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Rozpoczęcie produkcji całkowicie elektrycznego BMW iX3
Pierwsze BMW iX3 zjeżdża z linii produkcyjnej BMW
Brilliance Automotive w Shenyang, Chiny
Monachium / Shenyang. W Shenyang (Chiny) pierwsze w pełni elektryczne BMW iX3
zjechało z linii produkcyjnej spółki Joint Venture BMW Brilliance Automotive (BBA).
Już 29 września 2020 r. pracownicy zakładu BBA Dadong w Shenyang świętowali
pomyślne rozpoczęcie produkcji.
Franz Decker, kierownik ds. technologii i produkcji w BBA, powiedział podczas imprezy:
— Dziś rozpoczynamy produkcję BMW iX3, pierwszego czysto elektrycznego modelu
głównej marki BMW. Dzięki naszemu specjalizującemu się w wysokiej jakości systemowi
produkcji spełniamy wymagania klientów na całym świecie w zakresie pojazdów klasy
premium.
Największe doświadczenie w produkcji gwarantuje najwyższą jakość
Oprócz inteligentnej produkcji i najnowocześniejszych technologii fabryka BBA w Shenyang
ma również kompleksowy system zarządzania jakością. Specjalna koncepcja „zero błędów”
pozwala spełnić wysokie wymogi globalnych rynków w zakresie mobilności elektrycznej.
Aby zapewnić bezpieczeństwo BMW iX3, BBA przeprowadza dokładne testy od
akumulatora aż po gotowy pojazd. 128 testów mechanicznych i 994 kontrole funkcji
oprogramowania zapewniają wysoką jakość akumulatora wysokonapięciowego przez cały
okres eksploatacji. W 140 testach funkcji samochód jest gruntownie testowany podczas
przyspieszania, w specjalnych warunkach drogowych i na skalistych drogach. Dzięki temu
BMW iX3 nadaje się do wszystkich warunków drogowych i spełnia najwyższe wymagania
w każdych warunkach jazdy.
BBA produkuje w pełni elektryczne BMW iX3 na tej samej linii co BMW X3 z silnikiem
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spalinowym, osiągając dzięki temu wysoką wydajność i elastyczność produkcji. Podczas
całego projektu BMW iX3 dział badań i rozwoju, zaopatrzenia i produkcji BMW Group
i BBA ściśle ze sobą współpracowały.
* Dane dotyczące zużycia i emisji:
BMW iX3: zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 0,0 l/100 km; zużycie energii w cyklu mieszanym: 17,8–17,5 kWh/100 km;
emisja CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km.
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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 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.
W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2,5 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy motocykli
na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł 7,118 mld euro
przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Według stanu na dzień poniedziałek, 31 grudnia 2019 r.
w BMW Group było zatrudnionych 133 778 pracowników.
Podstawą sukcesu ekonomicznego 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 dostaw, promowanie całościowej odpowiedzialności
za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.
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