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•

Az új BMW 4-es Gran Coupé
Áttekintő

Megérkezett a BMW 4-es Gran Coupé második generációja, érezhetően
továbbfejlesztett menetdinamikai adottságokkal, a márka új formanyelvét éltető
karosszéria-kialakítással, minden korábbinál exkluzívabb, prémium utastéri
hangulattal és számos járművezérlő, illetve járműkapcsolati innovációval. A modell
a BMW Group rendkívül rugalmas, müncheni létesítményében készül, ugyanazon
a gyártósoron, mint a tisztán elektromos meghajtású BMW i4 és a BMW 3-as
sorozat. Az értékesítés 2021 novemberében kezdődik.

•

Az új BMW 4-es sorozat palettáján a prémium középkategória négyajtós kupéinak
nagysikerű koncepciója harmadik karosszériaváltozatként mutatkozik be, a BMW
által fémjelzett vezetési élmény, a BMW kupéira jellemző sportos elegancia,
valamint a hétköznapokban és a hosszabbra nyúló utazások során egyaránt
kiélvezhető modern funkcionalitás páratlan egységét kínálva.

•

A paletta csúcsán most először a BMW M GmbH teljesítményre optimalizált
modellje trónol: a BMW M440i xDrive Gran Coupé (átlagos üzemanyagfogyasztás (WLTP): 8,0 – 8,5 liter / 100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás
(WLTP): 181 – 193 gramm / km) soros hathengeres benzinmotorjának maximális
teljesítménye 275 kW / 374 lóerő. A piaci bevezetéshez kétféle négyhengeres
benzinmotor és egy négyhengeres dízelüzemű erőforrás is csatlakozik.

•

A BMW 4-es Gran Coupé mind helykínálat, mind praktikum szempontjából
érezhető fejlődésen ment keresztül. A hosszúság 143 milliméterrel, a szélesség
27 milliméterrel, a magasság 53 milliméterrel, a tengelytávolság 46 milliméterrel
nőtt. Négy ajtó, öt teljes értékű ülés, nagyobb lábtér, a hátsó üléssorban
ledönthető fejtámlák. Nagyméretű, elektromosan működtethető csomagtérajtó.
Alapesetben 470 literes csomagtér, amely 1 290 literig bővíthető.

•

A BMW új formanyelvét jellegzetes karosszériaarányok és letisztult vonalvezetés
élteti. Nagyméretű, függőlegesen elrendezett BMW hűtőrács, keskeny
fényszórók, dinamikusan ívelt jármű-sziluett, kecsesen ereszkedő tetőív, erőteljes
hátsó kiállás. Az M Sport felszereltségi csomag és a BMW M440i xDrive Gran
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Coupé egyedi karosszéria-kiegészítőket tartogat. M Carbon külső felszereltségi
csomag és BMW M Performance alkatrészek már a piaci bevezetéstől.
•

Hamisítatlanul sportos járműkoncepció. Vázszerkezet és futómű-technológia
minimalizált saját tömeggel és a lehető legmerevebb összetartással. Az agilis
vezethetőséget és a mérnökien precíz irányíthatóságot a frontrésznél és a hátsó
tengelyen is típus-specifikus merevítések fokozzák. Széles nyomtávok, alacsony
súlypont és 50:50 arányú tengelyterhelés-elosztás garantálja a sportosság
merőben új dimenzióját. Optimalizált aerodinamika 0,26 légellenállási
együtthatóval.

•

Az új BMW 4-es Gran Coupé példás irányíthatóságának műszaki alapját a
kifinomult futómű-technológia típus-specifikus geometriája, rögzítése és
hangolása teremti meg. Dupla keresztlengőkarra támaszkodó rugóstaggal
kialakított első- és ötkaros hátsó kerékfelfüggesztés, rugóút-szinkronizált
lengéscsillapítók és Servotronic funkcióval dolgozó elektromechanikus
szervokormány alapfelszereltségként. Az opcionális extrafelszereltség részeként
BMW M sport futómű változó áttételű sport kormányművel. Az elektronikusan
vezérelt lengéscsillapítókkal dolgozó adaptív M futómű, a BMW M sport
fékrendszer, az elektronikusan vezérelt M Sport differenciálmű és a hátsó
differenciálmű 0-100 százalék között változtatható záró funkciója ugyancsak
elérhető az opcionális extrafelszereltség részeként.

•

Alapfelszereltségként 17” méretű könnyűfém keréktárcsák, a BMW M440i xDrive
Gran Coupé esetében eltérő méretű gumiabroncsokkal szerelt, 18” méretű BMW
M könnyűfém keréktárcsák. Az opcionális extrafelszereltség részeként további
könnyűfém felnik (18”, 19” és 20” méretben) és nagytejesítményű
gumiabroncsok.

