الكربون مقبولة كما هو الحال مع ناقل الحركة
الٌدوي .فً طرٌقة العرض الجدٌدة ٌ ECO PROعمل برنامج التعشٌق لناقل الحركة األوتوماتٌكً
مع نقاط تعشٌق مبكرة وتؤخٌر فً التعشٌقات الخلفٌة.
التشغٌل واإلٌقاف األوتوماتٌكً ،استرداد طاقة الفرامل ،طرٌقة العرض .ECO PRO
قٌاسٌا ً تكون سٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون مجهزة بوظٌفة التشؽٌل واإلٌقاؾ تقوم
بإٌقاؾ المحرك عند التوقؾ البٌنً أمام إشارات المرور الحمراء أو فً التكدس المروري وبذلك ٌتم
تجنب االستهالك ؼٌر الضروري للوقود .ألول مرة فً محٌط السباق ٌمكن بهذه الطرٌقة الفرٌدة
استخدام النظام أٌضا ً ارتباطا ً بناقل حركة أوتوماتٌكً جدٌد ذو ثمانٌة تعشٌقاتٌ .عمل استرداد طاقة
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الفرامل القٌاسً أٌضا ً فً سٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة على أن ٌتم تخزٌن التٌار الكهربابً
المولد لصالح الشبكة الكهربابٌة للسٌارة حسب اإلمكان على مراحل التحرٌك والفرملة .ولهذا فإنه
ٌمكن فصل المولد الكهربابً بشكل متكرر أثناء مراحل السحب بحٌث ٌتم تولٌد الطاقة الكهربابٌة
بدرجة كبٌرة بشكل استهالكً محاٌد كً تتسارع السٌارة الرٌاضٌة صالون بشكل أكثر حركٌة .أخٌراً
ٌمكن التفٌعل عبر مفتاح معاٌشة القٌادة لطرٌقة عرض  .ECO PROمن خالل الموابمة المناسبة
لتوجٌه الدفع والتشؽٌل المثالً اقتصادٌا ً لمكٌؾ الهواء والتدفبة وتدفبة المراٌا الجانبٌة وتدفبة المقاعد
تدعم طرٌقة العرض هذه القٌادة االقتصادٌة استهالكٌا ً وتسمح بعملٌات توفٌر تصل إلى  20بالمابة.
أجهزة الحركة اإلضافٌة الموجهة حسب الحاجة توفر الطاقة.
لتحقٌق اإلدارة الذكٌة للطاقة فً سٌارة  BMWالجدٌدة الفبة الثالثة تسهم أٌضا ً أجهزة الحركة
اإلضافٌة التً تستهلك طاقة أقل بشكل واضح مقارنة باألنظمة التقلٌدٌة .من أمثلة ذلك مضخة سابل
التبرٌد الموجهة حسب الحاجة ومضخة الزٌت المنظمة حسب رٌشة القٌاس وكذلك التوجٌة
الكهرومٌكانٌكً الذي ال ٌحتاج بعد ذلك إال إلى الطاقة ،عندما ٌكون دعم التوجٌه مطلوبا ً فعالًٌ .سري
ما ٌشبه ذلك بالنسبة لكمبرٌسور مكٌؾ الهواء المعٌن الذي ٌتم استخدامه فً جمٌع طرازات السٌارة
الرٌاضٌة صالون .فور قٌام السابق بإٌقاؾ مكٌؾ الهواء ٌتم فصل الكمبرٌسور من وحدة الدفع ذات
السٌور عبر القابض المؽناطٌسً ،بحٌث ٌتم تقلٌل قٌمة الفاقد للنظام إلى الحد األدنى.
البناء الخفٌف الذكً ٌخفض االستهالك وانبعاث ثانً أكسٌد الكربون أكثر.
ٌسهم البناء الخفٌؾ للمواد بشكل أساسً فً تقلٌل وزن السٌارة وٌقدم إسهاما ً معٌارٌا ً فً مستوى
األمان العالً لمقصورة الركاب مع الصالبة المتزاٌدة بشكل واضح .إضافة لذلك تعضد اإلجراءات
دٌنامٌكٌة قٌادة رابعة .وعندبذ ٌوجد البناء الخفٌؾ الذكً فً جمٌع نطاقات تطوٌر سٌارة BMW

وٌمتد إلى جمٌع المكونات :من هٌكل السٌارة إلى صناعة المحركات وصوالً إلى تقنٌة التعلٌق.
بجانب أعمدة الفوالذ الصلب وفابق الصالحة ،وعمود  Bالمعدل حرارٌا ً واألجزاء البالستٌكٌة ٌتم
استخدام مواد مركبة عصرٌة للؽاٌة .أخٌراً أسهم أٌضا ً االستخدام المتزاٌد لمكونات األلومنٌوم فً
صناعة المحركات والشاسٌه فً تقلٌل وزن مجموعات التصنٌع المعنٌة.
الموائمات الدٌنامٌكٌة الهوائٌة فً نطاق أرضٌة السٌارة.
أن تحصل سٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة على الخفض الخفٌؾ لدٌنامٌكٌتها الهوابٌة عبر قناة
تهوٌة عصرٌة للؽاٌة ،فإن أثر ذلك ٌظهر قٌمة مقاومة هواء ممتازة قدرها ٌ .cw = 0,26ضاؾ
لذلك أن مالبمة الخصابص الدٌنامٌكٌة الهوابٌة لها مزاٌا أٌضا ً فٌما ٌتعلق بالراحة من الضوضاء
وااللتصاق بالطرٌقٌ .قوم التؤثٌر الجوهري على تقلٌل قوى الدفع بتشكٌل أرضٌة السٌارة .هنا تحتوي
السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة على تركٌبة أرضٌة مثالٌة لتدفق الهواء وبها كسوات جانبٌة
موسعة ملساء السطح ،تحت ؼطاء حٌز المحرك وكذلك فً نطاق نفق أجهزة العادم التً تنتج إجماالً
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درجة ؼلق عالٌة لم ٌتم الوصول إلٌها حتى اآلن .األؼطٌة الدٌنامٌكٌة الهوابٌة اإلضافٌة المزودة
بتؤثٌر موابم الضوء على المحور الخلفً تخفض مقاومة الهواء ووحدة الدفع أكثر وتحسن فً الوقت
نفسه الحماٌة من تساقط األحجار فً المجال الخلفًٌ .نتج ما ٌسمى  Air Curtainsعلى العارضة
األمامٌة ،ستارة هوابٌة تقلل التٌارات المضطربة وتقلل بذلك مقاومة الهواء فً نطاق العجالت
األمامٌة .بجانب ذلك تسهم بٌوت العجالت المناسبة للتٌار الهوابً وحواؾ التخزٌن المركبة أمامها
فً تقلٌل االستهالك.
دٌنامٌكٌة واقتصادٌة ومبتكرة :السٌارة الجدٌدة .BMW ActiveHybrid 3
فً خرٌؾ ٌ 2012تم إثراء السٌارة  BMWالفبة الثالثة بواقع طراز واحد .ألنه الهجٌن الكامل من
السٌارات الرٌاضٌة المدمجة صالون ٌحتفل بؤول ظهور له فً القطاع الممٌز .فً السٌارة الجدٌدة
 ActiveHybrid 3تتقدم تقٌنة الدفع المبتكرة BMW ActiveHybridومعها الطابع الرٌاضً لسٌارة
 BMWمن الفبة الثالثة نحو اتصال دٌنامٌكً واقتصادي .ألن التركٌبة المكونة من محرك البنزٌن ذو
الست أسطوانات ووحدة الدفع الكهربابً تعمالن على توفٌر متعة قٌادة فرٌدة من نوعها مع قٌم
االستهالك وانبعاث ثانً أكسٌد الكربون التً تم تقلٌلها مرة أخرى .وبذلك تصبح معاٌشة القٌادة
الرٌاضٌة  -االقتصادٌة للسٌارة  BMWالجدٌدة أكثر تركٌزاً .الزٌادة فً الدٌنامٌكٌة واالقتصادٌة
تطابق بطرٌقة مثالٌة تقنٌة التطوٌر  .BMW EfficientDynamicsمع السٌارة

BMW

 ActiveHybrid 3اٌغذ٠ذح رٛعذ ئِىبٔ١خ اختٌار الطراز القٌاسً الرابع ،والتً ٌتم فٌها الربط الذكً بٌن
محرك الحرق ووحدة الدفع الكهربابً بالطابع الممٌز للطراز لصالح نقطة إٌجابٌة للدٌنامٌكٌة وتقلٌل
قٌاسً لقٌم االستهالك وانبعاث ثانً أكسٌد الكربون .ألول مرة تم مراعاة تقنٌة  ActiveHybridمن
البداٌة عند التصمٌم الهندسً للسٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة .مثال ذلك الدمج المكانً المثالً
لنظام الهجٌن فً السٌارة.
تم موابمة نظام دفع السٌارة  BMW ActiveHybrid 3بشكل هادؾ مع الطابع الرٌاضً للسٌارة
 BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة .وٌتكون من محرك بنزٌن قوة ست أسطوانات  225كٌلووات306/
حصان مزود بتقنٌة  BMW TwinPower Turboوناقل حركة أوتوماتٌكً ممٌز لنظام الهجٌن
ومزود بمحرك كهربابً مدمج ٌنجز فً وقت قصٌر عزم ٌصل إلى  40كٌلووات 54/حصانٌ .بلػ
العزم األقصى الممكن للنظام  250كٌلووات 340/حصان ،وفٌما ٌتعلق بعزم دوران النظام فإن
وحدة الدفع تنتج عزما ً ٌصل إلى  450نٌوتن متر .تقابل القدرة العالٌة مع معدالت األداء المعنٌة قٌم
استهالك قلٌلة .وٌتوقع أن ٌبلػ متوسط االستهالك فً دورة االختبار األوروبٌة أقل من  6,4لتر لكل
 100كٌلومتر .وبذلك تقدم تقنٌة ActiveHybridفً السٌارة  BMW ActiveHybrid 3مٌزة
استهالكٌة بنسبة  12,5بالمابة تقرٌبا ً مقارنة بالسٌارة  BMWالرٌاضٌة صالون ذات نفس القوة
والمزودة بنظام دفع تقلٌدي.
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فً الواقع العملً ٌدعم المحرك الكهربابً سٌارات الست أسطوانات بعزم دفع إضافً وٌنتج عند
الحاجة وظٌفة دعم عندما ٌكون مطلوبا ً توفٌر دفع أمامً دٌنامٌكً خاص .وٌكثؾ ذلك معاٌشة القٌادة
فً السٌارة  BMW ActiveHybrid 3بشكل ملحوظ .إضافة لذلك تسمح تقنٌة BMW

ActiveHybridبالقٌادة الكهربابٌة الخالصةٌ .كون الدفع الخالً من انبعاث ثانً أكسٌد الكربون
والخالً تقرٌبا ً من الضوضاء ،ممكنا ً لمسافة تتراوح ما بٌن ثالثة وأربعة كٌلومترات .تصل
السرعات القصوى فً التشؽٌل الكهربابً إلى  60كم/ساعة فً تشؽٌل السحب حتى  160كم/ساعة
فً االندفاع الذاتً .على حسب التحمٌل ٌقوم محرك االحتراق باختٌار التعشٌقة وفً مراحل االندفاع
الذاتً ٌتم فصل التعشٌق .فً هذه الحاالت وعند الفرملة ٌتولى المحرك الكهربابً وظٌفة المولد
الكهربابً وٌحول الطاقة الحركٌة إلى طاقة كهربابٌة ٌتم تخزٌنها فً البطارٌةٌ .طابق هذا المبدأ
خاصٌة استرداد طاقة الفرامل فً باقً الطرازات القٌاسٌة حٌث ٌقؾ عزم االسترداد للمحرك
الكهربابً فً السٌارة  BMW ActiveHybrid 3عند عالمة تزٌد عن أربعة أضعاؾ.
ٌعمل على توفٌر التؤثٌر المتبادل االقتصادي والمتوابم بٌن محرك االحتراق والدفع الكهربابً
إلكترونٌات أداء مركزٌة مزودة بإدارة طاقة ذكٌة تنظر للمستقبل وتوابم درجة الفاعلٌة للنظام بالكامل
أكثر .فٌما ٌتعلق باالستفادة والتؽٌر ال تختلؾ سٌارة  BMW ActiveHybrid 3عن الطرازات
األخرى للفبة إال بشكل ؼٌر ملحوظ ،ألنه تم تركٌب ذاكرة الفولت العالً أسفل أرضٌة حٌز األمتعة.
مع سعة صندوق األمتعة وقدرها  390لتر ووظٌفة تحمٌل موسعة ؼٌر محدودةٌ ،ظل مستوى
الراحة العالً للسٌارة محفوظا ً بالكامل.

