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Măsuri de actualizare a modelelor BMW pentru vara 2017


Noile BMW Seria 5 Sedan şi BMW Seria 5 Touring cu variante
suplimentare de propulsie



BMW Seria 7 cu gamă extinsă de echipamente standard Sistem de
operare iDrive funcţie touch screen pentru gamă extinsă de modele



Acum, modelele BMW Seria 3 dispun standard de faruri LED, BMW
X5 şi BMW X6 au pachetul Servicii ConnectedDrive inclus în
echiparea standard



Gamă de funcţii pentru Real Time Traffic Information completată de
avertizare de pericol pe baza comunicării car-to-car, On-Street
Parking Information utilizabil şi într-un număr mai mare de oraşe

Bucureşti/München. Din vara 2017, o mai mare diversitate în portofoliul de
motoare, o gamă extinsă de echipamente disponibile standard pentru mai multe
modele, precum şi funcţii noi şi opţiuni suplimentare în domeniul tehnologiei
luminilor, al sistemului iDrive, confortului şi conectivităţii vor îmbunătăţi atractivitatea
gamei de modele BMW. Cu începere din iulie, versiunile Sedan şi Touring ale noului
BMW Seria 5 vor fi disponibile cu o nouă variantă entry-level ce dispune de motor pe
benzină, cu patru cilindri. Mai mult, vor fi disponibile alte două motorizări diesel, cu
propulsoare cu patru şi şase cilindri.
BMW Seria 2 Tourer şi BMW X1 vor fi echipate cu un motor pe benzină, cu trei
cilindri, ce a fost îmbunătăţit suplimentar. Gama extinsă de dotări standard va
cuprinde, printre altele, alte sisteme de asistare a conducătorului şi afişare
multifuncţională a instrumentelor pentru BMW Seria 7 şi pachet Servicii
ConnectedDrive pentru BMW X5 şi BMW X6. În viitor, toate variantele de model
BMW Seria 3 Sedan şi Touring vor dispune, ca echipare standard, de faruri LED şi
jante din aliaj uşor. În conformitate cu caracterul lor dinamic, cele mai puternice
modele diesel sau pe benzină vor fi oferite acum cel puţin în configuraţie Model
Advantage.
BMW Seria 5 Sedan, BMW Seria 5 Touring: motoare suplimentare şi alte
variante de model echipate cu BMW xDrive
Motoare suplimentare şi noi variante cu tracţiune integrală vor extinde gama de
modele BMW Seria 5. Noile propulsoare pe benzină şi diesel au fost preluate din
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actuala generaţie de modele a BMW Group. Ele oferă termodinamică optimizată şi
tehnologie BMW TwinPower Turbo de ultimă generaţie.
Motorul de 2,0 litri, pe benzină şi cu patru cilindri, ce furnizează 135 kW/184 CP şi un
cuplu maxim de 290 Nm va reprezenta o soluţie entry-level foarte economică.
Motorul, disponibil din iulie 2017, beneficiază de turbocompresor twin scroll, injecţie
directă pe benzină, VALVETRONIC şi dublu VANOS, fiind combinat standard cu
transmisie Steptronic cu opt trepte. Noul BMW 520i Sedan accelerează de la 0 la
100 km/h în 7,8 secunde, iar noul BMW 520i Touring în 8,2 secunde. Consumul
mediu este de 5,9-5,4 l/100 km pentru Sedan şi de 6,2-5,8 l/100 km pentru Touring.
Emisiile CO2 variază între 134 şi 124 g/km, respectiv între 141 şi 132 g/km (date
pentru ciclul de testare EU, în funcţie de dimensiunea selectată a anvelopelor).
Varietatea de motoare diesel pentru BMW Seria 5 a fost extinsă cu un alt motor cu
patru cilindri şi o variantă suplimentară cu şase cilindri. Ambele propulsoare stabilesc
repere în fiecare clasă de cilindree în ceea ce priveşte livrarea puterii, puterea de
tracţiune şi eficienţa. Mai presus de orice, acestea reprezintă rezultatul principiului
constant de construcţie utilizat pentru tehnologia BMW TwinPower Turbo. Acesta
cuprinde supraalimentare cu geometrie variabilă a turbinei pentru ambele
turbocompresoare, precum şi injecţie directă common-rail cu presiune maximă de
2.500 bar.
Cu o capacitate de 2,0 litri, motorul diesel cu patru cilindri pentru noile BMW 525d
Sedan şi BMW 525d Touring mobilizează o putere maximă de 170 kW/231 CP şi un
cuplu maxim de 500 Nm. Ambele modele dispun de transmisie Steptronic cu opt
trepte şi realizează sprintul de la 0 la 100 km/h în 6,6 secunde (Sedan), respectiv în
