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BMW APAN MOTORS prezintă Noul BMW X4.
PARTENERUL IDEAL CU TALENTE MULTIPLE.
BMW APAN Motors Brăila expune și anul acesta în cadrul Galați Auto Show, un model ce
abia s-a lansat și care își prezintă ambițiile sportive încă de la prima vedere.
Indiferent ce provocări apar pe drumul tău, BMW X4 le acceptă cu nerăbdare. Designul
său progresist şi conturile în stil coupé îi dezvăluie dorinţa de a ﬁ în centrul acţiunii. Iar
datorită dinamicii de condus de primă clasă, a construcţiei uşoare şi inovatoare cu
centrul de greutate coborât, precum şi a nivelului înalt de performanţă, te bucuri de
plăcere maximă de a conduce până la destinaţiile tale.
Ce aduce nou BMW X4?
Exteriorul atletic și forma coupe. BMW X4 face faţă oricărei provocări: datorită centrului
de greutate foarte coborât, a suspensiei M adaptive şi a direcţiei sport ferme, acesta
oferă stabilitate constantă, precizie maximă şi manevrabilitate unică în ﬁecare situaţie
de condus.
Micile detalii sunt cele care fac întotdeauna diferenţa atunci când vorbim de performanţă: BMW X4 M40i demonstrează acest lucru prin performanţa şi agilitatea sa, care te
ajută să depăşeşti cu uşurinţă chiar şi cele mai diﬁcile situaţii de condus. Caracterul său
încrezător este oferit de motorul M Performance TwinPower Turbo pe benzină cu 6
cilindri şi putere/ cuplu de 265 kW (360 CP)/ 500 Nm, de construcţia uşoară inovatoare şi
de suspensia M adaptivă.
Acum este mult mai diﬁcil ca rivalii tăi să ţină pasul cu tine: acest rezultat este obţinut de
motorul M Performance TwinPower Turbo pe benzină cu 6 cilindri în linie care rulează
cu 265 kW (360 CP) datorită turbocompresorului TwinScroll, a sistemului de control
complet variabil al supapei Valvetronic şi a sistemului High Precision Injection cu presiune înaltă. Acestea asigură cuplu maxim de 500 Nm, acceleraţie de la 0 la 100 km/h în
4,8 secunde – şi mai presus de toate, faptul că vei ﬁ întotdeauna în fruntea competiţiei
Direcţia sport variabilă cu Servotronic oferă răspuns direct şi agil şi se asigură că efortul
ﬁzic necesar la virare este redus. Aceasta reacţionează la unghiul volanului cu diverse
unghiuri de direcţie. Acest lucru oferă manevrabilitate îmbunătăţită în timpul condusului dinamic şi scade efortul ﬁzic necesar la virare atunci când parchezi sau manevrezi
automobilul.
Noul BMW X4 este mereu alert. BMW Advanced Car Eye este o cameră video full-HD
foarte sensibilă, chiar și pe timp de noapte. În cazul mișcărilor neobișnuite din afara
automobilului, camera video înregistrează automat situația cu scopul de a documenta
posibilele accidente sau tentative de furt.
Dacă te-am făcut curios, vino să îl descoperi în perioada 14-16 septembrie la Galați Auto
Show pe Faleza Superioară, Galați.