 .6الطراز  BMW ConnectedDriveفً
السٌارة  BMWمن الفئة الثالثة:
السٌطرة والراحة واألمان أكثر ،من خالل
االتصال الذكً.
ٌشتمل عرض سٌارات  BMW ConnectedDriveعلى حزمة من الوظابؾ المبتكرة التً تعمل
على توفٌر أكبر قدر من الراحة والمعلومات الترفٌهٌة واألمان فً السٌارة .فً مجال التشؽٌل المرٌح
ٌعتبر مساعد صؾ السٌارة  BMWمن الرموز الممٌزة فً إطار التقنٌات المطورة فً BMW

 ،ConnectedDriveوكذلك الرإٌة المحٌطة ومعلومات تحدٌد السرعات شامالً مبٌن منع التخطً.
توفر سٌارة  BMW ConnectedDriveفً كل موقؾ ،معلومات على حسب االحتٌاج وذلك من
خالل االتصال الذكً بٌن السابق والسٌارة والعالم الخارجً.
مع التركٌبة الفرٌدة من نوعها من أنظمة مساعدة السابق والخدمات المتنقلة فإن سٌارة BMW

 ConnectedDriveتدعم التفوق الفنً والطبٌعة المتقدمة ومنظم السرعات الفعال المزود بوظٌفة
 Stop&Goللسٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة .المعلومات المرورٌة ( )RTTIالمزودة بٌانات
مرورٌة فً وقت الحدوث الفعلً ،وخدمات االستعالم والخدمات المكتبٌة وأنظمة تخطٌط الرحالت
ووقت الفراغ عبر خدمات خرابط جوجل والصور تزٌد من اآلن فصاعداً الراحة الفردٌة فً سٌارة
 BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة.
أعلى الطلبات فً نطاق معلومات التسلٌة تلبٌها تقنٌة الوصالت ذات الكفاءة العالٌة جداً ،والتً تضمن
استخداما ً شامالً ألجهزة الهاتؾ الجوال الخارجٌة ومشؽالت الموسٌقى فً سٌارة  BMWالجدٌدة
صالون من الفبة الثالثة .مع وظابؾ مكتب بلوتوث الجدٌدة من ٌ BMW ConnectedDriveمكن
قراءة خدمات اإلنترنت مثل حالة الطقس واألخبار الخ .وكذلك مدخالت التقوٌم ،والرسابل النصٌة
(الرسابل النصٌة القصٌرة ،البرٌد اإللكترونً) على شاشة التحكم لنظام االستعمال  iDriveوٌمكن
قراءتها بواسطة اإلرشادات الصوتٌة .إضافة لذلك ٌتوفر للركاب المكتبة الموسٌقٌة الشخصٌة ألجهزة
الهواتؾ الذكٌة ومشؽالت الموسٌقى الموجودة فً سٌارتك .على شاشة التحكم ٌظهر بعد ذلك بجانب
قوابم األؼانً أٌضا ً أؼانً مخزنة مع صور ؼالؾ األلبوم الخاص بها .مع التطبٌق " BMW

ٌ " Connectedمكن عالوة على ذلك استخدام وظابؾ رادٌو الوٌب والتقوٌم أو الشبكات االجتماعٌة
مثل الفٌس بوك وتوٌتر بشكل مثالً فً السٌارة .ومن خالل التطبٌق

“ „My BMW Remoteيمكن

مثال التحكم من الخبرج في فتح وغلق السيبرة وكذلك التحكم في تدفئة
الوقوف.

للمزٌد من األمان والسٌطرة عند القٌادة ٌتوفر عدد متزاٌد باستمرار من أنظمة مساعدة السابق من
 .BMW ConnectedDriveمع السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون  -كابتكار جدٌد فً
هذه الفبة الممٌزة ٌ -تم ألول مرة استخدام الجٌل الجدٌد من شاشات  BMW Head-Upالمزودة
بطٌؾ كامل من األلوانٌ .تم إسقاط الشعاع بالمعلومات المهمة للسابق فً مجال الرإٌة المباشر
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للسابق على الزجاج األمامً .نقطة أمان أخرى توفرها األنظمة حول تؽٌٌر حارة السٌر أو التحذٌر
بمؽادرة حارة السٌر شامالً التحذٌر من التصادم .فهً تحذر السابق عند وجود خطر تصادم أثناء
تؽٌٌر حارة السٌر أو عند االنحراؾ ؼٌر المقصود عن حارة السٌر .مجموعة تجهٌزات األمان
 Active Protectionالمزودة بإجراءات حماٌة موسعة وكذلك وظٌفة نداء االستؽاثة تساعد الركاب
فً تقلٌل نتابج الحوادث المحتملة.
شاشة  Head-Upالمزودة بطٌف كامل من األلوان.
ٌقدم الجٌل الجدٌد من شاشة  Head-Upدرجة عرض متوابمة أكثر فً العرض وعدد الوظابؾ
والمرونةٌ .تم عرض الرموز المرسومة ضوبٌا ً على الزجاج األمامً فً ؼاٌة الوضوح فً مجال
الرإٌة المباشر للسابق .من هذا الوضع المقبول والمرٌح بشكل خاص ٌمكن إدراك جمٌع المعلومات
دون االضطرار لتحوٌل النظر عن الطرٌق .بالنسبة للصور تتوفر فً هذا الصدد جمٌع األلوان التً
ٌمكن بها رسم رموز لوحات المرور المؤلوفة ،مثل الواقع تماماً .على حسب تجهٌزات السٌارة ٌتم
عرض السرعة وتحدٌد السرعة السارٌة ومعلومات منع التخطً ،كذلك ٌتم عرض مساعدات المالحة
وكذلك تحذٌر التصادم وتحذٌر مؽادرة حارة السٌر .حتى بٌانات اتجاه السٌر وبالؼات Check

 Controlتعتبر ضمن مضامٌن البٌانٌ .ظهر عدد كبٌر من المعلومات التً اختارها السابق بشكل
فردي ،مباشرة فً مجال الرإٌة عندما تكون شاشة  Head-Upمفعلة .تركٌز عملٌات العرض
ٌتناسب دابما ً أوتوماتٌكٌا ً مع الظروؾ الضوٌة .وفً هذا الصدد ٌدخل تصمٌم النهار واللٌل ضمن
األدوات المستخدمة لهذا الؽرض .إضافة لذلك ٌمكن ضبط الوضع الدقٌق لبٌان شاشة  Head-Upفً
الزجاج األمامً بشكل فردي عبر مفتاح التحكم  iDriveبسهولة .على أساس تنوع أنظمة مساعدة
السابق المتوفرة للسٌارة  BMWالفبة الثالثة صالون ٌصل حجم المعلومات التً ٌمكن عرضها على
شاشة  Head-Upإلى مستوى ؼٌر مسبوق حتى اآلن.
ٌراقف تحذٌر مغادرة حارة السٌر الحاالت المرورٌة التالٌة.
عدم التركٌز أو التقدٌر الخاطا لمسافة وسرعة سٌارة قادمة من الخلؾ ٌمكن أن ٌضع السابق عند
تؽٌٌر حارة السٌر فً موقؾ حرج .قبل مناورة التجاوز المحتمل أن تكون خطرة ٌصدر تحذٌر فً
السٌارة الجدٌدة  BMWمن الفبة الثالثة صالون عن مؽادرة حارة السٌر المتاح اختٌارٌاًٌ .قوم النظام
بمراقبة الموقؾ المروري على حارات السٌر المجاورة بمساعدة اثنٌن من مستشعرات الرادار فً
الجزء الخلفً من السٌارة .وعندبذ ٌتم تصوٌر النطاق الذي ٌمتد من ما ٌسمى "الزاوٌة المٌتة" إلى
حارة السٌر المجاورة حتى مسافة  60متر تقرٌبا ً خلؾ سٌارتك .من خالل هذه المعلومات فً النطاق
األمامً لمناورة تؽٌٌر حارة السٌرٌ ،مكن للسابق أن ٌجهز تؽٌٌر مسار سٌر خالً من الخطر بشكل
مستقل وٌتجنب المواقؾ الحرجة من البداٌة .عندما تقترب حركة مرور أخرى من خط السٌر
المجاور أو توجد فً "الزاوٌة المٌتة" جانبٌا ً خلؾ السٌارةٌ ،صدر تحذٌر من مثلث تحذٌر مضاء
باللون األصفر ومدمج فً علبة المرآة الجانبٌة الٌسرى من حدوث موقؾ خطر بسٌط محتمل .عندما
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ٌشٌر تشؽٌل مبٌن اتجاه السٌر على الرؼم من ذلك إلى وجود عملٌة دخول أو خروج من حارة السٌر
حالٌة ،تقوم إشارة لمبة  LEDبتحذٌر السابق من خالل الخفقان .بشكل إضافً ٌتم تحذٌر فً شكل
تذبذب صامت إلكلٌل المقود ولكن ال لبس فٌها.
مراقبة الكامٌرا :تحذٌر مغادرة حارة السٌر وتحذٌر التصادم.
ٌعمل تحذٌر حارة السٌر المتوفر للسٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون بداٌة من سرعات
تزٌد عن  70كم/ساعة وٌحذر من حدوث حاالت االنحراؾ ؼٌر المقصود عن المسارٌ .تكون النظام
من كامٌرا مركبة فً نطاق المرآة الجانبٌة على الزجاج األمامً وجهاز تحكم لمزامنة البٌانات
وجهاز إصدار إشارات ٌطلق اهتزاز المقود .تحذٌر مؽادرة حارة السٌر ٌتفاعل تبعا ً للسرعة .مع
السرعة المرتفعة ٌستجٌب النظام طبقا ً لذلك مبكراً عند االقتراب من حاجز على الطرٌق .تصور
كامٌرا النظام عندبذ العالمات الموجودة على أحد جانبً الطرٌق على األقلٌ .قوم جهاز التحكم
باحتساب موضع السٌارة ارتباطا ً بالعالقة بعالمات الطرٌق عبر معالجة الصورة .ترى الكامٌرا
حوالً  50متر إلى األمام وتستجٌب على حسب الموقؾ أٌضا ً عند المنحنٌات والطرق قلٌلة
العرض .حتى مع الظالم ٌعمل النظام طالما أن الكشافات مشؽلة .وبذلك ٌكون النظام قابالً لالستخدام
فً نطاق واسع لحركة المرور الٌومٌة .عندما ٌقوم السابق بإظهار نٌته بتؽٌٌر حارة السٌر أو تؽٌٌر
اتجاه السٌر من خالل تشؽٌل جهاز إصدار إشارة الخفقان ،فإن إشارة التحذٌر تظل مطفؤة .تكون
الكامٌرا متعددة الوظابؾ عالٌة التقنٌة المركبة فً المرآة الداخلٌة فعالة فً إطار BMW

