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1. Íme az új BMW 330e limuzin, az eddigi
legsportosabb és leghatékonyabb
BMW eDrive hajtáslánc-technológiával

A bajor prémiumgyártó legnépszerűbb sportlimuzinjának portfóliója
egy forradalmian innovatív plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával
bővül, amely 50 százalékkal nagyobb tisztán elektromos
hatótávolságot, 15 százalékkal alacsonyabb károsanyag-kibocsátási
értéket és 292 lóerőnyi rendszerteljesítménnyel gazdálkodó,
lebilincselő gyorsulási élményt garantál.
Az új BMW 3-as limuzint az utánozhatatlan menetdinamika és a példaértékű
hatékonyság kettőse jellemzi, a magával ragadó újdonság eme meghatározó
jegyei pedig a portfólión frissen bemutatkozó plug-in hibrid hajtáslánctechnológia kvalitásaival merőben új, jövőbe mutató, minden korábbinál mélyebb
értelmet nyernek. A bajor prémiumgyártó tervezőmérnökei a legkorszerűbb
BMW eDrive hajtáslánc-technológia innovációit egy négyhengeres
benzinmotorral párosították, hogy a BMW 330e limuzin új generációja
jelentősen intenzívebb sportosságról tegyen tanúbizonyságot és a zéró
emissziójú mobilitás minden korábbinál gazdagabb vezetési élményét váltsa
valóra (világszerte úton a piaci bevezetés felé). Az alapfelszereltségként kínált
XtraBoost teljesítménynövelő funkció – amely ebben a modellben ünnepli
világpremierjét – eközben átmenetileg 215 kW-ra / 292 lóerőre képes növelni a
plug-in hibrid hajtáslánc-technológia maximális rendszerteljesítményét. Az új
BMW 330e limuzin sportos vezethetőségének záloga a hajtáslánc-technológia
villámgyors reakciókészsége, amelyhez az elődmodell értékénél 50 százalékkal
nagyobb, immár 66 kilométer* tisztán elektromos hatótávolság, illetve több mint
15 százalékkal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás
társul (100 kilométerenként átlag 1,6 – 1,9 liter és kilométerenkénti kombinált
37 – 43 gramm)*.
Az elektromos motor és a belsőégésű erőforrás intelligens vezérlésű
együttműködése az új BMW 330e limuzinban új szintre lép, hiszen a villamos
energiával hajtott erőforrás immár nem csupán a hajtáslánc-technológia
hatékonyságát, de a vezetés élményét is jelentős mértékben fokozza. A
forradalmi plug-in hibrid hajtáslánc-technológia a 2.0 liter hengerűrtartalmú,
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négyhengeres, BMW TwinPower Turbo technológiával dolgozó benzinmotor
135 kW / 184 lóerő maximális teljesítményét az elektromos motor 83 kW / 113
lóerő maximális teljesítményével egyesíti, amelyhez 420 Nm kombinált csúcs
forgatónyomaték társul.
Világpremier az új BMW 330e limuzinban: az XtraBoost
teljesítménynövelő funkció
Az XtraBoost teljesítménynövelő funkció egy vadonatúj technológiai megoldás,
amelyet a bajor prémiumgyártó az új BMW 330e limuzin széleskörű
alapfelszereltségének részeként kínál a vezetés szerelmeseinek. A funkció a
modell legdinamikusabb karakterét helyezi előtérbe, ehhez pedig a vezetőnek
semmi mást nem kell tennie, csupán aktiválni a vezetési élménykapcsolóval
(Driving Experience Control) előhívható SPORT vezetési üzemmódot, amelyben
a gázpedál lepadlózására az XtraBoost teljesítménynövelő funkció átmenetileg,
maximum 10 másodpercen keresztül 30 kW / 40 lóerő teljesítmény-többlettel
toldja meg a belsőégésű erőforrás és az elektromos motor 185 kW / 252 lóerő
maximális rendszerteljesítményét. A végeredmény a BMW 3-as limuzin által
fémjelzett, legendás hajtáslánc-karakterisztika, amely a BMW hibridmodelltörténetében most először váltja valóra a hihetetlenül sportos vezethetőség, a
precíz gázpedál-érzékenység és a nyolcfokozatú Steptronic automataváltó
típus-specifikus váltási programjának egységét, fékezéskor automatikus
motorfék-aktiváló visszaváltásokkal.
Az XtraBoost teljesítménynövelő funkció azonnal érezhető hatása jelentősen
intenzívebb vezetési élményt garantál, mint egy hasonlóan erős belsőégésű