6,8 secunde (Touring). Noul BMW 525d Sedan înregistrează un consum mediu de
4,8-4,4 l/100 km şi emisii CO2 de 126-116 g/km. Datele corespunzătoare pentru
noul BMW 525d Touring sunt de 5,1-4,7 l/100 km pentru consum şi de 134-124
g/km pentru emisii (date pentru ciclul de testare EU, în funcţie de dimensiunea
selectată a anvelopelor).
La modelele BMW 540d xDrive Sedan şi BMW 540d xDrive Touring, combinaţia
dintre motorul diesel cu şase cilindri dispuşi în linie, transmisia Steptronic cu opt
trepte şi tehnologia inteligentă de tracţiune integrală oferă o plăcere a condusului
superioară şi eficientă. Motorul de 3,0 litri generează o putere maximă de 235
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kW/320 CP şi un cuplu maxim de 680 Nm. Astfel, BMW 540d xDrive Sedan
accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,7 secunde, iar BMW 540d xDrive Touring
realizează sprintul în 4,9 secunde. Datele de consum mediu şi emisii sunt 5,6-5,2
l/100 km şi 147-138 g/km pentru Sedan, respectiv 5,9-5,5 l/100 km şi 154-145 g/km
pentru Touring (date pentru ciclul de testare EU, în funcţie de dimensiunea selectată
a anvelopelor).
Incluzând automobilele BMW M Performance foarte sportive şi modelul BMW
iPerformance cu sistem de propulsie hybrid plug-in, noul BMW Seria 5 oferă o gamă
de 10 motorizări. Cu începere din iulie, aceasta va include varianta BMW M
Performance, BMW M550d xDrive Sedan (consum mediu: 5,9 l/100 km; emisii CO2:
154 g/km), care este propulsată de un motor diesel cu şase cilindri dispuşi în linie, ce
dezvoltă 294 kW/400 CP, echipat cu tehnologie BMW TwinPower Turbo cu patru
turbocompresoare.
Tracţiunea integrală BMW xDrive este din iulie 2017 disponibilă pentru alte două
variante de model ale noului BMW Seria 5 Touring. BMW 520d xDrive Touring este
propulsat de un motor diesel cu patru cilindri, care oferă 140 kW/190 CP şi un cuplu
maxim de 400 Nm. Accelerează de la 0 la 100 km/h în 7,9 secunde şi înregistrează
un consum medie de 5,3-4,9 l/100 km şi emisii CO2 de 139-129 g/km. În cazul
BMW 530i xDrive Touring, sistemul xDrive distribuie puterea motorului pe benzină,
cu patru cilindri, pentru a furniza 185 kW/252 CP şi un cuplu maxim de 350 Nm.
Combinaţia facilitează un sprint de la 0-100 km/h în 6,3 secunde, rezultatul fiind un
consum mediu de 7,0-6,5 l/100 km şi emisii situate între 159 şi 149 g/km (date
pentru ciclul de testare EU, în funcţie de dimensiunea selectată a anvelopelor).
Noi opţiuni de la BMW Individual pentru BMW Seria 5
În paralel cu variantele suplimentare de motorizare, noi opţiuni de echipamente de la
BMW Individual vor fi oferite pentru modelele BMW Seria 5. Gama de opţiuni pentru
exterior cuprinde culori BMW Individual printre care şi spectaculoasele Frozen
metalizat. De asemenea, BMW Individual oferă şi tapiţerii cu piele Merino, precum şi
una integral cu piele Merino fină, ambele disponibile în culorile Smoky White, Tartufo
şi Caramel. O altă noutate în gama de opţiuni sunt benzile decorative pentru interior
din lemn BMW Individual de înaltă calitate finisat Sen Light Brown şi Plum Brown
lucios, precum şi panoul de instrumente BMW Individual acoperit cu piele sau volanul
îmbrăcat în piele cu linii de decor Piano Black. Mai mult, tapiţeria BMW Individual a
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acoperişului, din Alcantara în nuanţă Anthracite, este disponibilă acum şi pentru noul
BMW Seria 5 Sedan.
BMW Seria 2 Gran Tourer şi BMW X1 cu motor pe benzină, cu trei cilindri,
dezvoltat suplimentar
În iulie 2017, modelele entry-level BMW Seria 2 BMW Gran Tourer şi BMW X1 vor
beneficia şi ele de o modernizare. Noul motor pe benzină, cu trei cilindri, oferă o
putere ce a fost crescută cu 3 kW/4 CP, la un maxim de 103 kW/140 CP, şi va fi
disponibil la BMW 218i Gran Tourer, cu transmisie manuală cu şase trepte, şi la
BMW X1 sDrive18i. Cu noul motor sub capotă, BMW 218i Gran Toureaccelerează
de la 0 la 100 km/h în 9,4 secunde. Consumul mediu mixt variază între 5,6 şi 5,5