 ConnectedDriveللعدٌد من أنظمة مساعدة السابق .فً السٌارة  BMWالجدٌدة الفبة الثالثة
صالون تستخدم  BMWبوصفها جهة منتجة للسٌارات الممٌزة ،هذه الكامٌرا اآلن أٌضا ً بؽرض
مراقبة السٌارات لتً تسٌر أمام سٌارتكٌ .قوم نظام معالجة الصور دابما ً برصد حركة المرور
وٌصدر إشارة صوتٌة عند وجود خطر انفجار .الصوت التحذٌري الملح والبٌان البصري فً
مجموعة أجهزة القٌاس والبٌان أو شاشة  Head-Upاالختٌارٌة تحذر السابق عند التجمع الكثٌؾ.
وعندبذ ٌتم عمل شرط مسبق لنظام الفرامل بداٌة من سرعة قدرها  50خفض الفرامل وبمحاذاة ذلك
ٌتم خفض حساسٌة انطالق مساعد الفرملة الهٌدرولٌكً .مع هذه اإلجراءات ٌتلقى السابق فً الوقت
نفسه دعما ً للتحذٌر البصري/السمعً كً ٌتمكن من التفاعل بطرٌقة أكثر فاعلٌة فً حالة الطوارئ.
وال ٌتم أي تدخل فرملى أوتوماتٌكًٌ .مكن للسابق تهٌبة حساسٌة التحذٌر المبدبً من االصطدام
بشكل فردي فً العدٌد من الدرجات.
مجموعة  - Active Protectionالحماٌة الوقائٌة للركاب.
ألول مرة فً السٌارة  BMWالجدٌدة الفبة الثالثة صالون ٌتم استخدام مجموعة تجهٌزات األمان
 Active Protectionفً إطار  .BMW ConnectedDriveبعد بدء التشؽٌل بقلٌل  -بداٌة من
 18كم/ساعة ٌ -كون نظام مساعدة السابق فعاالً وٌقوم بشد الحزام أوتوماتٌكٌا ً إلزالة أي ارتخاء فً
ربط الحزام بالنسبة للسابق والراكب األمامً .عند حدوث موقؾ قٌادة حرج (مواقؾ ،)PreCrash
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ٌتم شد أحزمة األمان على المقاعد األمامٌة وٌتم ؼلق النوافذ الجانبٌة والسقؾ المتحركٌ .تعرؾ نظام
 Active Protectionعلى االصطدام المتوقع بواسطة الكامٌرا األمامٌة أو الرادار األمامً من
خالل الفرملة االضطراري التً قام السابق بتهٌبتها أو التوجٌه القوي المرتفع أو المنخفض للسٌارة.
إذا كان االصطدام ؼٌر ممكن تجنبه فإن النظام ٌعمل بدون تدخل من السابق على توفٌر فرملة
أوتوماتٌكٌة للسٌارة المتعرضة للحادث .مع تباطإ أقصى قدره  5مترٌ s²/تم إٌقاؾ السٌارة
المتعرضة لحادث بعد التصادم تماما ً وبعد  1,5ثانٌة ٌتم إٌقافها بالفرملة المعاقة .وبذلك ٌمكن تقلٌل
أو حتى منع احتمالٌة أي اصطدام ثانً.
بالنسبة لحالة السقوط :نداء اشتغاثة  BMW Assistالمزود بخاصٌة التحدٌد األوتوماتٌكً
للمكان.
مع نداء االستؽاثة الموسع من ٌ BMW ConnectedDriveمكن فً السٌارة  BMWالجدٌدة من
الفبة الثالثة فً حالة حدوث اصطدام إخبار قوات اإلنقاذ قبل الوصول إلى مكان الحادث بشكل
تفصٌلً عن نوع االصطدام وخطورة اإلصابات .وبذلك ٌمكن مبكراً تحضٌر التجهٌز الطبً الكافً
للمتعرضٌن للحادث .تشتمل المعلومات المبلؽة عبر نداء االستؽاثة الموسع المزود بتحدٌد المكان
أوتوماتٌكٌا ً إلى  ،BMW Call Centerبجانب الموقع الدقٌق للسٌارة على نوع السٌارة وجمٌع
البٌانات المجمعة فً السٌارة بواسطة المستشعرات .وترسل بٌانا ً عن نوع وصعوبة االصطدام.
انطالق نظم األحزمة والوسادات الهوابٌة ٌعطً معلومات عن عدد األشخاص المحتمل إصابتهم.
عالوة على ذلك ٌمكن التعرؾ على االصطدامات األمامٌة والخلفٌة والجانبٌة والمتعددة وٌتم تمٌٌز
كل نوع منها .بجانب االنطالق األوتوماتٌكً فإن النظام ٌتٌح أٌضا ً التفعٌل الٌدوي لنداء االستؽاثة من
خالل السابق أو الراكب األمامً الذي ٌتم ربطه فوراً بمركز االتصال .BMW Call Center
التحكم الذكً فً أحدث تقنٌة إضاءة.
نقطة إٌجابٌة إضافٌة من األمان فً الرحالت اللٌلٌة ٌقدمها مساعد الرإٌة اللٌلٌة االختٌارٌة لسٌارة
 BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون .مع مراعاة ظروؾ القٌادة ٌقوم هذا النظام بإٌقاؾ الضوء
العالً أوتوماتٌكٌاً .بهذه الطرٌقة ٌكون مضمونا ً أن ٌتم دابما ً تقدٌم عوامل رإٌة مثالٌة للسابق دون أن
ٌتحكم بنفسه فً الضوء العالً .بخصوص الصور التً ٌتم إنتاجها بواسطة الكامٌرا المدمجة فً
المرآة الداخلٌة ،فإن النظام ٌتعرؾ على السٌارات التً تسٌر أمامك على مسافة  400متر تقرٌباًٌ .تم
تسجٌل االتجاه المعاكس على مسافة قدرها  1,000متر تقرٌباً ،وكذلك اإلضاءة الكافٌة للمكان
المحٌط تإدي إلى اإلٌقاؾ األوتوماتٌكً للضوء العالً.
ارتباطا ً بكشافات زٌنون االختٌارٌة ٌمكن السٌارة الجدٌدة  BMWمن الفبة الثالثة صالون مجهزة
بؤحدث جٌل من ضوء المنحنٌات المتوابم شامالً ضوء االنعطاؾ وتوزٌع ضوء الكشافات المتؽٌر
وضبط مدى ضوء الكشافات المتوابم للرحالت داخل المدٌنة والرحالت على الطرق السرٌعةٌ .ضمن
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ضوء المنحنٌات المتوابم إتحاحة إضاءة أفضل للطرٌق على حسب مسار المنحنٌات .وعندبذ تتوجه
حركة الكشافات حسب زاوٌة التوجٌه وسرعة السٌارة .ضوء االنعطاؾ المدمج فً كشافات الضباب
ٌتجاوب مع وضع كشافات تؽٌٌر االتجاه وزاوٌة التوجٌه (حتى  65كم/ساعة) .مع كل عملٌة
انعطاؾ ٌعمل مخروط ضوبً على تحسٌن الرإٌة بشكل واضح فً المجال األقرب .ألول مرة تشمل
مجموعة التجهٌز مساعد ضوء عالً ؼٌر مبهر ٌمكن من خالله أن ٌظل الضوء العالً فعاالً حتى مع
حركة المرور المعاكس .وعن طرٌق ؼطاء دٌنامٌكً دقٌق فً الكشاؾ ٌتم استبعاد حدوث إبهار.
معلومات تحدٌد السرعة شامالً بٌان منع التخطً وجهاز تحدٌد السرعة.
ارتباطا ً بنظام المالحة  Professionalأو  Businessفإن معلومة تحدٌد السرعة تدعم السابق فً
الحصول على معلومات حول السرعة القصوى المسموح بها على مسافة السٌر التً ٌتم السٌر علٌها
حالٌاً .وإضافة لذلك تقوم الكامٌرا المركبة فً المرآة الجانبٌة بشكل متواصل بتسجٌل اللوحات
الموجودة على جانب الطرٌق وكذلك أٌضا ً البٌانات المتؽٌرة للمناطق التً لٌس بها لوحات على
الطرق السرٌعة واألوتوسترادٌ .تم موازنة البٌانات المكتسبة مع البٌانات المخزنة فً نظام المالحة.
من خالل استخدام الكامٌرا ٌتم مراعاة اإلشارات اإلضافٌة والتحدٌدات المإقتة على سبٌل المثال فً
مناطق العمل.

فً إطار هذه الوظٌفة تقدم  BMW ConnectedDriveألول مرة للسٌارة الجدٌدة  BMWمن الفبة
الثالثة صالون بٌان منع التخطًٌ .تم عرض منع التخطً المثبت وكذلك تحدٌد السرعة بواسطة رمز
اللوحات المرورٌة فً مجموعة أجهزة القٌاس والبٌان أو بشكل اختٌاري فً شاشة  Head-Upحتى
التؽٌٌر أو الحذؾٌ .قوم النظام بتخزٌن جمٌع البٌانات بشكل مإقت بحٌث ٌتم عرض الحدود التً تم
تشؽٌلها مإخراً ولوحات منع التخطً عند بدء التسؽٌل من جدٌد.
عالوة على ذلك ٌتوفر اآلن بشكل اختٌاري وظٌفة تحدٌد السرعة ( .)Speed Limit Deviceوهً
تحدد السرعة القصوى التً ٌمكن السٌر بها عند الحد األقصى القابل للضبط فً النطاق بٌن 30
و 230كم/ساعةٌ .تم اختٌار السرعة عبر حقل األزرار فً المكبح األٌسر بالمقود .تتسارع السٌارة
حتى الحد المضبوط بعد ذلك بدون تقٌٌد .عندما ٌرؼب السابق ،على الرؼم من وظٌفة تحدٌد السرعة
المفعلة ،فً القٌادة بسرعة أكبر ،فٌكفً الضؽط القوي لفترة قصٌرة على دواسة الوقود .وٌتم إلؽاء
التحدٌد لفترة قصٌرة من خالل ذلك .فور تباطإ السٌارة مرة أخرى ألقل من الحد المضبوط تكون
الوظٌفة مفعلة مرة أخرى.
نظرة مثالٌة من خالل كامٌرا الرجوع للخلف والرؤٌة المحٌطة.
استكماالً لنظام ) )Park Distance Control PDCالذي ٌستوعب المسافة بٌن العوابق أمام وخلؾ
السٌارة بمساعدة المستشعرات فً المصد ،فإنه ٌتوفر للسٌارة الجدٌدة  BMWمن الفبة الثالثة صالون
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كامٌرا رجوع للخلؾ أٌضاً .وهً محمٌة فً عالمة باب المإخرة وتورد صور ملونة مثالٌة لشاشة
التحكم فً مقصورة القٌادة .تنقل خطوط السٌر التفاعلٌة عندبذ إشارات مساحة المناورة المتاحة
لصؾ السٌارة وتنقل كذلك أقل دابرة لؾ ممكنة .عالوة على ذلك تسهل وظٌفة التقرٌب خلؾ السٌارة
مباشرة االقتراب المقصود عند توصٌل المقطورة.
ٌعمل نظام الرإٌة المحٌطة المعروض ألول مرة للسٌارة  BMWمن الفبة الثالثة صالون على توفٌر
نظرة عامة شاملة .إضافة إلى كامٌرا الرجوع للخلؾ ومستشعرات نظام ٌ PDCستفٌد منه عدد 2
كامٌرا فً المراٌا الجانبٌةٌ .تم معالجة البٌانات المخزنة بهذه الطرٌقة عن السٌارة ومحٌطها بواسطة
جهاز حاسب مركزي .وهو ٌنتج عندبذ صورة كلٌة تظهر فً شاشة التحكم وٌعرض كل من السٌارة
ومحٌطها من رإٌة علوٌة .بمساعدة هذا العرض تكون المناورة الدقٌقة للؽاٌة ممكنة فً حٌز ضٌق.
عندما تتحرك السٌارة بسرعة أقل من  20كم/ساعةٌ ،مكن للسابق عند الحاجة تفعٌل وظٌفة الرإٌة
الجانبٌة فقط فً نظام الرإٌة المحٌطة بواسطة الضؽط على الزر .تعمل الرإٌة الجانبٌة بعدد 2
كامٌرا مدمجة جانبٌا ً فً المصدات الجانبٌة تتٌح مراقبة حركة المرور العرضٌةٌ .تم نقل صورها
كذلك إلى مقصورة القٌادة وهً تقدم لٌس فقط راحة إضافٌة عند المناورة بل إنها تتٌح قبل كل شًء
نظرة عامة مبكرة على حركة المرور على ٌسار وٌمٌن السٌارة عند مؽادرة المخارج والتقاطعات
الضٌقة وؼٌر الواضحة.