erőforrással szerelt modell lepadlózása. Ha például a bajor prémiumgyártó
ügyfele 20 km/órás sebességnél lép rá keményen a gázpedálra, az új BMW
330e limuzin egy másodperc alatt kétszer olyan intenzív gyorsulási élményt ígér,
mint egy 300 lóerő körüli maximális teljesítményre képes belsőégésű
erőforrással szerelt modell. Három másodperc alatt a forradalmi plug-in hibrid
hajtáslánc-technológiával szerelt újdonság így egy teljes autóhossznyi előnyre
tesz szert. Az XtraBoost teljesítménynövelő funkció a nagyfeszültségű lítium-ion
akkumulátor minimális töltöttségi szintjénél is elérhető, padlógázra és az
automataváltó előválasztó karjának M és S állásában egyaránt.
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Az új BMW 330e limuzin 5,9 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100
km/órás tempóra, végsebessége pedig 230 km/óra. A vezetés élményét típusspecifikus, érzelmekben gazdag motorhang teszi teljessé. Az újdonság
sportosan dinamikus énje a plug-in hibrid hajtáslánc-technológia kiforrott
kvalitásai mentén kel életre.
Tisztán elektromos meghajtás akár 140 km/órás sebességgel
HYBRID vezetési üzemmódban az új BMW 330e limuzin 110 km/órás
sebességig képes fenntartani a tisztán elektromos meghajtást – ez 30 km/órával
haladja meg az elődmodell hasonló értékét. ELECTRIC vezetési üzemmódban a
zéró emissziójú mobilitás 140 km/órás sebességig kitolható, amely az
elődmodell 120 km/órás értékéhez viszonyítva 20 km/órás növekedés. Az új
BMW 330e limuzin széleskörű alapfelszereltségének hibrid-specifikus tételei
között az akusztikus gyalogosfigyelmeztető rendszer is megtalálható: alacsony
sebességű tisztán elektromos meghajtás esetén egy kifejezetten a hálózatról
tölthető BMW modellek számára kifejlesztett hangjelzés figyelmezteti az autó
környezetében közlekedő forgalmat a jármű jelenlétére. A külső hangsugárzóból
érkező jelzés az utastérbe nem szűrődik be, így nem zavarja a bajor
prémiumgyártó ügyfeleinek páratlan menetkomfortját.
Az új BMW 330e limuzin elektromos motorját helytakarékossági okokból a
nyolcfokozatú Steptronic automataváltóba építették be a mérnökök. Az
intelligens járműtervezésnek köszönhetően a hibrid-specifikus automataváltó
mindössze 15 milliméterrel hosszabb a belsőégésű erőforrással szerelt új BMW
3-as limuzinokban dolgozó automataváltónál. Fékezéskor az elektromos motor
generátorként működik és a fékezési energiát rendkívüli hatékonysággal táplálja
vissza a nagyfeszültségű akkumulátorba. Az energiatároló egység emellett
hagyományos háztartási aljzatról is feltölthető. A forradalmi hajtáslánctechnológia elektromos egységei mellett a fedélzeten található 12 voltos
csatlakozókat is a lítium-ion akkumulátor látja el energiával, így nincs szükség a
belsőégésű erőforrással hajtott modellekben megszokott generátorra, amely
még tovább fokozza a hajtáslánc-technológia hatékonyságát.
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50 százalékkal nagyobb tisztán elektromos hatótávolság és 15
százalékkal alacsonyabb emisszió
12,0 kilowattóra bruttó energiateljesítményű lítium-ion akkumulátorának
köszönhetően az új BMW 330e limuzin az energiatároló egység egyetlen
feltöltésével elődmodelljéhez képest több mint 50 százalékkal nagyobb, immár
59 – 66 kilométer* tisztán elektromos hatótávolságot kínál. A plug-in hibrid
hajtáslánc-technológiával szerelt sportlimuzin második generációja eközben
több mint 15 százalékkal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és károsanyagkibocsátást is garantál, amely átlagos 100 kilométerre vetítve 1,6 – 1,9 literben*
és kilométerenkénti 37 – 43 grammban* érhető tetten. 100 kilométerenként az
új BMW 330e limuzin kombinált energiafogyasztása 14,8 – 15,4 kWh.
Az új BMW 330e limuzin nagyfeszültségű akkumulátorát a hátsó üléssor alá, a
benzinmotor üzemanyagtartályát pedig a hátsó tengely fölé építették be a
