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BMW M Power pentru cel mai rapid pilot în calificări: noul
BMW X4 M Competition este automobilul ce va fi decernat
în 2019 la MotoGP BMW M Award


BMW M Award pentru pilotul MotoGP cu ce le mai bune
performanţe în calificări va fi acordat pentru a 17-a oară în 2019.



Maşina din 2019: modelul exclusiv BMW X4 M Competition în
culoarea Toronto Red metalizat.



Prezentarea automobilului a avut loc la Grand Prix-ul Spaniei de la
Jerez de la Frontera.

Bucureşti/Jerez de la Frontera. Acest eveniment este o prezenţă permanentă în
calendarul comunităţii MotoGP. Sâmbătă, la Grand Prix-ul Spaniei de la Jerez de la
Frontera, BMW M GmbH a prezentat, conform tradiţiei, maşina ce va fi acordată
câştigătorului BMW M Award. În sezonul 2019, acest premiu, acordat celui mai rapid
pilot din calificările MotoGP, va fi acordat pentru a 17-a oară. BMW M Award este o
prezenţă permanentă în angajamentul BMW M ca "Official Car of MotoGP", care
datează din 1999. La finalul acestei stagiuni, câştigătorul BMW M Award este
aşteptat de un punct de atracţie special: modelul exclusiv BMW X4 M Competition în
culoarea Toronto Red metalizat.
Având 510 CP, BMW X4 M Competition este unul din modelele cu care BMW M
GmbH şi-a extins oferta de automobile de înaltă performanţă în segmentele Sports
Activity Vehicle şi Sports Activity Coupé. Are gene de motorsport distinctive şi oferă
dinamică la cel mai înalt nivel.
"În fiecare an, suntem curioşi să vedem automobilul de la BMW M Award cu care
BMW M GmbH ne va surprinde la începutul sezonului european MotoGP European
odată cu etapa de la Jerez de la Frontera. Şi trebuie să recunosc că au prezentat un
nou punct de atracţie special şi în acest sezon prin BMW X4 M Competition", a
declarat Pau Serracanta, director general al Departamentului Comercial al Dorna
Sports, la prezentare. "Suntem foarte mândri că avem în BMW M GmbH un partener
puternic şi de încredere, care este alături de noi de 20 de ani. Şi este fantastic că
BMW M GmbH onorează performanţele de top ale piloţilor noştri cu un premiu
fantastic aşa cum este BMW M Award. Sunt sigur că acest superb BMW X4 M
Competition va oferi o motivaţie în plus piloţilor noştri de a da totul în calificări. În
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fond, fiecare doreşte să intre în posesia acestui automobil de înaltă performanţă în
calitate de câştigător al premiului la finalul sezonului."
"Suntem încântaţi că BMW M Award este un premiu atât de râvnit de familia
MotoGP de mulţi", a adăugat Vladimir Bistrivoda, director de colaborare cu MotoGP
la BMW M GmbH. "BMW M Award este şi pentru noi o parte semnificativă a
parteneriatului nostru de lungă durată şi de succes cu MotoGP. Din acest motiv, este
important pentru noi ca anual să prezentăm ceva special ca premiu. Pentru sezonul
2019, am ales noul BMW X4 M Competition. Combină sportivitatea, performanţele,
pasiunea şi adrenalina - calităţi pe care le împărtăşeşte cu MotoGP şi performanţele
cu care piloţii încântă publicul pe circuite. Dorim succes tuturor piloţilor MotoGP şi
suntem curioşi să vedem cine va primi BMW M Award la etapa finală de la Valencia."
La BMW X4 M Competition, cel mai puternic motor pe benzină, cu şase cilindri
dispuşi în linie, văzut vreodată într-un automobil BMW M oferă puterea pentru calităţi
de performanţă remarcabile. Nou dezvoltatul propulsor capabil să urce în turaţii, cu
tehnologie M TwinPower Turbo, generează o putere maximă de 375 kW/510 CP la o
capacitate de 3,0 litri, împreună cu un cuplu maxim de 600 Nm. Noul motor de înaltă
performanţă este combinat cu o transmisie M Steptronic cu opt trepte, cu Drivelogic,
şi utilizează noul sistem de tracţiune integrală M xDrive pentru transferul puterii la
drum. Controlată central, interacţiunea între M xDrive şi diferenţialul M activ de pe
puntea spate permite sistemului de tracţiune integrală să repartizeze puterea
motorului între cele patru roţi după cum este nevoie pentru a livra tracţiune, agilitatea
şi stabilitatea direcţională optime. BMW X4 M Competition sprintează de la 0 la 100
km/h în 4,1 secunde.
Apariţia deja sportivă a automobilului este subliniată de culoarea Toronto Red
metalizat, tapiţeria integrală cu piele Merino Adelaide Grey, dar şi alte puncte de
atracţie precum scaunele M Sport, pachetul M Competition şi sistemul de evacuare
M Sport. O caracteristică specială suplimentară este faptul că automobilul pentru
BMW M Award are pachetul Carbon Exterior, care va fi lansat în a doua parte a
acestui an.
BMW M Award este una dintre numeroasele activităţi efectuate de BMW M în
calitate de "Official Car of MotoGP". Din 2003, pilotul MotoGP cu cel mai bun rezultat
în calificări este recompensat cu un automobil BMW M exclusiv şi personalizat la
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finalul sezonului. Cu sistemul de punctaj ca în cursă, piloţii primesc puncte pentru
locurile ocupate în calificările din fiecare week-end de Grand Prix. Pilotul cu cele mai
multe puncte acumulate la finalul sezonului câştigă râvnitul BMW M Award.
Deţinătorul recordului este Marc Márquez, care a obţinut BMW M Award de şase ori
consecutiv. Valentino Rossi şi Casey Stoner au fiecare câte trei victorii în palmares.
Jorge Lorenzo a fost desemnat câştigător al competiţiei calificărilor în două rânduri,
iar Sete Gibernau şi Nicky Hayden au câştigat premiul câte o dată.
Pentru mai multe informaţii despre BMW M GmbH şi implicarea ca "Official Car of
MotoGP", accesaţi: www.bmw-m.com.
BMW M GmbH
BMW M GmbH este o filială deţinută în totalitate de BMW AG. Prin produsele şi
serviciile în domenii de activitate precum automobilele BMW M, BMW Individual,
pachetele şi opţiunile M Sport, BMW Driving Experience, precum şi automobilele de
intervenţii şi operaţiuni, se adresează clienţilor cu cerinţe deosebite în privinţa
performanţelor, exclusivităţii şi personalizării automobilelor deţinute. Având sediul la
München, compania a fost fondată în 1972 ca BMW Motorsport GmbH. De atunci,
litera M a devenit sinonimul internaţional al succesului în motorsport şi al fascinaţiei
pentru automobilele foarte performante destinate utilizării în traficul cotidian.
* Toate datele cu privire la performanţe, consumul de combustibil şi emisii sunt
provizorii.
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
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producţia a BMW Group cuprinde 30 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2018, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.490.000 de automobile şi
peste 165.000 de motociclete. În anul fiscal 2018, profitul brut a fost de 9,815
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 97,480 miliarde de euro. La 31 decembrie
2018, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 134.682 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:
press.bmwgroup.com/romania

