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BMW breidt gamma TwinPower Turbo-motoren BMW X1 uit

BMW breidt TwinPower Turbo gamma verder uit
BMW X1 nog efficiënter met X1 sDrive20i
Twee nieuwe efficiënte motoren voor succesvolle urban crossover
Meer rijplezier, minder emissies door TwinPower Turbo-technologie
119 g/km CO2-record voor BMW X model

München/Rijswijk. BMW breidt de vloot met efficiënte viercilinder Twin Power Turbo motoren
verder uit. Deze technologie is door de jury van de ‘Engine of the Year’ verkiezing meervoudig
onderscheiden en vind nu opnieuw zijn weg in twee nieuwe modellen. De BMW X1 sDrive20i en
de BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition zijn vanaf dit najaar leverbaar.
Net als in de onlangs gepresenteerde nieuwe BMW 1 Serie blinken de nieuwe viercilinder
benzine- en dieselmotoren uit in prestaties én efficiency. Met een vermogen van respectievelijk
135 kW (184 pk) en 120 kW (163 pk) en een CO2-emissie van respectievelijk 165 en 119 g/km
zetten de BMW X1 sDrive20i en de BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition nieuwe
maatstaven in hun klasse. De BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition heeft groen
energielabel B en de BMW X1 sDrive20i heeft groen energielabel C.
Volledig nieuw ontwikkeld
De 2,0-liter benzinemotor – met een maximumkoppel van 270 Nm, dat al vanaf 1.250 toeren per
minuut voorhanden is – is volledig nieuw ontwikkeld en maakt zijn debuut in de BMW X1
sDrive20i en de BMW X1 xDrive20i. Dankzij TwinPower Turbo-technologie, directe
brandstofinspuiting (High Precision Injection) en variabele klepbediening (Valvetronic) leveren
deze uitvoeringen aansprekende prestaties en bovendien gunstige verbruikscijfers – de
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kernwaarden van BMW EfficientDynamics. Zo accelereert de BMW X1 sDrive20i in 7,4
seconden naar 100 km/uur (BMW X1 xDrive20i: 7,8 sec.). Het brandstofverbruik bedraagt 7,1
l/100 km (BMW X1 xDrive20i: 7,7 l/100 km). BMW rust zowel de BMW X1 sDrive20i als de BMW
X1 xDrive20i uit met een start-stopsysteem, Brake Energy Regeneration en schakelindicatie in
de uitvoeringen met een handmatig te bedienen zesversnellingsbak. Een achttraps automaat is
optioneel leverbaar.
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Record
Ook de 2,0-liter dieselmotor met common–railtechniek in de BMW X1 sDrive20d profiteert van
de bekroonde TwinPower Turbo-technologie. De gevolgen? Meer rijplezier en minder emissies.
Het maximumkoppel van 380 Nm is tussen 1.750 en 2.500 toeren per minuut beschikbaar.
Standaard features als een start-stopsysteem, Brake Energy Regeneration, banden met een lage
rolweerstand en Electric Power Steering zorgen voor een brandstofverbruik van slechts 4,5 l/100
km, een record voor een BMW X model.
Zeven motoren
BMW geeft met de nieuwe BMW X1 sDrive20i en de BMW X1 sDrive20d een vervolg aan de
introductie van de TwinPower Turbo-technologie in de BMW X1, die onlangs is ingezet met de
BMW X1 xDrive28i. Hiermee is de urban crossover in het vervolg leverbaar met keuze uit zeven
motoren met vermogens die uiteenlopen van 105 kW (143 pk) tot 180 kW (245 pk). Ook de
nieuwe BMW 1 Serie – leverbaar vanaf september – wordt uitgerust met TwinPower Turbomotoren en zorgt daar zelfs voor 20 procent bijtelling op alle modellen.
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Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier
BMW Group is een van de succesvolste fabrikanten van auto’s en motorfietsen ter wereld. Met
de merken BMW, MINI en Rolls-Royce is de BMW Group wereldwijd vertegenwoordigd met 24
productiefaciliteiten in 13 landen en een mondiaal dealernetwerk in meer dan 140 landen.
De BMW Group behaalde over 2010 een wereldwijd verkoopvolume van 1,46 miljoen auto’s en
meer dan 110.000 motorfietsen. De omzet steeg in 2010 tot 60,5 miljard euro. Per 31 december
2010 bood de onderneming werkgelegenheid aan ongeveer 95.500 medewerkers.
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Het succes van de BMW Group is al jaren gebaseerd op langetermijndenken en verantwoord
ondernemen. De onderneming heeft ecologische en sociale verantwoordelijkheid over de gehele
waardeketen vast in de strategie verankerd. Resultaat is dat de BMW Group al zes jaar op rij
brancheleider is van de Dow Jones Sustainability Index.

