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Nova BMW X3 M Competition in
BMW X4 Competition.
Poudarki.
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•

BMW M GmbH je osvežil model BMW X3 M Competition
(kombinirana poraba goriva: 11,0–10,8 l/100 km po WLTP;
kombinirane emisije CO2: 251–241 g/km v skladu z WLTP) in novi
BMW X4 M Competition (kombinirana poraba goriva: 10,8–
10,7 l/100 km po WLTP; kombinirane emisije CO2: 247- 243 g/km
po WLTP) ter jima dodal nove oblikovne poteze, povzete od
prenovljenih modelov BMW X3 in BMW X4, značilnosti serije M in
nov koncept upravljanja.
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•

S 50 Nm večjim navorom, ki dosega 650 Nm, in z novo kovano
lahko ročično gredjo nudi novi najmočnejši vrstni šestvaljni vrstni
bencinski motor s 375 kW/510 KM nudi večjo vlečno silo, ki
omogoča za 0,3 sekunde boljši pospešek od 0 do 100 km/h v
3,8 sekunde.

•

Največja hitrost je elektronsko omejena na 250 km/h, kar je z
opcijskim paketom M Driver mogoče povečati na 285 km/h.

•

Prihod novega BMW X3 M Competition in novega
BMW X4 M Competition na trg je predviden v avgustu 2021.

•

Osemstopenjski menjalnik M Steptronic s sistemom Drivelogic in
M športnim izpušnim sistemom s stalno prilagodljivimi loputami
sta standardno vgrajena.

•

Štirikolesni pogon M xDrive združuje prednosti oprijema pri prenosu
moči na vseh štirih kolesih s preizkušenimi dinamičnimi odlikami
klasičnega zadnjega pogona.

•

Standardno prilagodljivo M podvozje s specifičnimi nastavitvami
in elektronsko upravljani blažilniki predstavljajo kombinacijo
velikega vsakodnevnega udobja z vrhunsko vozno dinamika v
slogu znamke M.

•

Zavorne čeljusti sistema M Compound so standardno obarvane
modro ali črno v visokem sijaju ter opcijsko tudi rdeče.

•

Nova 21-palčna kovana M platišča 892M Star Spoke v barvi Jet
Black prihranijo po 2 kilograma teže na kolo.

•

Večja ledvička BMW z enodelnim okvirjem, povzetim od
prenovljenih modelov BMW X3 in BMW X4; črna letev zagotavlja
vizualno ločeno ledvičko BMW, medtem ko so okvir in letvice dvojne
ledvičke v črni barvi visokega sijaja.

•

Poleg standardnih prilagodljivih LED-žarometov, ki so za približno
deset milimetrov bolj ploski in vključujejo funkcijo Matrix, so kot
opcijski dodatek odslej na voljo tudi laserske luči BMW z
dometom do 650 metrov.
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•

Še izrazitejši značilni sprednji odbijač M; med lastnostmi, ki še
posebej izstopajo, so nove pokončno postavljene in podaljšane
stranske odprtine za zrak: postavljene so nižje ob spojlerju in
ukrivljene proti sredini vozila ter obdane z obrobami v črni barvi
visokega sijaja.

•

Naslednji elementi so črne barve z visokim sijajem: pokrovi
aerodinamično optimiziranih zunanjih M ogledal, M škrge,
vgrajene v bočne reže za zrak, in zadnji spojler modela
BMW X4 M Competition.

•

BMW X3 M Competition ima v celoti LED zadnje luči, ki jih je
prevzel od modela BMW X3 in imajo črno obrobo in ožjo
svetlečo grafično podobo; spodnji del zadnjega odbijača je
M značilen in v črni barvi visokega sijaja.

•

Novi zadnji odbijač modela BMW X4 M Competition ima širok
zamaknjen vstavek v obliki nakovala, ki je enako kot plošče
zračne zavese črne barve z visokim sijajem.

