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Αποκάλυψη για την τρίτη γενιά μοντέλων Sports Activity Vehicle (SAV) και Sports Activity Coupe (SAC) υψηλών
επιδόσεων της BMW M GmbH στην πολυτελή κατηγορία. Η συνολική φιλοσοφία τους παραπέμπει στη δυναμική,
ευελιξία και ακρίβεια των μοντέλων M – στοιχεία που τώρα συνδυάζονται με την πολυμορφικότητα, εκφραστική
σχεδίαση και σύγχρονη πολυτέλεια της οικογένειας BMW X.

Εξωτερικά οι γνώριμες αναλογίες SAV / SAC συνδυάζονται με κλασικά χαρακτηριστικά M βελτιστοποιώντας την
παροχή αέρα ψύξης και την αεροδυναμική: μεγάλες εισαγωγές αέρα, μάσκα BMW με διπλές μπάρες, βράγχια M
στα εμπρός πλαϊνά πάνελ, αεροτομή οροφής/πίσω αεροτομή, πίσω ποδιά με διαχύτη, σύστημα εξαγωγής με δύο
σετ από διπλές απολήξεις. Επιπλέον τα μοντέλα Competition έχουν μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.
Χρώματα της αποκλειστικής συλλογής BMW Individual διατίθενται για πρώτη φορά για μοντέλα BMW X.

Το
πολυτελές εσωτερικό έχει μοναδικά στοιχεία σχεδίασης. Υπερυψωμένη θέση καθισμάτων δημιουργεί
συναρπαστική αίσθηση M. Απαράμιλλη ευρυχωρία, υψηλού επιπέδου προσαρμοστικότητα και σχεδίαση cockpit M.
Το BMW Head-Up Display με ενδείξεις μοντέλων M είναι στον στάνταρ εξοπλισμό. Πολυλειτουργικά καθίσματα M
και πλήρως δερμάτινο σαλόνι Merino της σειράς BMW Individual περιλαμβάνονται επίσης στο στάνταρ εξοπλισμό.
Τέλος υπάρχει αποκλειστική δερμάτινη ταπετσαρία για τα μοντέλα Competition.

Ο
υψηλόστροφος V8 κινητήρας 4.400 κ.εκ. με τεχνολογία M TwinPower Turbo αποδίδει μέγιστη ισχύς αυξημένη κατά
25 hp και 50 hp (μοντέλα Competition), συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, φτάνοντας τα 625 hp και μέγιστη
ροπή 750 Nm. Εξαιρετικά ανθεκτικές βάσεις κινητήρα, συστήματα ψύξης και τροφοδοσίας λαδιού προσαρμοσμένα

στο μέγιστο επίπεδο δυναμικών επιδόσεων και σπορ σύστημα εξαγωγής με έντονα συναισθηματικό ήχο συνθέτουν
ένα μοναδικό κοτέιλ.

Η
μετάδοση γίνεται με οκτατάχυτο κιβώτιο M Steptronic με Drivelogic. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος
τετρακίνησης M xDrive που μεταφέρει περισσότερη ροπή στους πίσω τροχούς μπορούν να ρυθμίζονται σε 4WD /
4WD Sport modes. Τέλος υπάρχει συνεργασία M xDrive με Active M Differential για βελτιωμένη πρόσφυση και
δυναμική συμπεριφορά.
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