ٔظبَ  Active Cruise Controlاٌّضٚد ثٛظ١فخ Stop&Go
ِٕظُ اٌغشػبد اٌفؼبي اٌّضٚد ثٛظ١فخ  ،Stop&Goاٌّؼشٚف اخزصبسا  ACC Stop&Goال ٠ؾبفع فمػ
دائّب ػٍ ٝاٌّغبفخ اٌّطٍٛثخ ِغ اٌغ١بسح اٌز ٟرغ١ش أِبِه ،ثً ئٔٗ ٕ٠ظُ اٌغشػخ أ٠عب ف ٟؽشوخ اٌّشٚس اٌىض١فخ
ؽز ٝاٌزٛلف اٌزبَ ٌٍغ١بسحِٕٚ .ظُ اٌغشػبد اٌفؼبي اٌّضٚد ثٛظ١فخ  ٛ٘ Stop&Goاعزّشاس ٌزطٛس ِٕظُ
اٌغشػبد اٌفؼبي اٌّؼشٚف (٠ ٛ٘ٚ .)ACCز١ؼ أغ١بثب ِش٠ؾب فٔ ٟطبق اٌغشػخ ِب ث 30 ٓ١ئٌ180 ٝ
وُ/عبػخ ف ٟؽشوخ اٌّشٚس اٌّزذفمخ ثبٔغ١بة ػٍ ٝاٌطشق اٌغش٠ؼخ ٚاٌضساػ١خ ثبٌغشػخ اٌّشغٛثخ اٌز ٟلبَ
اٌغبئك ثزؾذ٠ذ٘ب ِغجمب ِغ اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌّغبفخ اٌّشغٛثخ ِغ اٌغ١بسح اٌز ٟرغ١ش أِبِهٚ .ػٕذِب ٠زطٍت
اٌّٛلف اٌّشٚس ٞفاْ إٌظبَ ٛ٠ائُ أٚرِٛبر١ى١ب اٌّغبفخ ِغ اٌغ١بسح األِبِ١خ.
ِغ ٔظبَ ٠ ACC Stop&Goزُ رخف١ف اٌؼتء ػٓ اٌغبئك ف ٟاٌغ١بسح  BMWاٌغذ٠ذح اٌفئخ اٌضبٌضخ صبٌْٛ
أ٠عب ِغ ؽشوخ اٌّشٚس اٌّزؼضشح ٚؽبالد اٌزىذط اٌّشٚسِٚ .ٞغ ؽشوخ اٌّشٚس وض١شح اٌزٛلف ٚاٌزؾشن ٠زُ
ػٕذ اٌؾبعخ اٌفشٍِخ ؽز ٝاٌزٛلف اٌزبَ صُ ثذء اٌزؾشن ِشح أخش ٜأٚرِٛبر١ى١بٚ .ثزٌه ٠غزط١غ اٌغبئك اٌزؾشن
ثٙذٚء ِغ رذفك ؽشوخ اٌّشٚس ٠ٚفٛض اٌغ١بسح ف ٟاٌم١بَ ثبٌزٕظ ُ١األٚرِٛبر١ىٌ ٟؼٍّ١بد اٌضؽف ٚاٌزٛلف
ٚاٌزؾشنٌ .غشض اٌؼٛدح ٌٍزؾشن ِشح أخش ٜثؼذ فزشح رٛلف غٍ٠ٛخ (أوضش ِٓ صالس صٛاْ) ٠غت ػٍ ٝاٌغبئك
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أْ ٠ؼط ٟأِشا ثبٌزؾشن األٚرِٛبر١ىٌٍ ٟغ١بسح ِٓ خالي اٌٍّظ اٌمص١ش ٌذٚاعخ اٌٛلٛد أ ِٓ ٚخالي رشغ ً١صس
“ „Resumeػٍ ٝاٌّمٛد ِزؼذد اٌٛظبئف .ػالٚح ػٍ ٝرٌه ّ٠ىٓ ٌٍغبئك ف ٟأٚ ٞلذ أْ ٠زذخً ف ٟاإل٠مبع
ِٓ خالي اٌعغػ ػٍ ٝدٚاعخ اٌٛلٛد أ ٚاٌفشٍِخ ؽزِ ٝغ رفؼ ً١إٌظبَٚ .ثزٌه ٠ظً اٌغبئك ِغئٛال ف ٟوً
ٚلذ.
اٌزجبغإ األلص ٝاٌز٠ ٞزُ اعزخذاِٗ ِٓ لجً ِٕظُ اٌغشػبد اٌفؼبي اٌّضٚد ثٛظ١فخ ِ Stop&Goغ اٌغشػبد
إٌّخفعخ٠ ،جٍغ ِٚ .4 m/s2غ اٌغشػبد اٌّشرفؼخ ٔغج١ب ٠زُ رؾذ٠ذ اٌزجبغإ ػٍ ٝلّ١خ ٚ . 2,5 m/s2ئرا وبْ
رذخً اٌغبئك ظشٚس٠ب ألْ اٌغ١بسح اٌز ٟرغ١ش أِبِه رجبغأد ثشذح ،فأٗ ٠زُ ِطبٌجزٗ ثزٌه ِٓ خالي ئشبساد
ثصش٠خ ٚصٛر١خٚ .ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ ٠زُ خفط ِٛعبد أطالق ِغبػذ اٌفشٍِخ ٠ٚزُ رفؼٚ ً١ظ١فخ اعزؼذاد
اٌفشاًِ ٌٕظبَ .DSC

٠غزخذَ ِٕظُ اٌغشػبد اٌفؼبي اٌّضٚد ثٛظ١فخ ِ Stop&Goغزشؼش ساداس ِٓ ٞاٌغ ً١األؽذسٛ٘ٚ .
ِب ٠طٍك ػٍِ ٗ١غّ٠ٚ Full Range Radar ٝغزط١غ اٌزؼشف ػٍ ٝاٌغ١بساد اٌز ٟرغ١ش أِبِه ػٍٝ
ِغبفخ رصً ئٌِ 200 ٝزش ػٍ ٝؽغت ؽبٌخ اٌطمظٚ .رُ دِظ ِغزشؼش اٌشاداس اٌّجزىش فِ ٟمذِخ
اٌغ١بسح ثشىً ال ٍ٠فذ إٌظش  ٛ٘ٚال ٠ؾزبط ئٌ ٝظجػ خبصِ .خشٚغ اٌم١بط اٌخبص ثبٌٕظبَ ِٛعغ
ف ٟإٌطبق اٌمش٠ت ٌ١غزٛػت ِغبفخ رصً ئٌِ 60 ٝزش رمش٠جب ؽز ٝئٔٗ وبْ ف ٟاٌغبثك ِغ ٔظبَ ACC
اٌّؼشٚف ف ٟؽذٚد ِؼٕ١خ وبْ ٠زُ اٌزؼشف ػٍ ٝاٌغ١بساد اٌز ٟرغ١ش ف ٟؽبساد اٌغ١ش اٌّغبٚسحٚ .ئرا
رؾشوذ ع١بسح أخش ٜئٌِ ٝغبس اٌغ١ش اٌخبص ثغ١بسره ،فاْ ِٕظُ اٌغشػبد اٌفؼبي اٌّضٚدح ثٛظ١فخ
٠ Stop&Goم َٛثّٛائّخ عشػخ اٌغ١بسح  BMWاٌفئخ اٌضبٌضخ ثذسعخ ؽغبع١خ ػبٌ١خ ِغ ئ٠مبع اٌغ١بسح
إٌّزمٍخ.
ٌتولى مساعد صف السٌارة  BMWالمناورة فً أماكن االنتظار الضٌقة.
ٌتوفر مع مساعد صؾ السٌارة  BMWنظام آخر لمساعدة السابق له عالقة بالراحة مقدم من BMW

 ConnectedDriveللسٌارة الجدٌدة  BMWمن الفبة الثالثة صالونٌ .دعم النظام الجدٌد السابق عند
المناورة اآلمنة والمرٌحة فً أماكن االنتظار الضٌقة التً ٌتم تنظٌمها بموازاة اتجاه السٌر .عند
البحث عن أماكن انتظار مناسبة ٌقوم مساعد صؾ السٌارة  BMWبواسطة مستشعرات الموجات
فوق الصوتٌة الموجودة فً حدود اإلشارات الجانبٌة ،بالمساعدة فً العثور على أماكن االنتظار .وهو
ٌقوم عندبذ بشكل متسمر بقٌاس طول وعرض أماكن االنتظار الضٌقة على حافة الشارع بالخط
الجانبً بجوار الطرٌق عند وصول السرعة إلى  36كم/ساعة .بهذه الطرٌقة ٌتم البحث عن أماكن
الصؾ التً تزٌد بمقدار  1,20متراً على األقل من طول السٌارة .مع تفعٌل النظام ٌتلقى السابق أثناء
المرور إرشاداً عن مكان االنتظار المناسب .مع عدم تفعٌل النظام ٌتم القٌاس فً الخلفٌة .فقط بعد
اإلٌقاؾ واختٌار التعشٌقة الخلفٌة ٌتم اإلشارة باستخدام رمز مناسب فً شاشة التحكم إلى إمكانٌة
مناسبة لصؾ السٌارة .فً الحالتٌن ٌمكن للسابق أن ٌإكد بالضؽط على مفتاح التحكم  iDriveأنه ٌرٌد
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استخدام مساعد صؾ السٌارة .أثناء عملٌة صؾ السٌارة ٌجب علٌه فقط أن ٌضؽط على دواسة الؽاز
أو الفرامل وٌراقب المجالٌ .تولى مساعد صؾ السٌارة القٌام بحركات التوجٌه الضرورٌة لصؾ
السٌارة بدقة عند الرجوع للخلؾٌ .تم توجٌه السابق بإرشادات التصرؾ خالل عملٌة صؾ السٌارة.
اإلرشادات السمعٌة والبصرٌة من نظام المساعدة على صؾ السٌارة لالنتظار ( )PDCأو من كامٌرا
الرجوع للخلؾ أو من النظام المتوفر ألول مرة للرإٌة المحٌطة تساعد فً المحافظة على المسافة
بٌن السٌارات األخرى أو العوابق فً مكان االنتظار المختار.
استخدام النظام الصوتً المبتكر لمدخل صندوق األمتعة.
نظام ٌ BMW ConnectedDriveقدم حال فً مجال وظابؾ راحة التشؽٌل.ألول مرة فً السٌارة
 BMWالجدٌدة الفبة الثالثة صالون ٌكون فتح ؼطاء المإخرة بدون لمس ممكنا ً فً إطار مدخل
الراحة .تكفً حركة قصٌرة بالقدم موجهة تحت المصدم الخلفً فً المجال الخلفً األوسط كمحفز
لفتح ؼطاء صندوق األمتعة بؽٌر لمس .تتحرر أوتوماتٌكٌا ً وتتحرك بعد ذلك من خالل قوة الزنبرك
بشكل مستقل .للتعرؾ على األشخاص تم تركٌب مستشعرات بارتفاع متفاوت فً كسوة المصدم.
وهً تدرك إٌماءة حركة القدم بٌن القصبة وطرؾ القدم وترسل إشارة بحسابات لوؼارٌتمٌة معٌنة
إلى حاسب السٌارة .ولكن ال ٌكون حق الدخول موجوداً إال عندما ٌتعرؾ النظام فً نفس الوقت على
(مفتاح) استخدام الدخول لخصابص الراحة المدخل مع الشخص .فقط بعد ذلك ٌتحرر قفل ؼطاء
صندوق األمتعة وٌجعل باب المإخرة ٌتؤرجح إلى أعلى بدون لمس .من خالل اعتماد المفتاح تكون
سالمة األداء الوظٌفً دابما ً مضمونة.
مع المعلومات المرورٌة الحالٌة (ٌ )RTTIوجد ضمان ضد

التكدس. .

نظام معلومات المرور  RTTIالمطور حدٌثا ً بواسطة  BMW ConnectedDriveارتباطا ً بجهاز
المالحة ٌ BMWتم استخدامه بشكل اختٌاري اآلن أٌضا ً فً سٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة
صالون .تكمن المٌزة مقابل المعلومات المرورٌة المحمٌة بالرادٌو فً النقل األسرع واألشمل بواسطة
االتصال الالسلكً وبطاقة  SIMالمدمجة فً السٌارةٌ .عمل إرسال البٌانات المرورٌة الحالٌة
الحتساب خط السٌر ولتوصٌات تؽٌٌر الطرٌق المحتملة بثقة ودقة ال مثٌل لهما .لتحلٌل حالة المرور
ٌتم مراعاة كمٌة أكبر بكثٌر من البٌانات وٌتم تحدٌثها بشكل متكرر .إضافة إلى الطرق السرٌعة
وطرق األوتوستراد ٌستوعب نظام  RTTIأٌضا ً الطرق الزراعٌة وكذلك الوصالت الربٌسٌة
والجانبٌة داخل المدن .وهكذا ٌحصل سابق السٌارة  BMWعلى بٌانات دقٌقة أٌضا ً مع بالغ تكدس
مروري على خط السٌر الحالً عبر مسافة التحوٌلة المخطط لها .إن نظام المالحة ٌجد دابما ً أقصر
طرٌق إلى الهدؾ الذي ٌتم التوجه إلٌه وذلك بفضل البٌانات التفصٌلٌة .عند عمل اتصاالت دٌنامٌكٌة
بشكبة الهاتؾ الجوال ٌتم نقل حركة االتصال بدون اسم .من عدد وسرعة تؽٌٌر الموضع داخل شبكة
االتصاالت ٌمكن عمل صورة دقٌقة عن ما ٌحدث حالٌا ً على الطرٌق .وإضافة لذلك تورد أساطٌل
سٌارات النقل وسٌارات األجرة التً تم توصٌل أنظمة مالحتها بمركز تحكم ،بٌانات أخرى آنٌة ٌمكن
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ربطها بالتكدس المروري واختناق حركة السٌر وتشٌر بذلك بشكل إضافً إلى زمن الرحلة
المطلوب .بشكل إضافً ٌتم استخدام أنظمة المرور المحلٌة لحفظ البٌانات ،وبذلك ٌحصل السابق فً
النطاق الحضري على معلومات دقٌقة عن كثافة المرور على الوصالت داخل المدن .إلى بطاقة
المالحة المعروضة فً مقصورة القٌادة تشٌر عالمات الشوارع الملونة كما تشٌر إلى انسٌاب المرور
الحالًٌ .تم تحدٌث المعلومات على فترات قدر كل واحدة منها ثالث دقابق .بفضل البٌانات الكثٌرة
من شبكة الطرق األوروربٌة المتالصقة المكونة من ألمانٌا وبرٌطانٌا وفرنسا وإٌطالٌا فإن BMW

 ConnectedDriveتواصل مع نظام  RTTIاستكمال الربط الذكً بٌن السابق والسٌارة والمحٌط
الخارجً.