•

Pri obeh modelih sta na obeh straneh velikega difuzorja po
dva para izpušnih cevi izpušnega sistema M Sport črne
kromirane barve.

•

Novi barvni odtenki: kovinska M Carbon Black, kovinska M
Brooklyn Grey, kovinska M Marina Bay Blue in M Sao Paulo
Yellow; prvič je na voljo tudi široka paleta barvnih odtenkov BMW
Individual, npr. mat kovinska barva Frozen Marina Bay Blue.

•

M športni sedeži z elektronsko nastavljivimi naslonjali za glavo ter
osvetljenim logotipom M so standardno vgrajeni; poleg razširjenega
oblazinjenja iz usnja Merino v štirih barvnih kombinacijah je kot
opcija na voljo tudi razširjeno oblazinjenje iz usnja Merino barve
Tartufo BMW Individual.

•

Zračniki so obdani z galvanizirano obrobo, standardne notranje
obloge so iz temnega aluminija Rhombicle, opcijsko je na voljo tudi
nova različica pepelnate barve z odprtimi porami.

•

BMW Live Cockpit Professional s popolnoma digitalno
kompozicijo prikazovalnikov in dvema 12,3-palčnima zaslonoma
kot standardna oprema.
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•

Povsem digitalni instrumentni prikazovalnik vključuje M View s
posameznimi prikazovalniki, povzetimi od modelov BMW M8;
dodatno je na voljo projektor BMW Head-Up z M značilnimi
elementi prikaza.

•

Navigacijski sistem BMW Maps v oblaku za posebej hiter in
natančen izračun poti ter časov prihoda.

•

Optimizirana integracija pametnih telefonov: poleg Apple CarPlay
je zdaj na voljo tudi Android Auto; s funkcijo Intelligent Personal
Assistant je zdaj mogoče upravljati klimatsko napravo in zapirati
okna ter spreminjati uravnavanje vozne dinamike.

•

Z operacijskim sistemom BMW različice 7 in posodabljanjem
programske opreme na daljavo sta BMW X3 M Competition in
BMW X4 Competition vedno posodobljena z najnovejšo
programsko opremo. Posodabljanje je mogoče izvajati tudi po
"radijskih valovih", kar vključuje nove storitve ter izboljšane in
dodatne funkcije vozila.

•

Bistveno razširjen izbor modernih sistemov za pomoč vozniku
povzetih od BMW X3 in BMW X4: Driving Assistant Professional
in BMW Drive Recorder sta prvič na voljo opcijsko, medtem ko
parkirni asistent zdaj vključuje tudi asistenta za vzvratno vožnjo.

•

Novo oblikovani krmilni otoček na centralni konzoli izvira iz sedanjih
modelov BMW M3 in M4 in vključuje dva nova gumba za
neposreden dostop do nastavitev motorja, podvozja in načinov M.
Na voljo je tudi M značilni izbirnik prestav s preklopnim stikalom
Drivelogic, krmilnik BMW in rdeč gumb za zagon motorja, ki se zdaj
nahaja na njem.

Vsi podatki v zvezi z močjo pogonskega sistema, zmogljivostjo polnjenja, porabo električne energije, emisijami in dosegom so začasni.
Podatki o porabi goriva, emisijah CO2, porabi električne energije in dosegu so bili izmerjeni z uporabo metod, zahtevanih v skladu s
spremenjeno Uredbo (ES) 2007/715. Vrednosti se nanašajo na vozilo z osnovno konfiguracijo opreme v Nemčiji. Razpon vrednosti pa upošteva
razlike v izbrani velikosti platišč in pnevmatik ter dodatno opremo in se lahko med konfiguracijo spremeni.
Podatki so že izračunani na podlagi novega preizkusnega cikla WLTP.
Vse dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 za nove osebne avtomobile najdete v "Priročniku o varčnosti
porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov", ki vam je na voljo brezplačno na vseh
pooblaščenih prodajnih mestih in spletni strani www.bmw.si/emisije.

