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Debut sportiv pe Nürburgring - prima prezentare oficială
pentru BMW X3 M şi BMW X4 M
BMW M GmbH îşi extinde gama de modele de înaltă
performanţă cu tracţiune integrală. Prototipurile camuflate
vor fi prezentate la un eveniment de condus în timpul
programului de susţinere al curselor DTM.
Bucureşti/München. BMW M GmbH îşi extinde gama de modele de înaltă
performanţă în segmentele Sports Activity Vehicle (SAV) şi Sports Activity Coupé
(SAC). Două noi modele BMW X vor primi în premieră o versiune M. În timpul weekendului de cursă DTM de la Nürburgring (7-9 septembrie 2018), prototipurile BMW
X3 M şi BMW X4 M vor fi prezentate pe circuit. Astfel, automobilele de preserie
camuflate vor avea prima lor apariţie în public, exact acolo unde calităţile dinamice ale
BMW X3 M şi BMW X4 M îşi vor atinge nivelul final de maturitate. Nürburgring este
scena tradiţională de încheiere a programului complex de testare şi reglare pentru
pachetul de soluţii şi tehnologii M care cuprinde sistemul de propulsie, suspensia şi
aerodinamica.
Cu prize de aer largi în faţă, dotări M specifice pentru aerodinamică optimizată şi un
sistem de evacuare cu patru ţevi de eşapament integrate în şorţul spate,
automobilele poartă deja caracteristicile unui model BMW M încă din faza iniţială a
dezvoltării lor. Punctul de atracţie tehnologică a BMW X3 M şi BMW X4 M este nou
dezvoltatul motor cu şase cilindri dispuşi în linie, cu tehnologie M TwinPower Turbo
şi plajă mare de turaţii.
Parte a procesului de dezvoltare este reglajul specific al tehnologiei M xDrive,
introdusă în premieră la noul BMW M5. Această tehnologie este utilizată la BMW X3
M şi BMW X4 M pentru a asigura transfer superior constant şi orientat spre
performanţă al puterii motorului către cele patru roţi. Dezvoltarea specifică M
suplimentară a sistemului inteligent de tracţiune integrală garantează tracţiune
maximă şi distribuţie fără pierderi a cuplului pentru obţinerea unor caracteristici de
comportament foarte dinamic. În interacţiunea cu diferenţialul M activ al punţii spate,
dinamica în viraje, agilitatea şi precizia în comportamentul de condus ale BMW X3 M
şi BMW X4 M sunt ridicate la un nivel fără rival în acest segment disputat.
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"Cu caracteristicile lor de performanţă specific M, BMW X3 M şi BMW X4 M vor
impune repere în ceea ce priveşte dinamic în segmentele lor de automobile", spune
Frank van Meel, preşedinte BMW M GmbH.
Prin dezvoltarea celor mai noi inovaţii de model, BMW M GmbH pătrunde încă o dată
într-un segment nou. BMW X3 M şi BMW X4 M fac posibilă experimentarea în
premieră a performanţelor, agilităţii şi preciziei superioare şi într-un model Sports
Activity Vehicle sau Sports Activity Coupé din clasa medie premium. Astfel, BMW M
GmbH îşi continuă în mod constant strategia de creştere dinamică de succes prin
concepte de automobil noi şi foarte atractive.
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. Reţeaua de
producţia a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2017, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.463.500 de automobile şi
peste 164.000 de motociclete. În anul fiscal 2017, profitul brut a fost de 10,655
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 98,678 miliarde de euro. La 31 decembrie
2017, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 129.932 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
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Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