المزٌد من خدمات .BMW ConnectedDrive
لزٌادة راحة الرحلة ٌتوفر لسابق السٌارة الجدٌدة  BMWمن الفبة الثالثة صالون مإازرة فردٌة من
خالل الوظابؾ عن بعد المبتكرة بواسطة  .BMW ConnectedDriveعبر مركز اتصاالت
 BMWبجانب نداء االستؽاثة الموسع ٌمكن بواسطة خدمات االستعالم استدعاء معلومات متنوعة،
بل ومفصلة حسب االحتٌاج الشخصً فً السٌارة .وبذلك ٌمكن مثالً من اآلن فصاعداً االستعالم عن
الفنادق والمطاعم التً ٌتم إظهارها فً جهاز المالحة .عبر قناة التواصل التفاعلً "معلوماتً" وعبر
وظٌفة ٌ Send-to-Carمكن قبل بدء الرحلة من البٌت إرسال بٌانات وأرقام هواتؾ وعناوٌن إلى
السٌارةٌ ،مكن استدعاإها هناك فً نظام السٌارة فوراًٌ .تاح مع نظام  BMW TeleServicesبٌن
مزاٌا أخرى ،االتفاق األتوماتٌكً على موعد صٌانة .وعندبذ ٌتم إبالغ البٌانات الموصلة من قبل
نظام التسخٌص فً السٌارة  Condition Based Serviceبواسطة توصٌلة الهاتؾ إلى وكٌل خدمة
 BMWالمعنً .عالوة على ذلك ٌمكن عند الرؼبة بعد التحدٌد الدقٌق للسابق إؼالق أو تحرٌر
السٌارة الحقا ً بواسطة وظٌفة التحكم عن بُعد وٌمكن كذلك تحدٌد مكانه بدقة المتر.
للبحث الموجه عن معلومات مهمة للرحلة ٌمكن أٌضا ً استخدام خدمات جوجل المتاحة فً سٌارة
 BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون .مع بحث جوجل المتخصص فً السٌارة ٌمكن فً أي وقت
استدعاء واستخدام معلومات محلٌة من أشهر محرك بحث إنترنت عالمً .وعندبذ ٌتم بشكل مستقل
التعرؾ على موقع السٌارة وهدؾ الوصول وٌتم بعد ذلك إظهار النتابج المستدعاه من قاعدة بٌانات
خرابط جوجل فً المنطقة المحٌطة مع العنوان ورقم الهاتؾ والمسافة .عالوة على ذلك ٌنبؽً رإٌة
جمٌع النتابج فً خرابط جوجل .كوسٌلة توجٌه إضافٌة ٌستطٌع السابق االستفادة من صور الخدمات
فً هدؾ الوصول .مع تفعٌل اإلرشاد نحو الهدؾ من خالل نظام المالحة ٌتوفر له صور فً هدؾ
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الوصول عبر موقع إنترنت ٌ .Panoramio by Googleتٌح نظام المالحة الموصل تخطٌط أكثر
راحة للرحلة.
متعة التسلٌة اإلضافٌة :مع نظام  BMW Liveونظام .BMW Online
مع الهاتؾ الجوال المناسب القادر على االتصال باإلنترنت ومع تعرٌفة البٌانات المعنٌة ٌتوفر اآلن
للسٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة صالون أٌضا ً العرض المختار وخدمات BMW Online

القابمة عبر تقنٌة بلوتوث .وعندبذ تظهر جمٌع الوظابؾ أونالٌن عبر وصلة بٌانات بلوتوث على
كمبٌوتر السٌارة وٌمكن استخدامها بدون تعب عبر مفتاح التحكم  .iDriveوعندبذ ٌعمل الهاتؾ
الجوال للعمٌل كوسٌط .لتفعٌل األخبار المفضلة ٌجب على العمٌل فقط إدخال اسم النطاق المرؼوب.
تبحث البوابة بشكل مستقل عن بٌانات  RSS-Feedsعلى صفحة اإلنترنت وتقدم قراءة للعناوٌن
عبر اإلرشاد الصوتً  .BMW Text-to-Speechبجانب األخبار المجانٌة عبر تقنٌة RSS-

 Feedsوبحث جوجل المحلً ،وبحث  Google Panoramioوكذلك بحث رإٌة الشوارع
 Google Street Viewتقدم األرصاد الجوٌة المتاحة توقع لمدة أربعة أٌام لحالة الطقس وذلك
بجانب حالة الطقس الحالٌة .وعندبذ ٌتم إظهار بٌانات الطقس بشكل سهل القراءة فً صور ملونة
على الشاشة.
ٌتٌح نظام  BMW ConnectedDriveأٌضا ً عرض رسابل البرٌد اإللكترونً عبر نظام استخدام
ٌ .iDriveتم عرض رسابل البرٌد اإللكترونً المستلمة على شاشة التحكم وٌمكن قرءتها أٌضا ً
بواسطة اإلرشاد الصوتً االختٌاري ( .)Text-to-Speechتقوم اإلمكانٌات الجدٌدة للدخول على
البرٌد اإللكترونً بربط وظابؾ مكتب بلوتوث المدخلة مسبقا ً بنظام .BMW ConnectedDrive
وهً تقدم من خالل حجم الوظابؾ الفرٌدة من نوعها على مستوى العالم إمكانٌة نقل مدخالت التقوٌم
والرسابل النصٌة القصٌرة ( )SMSوالمهام والمالحظات ،بجانب قوابم الهاتؾ واالتصال ،من
الهاتؾ الذكً المناسب عبر مقبس بلوتوث إلى السٌارةٌ .تم اختٌار المدخالت المعنٌة كذلك عبر مفتاح
التحكم فً نظام استعمال  iDriveوعرضها على شاشة التحكم .عبر وظٌفة تشؽٌل الهاتؾ ٌمكن نقل
قوابم االتصال شامالً الملفات الصوتٌة من الهاتؾ الجوال عبر مقبس بلوتوث إلى السٌارة .وبذلك
ٌنبؽً عند وجود مكالمة واردة رإٌة صورة محدثك على شاشة التحكم فً السٌارة بجانب رقم الهاتؾ
واالسم.
عند توصٌل أجهزة ٌ Appleمكن بواسطة التطبٌق  BMW Connectedاستخدام وظابؾ إضافٌة
مثل رادٌو اإلنترنت وفٌس بوك وتوٌتر .وبذلك ٌكون الدخول بواسطة  iDriveعلى قوابم الموسٌقى
الفردٌة لألجهزة السمعٌة الخارجٌة ممكنا ً بجانب العدٌد من المزاٌا األخرى.

 .7هٌكل السٌارة والسالمة:
أكثر سٌارات  BMWمن الفئة الثالثة أمانا ً،
التً وجدت حتى اآلن.

تقدم السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة لركابها أعلى درجة من األمان اإلٌجابً والسلبً .بفضل
االختٌار الهادؾ للمواد ،والتركٌبة عالٌة الصالبة والفكرة التصمٌمٌة الذكٌة للبناء الخفٌؾ فإن هٌكل
السٌارة ٌلبً أعلى المتطلبات وٌضمن أقصى حماٌة للركاب ارتباطا ً بؤنظمة الحماٌة اإلضافٌة عالٌة
االقتصادٌة .فً نفس الوقت ٌسهم التصمٌم المثالً من حٌث الوزن إسهاما ً مهما ً فً االقتصادٌة
والدوران فً السٌارة الرٌاضٌة الجدٌدة صالون .وبجانب ذلك تساعد مجموعة تجهٌزات كبٌرة فً
مكونات األمان الفعال وفً تجنب الحوادث وفً تقلٌل آثارها إلى أقصى حدٌ .سري ذلك أٌضا ً على
الحماٌة المتوابمة للمشاة .فً اإلجمال إنها الفكرة التصمٌمٌة اإلجمالٌة المفصلة بشكل تام على بعضها
البعض والتً ٌمكن بها أن تكون السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة مقنعة أٌضا ً فٌما ٌتعلق
بالسالمة.
جسم السٌارة عالً الصالبة المزود بمقصورة ركاب شدٌدة الصالبة للغاٌة.
ٌتطابق هٌكل السٌارة الجدٌدة  BMWمن الفبة الثالثة صالون من جمٌع الجوانب مع أعلى متطلبات
السالمة .تعمل تركٌبات الحامل ذات قدرة التحمل العالٌة والكبٌرة الحجم وكذلك االستخدام الذكً
لقضبان الصلب متعددة الطبقات عالٌة وفابقة الصالبة مع الوزن المنخفض على توفٌر أعلى صالبة
ممكنة لتؤمٌن مقصورة الركاب .بفضل مسار التحمٌل المحتسب بدقة ٌتم تحوٌل طاقة التصادم حول
مقصورة الركاب إلى نطاقات أخرى من هٌكل السٌارة مثل قاع السٌارة والجوانب والجدار األمامً
وكذلك السقؾ وٌتم أخذها من مناطق التشوه المحددة فً النطاق األمامً والخلفً .عند التصادم
الجانبً تقوم التركٌبات المقواة فً العمود  Bومخفضات الصوت وحوامل التصادم الجانبً عالٌة
الصالبة الموجودة فً األبواب وكذلك حامل المقاعد الجانبٌة بحماٌة الركاب من اإلصابات .مع
أعمدتها المقواة وحوامل األمتعة فإن مقصورة الركاب تإمن حٌز إقامة الركاب عالوة على ذلك فً
حالة حدوث انقالب .مقارنة بسابقتها تم أٌضا ً التمكن من زٌادة صالبة هٌكل السٌارة مرة أخرى
بنسبة عشرة بالمابة ،وهذا جٌد للمزٌد من راحة التؤرجح ودقة التوجٌه.
حماٌة فردٌة على جمٌع المقاعد.
ٌقدم األداء المثالً لهٌكل السٌارة عند التصادم إضافة لذلك أفضل الشروط للتصمٌم والموابمة المثالٌة
لنظم األحزمة والوسادات الهوابٌة فً السٌارة الجدٌدة  BMWمن الفبة الثالثة .قٌاسٌا ً قم تجهٌز
السٌارة الرٌاضٌة صالون بوسادات هوابٌة أمامٌة وجانبٌة للسابق والراكب األمامً وكذلك بوسادات
هوابٌة للرأس لكل من صفً الجلوس .تعمل الوسادات الهوابٌة فً الطرازات األوروبٌة بآلٌة انطالق
ثنابٌة .تعمل إلكترونٌات األمان المدمجة على أن تنطلق فقط تلك الوسادات التً ٌمكن أن تقدم فعالً
تؤثٌر حماٌة فً الوقت المثالً على حسب نوع وقوة التصادم .ولهذا ال ٌتم االلتفات إلى الوسادات
الهوابٌة التً ال توجد حاجة إلٌها وتكون بذلك متاحة عند حدوث أي تصادم فً أي ثانٌة .جمٌع أماكن
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الجلوس مجهزة بؤحزمة أمان أوتوماتٌكٌة ثالثٌة نقاط التثبٌت ،وٌوجد جهة السابق والراكب األمامً
فً نظم األحزمة والوسادات الهوابٌة بشكل إضافً شدادات لقفل الحزام ومحددات لقوة الحزام .كذلك
ٌشمل التجهٌز القٌاسً وجود نظام تثبٌت مقعد الطفل  ISOFIXعلى المقاعد الخلفٌة.
تحسٌن حماٌة المشاة.
فً المجال األمامً تحتوي السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة على تجهٌزات مختلفة لحماٌة
المشاة .بٌن حامل المصد وكسوة المصد تم تركٌب مخمد المصد الذي ٌقلل اإلصابات عند وقوع
تصادم فً منطقة الساقٌن .وقبل ذلك تم تجهٌز ؼطاء حٌز المحرك بعناصر تشوٌه تستوعب طاقة
التصادم بشكل قوي .تسهم اإلجراءات المتوابمة فً تقلٌل خطر اإلصابة وتخفٌؾ نتابج وقودع حادث.
العدٌد من تجهٌزات األمان اإلضافٌة تخفض خطر اإلصابة فً حادث.
وكً ال ٌحدث تصادم أصالً تسهم العدٌد من وسابل المساعدة اإللكترونٌة إسهاما ً فعاالً فً أمان السٌر
فً السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثةٌ .وجد وصؾ لوظابؾ أهم أنظمة المساعدة فً فصل
" ."BMW ConnectedDriveتحتوي السمات الرابعة على حماٌة الركاب Active Protection

وضوء القٌادة النهاري ومساعد الضوء العالً ؼٌر المبهر وضوء المنحنٌات المتوابم المزود بالتوزٌع
المتؽٌر للضوء ومساعدات الضوء العالً ؼٌر المبهر ومصابٌح الفرامل الدٌنامٌكٌة وكامٌرا الرجوع
للخلؾ وتحذٌر مؽادرة حارة السٌر شامالً محذر التصادم وتحذٌر مؽادرة حارة السٌر شامالً No

 Passing Infoونظام تحدٌد السرعة .Speed Limit Info

 .8ست أجٌال من السٌارة  BMWالفئة
الثالثة :قصة نجاح لرائد وضع
المعاٌٌر عالمٌاً.

