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Mennyei luxus: bemutatkozik a BMW
Individual M850i xDrive Coupé Night Sky

A fényűző sportautó ragyogóan egyedi különkiadása valódi meteoritfelületekkel, földöntúli mintázattal és világító csillagképekkel emeli új
dimenzióba a kerekeken guruló exkluzivitás fogalmát.
A München melletti Garching városában működő BMW Individual Manufaktur
már több mint 25 éve készít kivételesen magas minőségű gépkocsifelszereltségi opciókat, rendkívüli limitált szériákat és látványos különkiadásokat
– minden esetben olyan, hamisítatlanul egyedi dizájn-megoldásokkal, amelyek a
világ legjobb, legértékesebb anyagaival büszkélkedhetnek. Az autóipar
mértékadó stílusikonja most az exkluzivitás új dimenzióját nyitja meg rajongói és
ügyfelei előtt, minden eddiginél távolabbra tekintve varázsolva négy kerékre a
csillagos égbolt hangulatát: a BMW Individual M850i xDrive Coupé Night Sky
(átlagos üzemanyag-fogyasztás: 9,7 – 9,8 liter / 100 km; kombinált károsanyagkibocsátás: 221 – 224 gramm / km) egyes elemei valódi meteoritból készültek.
A világegyetem végtelen mélysége iránt érzett emberi csodálat az egyedi
különkiadás középkonzolján világító csillagképekben, valamint az égitestek
ihlette kárpitelemeken, üléstámlákon, féktárcsákon és karosszériakiegészítőkön is visszaköszön.
A bajor prémiumgyártó a 2019. január 3-4. között várható, kivételesen intenzív
meteorzápor előtti órákban leplezi le a BMW Individual M850i xDrive Coupé
Night Sky különkiadást. Amint a Föld érintőlegesen keresztezi a 2003 EH nevű
kisbolygó pályáját és az aszteroida törmelékei bolygónk légkörébe érve elégnek,
több száz hullócsillag égi tüneménye ragyogja be az éjszakát. Olykor előfordul,
hogy az égésből hátramaradt, kisebb szikladarabok áthatolnak bolygónk
védőpajzsán és meteoritokként a felszínbe csapódnak: a BMW Individual M850i
xDrive Coupé Night Sky utasterét ilyen földöntúli törmelékek díszítik.
A mennyei anyagok használatával a BMW Individual Manufaktur egyedülálló,
megismételhetetlenül különleges autót készített, újfent kitolva az
utastértervezés terén elképzelt elméleti és gyakorlati határokat. A különkiadás
középkonzoljának betételemét, a V8-as benzinmotort életre keltő Start / Stop
gombot, a nyolcfokozatú Steptronic automataváltó előválasztó karját és a BMW
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iDrive operációs rendszer érintés-érzékeny vezérlőtárcsáját egytől egyig
meteoritból formálták meg a tervezők, amellyel az autóipar nem csupán látható,
de kézzel is fogható különlegességét váltották valóra. A földöntúli anyag a
küszöbléceken is visszaköszön, elegánsan világító típusnév kíséretében. A
BMW Individual M850i xDrive Coupé Night Sky mindezekkel a kerekeken
guruló luxus és az exkluzivitás vadonatúj, egyedülálló szintjének szimbólumává
lépett elő.
BMW Individual Manufaktur: az önálló karakterrel büszkélkedő,
egyedi különkiadások otthona
A megismételhetetlen járműkülönlegességeket alkotó BMW Individual
Manufaktur fennállása óta az olyan egyedi különkiadások megtervezését és
elkészítését helyezi előtérbe, amelyek méltóképpen fejezik ki a BMW
ügyfeleinek egyedülálló stílusjegyeit. A cég küldetése, hogy még a legegyedibb
ügyféligényeket is valóra váltsa. A BMW Individual szakemberei lépésről lépésre
együtt dolgoznak a leendő autótulajdonosokkal, hogy a rendkívüli
karosszériafényezéstől és az utastér egzotikus anyaghasználatától kezdve, a
különleges felszereltségi opciókon, kiegészítőkön és varrásmintákon keresztül,
egészen az egyedi formákig és gyártási megoldásokig, minden tekintetben
mértékadó megoldások szülessenek. A tervezési és gyártási folyamatokat a
kreativitás, a részletekre való odafigyelés, a legmagasabb szintű szaktudás, a
kiváló minőség iránti rendíthetetlen elköteleződés és az egyediségben rejlő
büszkeség egysége járja át, amely végül egy ízig-vérig hamisítatlan
autókülönlegességben ölt testet.