l/100 km, iar emisiile CO2 între 131 şi 123 g/km. La noul BMW X1 sDrive18i, motorul
cu trei cilindri este combinat în echiparea standard cu transmisia manuală cu şase
trepte, dar opţional poate să-şi transfere puterea prin transmisia Steptronic cu dublu
ambreiaj, cu şapte trepte. Acceleraţia 0 la 100 km/h este 9,6 secunde, cu un
consum mediu mixt de 5,6-5,5 l/100 (cu transmisie automată: 6,2-6,1 l/100km/h) şi
emisii de 124-121 g/km (124-122 g/km).
Motor nou pentru BMW X1
Cu începere din iulie 2017, BMW X1 va fi disponibil şi ca model sDrive20i, propulsat
de un motor pe benzină, cu patru cilindri, cu o putere maximă de 141 kW/192 CP.
Puterea este transferată către roţile motoare prin intermediul unei transmisii
Steptronic cu dublu ambreiaj, cu şapte trepte. BMW X1 sDrive20i accelerează de la 0
la 100 km/h în 7,6 secunde. Consumul mediu mixt este de 5,9-5,8 l/100 km. Emisii
CO2 variază între 132 şi 130 g/km (date conform ciclului de testare EU, în funcţie de
dimensiune anvelopelor).
Gamă extinsă de echipamente standard pentru BMW Seria 7 şi BMW Seria
3, BMW X5 şi BMW X6, precum şi BMW Seria 2 Active Tourer şi BMW
Seria 2 Gran Tourer
Începând cu luna iulie, atractivitatea şi caracterul premium ale mai multor modele vor
fi sporite datorită extinderii direcţionate a gamei de echipamente standard. Noul
BMW Seria 7 dispune acum display central multifuncţional standard. Afişajul din
cockpit cuprinde un monitor TFT color, complet digital, cu tehnologie Black Panel şi
oferă informaţii referitoare la condus într-un design selectabil individual. Schema de
culori, reprezentarea grafică şi alegerea conţinutului variază în funcţie de modul de
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condus selectat prin intermediul comutatorului Driving Experience Control. De
asemenea, camera pentru mers înapoi, pachetul de sisteme de siguranţă activă
Driving Assistant şi sistemul de senzori de parcare Parking Assistant sunt disponibile
standard pentru toate modelele.
Din iulie 2017, farurile LED şi proiectoarele de ceaţă cu LEDuri, precum şi jantele din
aliaj uşor vor fi incluse în gama de echipamente standard pentru BMW Seria 3 Sedan
şi BMW Seria 3 Touring. Pentru a-şi evidenţia caracteristicile foarte dinamice, cele
mai puternice variante cu motor pe benzină sau diesel vor fi disponibile cel puţin în
configuraţia de echipare Sport Line. Modelele BMW X5 şi BMW X6 vor fi oferite
standard cu pachetul de Servicii ConnectedDrive. Mai mult, echiparea standard
pentru BMW X5 va fi completată cu un volan sport.
Un volan multifuncţional, sistemul ISOFIX de prindere a scaunului pentru copii pe
locul pasagerului din faţă şi serviciile ConnectedDrive, care permit, printre altele,
integrarea aplicaţiilor de smartphone şi accesul la portalul BMW Online, extinde acum
gama de echipamente standard pentru BMW Seria 2 Active Tourer şi BMW Seria 2
Gran Tourer. Operarea automată a hayonului va fi disponibilă standard la modelele
Advantage, Sport Line, xLine şi M Sport din gama BMW X1.
Dipslay iDrive cu meniu în aranjament tip casete active şi funcţie touch
screen pentru gamă extinsă de modele
Noua structură a meniului iDrive asigură un aspect modern şi operare deosebit de
intuitivă. Sunt oferite informaţii extinse într-o formulă clară, direct din ecranul central.
Din luna iulie 2017, această opţiune, alături de funcţia touch screen pentru monitorul
de bord vor fi disponibile pentru modelele din gamele BMW Seria 1, BMW Seria 2 şi
BMW Seria 3, BMW X1, BMW X5 şi BMW X6, precum şi BMW M2, BMW M3, BMW
X5 M şi BMW X6 M. Monitorul touch screen este disponibil şi pentru modelele din
gama BMW Seria 4, al căror sistem iDrive dispune deja de noul aranjament al
meniului.
Meniul principal iDrive este împărţit acum în şase zone funcţionale care sunt afişate
sub formă de casete dispuse orizontal, pe două pagini de ecran. Conducătorul poate
schimbare ordinea acestor butoane. Fiecare dintre acestea prezintă grafică
actualizată în timp real cu diverse informaţii. De exemplu, un post de radio