tervezők. Mindez azt jelenti, hogy a plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával
szerelt új BMW 3-as limuzin csomagtere csupán néhány literrel marad el a
belsőégésű erőforrással szerelt testvérmodellek hasonló értékétől. Az
alapesetben 375 liter térfogatú csomagtér a 40:20:40 arányban osztott hátsó
üléstámla ledöntésével tovább bővíthető.
A plug-in hibrid hajtáslánccal szerelt új BMW 3-as limuzint megrendelő ügyfelek
előtt gyakorlatilag az új BMW 3-as limuzinhoz elérhető összes extrafelszereltségi
opció nyitva áll. Az új BMW 330e limuzin alapfelszereltségének alternatíváiként
az Advantage, a Sport Line, a Luxury Line és az M Sport felszereltségi
csomagok válnak elérhetővé, sőt mi több, az újdonság többek között változó
áttételű sportkormánnyal és BMW M sport fékrendszerrel dolgozó, adaptív
BMW M futóművel is megrendelhető. 2019 novemberétől az új BMW 330e
limuzin opcionális extrafelszereltségi tételei között az elektromosan
működtethető vonóhorog is megjelenik, a plug-in hibrid hajtáslánccal szerelt új
BMW 3-as limuzin mögé maximum 750 kilogramm súlyú vontatmány
csatlakoztatható.
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Kiegészítő fűtés és légkondicionáló már alapfelszereltségként
Az új BMW 330e limuzinhoz a komfort- és biztonságoptimalizáló vezetést
támogató rendszerek teljes palettája elérhető, a kormányzó- és sávtartó
asszisztenssel (Steering and Lane Control Assistant) dolgozó Driving Assistant
Professional csomagtól kezdve, egészen a tolatási segédletet (Reversing
Assistant) is magába foglaló parkolóasszisztensig (Parking Assistant). Az
újdonság alapfelszereltségének részeként a fedélzeti technológiák indulás előtt
képesek a kívánt hőmérsékletűre hűteni vagy fűteni az utasteret, a kiegészítő
fűtésnek és a légkondicionáló berendezésnek köszönhetően. Mindkét
technológia energiaellátásáról a nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátor
gondoskodik. Alacsony külső hőmérséklet esetén ez azt jelenti, hogy a
kiegészítő fűtés könnyedén, felhasználóbarát módon képes felmelegíteni az
utasteret a bajor prémiumgyártó ügyfelének érkezésére, még akkor is, ha a
nagyfeszültségű akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Magasabb külső
hőmérséklet esetén ugyanez a technológia képes az utastér lehűtésére is.
Az új BMW 330e limuzin piaci bevezetésével párhuzamosan olyan új digitális
szolgáltatások is világpremierjüket ünneplik, amelyek minden korábbinál
egyszerűbbé és vonzóbbá teszik a nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátor
utazás közbeni töltését. A nyilvános járműtöltő oszlopok keresésekor a
navigációs rendszer automatikusan felajánlja a kiválasztható lehetőségek
környékén található hoteleket, éttermeket, kávézókat és kulturális látnivalókat, az
elérhető járműtöltő állomásokhoz vezető útvonalakat pedig a központi kijelzőn
mutatja. A technológia mindezeken felül a kiválasztott járműtöltő oszlopok
elérhetőségét és az érkezés becsült idejét is megjeleníti, a bajor prémiumgyártó
ügyfelének pedig arra is lehetősége nyílik, hogy a járműtöltési infrastruktúra
operátorával egyeztetve, korlátozott időre lefoglalja a kiválasztott állomást.
Az új BMW 330e limuzinban bemutatkozó, forradalmian innovatív plug-in hibrid
hajtáslánc-technológia 2020 nyarától az új BMW 330e Touring modellben is
elérhetővé válik. Ez lesz a BMW portfóliójának első plug-in hibrid hajtáslánctechnológiával szerelt Touring modellje, amellyel a bajor prémiumgyártó újabb
lépést tesz széleskörű modellkínálata további, hálózatról tölthető hajtáslánctechnológiákkal történő kibővítése felé.
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A plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával dolgozó BMW modellek
előnyei a hétköznapokban
A különféle plug-in hibrid hajtáslánc-technológiákkal felvértezett BMW modellek
számos hozzáadott értékkel kecsegtetnek a hétköznapokban:
•

