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Η νέα BMW X4.
Περιληπτικά.

Η νέα BMW X4 (κατανάλωση μικτού κύκλου: 9,0 – 5.4 l/100 km, εκπομπές
CO2 στο μικτό κύκλο: 209 – 142 g/km)* επιβάλλεται με τη μοναδικότητά της
και την έμφαση στο δυναμισμό και την καινοτομία. Το νέο μοντέλο προτίθεται
να γράψει το επόμενο κεφάλαιο στην επιτυχημένη ιστορία του πρώτου Sports
Activity Coupe της premium μεσαίας κατηγορίας. Οι παγκόσμιες πωλήσεις
της πρώτης γενιάς X4 έφτασαν τις 200.000 από το 2014 που λανσαρίστηκε.
Η νέα BMW X4 κάνει τη διαφορά με μία αισθητά αναβαθμισμένη δυναμική
συμπεριφορά, εξωτερική σχεδίαση που προδίδει τα σπορ ένστικτα του
αυτοκινήτου, premium φινέτσα στο εσωτερικό, προηγμένα συστήματα
υποστήριξης οδηγού και κορυφαίες τεχνολογίες συνδεσιμότητας. Επιπλέον, η
δυναμική αύρα και πολυτέλεια του Sports Activity Coupe παίρνει άλλη
διάσταση με την προσθήκη δύο μοντέλων BMW M Performance.
Σχεδίαση: δυναμικές αναλογίες και αθλητικό στυλ.
Η εξωτερική σχεδίαση της νέας BMW X4 αποτελεί ‘σπουδή’ στη μυώδη
αισθητική και το δυναμισμό. Καθαρές επιφάνειες και αριστοκρατικές
μοντέρνες πινελιές αποτυπώνουν την εξελιγμένη αισθητική της Χ4, που
υποδύεται το ρόλο ενός ‘γραμμωμένου’ αθλητή στην οικογένεια BMW X.
Οι αυξημένες διαστάσεις, όπως +81 mm στο μήκος εξωτερικού που φτάνει τα
4.752 mm, +54 mm στο μεταξόνιο (τώρα 2.864 mm) και +37 mm στο πλάτος
(1.918 mm) διαμορφώνουν τις δυναμικές αναλογίες της νέας BMW X4.
Κεντρικά, μπροστά, βρίσκεται μία μεγάλη μάσκα BMW με τρισδιάστατη
εμφάνιση. Δίδυμοι προβολείς LED με δυναμικό περίγραμμα και οριζόντια
φώτα ομίχλης συνθέτουν τη νέα εκδοχή της γνώριμης φυσιογνωμίας των
μοντέλων BMW Χ.
Η ακριβής γραμμή ώμου – που περνά από τις λαβές θυρών καθώς εκτείνεται
προς τα πίσω φώτα – και η χαρακτηριστική γραμμή μεταξύ των θόλων των
τροχών διαιρούν τις πλευρικές επιφάνειες του αυτοκινήτου. Η τεχνική αυτή
δημιουργεί άριστα γραμμωμένους θόλους, που τονίζονται από τις
κρυστάλλινες επιφάνειες των παραθύρων. Η coupe γραμμή οροφής ρέει στο
πίσω παρμπρίζ με κομψή μεγαλοπρέπεια πριν βυθιστεί πιο κάθετα στο πίσω
τμήμα. Οριζόντιες γραμμές, τα πίσω φώτα LED που ξεχωρίζουν από το
αμάξωμα του αυτοκινήτου με το τρισδιάστατο σχήμα τους και οι δύο
απολήξεις εξαγωγής (κοινές σε όλες τις εκδόσεις κινητήρων) μεγιστοποιούν
την αίσθηση πλάτους του πίσω τμήματος.
Μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και αποκλειστικές ζάντες 19-ιντσών
διατίθενται με τις εκδόσεις xLine, M Sport X και M Sport, δίνοντας την
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ευκαιρία στους πελάτες να εκφράσουν το προσωπικό τους γούστο. Η BMW
X4 μπορεί επίσης να παραγγέλνεται με εξοπλισμό BMW Individual.