recepţionat recent sau o melodie selectată de curând, inclusiv coperta albumului, pot
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fi afişate pe butonul pentru programul de divertisment, în timp ce poziţia curentă a
automobilului pe hartă este reprezentată pe grafica tip panou pentru sistemul de
navigaţie.
Real Time Traffic Information acum cu alertă de pericol; On-Street Parking
Information în oraşe suplimentare
Evoluţia sistemelor Real Time Traffic Information şi On-Street Praking Information
arată evoluţia BMW Group în dezvoltarea acestor tehnologii. Sistemele nu sunt încă
disponibile pentru România, nivelul de acoperire este însă extins continuu.
Prin utilizarea marcajelor de traseu colorate pe harta cu informaţii din trafic a
sistemului de navigaţie, serviciul Real Time Traffic Information (RTTI) din BMW
ConnectedDrive oferă informații despre algomerări în trafic şi ambuteiaje. Datorită
conectării inteligente, informaţia despre trafic este transmisă în timp real către
automobil. Din iulie 2017, gama de funcţii pentru facilitatea RTTI va fi completată cu
o avertizare de pericol. Acest serviciu utilizează comunicare car-to-car avansată, prin
care informaţiile privind situaţiile de trafic periculoase sunt împărtăşite între
automobilele conectate din flota BMW. Detaliile privind restricţiile cauzate, de
exemplu, de un accident, o defecţiune, ceaţă densă, ploi abundente sau polei sunt
procesate în backendul automobilului şi transferate apoi către sistemul de navigaţie.
Funcţia inovatoare de avertizare de pericol este disponibilă nu numai pentru actualele
modele BMW, ci pentru toate automobilele BMW care au fost înmatriculate cu
începere din 2013 şi care oferă RTTI.
Pe lângă faptul că asigură un condus fără aglomeraţie, informaţiile în timp real
contribuie şi la căutarea specifică a unui loc de parcare în zonele metropolitane.
Serviciul digital On-Street Parking Information, disponibil acum la toate modelele
BMW actuale, utilizează conectarea inteligentă pentru a calcula, cu ajutorul datelor
actuale şi din trecut, şansa de a găsi un loc de parcare stradal liber. Acest serviciu
este disponibil într-un număr tot mai mare de oraşe. Din iulie 2017, alte oraşe din
Austria - Viena, Graz, Innsbruck şi Salzburg -, precum şi din Olanda - Amsterdam,
Rotterdam şi Utrecht - vor fi adăugate alături de cele deja disponibile din Statele
Unite şi Germania.
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Imagine de ansamblu: noile modele BMW din vara anului*
Consum în
BMW Seria 5 Sedan
Putere (kW/CP)
ciclul (l/100
km)
BMW 520i Sedan
135/184
5,9-5,4
BMW 525d Sedan
170/231
4,8-4,4
BMW 540d xDrive Sedan
235/320
5,6-5,2
BMW M550d xDrive
294/400
5,9
Sedan
Consum în
BMW Seria 5 Touring
Putere (kW/CP)
ciclul (l/100
km)
BMW 520i Touring
135/184
6,2-5,8
BMW 530i xDrive Touring
185/252
7,0-6,5
BMW 520d xDrive Touring
140/190
5,3-4,9
BMW 525d Touring
170/231
5,1-4,7
BMW 540d xDrive Touring
235/320
5,9-5,5
Consum în
BMW X1
Putere (kW/CP)
ciclul (l/100
km)
BMW X1sDrive20i
141/192
5,9-5,5

Emisii CO2
(g/km)
134-124
126-116
147-138
154
Emisii CO2
(g/km)
141-132
159-149
139-129
134-124
154-145
Emisii CO2
(g/km)
132-130

* Toate modelele noi sunt disponibile la începerea producţiei în iulie 2017
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. În calitate de
companie ce operează la nivel global, BMW Group dispune de 31 de facilităţi de
producţie şi asamblare în 14 ţări şi are o reţea de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2016, BMW Group a vândut, la nivel mondial, aproximativ 2,367 milioane de
automobile şi 145.000 motociclete. Profitul brut a fost de aproximativ 9,67 miliarde
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de euro, iar veniturile au fost de 94,16 miliarde de euro. La 31 decembrie 2016,
BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 124.729 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Site-uri de presă:
www.presa.bmw.ro
www.presa.mini.ro
www.press.bmwgroup.com
www.press.bmwgroup-sport.com

