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NIESTRASZNY MU LÓD I ŚNIEG: MINI JOHN COOPER WORKS GP.

Opony zimowe i obręcze kół ze stopów lekkich opracowane specjalnie do
najszybszego seryjnego MINI gwarantują maksymalną frajdę z jazdy
o każdej porze roku.
Monachium. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,2 s i rozwija prędkość maksymalną 265 km/h.
MINI John Cooper Works GP (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 7,3 l/100 km; emisja CO2
w cyklu mieszanym: 167 g/km) to najszybszy model tej brytyjskiej marki, jaki otrzymał
homologację drogową. I taki jest oczywiście również zimą. Dlatego teraz oferowane są opony
zimowe stworzone specjalnie dla tego ekstremalnego sportowca. Opony zimowe Ultra High
Performance opracowane przez firmę Hankook oferują idealne warunki ku temu, aby również na
zaśnieżonych trasach cieszyć się wyjątkową mocą MINI John Cooper Works GP i jego
wyścigowym charakterem.

Podobnie jak opony letnie Ultra High Performance, specjalnie dostosowane do MINI John
Cooper Works GP, firma Hankook dostarcza również opony zimowe na oryginalne wyposażenie.
W topowym modelu oferowane są opony typu Winter i*cept evo 2 w rozmiarze 195/45 R18 87H
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XL. Montowane są na dedykowanych do tego modelu 18-calowych obręczach kół John Cooper
Works ze stopów lekkich. Takie połączenie gwarantuje typową dla marki zwinność i precyzję
w bardzo wymagających warunkach drogowych w zimie. Szczególnie asymetryczny profil ze
specjalnie uformowanymi lamelami i rowkami poprawia trakcję i skuteczność hamowania na
zaśnieżonych drogach.
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Dzięki oponom zimowym o zwiększonej przyczepności MINI John Cooper Works GP
produkowane w niewielkiej serii obejmującej zaledwie 3000 sztuk jest idealnie wyposażone do
jazdy w zimowych warunkach. Temperamentu tego ekstremalnego sportowca nie ogranicza ani
ubity śnieg, ani oblodzona nawierzchnia, ani roztopy. Przeznaczone do tego modelu opony
zimowe są idealnym uzupełnieniem zawieszenia doskonale dostosowanego do wysokich
osiągów silnika dzięki wyścigowemu know-how wyścigowemu firmy John Cooper Works
i precyzyjnych systemów regulacji układu jezdnego. Optymalizują one trakcję podczas
sportowego ruszania z miejsca, a także stabilność w szybkich zakrętach.

MINI John Cooper Works GP oferuje niezwykłe osiągi w małym samochodzie premium na
zupełnie nowym poziomie. Jego czterocylindrowy silnik MINI TwinPower Turbo o pojemności
2,0 l generuje moc 225 kW (306 KM) i maksymalny moment obrotowy 450 Nm. Moc trafia na
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przednie koła wyposażone w dedykowane do tego modelu opony zimowe Ultra High
Performance za pośrednictwem 8-stopniowej skrzyni Steptronic, a zintegrowana blokada
mechanizmu różnicowego gwarantuje bezstratne przełożenie mocy napędu na fenomenalne
wrażenia z jazdy.

Mechaniczna szpera jest powiązana z układem dynamicznej kontroli stabilności DSC, redukując
różnice prędkości obrotowych pomiędzy przednimi kołami. Pod obciążeniem możliwe jest
uzyskanie blokady do 31 procent. Blokada dyferencjału zapobiega utracie trakcji również przy
różnych przyczepnościach nawierzchni na poszczególnych kołach. W tym celu przenosi większą
część momentu obrotowego na koło o lepszej przyczepności, odpowiednio wcześnie
zapobiegając podsterowności i nadsterowności.
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Lepsza przyczepność opony zimowych podnosi też skuteczność działania sportowego układu
hamulcowego MINI John Cooper Works GP. Obejmuje on czterotłoczkowe hamulce tarczowe
z zaciskami stałymi na przednich kołach i jednotłoczkowe hamulce tarczowe z zaciskami
pływającymi na tylnych kołach.

MINI John Cooper Works GP to nie tylko limitowana edycja z wyścigowym DNA. Jego spojler
dachowy z dwuskrzydłowym konturem oraz karbonowe nadkola z widoczną strukturą włókien
pod matowym lakierem i indywidualna numeracja czynią je fascynującym unikatem. Dzięki
nowym oponom zimowym nie ma już powodu, aby ten sportowy drapieżnik MINI spędzał sezon
zimowy w garażu.
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Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej
procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu
Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów
silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych
oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym
w chwili udzielenia homologacji. Dotyczą one pojazdów w Niemczech.
Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz specyficznej emisji CO2 nowych samochodów
osobowych można uzyskać we wszystkich salonach sprzedaży.

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 15
krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.
W roku 2020 firma BMW Group sprzedała ponad 2,3 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 31 grudnia 2019 r. w BMW Group było zatrudnionych
126 016 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 wartości, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne
angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.
Facebook: https://www.facebook.com/MINI.polska
Twitter: https://twitter.com/MINI_Polska
YouTube: https://www.youtube.com/user/MINIPolska
Instagram: https://www.instagram.com/mini_polska/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