Εσωτερικό: σπορ χαρακτήρας με μοντέρνα, premium αίσθηση.
Το εσωτερικό της νέας BMW X4 αποπνέει μία σύγχρονη, premium αίσθηση σε
συνδυασμό με εντυπωσιακό δυναμισμό. Η οδηγοκεντρική διάταξη του cockpit,
ο χαμηλός πίνακας οργάνων και το ελαφρώς υπερυψωμένο κάθισμα
αυξάνουν την αυτοπεποίθηση του οδηγού. Ανασχεδιασμένα, σπορ καθίσματα
με τολμηρά πλαϊνά μαξιλάρια και επενδύσεις γονάτων στα πλευρά της
κεντρικής κονσόλας επιτείνουν τη σπορ αίσθηση.
Κορυφαία υλικά, άριστη ποιότητα κατασκευής και περίτεχνες λεπτομέρειες
ορίζουν τον αναβαθμισμένο premium χαρακτήρα της νέας BMW X4. Οι
επιφάνειες του ταμπλό συγχωνεύονται στις επενδύσεις των θυρών, ενώ
ανάγλυφα λογότυπα Χ στις ηλεκτρολυτικά επιμεταλλωμένες επιφάνειες των
θυρών αποτελούν εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Περισσότερες πινελιές με
ηλεκτρολυτικά επιμεταλλωμένες λεπτομέρειες , η νέα δερμάτινη ταπετσαρία
Vernasca και ένα νέο ταμπλό με επένδυση Sensatec υπάρχουν στην πλούσια
λίστα προαιρετικού εξοπλισμού, όπως επίσης ο αυτόματος έλεγχος
κλιματισμού τριών ζωνών, ο ενεργός εξαερισμός καθίσματος, ο φωτισμός
περιβάλλοντος και το πακέτο Ambient Air, το BMW Display Key και η μεγάλη
πανοραμική κρυστάλλινη οροφή.
Μεγάλα ράφια, ευρύχωρες θήκες στις πόρτες, ποτηροθήκες και ποικίλοι
αποθηκευτικοί χώροι προδίδουν τις λειτουργικές αρετές της νέας BMW X4.
Πίσω, τρία καθίσματα κανονικών διαστάσεων προσφέρουν περισσότερο χώρο
για τα πόδια από πριν. Ο χώρος αποσκευών μπορεί να αυξηθεί από 525 σε
1.430 L με την αναδίπλωση των στάνταρ διαιρούμενων πλατών 40:20:40 των
πίσω καθισμάτων. Μία προαιρετική λειτουργία του χώρου αποσκευών επιτρέπει
επίσης ατομική ρύθμιση της γωνίας της πλάτης.
Οδηγική εμπειρία: δυναμική, αποδοτική, ευέλικτη.
Οι πελάτες θα μπορούν να επιλέγουν από τρεις βενζινοκινητήρες και τέσσερις
κινητήρες diesel στη φάση λανσαρίσματος της νέας BMW X4 ή αμέσως μετά.
Στην κορυφή της γκάμας βρίσκονται δύο μοντέλα BMW M Performance. Ο
εξακύλινδρος εν σειρά βενζινοκινητήρας της BMW X4 M40i (κατανάλωση
μικτού κύκλου: 9,2 – 9,0 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 213 – 209
g/km)* αποδίδει μέγιστη ισχύ 265 kW/360 hp.