Költséghatékonyság: a plug-in hibrid hajtáslánc-technológia otthoni vagy
munkahelyi feltöltése költséghatékonyabb nagyvárosi közlekedést tesz
lehetővé, mint a benzinmotorral vagy dízelmotorral szerelt hajtásláncok.

•

Az utastér már indulás előtt a kívánt hőmérséklettel várja a bajor
prémiumgyártó ügyfeleit: a kiegészítő fűtés és a kiegészítő
légkondicionáló berendezés az alapfelszereltség része.

•

A fékezés hozzáadott előnye: fékezés közben a hajtáslánc a felszabaduló
energiát a nagyfeszültségű akkumulátorba táplálja vissza. A belsőégésű
erőforrással szerelt modellek esetében a fékezés csupán hőt és fékport
termel.

•

Két világ legjobbjai: a plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával felszerelt
BMW modellek a nagyvárosokban a vezetés tisztán elektromos
meghajtású élményét, hosszabb utazások alkalmával pedig a márkára
jellemző, sportos vezetési élményt ígérik.

•

Út a jövőbe: tekintve, hogy a plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával
felszerelt BMW modellek képesek emisszió nélkül közlekedni, az egyes
nagyvárosok „zöld zónáiba” is jogosultak behajtani, ráadásul parkolásiés útdíj-kedvezményekben is részesülnek.

•

Jobb életminőség: a tisztán elektromos meghajtás alkalmazásával a
bajor prémiumgyártó ügyfelei nagymértékben hozzájárulnak a
nagyvárosok légszennyezettségi értékének és forgalmi zajának
csökkentéséhez.
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Jövőbiztos hajtáslánc-technológia: károsanyag-kibocsátástól mentes
közlekedés a nagyvárosok „zöld zónáiban” a BMW eDrive Zones
funkciónak köszönhetően
Az új BMW 330e limuzin az egyes nagyvárosokban kialakított, kizárólag tisztán
elektromos meghajtással látogatható „zöld zónák” meghódítására is kiválóan
alkalmas. A vadonatúj BMW eDrive Zones funkciónak köszönhetően (amely
2020-tól a plug-in hibrid hajtáslánc-technológiákkal szerelt összes BMW modell
alapfelszereltségének része lesz és utólagosan is beépíthetővé válik) a hálózatról
tölthető újdonság geofencing technológiája automatikusan felismeri a teljes
mértékben emisszió-mentes mobilitás „zöld zónáit”. Amint a gépkocsi egy ilyen
zónába érkezik, a hajtáslánc automatikusan tisztán elektromos meghajtásra vált
át, ezzel a plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt modellek is a tisztán
elektromos meghajtású járművek előnyeit élvezhetik (a helyi szabályozások
függvényében). A vadonatúj funkcióval még tovább bővül a plug-in hibrid
hajtáslánc-technológiával szerelt BMW modellek hétköznapi
használhatóságának köre, a tisztán elektromos meghajtással megtett utak egyre
nagyobb aránya pedig nem csupán a hajtáslánc hatékony működését, de a bajor
prémiumgyártó ügyfeleinek költséghatékony közlekedését is növeli. Mindez
ráadásul a nagyvárosok levegő- és életminőségét is jelentős mértékben javítja, a
tisztán elektromos meghajtású gépkocsik metropoliszokban jelentkező
hatékonysága így sem a benzines, sem a dízelüzemű hajtásláncokéhoz nem
fogható.
Az új BMW 330e limuzin minden korábbinál alacsonyabb emissziós
lábnyoma
A plug-in hibrid hajtáslánc-technológiákkal felszerelt gépkocsik „valós”
környezetvédelmi hatását időről időre megkérdőjelezik, főként azokon a
piacokon, amelyeken továbbra is elenyésző a villamosenergia-hálózatban
alkalmazott megújuló energia aránya. A BMW Group az új BMW 330e limuzin
teljes életciklusának emissziós lábnyomát kiszámolta, a nyersanyagkitermeléstől kezdve, a beszállítói hálózat és a tömegtermelési lánc
működtetésén keresztül, egészen a technológia elhasználódásáig és
újrahasznosításáig.
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A kalkuláció rámutatott, hogy az új BMW 330e limuzin emissziós lábnyoma egy
átlagos európai gépkocsi-életciklus tekintetében 20 százalékkal alacsonyabb,
mint a BMW 330i limuzin esetében. Sőt mi több, ha a bajor prémiumgyártó
ügyfele megújuló energia felhasználásával tölti fel az új BMW 330e limuzin
nagyfeszültségű akkumulátorát, ez a különbség egészen 60 százalékra nő.
*Az átlagos üzemanyag-fogyasztásra, kombinált energiafogyasztásra és károsanyag-kibocsátásra, illetve tisztán elektromos
meghajtással megtehető hatótávolságra 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 „Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch
neuer Personenkraftwagen” (Tájékoztató az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásáról, szén-dioxid-kibocsátásáról és
elektromosáram-fogyasztásáról) (Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power consumption of new
passenger cars), kiadványban található, amely minden értékesítési helyen, valamint a Deutsche Automobil Treuhand GmbH
(DAT) társaságtól (D-73760 Ostfildern-Scharnhausen, Hellmuth Hirth Str. 1.) vagy
a http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html internetes oldalról szerezhető be: Leitfaden
CO2 (Guideline CO2) (PDF – 2,7 MB)
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2. Műszaki adatok
Az új BMW 3-as limuzin
330e
BMW 330e limuzin
Karosszéria
Ajtók száma / üléshelyek
Hosszúság / szélesség /
magasság (üresen)
Tengelytávolság
Nyomtáv elöl / hátul
Szabadmagasság
Fordulókör-átmérő
Üzemanyagtartály térfogata
Motorolaj 1)
Saját tömegüresen (DIN/EU)
Terhelhetőség (DIN)
Megengedett legnagyobb
össztömeg
Megengedett legnagyobb
tengelyterhelés elöl / hátul
Megengedett tetőterhelés /
megeng. függ. vonóhorogterhelés
Csomagtér térfogata
Légellenállás