إذا وُ جدت سٌارة  BMWنمطٌة فهً بال شك السٌارة  BMWمن الفبة الثالثة .حٌث تعتبر هً
األٌقونة فً الفبة المتوسطة وهً تحافظ على هذا الدور منذ العدٌد من السنوات على قمة القطاع
الممٌز .منذ أول ظهور لها سنة  1975قرر أكثر من اثنى عشر ملٌون عمٌل على مستوى العالم
شراء السٌارة  BMWمن الفبة الثالثة حٌث توافق السٌارة دابما ً وأبداً مختلؾ فبات المشترٌن .وقد
تنوعت أسباب النجاح ؼٌر العادي.
قدٌما ً وحدٌثا ً تظهر الفكرة التصمٌمٌة للسٌارة  BMWمن الفبة الثالثة نفسها فرٌدة من نوعها :هٌكل
سٌارة مدمج فً تصمٌم أنٌق ومحركات عصرٌة وقوٌة األداء ودفع خلفً تقلٌدي وضبط رٌاضً
للتعلٌقٌ .نشؤ عن ذلك أعلى قدر من دٌنامٌكٌة القٌادة والدوران .وسرعان ما أثبتت السٌارة BMW

إضافة لذلك رؼبة فً مواكبة روح العصر والرؼبات الفردٌة للعمالء المحتملٌن .بهذه الطرٌقة نشؤت
األفكار التصمٌمٌة المبتكرة لهٌكل السٌارة وكذلك اإلضافات التقنٌة التً كان المرء ٌبحث عنها بال
جدوى لدى المنافسٌن .وأٌضا ً هنا تضع السٌارة  BMWبوصفها األصل ،المعٌار للفبة الرٌاضٌة
المتوسطة .مثال حالً هو اإلجراءات التً تم اتخاذها فً إطار استراتٌجٌة  BMWللتطوٌر BMW

 EfficientDynamicsالتً تضفً على السٌارة  BMWمن الفبة الثالثة أقل قٌم استهالك وانبعاث
ثانً أكسٌد الكربون فً فبتها.
بعد السٌارة صالون  -وهً أكثر الطرازات مبٌعا ً على مستوى العالم  -نشؤت مع الوقت فكرة السٌارة
 BMWاٌفئخ اٌضبٌضخ وبثشٚ ٛ٠اٌغ١بسح  BMWاٌفئخ اٌضبٌضخ رٛسٕ٠غ ٚاٌغ١بسح  BMWاٌفئخ اٌضبٌضخ وٛثٗ١
ٚاٌغ١بسح  BMWاٌفئخ اٌضبٌضخ وِٛجبوذ .بجانب ذلك طورت  BMWسٌارة الصالون عالٌة األداء
 .BMW M3وبدأت قصة نجاح السٌارة الممٌزة األكثر مبٌعا ً فً العالم منذ  36سنة مع السٌارات
ذات البابٌن.
 :1975الجٌل األول  -السٌارة الرائدة بوصفها سٌارة صالون ذات بابٌن مزودة بمحركات بقوة
أربع أسطوانات.
مع تقدٌم السٌارة األولى  BMWمن الفبة الثالثة فً ٌولٌو  1975فتحت  BMWفصالً جدٌداً فً
تارٌخ السٌارات .سٌارة الصالون ذات البابٌن واألبعاد المدمجة والطابع الرٌاضً تضع من البداٌة
طابعها الخاص .فً المنظر األمامً ٌظهر منتصؾ السٌارة بطول  4,355مللٌمتر وعرض
 1,610مللٌمتر وارتفاع  1,380وتبدو السٌارة مدمجة وناضجه فً نفس الوقت .تضفً األبعاد
وقدرها  1,364مللٌمتر أماما ً و  1,377مللٌمتر خلفا ً وقفة القوة والثبات على السٌارة .إضافة لذلك
تتوابم مجموعة التعلٌق الحدٌثة والمفصلة رٌاضٌا ً مع المحور األمامً  McPhersonوكذلك مع
تعلٌق العجلة الواحدة على المقود المابل وأقدام التعلٌق فً الخلؾ.
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أسفل الؽطاء تعمل محركات ذات أربع أسطوانات بسعة حجمٌة قدرها  1,573و  1,766و
 1,990سم مكعب ،وسمات الطراز هً  316و  318و  320و  . 320iفٌما عدا محرك الحقن
جمٌع المحركات من محركات البنزٌن العادٌة .االبتكار الجدٌد تماما ً هو تصمٌم المقصورة الداخلٌة
مع مقصورة القٌادة الموجهة حتى السابق والتً ستكون ممٌزة للجزء الداخلً فً السٌارة BMW

للعدٌد من السنوات .وبعد سنة اختار قراء المجلة المتخصصة "السٌارة والمحرك والرٌاضة" السٌارة
 BMW 320كؤفضل سٌارة صالون فً العالم ذات سعة حجمٌة تصل إلى  2لتر 1977 .حصلت
السٌارة  BMWمن الفبة الثالثة على أول محرك ذو ست أسطوانات فً القطاع وٌتم تجهٌز
الطرازات  320و  323iبفرامل أقراص خاصة بها .خصوصا ً السٌارة  BMW 323iحصلت
سرٌعا ً على سمعة السٌارة الرٌاضٌة النموذجٌة التً تتسارع بقوة  105كٌلووات 143/حصان
بسهولة حتى سرعة  .190معدالت األداء وسهولة االستعمال والشكل الرٌاضً هً األساب
الجوهرٌة لشراء السٌارة  BMWمن الفبة الثالثة ،وأبدى أربعة من كل خمسة عمالء رؼبتهم فً
شراء السٌارة مجدداًٌ 1981 .تم إنتاج السٌارة رقم ملٌون  BMWمن الفبة الثالثة فقط فً سنة
اإلنتاج السادسة.
 :1982الجٌل الثانً  -رباعً األبواب ،و كابريو و حوريىغ و  BMW M3وٌضاف إلٌها أول
محرك دٌزل للسٌارة الرٌاضٌة صالون.
سٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة تقدم التطور والتنوع بكل المقاٌٌس .تصمٌم جدٌد ودٌنامٌكٌة
هوابٌة متوابمبة والمزٌد من المكان والراحة وعزم أكبر وكذلك طرازات إضافٌة من هٌكل السٌارة
والمحرك .مهدت السٌارة  BMWألنجح مجموعة طرازات وأرضت ذوق العمالء بثقة .فً هذا
الجٌل تحتفل سٌارات األربع أبواب المناسبات للعابالت ( ،)1983السٌارة  BMWالفبة الثالثة
كابرٌو والسٌارة الرٌاضٌة ( BMW M3كالهما  )1985بؤول ظهور لها .واآلن تقؾ السٌارة
الجدٌدة  BMW 3er Cabrioعالٌة السعر بوصفها سٌارة كالسٌكٌة لدى العدٌد من مشجعً الطراز.
مع الطراز الجذاب رٛسٕ٠غ سنة  1987تجلب السٌارة  BMWالدلٌل على أنه ٌجب أن ال ٌوجد
تعارض فً الفبة الرٌاضٌة المتوسطة بٌن متعة القٌادة والقٌمة العملٌة فً االستعمال وسعة المكان
والوظٌفٌة .بجانب ذلك تنتقل أول محركات الدٌزل وأول دفع بجمٌع العجالت إلى سٌارة  BMWمن
الفبة الثالثة .نجاح االستراتٌجٌة :مع أكثر من  2,3ملٌون وحدة تم بٌعها تتفوق السٌارة على سابقتها
بمقدار ملٌون سٌارة.
مع محركات الست أسطوانات إٌتا تقدم  BMWسنة  1984فكرة تصمٌمٌة جدٌدة للتوفٌر .الطراز
 325eقوي وموفر ونظٌؾٌ :مكن تورٌد أول سٌارة  BMWمن الفبة الثالثة مزودة فقط بجهاز تنقٌة
ؼازات العادم .أظهر المسبولون الشجاعة مع الطراز  ،324dسٌارة الصالون الرٌاضٌة األولى
بمحرك دٌزل على أساس الفبة الثالثة .وبجانب ذلك تظهر السٌارة القوٌة للؽاٌة  325iألول مرة
مجهزة مثل الطراز  325iXبدفع مستمر بجمٌع العجالتٌ .تٌح ناقل الحركة التوزٌعً المزود بقابض
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فٌسكو استعمال نظام  ABSالموجود قٌاسٌا ً فً كل من الطرازٌن 1989 .ظهر الطراز 318is

وظهر معه الطراز األول من  BMWذو األربع أسطوانات بسلسلة موسعة مع رأس أسطوانة ذات
صمام رباعً.
 :1990الجٌل الثالث  -رائد السٌارة  BMWالفئة الثالثة كوبٌه والسٌارة  BMWالفئة الثالثة
كومباكت محرك بنزٌن جدٌد ذو ست أسطوانات ومحرك دٌزل توربو.
سنة  1990تضع سٌارة الصالون ذات األربعة أبواب بداٌة الجٌل الثالث من الطرازات .وتدخل
بالكثٌر من األناقة وبتقنٌة جدٌدة .إضافة لذلك زادت أبعاد جسم السٌارة وحجم المساحة بشكل واضح.
 1992جاءت السٌارة ذات البابٌن ،ولكن هذه المرة فً شكل كوبٌه أكثر أناقة من أي وقت مضى.
فقط بعد شهور قلٌلة تجذب  BMWعالمتٌن بارزتٌن :السٌارة  Cabrioالجدٌدة وكذلك السٌارة
الجدٌدة ٌ .BMW M3نجح المطورون فً تقدٌم مبادرة تصمٌم إضافٌة  1994مع السٌارة BMW

اٌفئخ اٌضبٌضخ وِٛجبوذ .وتجد السٌارة مشجعٌها بٌن السابقٌن الذي ٌضعون بشكل خاصة أهمٌة
لالقتصادٌة ،دون أن ٌرؼبون فً التخلً عن الدٌنامٌكٌة والراحة.
سٌارات الست أسطوانات الجدٌدة مزٌنة بعمودي كامات وأربع صمامات لكل ؼرفة حرق .فً
السٌارة كوبٌه تعمل المحركات ألول مرة بتوجٌه متؽٌر ألعمدة الكامات  .VANOSهذه التقنٌة
الجدٌدة تحسن تقدم عزم الدوران واالستهالك وانبعاثات ثانً أكسٌد الكربون وتسمح للمهندسٌن برفع
نسبة االنضؽاط .طرازان آخران جدٌدان هما  325tdsبمحرك دٌزل ذو ست أسطوانات شامالً
شاحن التوربو ومبرد هواء الشحن وكذلك محرك التوربو األول ذو األربع أسطوانات فً الطراز
 .318tdsمع نهاٌة  1994وبداٌة  1995تتبرع  BMWبمحركات الست أسطوانات إضافة إلى
علبة المرافق األكثر خفة المصنوعة من األلومنٌوم.
 :1998الجٌل الرابع  -حقن مباشر للوقود بتقنٌة األنبوب المشترك ،و VALVETRONIC
وBMW xDrive

فً ماٌو ٌ 1998بدأ الجٌل الرابع من سٌارة  BMWمن الفبة الثالثة طرٌقه .وهو ٌقدم نقطة إضافٌة
ال مثٌل لها لألداء والراحة واألمانٌ .زٌد الجدٌد فً الطول والعرض بمقدار أربعة سنتٌمترات عن
الطراز السابق ،وبنفس القدر زادت أٌضا ً سعة المقصورة الداخلٌة .مع نهاٌة سنة  1999تتسلق
 BMWالفة الثالثة هنا محلٌا ً إلى المرتبة  3فً إحصابٌة التراخٌص ،وهو األمر الذي لم ٌتحقق من
قبل ألي سٌارة من فبتها.
فً السٌارة ٌ 320dظهر أول حقن مباشر للدٌزل فً الطراز ،وفً السٌارة ٌ 318iتناوب ألول مرة
موافقان توازنٌان .أبرز إجراء تقنً مع محركات البنزٌن ذات الست أسطوانات هو إدخال توجٌه
أعمدة الكامات المزدوج ٌ .VANOSضفً الضبط بدون درجات واألوتوماتٌكً بالكامل سواء لعمود
كامات اإلدخال أو التصرٌؾ على المحركات تقدم عزم الدوران بشكل أفضل وٌقلل مرة أخرى
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انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون .مع السٌارة ٌ Power-Diesel 330dتولى ألول مرة حقن الوقود
بتقنٌة األنبوب المشترك إمداد األسطوانات 2001 .تقدم  BMWالتحكم فً األحمال
 VALVETRONICبدون صمام اختناق .تتٌح التقنٌة الرفع المتؽٌر لصمامات اإلدخال وتنتج نقطة
إٌجابٌة لصالح األداء مع نفس درجة التقلٌل فً قٌم االستهالك وانبعاث ثانً أكسٌد الكربون .بعد قلٌل
تدخل  VALVETRONICاإلنتاج القٌاسً.
إضافة لذلك تقدم  BMWنظام دفع بجمٌع العجالت لسٌارة الصالون والسٌارة رٛسٕ٠غٌ .عمل نظام
 BMW xDriveبدون أقفال تقلٌدٌة وٌقوم مقامها تدخالت فرملٌة أوتوماتٌكٌة تتٌح اختٌار العجلة.
الجدٌد أٌضا ً هو أنه ٌمكن توزٌع القوة بشكل مرن تماما ً بٌن عجالت الدفع األمامٌة والخلفٌة .عالوة
على ذلك ٌعتبر من رواد الجٌل الرابع السٌارة  BMWالفبة الثالثة كوبٌه والسٌارة وبثش ٛ٠المتوفرة
بداٌة من اآلن للتورٌد بمحرك دٌزل كما أنها تربط درجات الجودة ومتعة القٌادة ومجموعة
التصمٌمات والتعقل مع بعضها البعض بذكاء.
 :2005الجٌل الخامس  ،BMW EfficientDynamics -و High Precision