Η BMW X4 M40d (κατανάλωση μικτού κύκλου: 6,6 – 6,4 l/100 km, εκπομπές
CO2 στο μικτό κύκλο: 173 – 170 g/km)* αντλεί ισχύ από μία straight-six diesel
μονάδα 240 kW/326 hp. Η BMW X4 xDrive30d (κατανάλωση μικτού κύκλου:
6,2 – 5,9 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 163 – 156 g/km)* ομοίως
παίρνει την ισχύ της από έναν εξακύλινδρο εν σειρά diesel, αυτή τη φορά με
195 kW/265 hp. Επιπλέον, η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει δύο
τετρακύλινδρους diesel που αποδίδουν 170 kW/231 hp στην BMW X4
xDrive25d (κατανάλωση μικτού κύκλου: 5,7 – 5,5 l/100 km, εκπομπές CO2 στο
μικτό κύκλο: 149 – 145 g/km)* και 140 kW/190 hp στη BMW X4 xDrive20d
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(κατανάλωση μικτού κύκλου: 5,6 – 5,4 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό
κύκλο: 149 – 142 g/km)*, και δύο τετρακύλινδρους βενζινοκινητήρες με ισχύ
185 kW/252 hp στην BMW X4 xDrive30i (κατανάλωση μικτού κύκλου: 7.3 –
7.2 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 168 – 164 g/km)* και 135
kW/184 hp στην BMW X4 xDrive20i (κατανάλωση μικτού κύκλου: 7.3 – 7.1
l/100 km εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 168 – 163 g/km)*. Όλες οι εκδόσεις
μεταφέρουν την κινητήρια ισχύ τους στο δρόμο μέσω ενός οκτατάχυτου
κιβωτίου Steptronic με χειριστήρια αλλαγών (shift paddles) στο τιμόνι και
ευφυές σύστημα τετρακίνησης στάνταρ.
Η νέα BMW X4 προσφέρει αισθητά αυξημένη ευελιξία σε συνδυασμό με
υψηλού επιπέδου οδηγική άνεση, χάρη στην τεχνολογία πλαισίου που έχει
αναβαθμιστεί συστηματικά και προσαρμοστει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του
Sports Activity Coupe και σε ένα κέντρο βάρους που είναι χαμηλότερο της
BMW X3.
Ο στάνταρ εξοπλισμός, πέρα από την ανάρτηση M Sport και τη λειτουργία
Performance Control, περιλαμβάνει σπορ σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητό
λόγο υποπολλαπλασιασμού. Φρένα M Sport και Adaptive Suspension με
ηλεκτρονικά ελεγχόμενους αποσβεστήρες διατίθενται προαιρετικά. Τα
μοντέλα BMW M Performance είναι στάνταρ εξοπλισμένα με ζάντες
αλουμινίου 20-ιντσών, ειδικά σχεδιασμένα φρένα M Sport και ένα μπλοκέ
διαφορικό M Sport που ελέγχει με ακρίβεια την ελκτική πρόσφυση των πίσω
τροχών για να μπορεί το αυτοκίνητο να βγαίνει από τις στροφές με δυναμικό
στυλ.
Ένα έξυπνο μίγμα υλικών είναι το μυστικό της σημαντικής μείωσης βάρους, όχι
μόνο στο πλαίσιο αλλά και στη δομή του αμαξώματος και σε πολυάριθμα
ακόμα εξαρτήματα. Χάρη στα μέτρα BMW EfficientLightweight, το νέο
μοντέλο είναι μέχρι 50 kg ελαφρύτερο από τον προκάτοχό του (και με
παραλλαγές εξοπλισμού). Οι αεροδυναμικές αρετές της νέας BMW X4 έχουν
αναβαθμιστεί, εγκαινιάζοντας νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία, με
συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd) 0,30.
Εκτεταμένο λειτουργικό σύστημα, προηγμένα συστήματα
υποστήριξης οδηγού και νέες λειτουργίες BMW ConnectedDrive.
Το λειτουργικό σύστημα iDrive της νέας BMW X4 περιλαμβάνει ανεξάρτητη
οθόνη Control Display που διατίθεται προαιρετικά σε έκδοση 10.25-ιντσών με
λειτουργία αφής (touchscreen). Το σύστημα voice control έχει βελτιωθεί
περαιτέρω και μπορεί να ακολουθεί μη τυποποιημένες οδηγίες. Το σύστημα
αναγνώρισης χειρονομιών BMW, το ταμπλό πολλαπλών λειτουργιών και η
τελευταία γενιά BMW Head-Up Display είναι προαιρετικές επιλογές.