•

A soros hathengeres benzinmotor és a négyhengeres dízelmotor reakcióját,
illetve hatékonyságát mild-hibrid technológia fokozza. A 48 Volt kapacitású
indítógenerátor 8 kW / 11 lóerő átmeneti teljesítmény-többlettel fokozza a
maximális teljesítményt, a fékezések során felszabaduló energiát pedig egy
kiegészítő akkumulátorba táplálja vissza. Mindegyik modellváltozat maradéktalanul
teljesíti az Euro 6d emissziós szabvány előírásait.
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•

Az új BMW 4-es Gran Coupé összes modellváltozatában alapfelszereltség a
nyolcfokozatú Steptronic automataváltó. Az opcionális extrafelszereltség
részeként megrendelhető nyolcfokozatú Steptronic sport automataváltó (a BMW
M440i xDrive Gran Coupé modell esetében az alapfelszereltség része) kormány
mögötti váltófülekkel és Sprint funkcióval fokozza a menetdinamikát. A
csúcsmodell esetében a BMW xDrive intelligens összkerékhajtás is az
alapfelszereltség része.

•

Széleskörű alapfelszereltség sportülésekkel, bőrözött sportkormánnyal és
háromzónás automata légkondicionálóval. A vezetés élményét és az utazás
kényelmét olyan opciók fokozhatják, mint például az ülésfűtés és ülésszellőztetés,
a Vernasca bőrkárpit és a BMW Individual utastér-bőrözési opciók, a műszerfal
Sensatec-bevonata vagy bőrözése, az M Sport Pro csomag, az előfűtés, a
hangulatvilágítás, a Harman Kardon surround audiorendszer és a nagyméretű,
nyitható és csúsztatható panoráma üvegtető.

•

Mintegy 40 intelligens vezetést támogató rendszer. Frontirányú ütközésre
figyelmeztető rendszer (Front Collision Warning), sebességkorlátozásokra
figyelmeztető rendszer (Speed Limit Info), sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(Lane Departure Warning), parkolássegítő rendszer (PDC – Park Distance
Control), tolatókamera (Reversing Assist Camera) és tolatási segédlettel
(Reversing Assistant) dolgozó parkolóasszisztens (Parking Assistant)
alapfelszereltségként. Az opcionális extrafelszereltség részeként automata
sebességkorlátozás-asszisztenssel dolgozó aktív tempomat (Active Cruise
Control with automatic Speed Limit Assist), útvonalfigyelő funkció és jelzőlámpareakciók (Németországban elérhető). A kormányzó- és sávtartó asszisztenssel
(Steering and Lane Control Assistant) dolgozó Driving Assistant Professional
csomag, a Surround View, a Remote 3D View és a BMW Drive Recorder
ugyancsak elérhető.

•

Modern kijelző és járművezérlő rendszer a BMW Operációs Rendszer 7 alapjain.
Az opcionális extrafelszereltség részeként megrendelhető BMW Live Cockpit
Professional műszerfal-elrendezés 12,3” képernyő-átmérőjű digitális műszerfallal
és 10,25” képernyő-átmérőjű központi kijelzővel dolgozik együtt. Intuitív,
multimodális járművezérlés az érintőképernyő, a BMW Controller forgótárcsája, a
kormányon elhelyezett multifunkciós gombok, a hangvezérlés és az opcionális

BMW
Sajtóinformáció
2021 / 06
4. oldal

extrafelszereltség részeként megrendelhető BMW Gesztusvezérlés segítségével.
Kibővített funkciókra képes és új grafikával dolgozó BMW Intelligent Personal
Assistant.
•

Alapfelszereltségként BMW Maps felhőalapú navigációs rendszer. Rendkívül
gyors és pontos útvonaltervezés, illetve érkezés-kiszámítás, rendszeres és gyors
forgalmiinformáció-frissítések és az úti célok keresésekor bármilyen beírható szó.
Az alapfelszereltség részei továbbá a távolról is feltelepíthető rendszeres
szoftverfrissítések (Remote Software Upgrade), amelyekkel számos fejlett
járműfunkció és utólagos digitális szolgáltatás online feltelepíthető.

•

A legújabb digitális szolgáltatások végtelenül széles tárháza. BMW TeleServices,
Intelligens Segélyhívó (Intelligent Emergency Call) és veszélyes forgalmi
szituációkra is figyelmeztető, valós idejű forgalmi információk (RTTI – Real Time
Traffic Information) alapfelszereltségként. Az opcionális extrafelszereltség
részeként Connected Music szolgáltatás és BMW Digital Key digitális kulcs. A My
BMW App az Amazon Alexa átfogó integrálását teszi lehetővé.

•

Alapfelszereltségként okostelefon-integrálhatóság, amely az Apple CarPlay és az
Android Auto használatát is lehetővé teszi, vezeték nélküli WiFi kapcsolat,
valamint információ-kijelzés a központi kijelzőn, a digitális műszerfalon és az
opcionális extrafelszereltség részeként megrendelhető BMW Head-Up kijelzőn.