Az újabbnál újabb kreatív lehetőségek, a forradalmi anyagkombinációk és az
iránymutató gyártási technológiák iránti folyamatos kutatás eredményeként a
BMW Individual időről időre együttműködik az eltérő szegmensek legnagyobb
dizájnikonjaival és híres luxusvállalataival, a közreműködő művészek és tudósok
az új termékek kifejlesztéséhez szükséges szaktudás átadásával exkluzív
különkiadások létrejöttéhez járulnak hozzá. A BMW Individual M850i xDrive
Coupé Night Sky megalkotásakor a BMW Individual az ugyancsak Garching
városában működő Max Planck Földönkívüli Fizikatudományi Intézet kutatóinak
szaktudását hívta segítségül.
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Megismételhetetlen opció: a Widmanstätten-mintázatú felület
A BMW Individual M850i xDrive Coupé Night Sky utasterében használt
meteoritok mintájára a tervezők a különkiadás számos karosszéria-kiegészítőjét
és utastéri elemét a kizárólag földöntúli objektumokon fellelhető
Widmanstätten-mintázat szerint váltották valóra. Az egyenes vonalakból álló,
mérnökien pontos geometriai formákat alkotó struktúra a jégkristályokat idézi és
az egyes vas-meteoritok megcsiszolásával vagy savas vegyületek kémhatására
válik láthatóvá. E rendkívül különleges természeti forma a meteoritot alkotó
fémötvözet extrém lassú lehűlése következtében jön létre, amely folyamat még
mesterséges körülmények közepette sem reprodukálható a Földön. A
csillagközi anyagok jellegzetes mintázatát elsőként a XIX. század elején kezdték
el megfigyelni a tudósok, köztük az osztrák születésű Alois von Beckh
Widmanstätten is, aki után a jelenséget elnevezték.
A Widmanstätten-mintázat egyedi különlegessége kiválóan szimbolizálja a
BMW Individual folyamatos, soha korábban nem látott dizájnmegoldások
megalkotását szorgalmazó innovációs törekvését. A mintázat a BMW Individual
M850i xDrive Coupé Night Sky kézzel varrt tetőkárpitjában, a középkonzol
egyes elemein, a külső visszapillantó-házakban, az első lökhárító középső
légbeömlő-rácsozásában és az első koptatókban, az Air Breathers légkivezető
nyílások fészkeinek első betétfelében, valamint a négy féktárcsában is
visszaköszön. Az egyedi karosszéria-kiegészítőket kifejezetten a BMW
Individual M850i xDrive Coupé Night Sky különkiadáshoz álmodták meg a
tervezők és egytől egyig háromdimenziós nyomtatással készültek.
A motorsport élvonalában felhalmozott tapasztalat és a jövőbe
mutató gyártási technológiák találkozása: a háromdimenziós
nyomtatással készült, ultrakönnyű féknyergek, innovatív bionikus
kialakítással
A BMW Individual M850i xDrive Coupé Night Sky féknyergei ugyancsak additív
gyártási technológiával készültek: a háromdimenziós nyomtatás új szintre emeli
a BMW modelljeiben átfogóan alkalmazott, intelligens könnyűszerkezetes
járműépítés elveit. A bionikus kialakítással megtervezett, alumíniumból készült
féknyergeket a BMW Motorsport fejlesztette ki és az elképzelhető legkönnyebb
alternatívához viszonyítva is több mint 30 százalékkal könnyebbek. A rugózatlan
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tömegben így elért, jelentős súlycsökkentés a különkiadás menetdinamikáját és
utazási komfortját is érezhető mértékben javítja.