4/5
mm
mm
mm
mm
m
kb. liter
liter
kg
kg
kg
kg

kg
liter
Cd x A

Hajtáslánc
Hajtáslánc típusa

Összlökettérfogat
Löket / furat
Sűrítési arány
Üzemanyag
Max. teljesítmény
fordulatszámnál
Csúcs forgatónyomaték
fordulatszámnál
Literteljesítmény

2851
1573 / 1569
150
11,4
40
5,25
1740 / 1815
525
2265
1035 / 1305
750 / 750
375
0,25 x 2,22

Teljes hibrid hajtáslánc, amelynek belsőégésű erőforrása és elektromos motorja különkülön és együtt is a hátsó kerekeket hajtja
kW / LE
215 / 292
Nm
420

Max. rendszerteljesítmény
Csúcs rendszerforgatónyomaték
Tömeg / teljesítmény arány
(DIN)
Belsőégésű erőforrás
Építési mód / hengerszám /
szelepszám hengerenként
Motortechnika

4709 / 1827 / 1444

kg / kW

8,1

soros / 4 / 4
BMW TwinPower Turbo technológia: kettős megfúvású (TwinScroll) turbófeltöltő, magas
pontosságú közvetlen üzemanyag-befecskendezés, VALVETRONIC változó
szelepvezérlés, dupla-VANOS változó vezérműtengely-állítás
cm3
1998
mm
94,6/ 82,0
:1
10,2
RON 95 – 98
kW / lóerő
135 / 184
min-1
5000 – 6500
Nm
300
min-1
1350 – 4000
kW / liter
67,6

Elektromos motor
Motortechnika

Max. teljesítmény
fordulatszám
Csúcs forgatónyomaték
fordulatszámnál
Energia-visszanyerő
teljesítmény
Nagyfeszültségű akkumulátor
Tárolási technológia /
beépítés
Feszültség
Teljes kapacitás
Töltési időtartama 100%-os
töltöttségi szintre