 Injectionو تقنٌة  TwinPower Turboومحارب ثانً أكسٌد الكربون الجدٌد.
فً صالون السٌارات الدولً فً جنٌؾ ٌحتفل الجٌل الخامس الصادر من  BMWالفبة الثالثة بؤول
ظهور عالمً له .العرض الجدٌد من محركات قوٌة األداء ،وخصابص قٌادة دٌنامٌكٌة وقٌمة فً نفس
الوقت ،والتصمٌم البارز والتجهٌز المبتكر ٌالقً صدى عالمٌا ً كبٌراً .منذ  2001تظهر إستراتٌجٌة
التطوٌر  BMW EfficientDynamicsكٌؾ ٌمكن التوفٌق بٌن متعة القٌادة فً السٌارة  BMWمن
الفبة الثالثة مع قٌم استهالك وانبعاث عادم قلٌلة بشكل مثالً.
وبذلك تكون جمٌع محركات البنزٌن مجهزة بالحقن المباشر  High Precision Injectionالتً تعمل
فً طرازات الست أسطوانات  330iو  325iوكذلك فً إصدارات األربع أسطوانات 320i

و 318iبطرٌقة تشؽٌل قلٌلة استهالك الوقود .فً السٌارة  BMW 335iتم تركٌب نظام الحقن مع
تقنٌة  TwinPower Turboمع شاحنً توربو وكذلك أعمدة الكامات  VANOSالمزدوجة .لموابمة
الوزن تستخدم  BMWعلبة مرافق مصنوعة من األلومنٌوم أو مجموعة أخؾ وزنا ً مصنوعة من
الماؼنسٌوم واأللومنٌوم.
فً سنة الطراز  2010تلبً جمٌع المحركات متطلبات مواصفة العادم  .EU5بوصفها سٌارة الفبة
المتوسطة األكثر اقتصادٌة بفارق كبٌر تقدم السٌارة BMW 320d EfficientDynamics

 Editionنفسها .حقن الوقود بتقنٌة األنبوب المشترك من الجٌل الثالث ٌقدم عزما ً قدره 120
كٌلووات 163/حصان وٌستهلك فً دورة االختبار األوروبٌة فقط  4,1لتر دٌزل لكل 100
كٌلومتر.
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بمرور  36سنة مهدت سٌارة  BMWلقفزتها فً قطاع الفبة المتوسطة الرٌاضٌة بشكل متواصل.
بشكل أكثر إقناعا ً من أي سٌارة أخرى من فبتها تستفٌد سٌارة  BMWالفبة الثالثة من جذورها
الرٌاضٌة فً إصدارات وفبات أداء مختلفة .وعندبذ تقدم  BMWنفسها دابما ً وأبداً بوصفها رابد
وضع المعاٌٌر المبتكرة فٌما ٌتعلق بتقنٌة المحركات والدفع.

 .9إنتاج السٌارة  BMWمن الفئة الثالثة فً
مصنع مٌونٌخ الرئٌسً.
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مثل جمٌع الطرازات السابقة لها منذ  1975نشؤت السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة فً مصنع
 BMWفً مٌونخ .المصنع الربٌسً وسط العاصمة الملٌونٌة هو قلب مجموعة  ،BMWحٌث ٌتم
منذ عام  1922إنتاج السٌارات والمحركات فً هذا المقر .تنعكس البنٌة التحتٌة متعددة الطبقات
لمصنع  BMWفً مٌونٌخ ،والتً تطورت بمحاذاة المنطقة السكنٌة للمدٌنة على مقربة وجوار
مباشر ،بشكل خاص فً منشآت المصنع المعقدة وفً عملٌات التصنٌع المبتكرةٌ .عتبر التناؼم السلس
بٌن اإلنتاج واللوجستٌة والنقل واإلدارة فً حٌز مكانً ضٌق ،من اإلنجازات الرابدة على مستوى
العالم فً صناعة السٌارات الحدٌثة .مع بداٌة إنتاج السٌارة  BMWالجدٌدة من الفبة الثالثة تبدأ أٌضا ً
حقبة جدٌدة فً صناعة السٌارات فً الخلٌة الجوهرٌة لشركة باٌرن إلنتاج السٌارات .لتصنٌع الجٌل
السادس من السٌارة  BMWمن الفبة الثالثة ٌتم استخدام أحدث تقنٌات اإلنتاج التً تإدي إلى زٌادة
واضحة فً الجودة واالقتصادٌة .إضافة لذلك تعمل الدوالٌب المعٌارٌة لإلنتاج والعملٌات على تحقٌق
درجة عالٌة من اإلنتاجٌة والتنوع .بمساعدة عملٌات وتقنٌات التصنٌع المبتكرة هذه فإن مصنع
 BMWفً مٌونٌخ ٌضع أحدث المعاٌٌر إلنتاج سٌارات متٌنة وصدٌقة للبٌبة.

 .01مواصفات فنٌة.
سيارة  BMWالفئة الثالثة صالون الجدٌدة.
انسيارة BMW 320d EfficientDynamics
Edition
السيارة BMW 320d

السيارة BMW 320d
Efficient Dynamics
Edition

مم
مم
مم
مم
متر
حوالً l
l
l

جسم السٌارة
عدد األبواب /المقاعد
الطول/العرض/االرتفاع (فارغ)
قاعدة العجالت
المسافة بٌن عجلتً المحور فً األمام/الخلؾ
الخلوص األرضً
دابرة اللؾ
سعة الخزان
دورة تبرٌد شامالً التدفبة
)2
زٌت المحرك
الوزن الفارغ للسٌارة طبقا ً للمواصفة DIN/EU
الحمولة طبقا ً للمواصفة DIN
الوزن اإلجمالً المسموح به
أحمال المحاور المسموح بها فً األمام/الخلؾ
حمل الجر المسموح به )(% 12
مع فرامل/بدون فرامل

4/5
4624 / 1811 / 1429
2810
1543 / 1583
140
11,3
57
7
5,2

4/5
4624 / 1811 / 1416
2810
1543 / 1583
125
11,3
57
7
5,2

1420 / 1495
)(1430 / 1505

1415 / 1490
)(1425 / 1500

كجم

550
)1970 (1980
905 / 1120

550
)1965 (1975
905 / 1120

كجم
كجم
كجم

1600 / 745

1600 / 745

كجم

75 / 75

75 / 75

كجم

حمولة السقؾ المسموح بها/
الثقل المسموح به

480
0,27 x 2,20

480
0,26 x 2,20

l
cX x A

سعة صندوق األمتعة
مقاومة الهواء

R/4/4

R/4/4

المحرك
نوع التصنٌع/عدد األسطوانات/صمامات

الحقن المباشر للوقود بتقنٌة األنبوب
المشترك ،وتجهٌزة التحمٌل المزودة
بمخطط سرعة التوربٌنات المتؽٌر

تقنٌة المحرك

1995
90,0 / 84,0
16,5
الدٌزل
135 / 184
4000
380
1750-2750

1995
90,0 / 84,0
16,5
الدٌزل
120 / 163
4000
380
1750-2750

السعة الحجمٌة الفعالة
سم³
الرفع /الثقب
مم
االنضؽاط
:1
الوقود
نٚ.اد/ؽصبْ القدرة
عند عدد لفات
ٌفخ/دل١مخ
عزم الدوران
ِٔٛ١زش
عند عدد لفات
ٌفخ/دل١مخ
كهرباء

حٌز األمتعة 90 /

حٌز األمتعة 90 /

–Ah/

البطارٌة/مكان التركٌب

180 / 2520

180 / 2520

أمبٌر/وات

مولد كهربابً

دٌنامٌكٌة القٌادة واألمان
محور تعلٌق المفصل المزدوج المصنوع من األلومونٌوم والمزود بدفع أمامً وتردد تحرك أمامً
إٌجابً صؽٌر وموازنة للقوة العرضٌة ومخفض لقوة الفرامل

التعلٌق األمامً
التعلٌق الخلفً
الفرامل فً األمام
الفرامل الخلفٌة

محور توجٌه خماسً مصنوع من المعدن الخفٌؾ
الفرامل القرصٌة ذات مكبس مسماك /تهوٌة
الفرامل القرصٌة ذات مكبس مسماك /تهوٌة
قٌاسٌاً :نظام  DSCشامالً نظام  ABSونظام ( DTCنظام التحكم الدٌنامٌكً فً كفاءة الجر) وسٌلة
مساعدة الفرملة فً المنعطفات  ،CBCمساعد الفرامل  ،DBCوظٌفة الفرامل الجافة ،تعوٌض
التضاإل ،مساعد بدء السٌر

أنظمة تعزٌز االتزان

قٌاسٌاً :وسادات هوابٌة للسابق والراكب األمامً ،وسادات هوابٌة جانبٌة للسابق والراكب األمامً،
وسادات هوابٌة للرأس فً األمام والخلؾ ،أحزمة أوتوماتٌكٌة ثالثٌة نقاط التثبٌت لجمٌع المقاعد ،وفً
األمام قفل حزام األمان ،وشدادة حزام األمان ومحدد قوة حزام األمان ،مساند رأس فعالة ضد التصادم
فً األمام ،مستشعرات تصادم ،ومبٌن عطب اإلطارات

تجهٌزة األمان

التوجٌه الكهرومٌكانٌكً المعزز ذو الجرٌدة المسننة
15,1
205/60 R16 92W
7,0J x 16 LM

15,1
205/60 R16 92W
7,0J x 16 LM

المقود
:1

الحركة اإلجمالٌة للتوجٌه
اإلطارات فً األمام/الخلؾ
الجنوط فً األمام/الخلؾ

BMW
اٌٛعبئػ
اٌّؼٍِٛبد
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مواصفات فنٌة.
سيارة  BMWالفئة الثالثة صالون الجدٌدة.
انسيارة BMW 320d EfficientDynamics
Edition
السيارة BMW 320d

السيارة BMW 320d
Efficient Dynamics
Edition
BMW ConnectedDrive
الراحة

كتجهٌز خاص :نظام  BMW Assistمزود ـ بجانب خصابص أخرى ـ بخدمة االستعالم ،وظابؾ التشؽٌل عن
بُعد ونظام  ،V-Info+ونظام  ،RTTIونظام  BMW TeleServicesودمج ألجهزة االستخدام
النهابٌة المتحركة
كتجهٌز خاص :مدخل إنترنت ،نظام  BMW Onlineمجهز ـ بجانب أمور أخرى ـ بمعلومات صؾ السٌارة،
ومعلومات عن البلد ،وبحث جوجل المتخصص ،األخبار ،والحالة الجوٌة الحالٌة ،ومسارات سٌر ،BMW
ووظابؾ المكتب ،ونظام  Bluetooth Audio Streamingوتحدٌث األؼانً الموسٌقٌة أونالٌن

معلومات ترفٌهٌة

السالمة
كتجهٌز خاص :ضوء المنعطفات المتوابم المزود بضوء انعطاؾ
توزع الضوء المتؽٌر وضبط مدى ضوء الكشافات المتوابم ،ومساعد الضوء العالً
نظام المساعدة على صؾ السٌارة ،كامٌرا الرجوع للخلؾ ،المعاٌنة المحٌطة شاملة الرإٌة الجانبٌة والرإٌة العلوٌة
ونظام الرإٌة اللٌلٌة  BMW Night Visionالمزود بوسٌلة التعرؾ على األشخاص ،وشاشة ،Head-Up
ومساعد صؾ السٌارة ،وتحذٌر تؽٌٌر حارة السٌر ،وتحذٌر ترك حارة السٌر ،ومعلومات حد السرعة ،ونداء
االستؽاثة األوتوماتٌكً/الموسع

ناقل حركة ٌدوي ذو  6تعشٌقات (اختٌاري :ناقل حركة أوتوماتٌكً ذو  1تعشٌقات)
)4,110 (4,714
)4,110 (4,714
)2,248 (3,143
)2,248 (3,143
)1,403 (2,106
)1,403 (2,106
)1,000 (1,667
)1,000 (1,667
)0,802 (1,285
)0,802 (1,285
)0,659 (1,000
)0,659 (1,000
)------ (0,839
)------ (0,839
)------ (0,667
)------ (0,667
)3,727 (3,295
)3,727 (3,295
)2,929 (2.813
)3,231 (2.813