Η σειρά συστημάτων υποστήριξης οδηγού για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια
έχει επεκταθεί για μία φορά ακόμα. Το πακέτο ασφάλειας Driving Assistant
Plus περιλαμβάνει τη νέα γενιά Active Cruise Control με λειτουργία Stop &
Go, Steering & lane control assistant, Lane Keeping Assistant με ενεργή
προστασία από πλευρική σύγκρουση, και συστήματα προειδοποίησης
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Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας και Διασταυρώσεων. Το νέο στοιχείο Parking
Assistant Plus περιλαμβάνει λειτουργίες Top View, Panorama View και 3D
View. Η λειτουργία Remote 3D View προσφέρει στους οδηγούς τη
δυνατότητα να ενεργοποιήσουν μία τρισδιάστατη ζωντανή εικόνα του
αυτοκινήτου τους και της γύρω περιοχής στο smartphone τους. Επίσης,
προαιρετικά, διατίθεται προεγκατάσταση WiFi hotspot που επιτρέπει ταχεία
online συνδεσιμότητα για ψηφιακές συσκευές και σύστημα τηλεφώνου με
ασύρματη φόρτιση για συμβατά smartphone.
Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από το BMW ConnectedDrive παρέχουν
ολοκληρωμένη υποστήριξη με προγραμματισμό προσωπικής μετακίνησης. Οι
στάνταρ υπηρεσίες ConnectedDrive Services αποτελούν τη βάση για
πρόσβαση σε λειτουργίες όπως Real Time Traffic Information, On-Street
Parking Information και Concierge Services.
Ο ψηφιακός βοηθός BMW Connected συνδέει το όχημα με σημεία επαφής –
όπως smartphones, smartwatches και φωνητικά ελεγχόμενα personal
assistants – μέσω της ευέλικτης πλατφόρμας Open Mobility Cloud. Τα
πρόσθετα χαρακτηριστικά του BMW Connected+ προσφέρουν ακόμα
μεγαλύτερο βαθμό εξατομίκευσης. Η BMW είναι επίσης η πρώτη
κατασκευάστρια εταιρία αυτοκινήτων που προσφέρει μία ασφαλή σύνδεση
server για ανταλλαγή και επεξεργασία emails, καταχωρήσεις και στοιχεία
επαφών – χάρη στη λειτουργία Microsoft Office 365, την οποία οι χρήστες
μπορούν να επιλέγουν από το ConnectedDrive Store.
Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών CO2, ηλεκτρικής κατανάλωσης και αυτονομίας καθορίστηκαν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
(EC) 715/2007 στην ισχύουσα έκδοση την εποχή της έγκρισης τύπου. Οι τιμές αναφέρονται σε ένα όχημα με βασικό εξοπλισμό στη Γερμανία
και διαφέρουν ανάλογα με τις διαστάσεις ζαντών / ελαστικών και επιλεγμένων στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού. Οι τιμές για οχήματα που
επισημαίνονται με (**) ήδη βασίζονται στη νέα οδηγία WLTP και έχει γίνει αναγωγή στις αντίστοιχες τιμές NEDC για λόγους σύγκρισης.
Αναφορικά με αυτά τα οχήματα, για σχετικούς φόρους και τα όποια ειδικά τέλη που βασίζονται σε εκπομπές CO2, οι τιμές CO2 ίσως διαφέρουν
από αυτές που αναφέρονται εδώ. Οι προδιαγραφές εκπομπών CO2 προσδιορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/EC και την Pkw-EnVKV,
και βασίζονται στις τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO2 που ορίζει ο κύκλος NEDC.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης, ειδικές τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος
των νέων επιβατικών αυτοκινήτων παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο " Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric
power consumption of new passenger cars ", που διατίθεται σε όλο το δίκτυο εμπόρων από τη Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT),
Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen και στη http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.
ManualCO2 (PDF - 2.7 MB ή στο http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html