BMW eDrive hajtáslánc-technológia: hajtáslánc-szinkronban működő elektromos motor a
nyolcfokozatú Steptronic automataváltóba építve,
generátor funkció, amely az egyenesfutás és fékezés közben keletkező energiát a
nagyfeszültségű akkumulátorba táplálja vissza
kW / LE
83 / 113
min-1
3170
Nm
265
min-1
0 – 3170
kW
20

lítium-ion / hátsó üléssor alatt
V
kWh

354
12,0
2,4 óra 3,7 kW töltési sebességgel (16 A / 230 V)
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BMW 330e limuzin
Menetdinamika és biztonság
Első kerékfelfüggesztés
Hátsó kerékfelfüggesztés
Fékek elöl
Fékek hátul
Menetstabilizáló rendszerek

Biztonsági felszereltség

Kormányberendezés
Kormánymű összáttétele
Gumiabroncsok elöl és hátul
Keréktárcsák elöl és hátul
Sebességváltó
Sebességváltó típusa
Fokozatok áttételei

I
II
IIII
IV
V
VI
VII
VIII
R

Végáttétel
Menetteljesítmény
Tömeg / teljesítmény arány
Végsebesség
Végsebesség tisztán
elektromos meghajtással
Tisztán elektromos
hatótávolság

Első kerékfelfüggesztés kettős-ágyazású, könnyűszerkezetes alumínium-acél öntvényből
készült lengőkarral és hidraulikus csillapítású felfüggesztés-csapágyazással
Hátsó kerékfelfüggesztés ötkaros, alumínium-acél öntvényből készült lengőkarral
Belső szellőzésű féktárcsák egydugattyús úszónyergekkel
Belső szellőzésű féktárcsák egydugattyús úszónyergekkel
Az alapfelszereltség részeként Dinamikus Menetstabilizáló Rendszer (DSC)
Blokkolásgátlóval (ABS) és Dinamikus Vonóerő-szabályzással (DTC – Dynamic Traction
Control), Kanyarodás közbeni fékerő-szabályzás (CBC – Cornering Brake Control),
Fékrásegítő (DBC – Dynamic Brake Control), Performance Control teljesítményvezérlő
csomag, a féktárcsák rendszeres szárazra fékezése (Dry Braking function), Féknyomáskiegyenlítés (Fading Compensation) és Emelkedő-asszisztens (Start-Off Assistant).
Az opcionális extrafelszereltség részeként adaptív BMW M futómű.
Az alapfelszereltség részeként vezető- és utasoldali első légzsák, első oldallégzsákok,
fejlégzsákok az első és a hátsó üléssorban, minden üléshelyen hárompontos automata
biztonsági öv az első üléseken visszahúzás-gátlóval, erőhatárolóval és övfeszítővel,
ütközés-aktív első fejtámlák, ütközésérzékelő szenzorok, gumiabroncsnyomás-ellenőrző
rendszer.
Elektromechanikus szervokormány (EPS) Servotronic funkcióval.
Az opcionális extrafelszereltség részeként változó áttételű sportkormány.
:1
14,1
225 / 50 R17 98Y XL
7,5J x 17 könnyűfém

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

kg / kW
km / óra
km / óra
km

BMW EfficientDynamics
BMW EfficientDynamics
műszaki megoldások az
alapfelszereltség részeként

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)
Átlagos
liter / 100 km
Károsanyag-kibocsátás
g / km
Kombinált energiafogyasztás
kWh / 100
km
Emissziós besorolás

Nyolcfokozatú Steptronic automataváltó
4,714
3,143
2,106
1,667
1,285
1,000
0,839
0,667
3,317
3,231

5,9
230
140
59 – 66

BMW eDrive hajtáslánc-technológia, elektromechanikus szervokormány (EPS), hibridspecifikus automatikus motorleállítás és –indítás (Auto Start Stop function), manuális
sebességváltási üzemmódban az ideális sebességváltás kijelzése, ECO PRO vezetési
üzemmód vitorlázó funkcióval és előrelátó vezetési segédlettel (Proactive Driving
Assistant), BMW EfficientLightweight intelligens könnyűszerkezetes járműépítési
stratégia, optimalizált aerodinamikai tulajdonságok, aktív légcsatornák, igény szerinti
szabályzású segédberendezések, speciális motorolaj-ellátás, elektromos
légkondicionáló-kompresszor, optimalizált hatékonyságú differenciálmű, alacsony
gördülési ellenállású gumiabroncsok.

1,6 – 1,9
37 – 43
14,8 – 15,4
Euro 6d-TEMP

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra
érvényesek.
1)

Olajcsere-mennyiség.