•

Az új BMW 4-es Gran Coupé elérhető modellváltozatai:
BMW 420i Gran Coupé
Motor: soros négyhengeres benzinmotor
Hengerűrtartalom: 1 998 ccm
Maximális teljesítmény: 135 kW / 184 lóerő percenkénti 5 000 – 6 500 főtengelyfordulat között
Csúcs forgatónyomaték: 300 Nm percenkénti 1 350 – 4 000 főtengely-fordulat
között
Váltó: nyolcfokozatú Steptronic automataváltó
Hajtás: hátsókerék-meghajtás
Gyorsulás 0-100 km/óra: 7,9 másodperc
Végsebesség: 235 km/óra
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Átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 6,6 – 7,3 liter / 100 km
Kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 150 – 166 gramm / km
Emissziós besorolás: Euro 6d
BMW 430i Gran Coupé
Motor: soros négyhengeres benzinmotor
Hengerűrtartalom: 1 998 ccm
Maximális teljesítmény: 180 kW / 245 lóerő percenkénti 4 500 – 6 500 főtengelyfordulat között
Csúcs forgatónyomaték: 400 Nm percenkénti 1 600 – 4 000 főtengely-fordulat
között
Váltó: nyolcfokozatú Steptronic automataváltó
Hajtás: hátsókerék-meghajtás
Gyorsulás 0-100 km/óra: 6,2 másodperc
Végsebesség: 250 km/óra
Átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 6,8 – 7,6 liter / 100 km
Kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 156 – 173 gramm / km
Emissziós besorolás: Euro 6d
BMW M440i xDrive Gran Coupé
Motor: soros hathengeres benzinmotor 48 Volt kapacitású indítógenerátorral
dolgozó mild-hibrid technológiával (8 kW / 11 lóerő)
Hengerűrtartalom: 2 998 ccm
Maximális teljesítmény: 275 kW / 374 lóerő percenkénti 5 500 – 6 500 főtengelyfordulat között
Csúcs forgatónyomaték: 500 Nm percenkénti 1 900 – 5 000 főtengely-fordulat
között
Váltó: nyolcfokozatú Steptronic automataváltó
Hajtás: BMW xDrive intelligens összkerékhajtás
Gyorsulás 0-100 km/óra: 4,7 másodperc
Végsebesség: 250 km/óra
Átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 8,0 – 8,5 liter / 100 km
Kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 181 – 193 gramm / km
Emissziós besorolás: Euro 6d
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BMW 420d Gran Coupé
Motor: soros négyhengeres dízelmotor 48 Volt kapacitású indítógenerátorral
dolgozó mild-hibrid technológiával (8 kW / 11 lóerő)
Hengerűrtartalom: 1 995 ccm
Maximális teljesítmény: 140 kW / 190 lóerő percenkénti 4 000 főtengelyfordulatnál
Csúcs forgatónyomaték: 400 Nm percenkénti 1 750 – 2 500 főtengely-fordulat
között
Váltó: nyolcfokozatú Steptronic automataváltó
Hajtás: hátsókerék-meghajtás
Gyorsulás 0-100 km/óra: 7,3 másodperc
Végsebesség: 235 km/óra
Átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 4,8 – 5,4 liter / 100 km
Kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 126 – 141 gramm / km
Emissziós besorolás: Euro 6d
BMW 420d xDrive Gran Coupé
Motor: soros négyhengeres dízelmotor 48 Volt kapacitású indítógenerátorral
dolgozó mild-hibrid technológiával (8 kW / 11 lóerő)
Hengerűrtartalom: 1 995 ccm
Maximális teljesítmény: 140 kW / 190 lóerő percenkénti 4 000 főtengelyfordulatnál
Csúcs forgatónyomaték: 400 Nm percenkénti 1 750 – 2 500 főtengely-fordulat
között
Váltó: nyolcfokozatú Steptronic automataváltó
Hajtás: BMW xDrive intelligens összkerékhajtás
Gyorsulás 0-100 km/óra: 7,6 másodperc
Végsebesség: 233 km/óra
Átlagos üzemanyag-fogyasztás (WLTP): 5,1 – 5,7 liter / 100 km
Kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP): 133 – 150 gramm / km
Emissziós besorolás: Euro 6

A teljesítményre, menetteljesítményre, üzemanyag-fogyasztásra és károsanyag-kibocsátásra vonatkozó adatok előzetes értékek.
A sajtóközleményben feltüntetett modellváltozatok, felszereltségi tételek, műszaki-, méret- és teljesítményadatok, illetve üzemanyag-fogyasztási és
károsanyag-kibocsátási értékek elsősorban a Németországban kínált modellekre vonatkoznak. Az adatok a kerék-/gumiabroncs-típusoktól és az
opcionális extrafelszereltségi tételektől is függnek.
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Az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeket a legmodernebb autók menetteljesítményét vizsgáló EU-ciklus (NEDC – New
European Driving Cycle) tesztkörének mérései szerint, valamint a valós körülmények közötti legdinamikusabb járműhasználat eredményeit vizsgáló,
globális szabvány szerint működő tesztciklus (WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) mérései szerint számolták ki. Az adatok a
gumiabroncs-típusoktól és a felszereltségi szintektől 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)