Az úttörő, bionikus kialakítású féknyergek kifejlesztésekor és legyártásakor a
BMW Group a motorsport élvonalában felhalmozott több évtizedes tapasztalat
és a háromdimenziós nyomtatással előállított alumínium alkatrészek
alkalmazása terén kitanult szaktudás kettősére támaszkodott. A
csúcstechnológiás alkatrész megtervezésekor a mérnököknek lehetőségük nyílt
a technikai követelményeknek megfelelő legalacsonyabb saját tömeg
kivitelezésére, tekintve, hogy a gyártási folyamatban kizárólag a nyers
alkatrészanyaggal kellett számolniuk. A végeredmény, amelyet a csontszerkezet
mintájára hoztak létre – az alkatrész merevsége és saját tömege közötti
optimális egyensúly fenntartása szerint –, az autóiparban megszokott öntvénytechnológiákkal nem, csupán additív gyártási technológiával állítható elő. A
háromdimenziós nyomtatás ráadásul azt is lehetővé tette, hogy a mérnökök a
fékfolyadék-csatornát is a féknyereg szerkezetébe integrálják. Az innovatív
alkatrész létrehozásában az additív gyártási technológia ismét kulcsfontosságú
tényezőként közreműködött, nem csupán a könnyűszerkezetes fékrendszer
beépíthetőségét, de merevségét is tovább javítva.
Forradalmi innovációk az egyediség érdekében: háromszínű bőrkárpit
és LED-technológiás csillagképek a középkonzolon
A BMW Individual M850i xDrive Coupé Night Sky utasterét már első pillantásra
a BMW Individual finomszemcsés Merino bőrkárpitozás teszi ellenállhatatlanná,
amelyet a tervezők az Opal White, a Midnight Blue és a Silver árnyalathármas
szerint álmodtak meg. A különkiadás egyediségét meghatározó
Widmanstätten-mintázat a kézzel varrt üléskárpitok középső részein is
megjelenik.
A dizájnerek egyedi eljárás szerint tervezték meg a középkonzol
könyöktámaszait, hogy a csillagos égbolt ihlette elemek ragyogással töltsék
meg az utasteret: a luxus sportautó varázslatos hangulatát a felületbe épített
LED-technológiás csillagképek fokozzák. A fejedelmi atmoszférát Midnight Blue
árnyalatú, dús szőnyegek emelik felülmúlhatatlan szintre.
A BMW Individual M850i xDrive Coupé Night Sky karosszériafényezése az
éjszakai égbolt magával ragadó lenyomata. A BMW Individual speciális
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karosszériafényezési technológiája mesterien kombinálja az alapként felvitt akril
Black és a mélységi hatást keltő San Marino Blue kettős árnyalatát, utóbbit a
szakemberek az autó aljától a kerékjárati ívek tetejéig fokozatos átmenetben
fújták fel. A jól látható fénymélységet végül három réteg lakkal érték el, egyre
nagyobb pigmentszemcsék alkalmazásával.
Tökéletes alap egy lebilincselő különkiadáshoz: a BMW M850i xDrive
Coupé luxus sportautó
Az új BMW M850i xDrive Coupé kiváló műszaki alapot biztosított a BMW
Individual Manufaktur lélegzetelállító különkiadásához. 390 kW / 530 lóerő
maximális teljesítményre képes V8-as benzinmotorjával, versenypályán
finomhangolt futómű-technológiájával és BMW xDrive intelligens
összkerékhajtásával a négyüléses luxusautó a sportosság, az érzelmekben
gazdag kisugárzás és a BMW modelljei által fémjelzett vezetési élmény hármas
egységét kínálja fel a luxusszegmensben. A BMW M8 sportmodellel és a BMW
M8 GTE versenyautóval párhuzamosan fejlesztett BMW M850i xDrive Coupé
egy tökéletesre hangolt járműkoncepcióra épül, amely a hétköznapok útjain
váltja valóra a zárt aszfaltcsíkok menetteljesítményét. Kifinomult futóműtechnológiájának köszönhetően a luxus sportkupé a sportosság és a
menetkomfort egészen egyedülálló harmóniájával büszkélkedhet, amelynek
részeként a modell letaglózó dinamikája kimagasló hétköznapi
használhatósággal és még a leghosszabbra nyúló utazások alkalmával is
fejedelmi kényelemmel párosul.
