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BMW Motorrad przedstawia autonomiczne BMW
R 1200 GS. Wgląd w przyszłość bezpieczeństwa
i technologii motocyklowych w Miramas.
W zeszłym tygodniu na wystawie BMW Motorrad
Techday 2018 został zaprezentowany pierwszy
autonomiczny motocykl BMW Motorrad. Sterowane
niewidzialną ręką BMW R 1200 GS wykonało pierwsze
okrążenia przed dziennikarzami zgromadzonymi na
torze testowym BMW Group w Miramas w południowej
Francji. Motocykl skonstruowany przez Stefana Hansa
i jego zespół samodzielnie rusza, przyspiesza, pokonuje
kręty odcinek testowy i samodzielnie zwalnia aż do
zatrzymania.
Monachium. W zeszłym tygodniu na wystawie BMW Motorrad Techday 2018
został zaprezentowany pierwszy autonomiczny motocykl BMW Motorrad.
Sterowane niewidzialną ręką BMW R 1200 GS wykonało pierwsze okrążenia
przed dziennikarzami zgromadzonymi na torze testowym BMW Group
w Miramas w południowej Francji. Skonstruowany przez Stefana Hansa i jego
zespół motocykl samodzielnie rusza, przyspiesza, pokonuje kręty odcinek
testowy i samodzielnie zwalnia aż do zatrzymania.
Tym przyszłościowym rozwiązaniem BMW Motorrad, jako lider innowacji
technicznych w dziedzinie motocykli, w żadnym wypadku nie zmierza do
całkowicie automatycznego motocykla. Technologia, która leży u jego podstaw,
ma służyć jako platforma rozwoju przyszłych systemów i funkcji, które uczynią
jazdę motocyklem jeszcze bezpieczniejszą i wygodniejszą. Prototyp ten pozwoli
zdobyć dodatkową wiedzę na temat dynamiki jazdy, aby móc wcześnie
wykrywać niebezpieczne sytuacje i wspierać kierowcę odpowiednimi systemami
bezpieczeństwa, na przykład podczas skręcania na skrzyżowaniach lub nagłego
hamowania.
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BMW Motorrad zaprezentowało również inne ekscytujące projekty
technologiczne, np. jasno świecące reflektory – od świateł zakrętowych po
reflektory laserowe – jak również rama motocykla wyprodukowana w całości
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w procesie druku 3D, w tym również wahacz tylny. Podobnie jak w przypadku
rozwoju motocykli autonomicznych również tutaj BMW Motorrad wykorzystuje
synergię z BMW – ten proces wytwarzania addytywnego stosowany jest już
w produkcji seryjnej różnych modeli BMW. Zaletą druku 3D jest całkowita
swoboda projektowania elementów, których nie można wyprodukować w inny
sposób.
Innowacyjne komponenty układu jezdnego, takie jak rama, wahacz i koła,
wykonane są z lekkiego, a jednocześnie wysokowytrzymałego karbonu –
produkowanego już przemysłowo w BMW HP4 RACE – co jest kolejnym
dowodem kompetencji technicznych i doskonałości BMW Motorrad w tej
dziedzinie. Dążąc do maksymalnej innowacyjności i najwyższej możliwej jakości,
również w tym zakresie BMW Motorrad ściśle współpracuje z BMW, gdzie
materiał ten jest od dawna stosowany w produkcji seryjnej.
BMW Motorrad stoi przed wyzwaniem, jakim jest uwzględnienie potrzeb
pojazdów dwukołowych w przyszłym świecie transportu. Na pierwszym planie
znajduje się komunikacja między pojazdami, która jeszcze bardziej zwiększa
bezpieczeństwo i komfort motocyklistów poprzez cyfrową łączność sieciową.
Również tutaj BMW Motorrad odnosi korzyści z bliskiej współpracy z BMW.
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W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager
Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

BMW Group
BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym
z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także
dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group
obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 14 krajach; firma dysponuje
międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.
W roku 2017 firma BMW Group sprzedała ponad 2 463 500 samochodów oraz ponad 164 000
motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2016 wyniósł
ok. 9,67 mld EUR przy obrotach wynoszących 94,16 mld EUR. Wg stanu na dzień 31 grudnia
2016 r. w BMW Group było zatrudnionych 124 729 pracowników.
Podstawą sukcesu BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie.
Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego
zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu wartości, promowanie całościowej
odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Polska
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

