مركبة  BMW M760Li xDriveالجديدة.
أحدث التطويرات.

•

مركبة  BMW M760Li xDriveالجديدة تُحدد ألفخم لطراز من فئة  BMWالسابعة
التي نجحت مقاييس جديدة في قطاع طرازات الصالون الرياضية.

•

أول  M Performanceلمحرك البنزين ذو  12أسطوانة  TwinPower Turboمع
 448كيلوواط 610/قوة حصان أداء في  min-1 5.500وكذلك  800نيوتنمتر* عزم
دوران أقصى في  min-1 1.550من حجم محرك  6,6لتر
(إستهالك الوقود مدمج 12,8 :ل 100/كم ،إنبعاثات  CO2مدمجة 294 :ج/كم)*.

•

تسير من  0إلى  100كم/ساعة 3,7 :ثوان* ،سرعة قصوى 250 :كم/ساعة (مُحكمة)،
مع مجموعة  305 M Driverʼكم/ساعة (مُحكمة).

•

حصرياً العجالت المصنوعة من المعدن الخفيف ذات حجم  20إنش  Mمزدوجة
البرامق  760Mفي اللون الرمادي السيريوم الخشن (في األمام ،8,5 J × 20
الخلف  )10 J × 20وأداء عجالت مختلطة بحجم  245/40 R20في األمام و
 275/35 R20في الخلف.

•

نظام القيادة القياسي  Executive Drive Proيوحد توجيه نظام القيادة المريح مع
خصائص القيادة الديناميكية من خالل توازن التآرجح الفعال.

•

طرق قيادة مختلفة المزودة بخاصية خاصة تم التشديد عليها ويمكن استيعابها
من قبل العميل.

•

توجيه فعال مدمج قياسي لزيادة الرشاقة وسالمة القيادة.

•

نظام الدفع رباعي العجالت المدمج والمُشدد عليه في العجلة الخلفية
 BMW xDriveألداء قيادة ديناميكية تقليدية  M Performanceوقدرات قيادة
مستقلة في جميع الظروف.

•

حصرياً اإلطار الكلوي المُجهزة في اللون الرمادي السيريوم ،مشبك المقدمة،
أغطية المرايا ،لوجو  Mالجانبي ،مشابك المقابض الخارجية لألبواب ،عالمة V12
على العمود  ،Cمنفس الهواء ( )Air Breatherوعناصر زينة الباب وكذلك شريط
مقبض خلفي ،لوجو  xDriveوخط الطراز.

* قيمة أولية.
** قيم اإلستهالك هي أولية وتم إحتسابها وفق أساس دورة الفحص لإلتحاد األوروبي ،باإلرتباط بحجم اإلطارات.
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•

قياسياً مع مجموعة  Mالديناميكية الهوائية ،مجموعة الغازات  Mالرياضية بما في
ذلك أغطية المواسير المزدوجة كلتا الجهتين باللون الرمادي السيريوم وكذلك
الفرامل الرياضية  Mذات مسامك الفرامل في اللون األورق الخشن مع عالمة .M

•

مقاعد مريحة ذات تعديل كهربائي ،تجهيز بالجلد الحصري نابا ،أشرطة
المقصورة الداخلية من الخشب الفاخر ،بخط ناعم أسود ذو تأثير معدني عال
اللمعان وسماء سقف ألكانترا أنتراسيت لجو محيط فاخر جداً.

•

تشكيل الميزة الخياري  BMW M760Li xDrive V12 Excellenceيُمكن من دمج
الديناميكية الرياضية مع ظهور فاخر حصري ويُغير خاصية
 BMW M760Li xDriveمن خالل إنطالق المجموعة الديناميكية الهوائية ،M
لهذا الغرض مع عناصر مجموعات التصميم الخارجية بإمتياز ()Pure Excellence
وتصميم داخلي بإمتياز ( ،)Pure Excellenceعجالت مصنوعة من المعدن الخفيف
خاصة بحجم  20إنش من  BMWفي تصميم برامق  646 Wواللوجو  V12بالكروم
الفاتح بدل كتابة الطراز.

•

نقل الحركة عن طريق ناقل حركة رياضي ثماني التعشيقات  Steptronicمع
 M Performanceذو ضبط خاص لبرنامج التعشيق ،درجة تأثير داخلية مثلة
وإستراتيجية مدعومة ببيانات المالحة تتوائم مع وظيفة التشغيل واإليقاف
األوتوماتيكية ( )Auto Start Stopبشكل متناغم.

•

 :BMW M760Li xDriveمحرك بنزين ذو  12أسطوانة ،M Performance
وإستراتيجية  TwinPower Turboذات شاحني توربو Mono-Scroll ،حقن مباشر
عالي الدقة بالحقن ومرونة بالتحكم في الصمامات  (VANOSمزدوج)،
السعة الحجمية 6.592 :سم،3
القدرة 448 :كيلوواط 610/قوة حصان* في  5.500دقيقة،*1-
أقصى عزم دوران 800 :نيونمتر* بدءً من  1.550دقيقة،*1-
التسارع ( 100–0كم/ساعة) 3,7 :ثانية*،
السرعة القصوى (مُحكمة) 250 :كم/ساعة ،مع مجموعة M Driver
خيارية )مُحكمة) 305 :كم/ساعة
معدل اإلستهالك مدمج 12,8 :لتر 100/كيلومتر**،
إنبعاثات  CO2مدمجة 294 :ج/كم** ,مواصفة إنبعاثات غازات العادم.EU6c :

* قيمة أولية.
** قيم اإلستهالك هي أولية وتم إحتسابها وفق أساس دورة الفحص لإلتحاد األوروبي ،باإلرتباط بحجم اإلطارات.