10,5 (10,6).
67,7
)7,5 (7,6
)27,7 (27,7
)5,9 / 7,5 (-
)235 (230

)11,8.(11,9
60,2
)8,0 (8,1
)28,7 (28,4
)6,7 / 9,1 (-
)230 (225

استرداد طاقة الفرامل ،مبٌن ناقل الحركة الٌدوي( ،المفتاح الٌدوي) ،أجهزة الحركة اإلضافٌة الموجهة حسب
الحاجة ،التصنٌع الخفٌؾ الذكً ،التوجٌه المعزز الكهرومٌكانٌكً ،إطارات مخفضة لمقاومة التدحرج
مضخة الزٌت المنظمة لحقل التعرؾ ،كمبرٌسور مكٌؾ الهواء قابل للخلع

)5,8 (5,4
)3,8 (3,9
)4,5 (4,4
)119 (117

)5,2 (5,0
)3,5 (3,6
)4,1 (4,1
)109 (109

EU5

EU5

ؼٌر معروؾ

ؼٌر معروؾ

المواصفات الفنٌة سارٌة على أسواق /ACEAوعلى البٌانات المتعلقة بالترخٌص فقط على ألمانٌا (األوزان)
تسري القٌم الموجودة بٌن أقواس على ناقل الحركة األوتوماتٌكً
) 1كمٌة تؽٌٌر الزٌت
)2ستهالك الوقود – ونسب االنبعاثات  CO2مرتبط بمقاس اإلطارات التً تم اختٌارها

:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1

ناقل الحركة
نظام نقل الحركة
حركة ناقل الحركة I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
R
حركة المحور الخلفً

معدالت األداء
وغُ/نٚ.اد وزن األداء
)(DIN-Leergew.
نٚ.ادٌ/زش أداء اللتر
 100–0كم/ساعة
التسارع
s
s
s
كم/ساعة

ِ 1000–0زش
فً التعشٌقة الرابعة  120– 80كم/ساعة
السرعة القصوى
نظام BMW EfficientDynamics
إجراءات نظام
 BMW EfficientDynamicsقٌاسٌاً

االستهالك فً دورة األوروبٌة
(3
UE-sulkyZ
 l/100kmداخل المدٌنة
 l/100kmخارج المدٌنة
 l/100kmاإلجمالً
CO2
g/km
تصنٌؾ درجة انبعاث ثانً أكسٌد الكربون

تصنٌف درجة التأمٌن
KH / VK / TK

BMW
اٌٛعبئػ
اٌّؼٍِٛبد
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BMW

مواصفات فنٌة.

اٌٛعبئػ
اٌّؼٍِٛبد

سيارة  BMWالفئة الثالثة صالون الجدٌدة.
BMW 328i, BMW 335i
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انسيارة  BMW 335iصانون انسيارة  BMW 328iصانون

4/5
4624 / 1811 / 1429
2810
1531 / 1572
140
11,3
60
6,7 (7,2).
6,5
1510 / 1585 (1520 /
)1595
550
)2060 (2070

جسم السٌارة
عدد األبواب /المقاعد
الطول/العرض/االرتفاع (فارغ)
قاعدة العجالت

4/5
4624 / 1811 / 1429
2810
1531 / 1572
140.
11,3
60
7 (7,6).
5,75
1430 / 1505 (1455 /
)1530
550
)1980 (2005

مم
مم
مم
مم
متر
ؽٛاٌ1 ٟ
l
l

الخلوص األرضً
دابرة اللؾ
سعة الخزان
دورة تبرٌد شامالً التدفبة
(2
زٌت المحرك

كجم

الوزن الفارغ للسٌارة طبقا ً للمواصفة DIN/EU

كجم
كجم

الحمولة طبقاً للمواصفة DIN
الوزن اإلجمالً المسموح به

965 / 1145

920 / 1140

كجم

أحمال المحاور المسموح بها فً األمام/الخلؾ

1700 / 750

1600 / 745

كجم

حمل الجر المسموح به )(% 12
مع فرامل/بدون فرامل

75 / 75

75 / 75

كجم

حمولة السقؾ المسموح بها/
الثقل المسموح به

480
0,30 x 2,20

480
0,29 x 2,20

l
cX x A

سعة صندوق األمتعة
مقاومة الهواء

R/6/4

R/4/4

المحرك
نوع التصنٌع/
عدد األسطوانات/صمامات

المحرك التوربٌنً  ،BMW TwinPowerالحقن المباشر
) (High Precision Injectionالتحكم كامل المرونة فً
الصمامات (نظام )VALVETRONIC

تقنٌة المحرك

2979
89,6 / 84,0
10,2
min ROZ 91
225 / 306
5800-6000
400
1200-5000

1997
90,1 / 84,0
10,0
min ROZ 91
180 / 245
5000-6500
350
1250-4800

السعة الحجمٌة الفعالة
سم³
الرفع /الثقب
مم
االنضؽاط
:1
الوقود
نٚ.اد/ؽصبْ القدرة
عند عدد لفات
ٌفخ/دل١مخ
عزم الدوران
ِٔٛ١زش
عند عدد لفات
ٌفخ/دل١مخ
كهرباء

حٌز األمتعة 90 /

حٌز األمتعة 90 /

–Ah/

البطارٌة/مكان التركٌب

210 / 2940

170 / 2380

أمبٌر/وات

مولد كهربابً

دٌنامٌكٌة القٌادة واألمان
محور تعلٌق المفصل المزدوج المصنوع من األلومونٌوم والمزود بدفع أمامً وتردد تحرك أمامً
إٌجابً صؽٌر وموازنة للقوة العرضٌة ومخفض لقوة الفرامل

التعلٌق األمامً
التعلٌق الخلفً
الفرامل فً األمام
الفرامل الخلفٌة

محور توجٌه خماسً مصنوع من المعدن الخفٌؾ
الفرامل القرصٌة ذات مكبس مسماك /تهوٌة
الفرامل القرصٌة ذات مكبس مسماك /تهوٌة
قٌاسٌاً :نظام  DSCشامالً نظام  ABSونظام ( DTCنظام التحكم الدٌنامٌكً فً كفاءة الجر) وسٌلة
مساعدة الفرملة فً المنعطفات  ،CBCمساعد الفرامل  ،DBCوظٌفة الفرامل الجافة ،تعوٌض
التضاإل ،مساعد بدء السٌر

أنظمة تعزٌز االتزان

قٌاسٌاً :وسادات هوابٌة للسابق والراكب األمامً ،وسادات هوابٌة جانبٌة للسابق والراكب األمامً،
وسادات هوابٌة للرأس فً األمام والخلؾ ،أحزمة أوتوماتٌكٌة ثالثٌة نقاط التثبٌت لجمٌع المقاعد،
وفً األمام قفل حزام األمان ،وشدادة حزام األمان ومحدد قوة حزام األمان ،مساند رأس فعالة ضد
التصادم فً األمام ،مستشعرات تصادم ،ومبٌن عطب اإلطارات

تجهٌزة األمان

التوجٌه الكهرومٌكانٌكً المعزز ذو الجرٌدة المسننة
15,1
225/50 R17 94W
7,5J x 17 LM

15,1

المقود
:1

الحركة اإلجمالٌة للتوجٌه

225/50 R17 94W

اإلطارات فً األمام/الخلؾ

7,5J x 17 LM

الجنوط فً األمام/الخلؾ

مواصفات فنٌة.

BMW
اٌٛعبئػ
اٌّؼٍِٛبد

سيارة  BMWالفئة الثالثة صالون الجدٌدة.
BMW 328i, BMW 335i
انسيارة BMW 335i
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انسيارة  BMW 328iصانون

صانون
BMW ConnectedDrive
الراحة

كتجهٌز خاص :نظام  BMW Assistمزود ـ بجانب خصابص أخرى ـ بخدمة االستعالم ،وظابؾ
التشؽٌل عن بُعد ونظام  ،V-Info+ونظام  ،RTTIونظام  BMW TeleServicesودمج ألجهزة
االستخدام النهابٌة المتحركة
كتجهٌز خاص :مدخل إنترنت ،نظام  BMW Onlineمجهز ـ بجانب أمور أخرى ـ بمعلومات صؾ
السٌارة ،ومعلومات عن البلد ،وبحث جوجل المتخصص ،األخبار ،والحالة الجوٌة الحالٌة ،ومسارات
سٌر  ،BMWووظابؾ المكتب ،ونظام  Bluetooth Audio Streamingوتحدٌث األؼانً
الموسٌقٌة أونالٌن

معلومات ترفٌهٌة

كتجهٌز خاص :ضوء المنعطفات المتوابم المزود بضوء انعطاؾ
توزع الضوء المتؽٌر وضبط مدى ضوء الكشافات المتوابم ،ومساعد الضوء العالً
نظام المساعدة على صؾ السٌارة ،كامٌرا الرجوع للخلؾ ،المعاٌنة المحٌطة شاملة الرإٌة الجانبٌة
والرإٌة العلوٌة ونظام الرإٌة اللٌلٌة  BMW Night Visionالمزود بوسٌلة التعرؾ على األشخاص،
وشاشة  ، Head-Upومساعد صؾ السٌارة ،وتحذٌر تؽٌٌر حارة السٌر ،وتحذٌر ترك حارة السٌر،
ومعلومات حد السرعة ،ونداء االستؽاثة األوتوماتٌكً/الموسع

السالمة

:1

نظام نقل الحركة
نوع ناقل الحركة
حركة ناقل الحركةI

)2,315 (3,143
)1,542 (2,106
)1,179 (1,667
)1,000 (1,285
)0,846 (1,000
)------ (0,839
)------ (0,667
)3,727 (3,295
)3,231 (3,154

)2,062 (3,143
)1,313 (2,106
)1,000 (1,667
)0,809 (1,285
)0,677 (1,000
)------ (0,839
)------ (0,667
)3,348 (3,295
)3,909 (3,154

:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1

حركة المحور الخلفً

))6,7 (6,8
75,5
)5,5 (5,5
)24,3 (24,4

)7,9 (8,1
90,1
)5,9 (6,1
)25,4 (25,6

وغُ/نٚ.اد
نٚ.ادٌ/زش
s
s

)5,2 / 6,1 (-
)250 (250

)5,4 / 6,9 (-
)250 (250

s
وُ/عبػخ

ناقل حركة ٌدوي ذو  6تعشٌقات (اختٌاري :ناقل حركة أوتوماتٌكً ذو  1تعشٌقات)
)3,683 (4,714
)4,110 (4,714

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
R

معدالت األداء
وزن األداء
)(DIN-Leergew.
أداء اللتر
التسارع

 0–100وُ/عبػخ
ِ 0–1000زش

فً التعشٌقة الرابعة  80–120وُ/عبػخ
السرعة القصوى
BMW EfficientDynamics
إجراءات نظام
 BMW EfficientDynamicsقٌاسٌاً

استرداد طاقة الفرامل ،مبٌن ناقل الحركة الٌدوي( ،المفتاح الٌدوي) ،أجهزة الحركة اإلضافٌة الموجهة
حسب الحاجة ،التصنٌع الخفٌؾ الذكً ،التوجٌه المعزز الكهرومٌكانٌكً ،إطارات مخفضة
لمقاومة التدحرج

االستهالك فً دورة األوروبٌة
(3
UE-sulkyZ
)11,1 (10,2
)6,1 (5,5
)7,9 (7,2
)186 (169
EU5

8,5 (8,2).
5,2 (5,2).
6,4 (6,3).
149 (147).
EU5

ؼٌر معروؾ

ؼٌر معروؾ

l/100km
l/100km
l/100km
g/km

المواصفات الفنٌة سارٌة على أسواق /ACEAوعلى البٌانات المتعلقة بالترخٌص فقط على ألمانٌا (األوزان)
تسري القٌم الموجودة بٌن أقواس على ناقل الحركة األوتوماتٌكً
) 1كمٌة تؽٌٌر الزٌت
)2ستهالك الوقود – ونسب االنبعاثات  CO2مرتبط بمقاس اإلطارات التً تم اختٌارها

داخل المدٌنة
خارج المدٌنة
اإلجمالً
CO2
تصنٌؾ درجة انبعاث ثانً أكسٌد الكربون

تصنٌؾ درجة التؤمٌن
KH / VK / TK

.11المواصفات الفنٌة
BMW 328i

BMW
اٌٛعبئػ
اٌّؼٍِٛبد
عبس ٞاثزذاءا ِٓ

10/2011

 59ف حة ص

BMW 335i.

BMW
اٌٛعبئػ
اٌّؼٍِٛبد
عبس ٞاثزذاءا ِٓ
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BMW
عبئػٌٛا
ِبدٍٛاٌّؼ
ِٓ  اثزذاءاٞعبس

10/2011

 ف حة ص61

BMW 320d EfficientDynamics Edition.

BMW 320d.

BMW
اٌٛعبئػ
اٌّؼٍِٛبد
عبس ٞاثزذاءا ِٓ
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 12.األبعاد الخارجٌة والداخلٌة.

BMW
اٌٛعبئػ
اٌّؼٍِٛبد
عبس ٞاثزذاءا ِٓ
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