A BMW M850i xDrive Coupé érzelmekben gazdag kisugárzása a bajor
prémiumgyártó új formanyelvének gyümölcse, amely mérnöki pontossággal
megtervezett vonalvezetés és abszolút letisztultság mentén kelti életre a
magabiztos sportosság, az érzéki varázslat és a hamisítatlan exkluzivitás
egységét. És ahogyan az opcionális extrafelszereltség részeként
megrendelhető, szénszál-erősítésű műanyagból készült tető, úgy számos
egyéb típus-specifikus részlet is elérhető a modell aerodinamikájának javítása,
illetve saját tömegének csökkentése érdekében. Az újdonság alacsony
súlypontjával, hosszú tengelytávolságával és széles nyomtávjaival kiegészülve a
BMW M850i xDrive Coupé mindezekkel együtt hatékonyabban váltja valóra a
sportos teljesítmény és a luxus menetkomfort párosát, mint bármelyik másik
modell a szegmensben.
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Az átlagos üzemanyag-fogyasztásra és kombinált károsanyag-kibocsátásra vonatkozó értékeket a valós körülmények közötti
legdinamikusabb járműhasználat eredményeit vizsgáló, globális szabvány szerint működő tesztciklus (WLTP – Worldwide
Harmonized Light Vehicle Test Procedure) mérései szerint számolták ki, majd az adatokat a legmodernebb autók
menetteljesítményét vizsgáló EU-ciklus (NEDC – New European Driving Cycle) megegyező értékei szerint konvertálták át. Az
adatok a gumiabroncs-típusoktól is függnek.
További információ az új személygépkocsik hivatalos üzemanyag-fogyasztási, fajlagos szén-dioxid-kibocsátási, illetve
elektromosáram-fogyasztási adatairól a „LeitfadenüberKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den
StromverbrauchneuerPersonenkraftwagen” (Tájékoztató az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásáról, szén-dioxidkibocsátásáról és elektromosáram-fogyasztásáról) (Guidelineforfuelconsumption, CO2 emissions and
electricpowerconsumption of newpassengercars), kiadványban található, amely minden értékesítési helyen, valamint a
Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) társaságtól (D-73760 Ostfildern-Scharnhausen, HellmuthHirthStr. 1.) vagy a
http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.htmlinternetes oldalról szerezhető be: Leitfaden
CO2 (Guideline CO2) (PDF – 2,7 MB)
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A BMW, a MINI, a Rolls-Royce és a BMW Motorrad márkák tulajdonosaként a BMW Group a világ
vezető prémium autó- és motorkerékpár-gyártó vállalata, amely prémium pénzügyi és mobilitási
szolgáltatásokat is kínál. Világcégként a BMW Group 14 országban összesen 30 járműgyártó és összeszerelő létesítményt üzemeltet, termékeit pedig értékesítési hálózatán keresztül a világ több
mint 140 országában forgalmazza.
2017-ben a BMW Group 2 463 526 darab autót és 164 153 darab motorkerékpárt értékesített
világszerte. A vállalat 98,678 milliárd eurós összbevételével a 2017-es pénzügyi évben 10,655
milliárd eurós nyereséget termelt. A 2017. december 31-i összesítés szerint a BMW Group
világszerte 129 932 embert foglalkoztat.
A BMW Group sikerét hosszú távú gondolkodással és felelős működéssel alapozta meg. A vállalat
stratégiájának alapvető része a környezetvédelmi szempontból és szociálisan is fenntartható
értéklánc, a termékei által képviselt, mindenre kiterjedő felelősség és az erőforrások megőrzése
iránti elkötelezettség.
www.bmw.hu
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

