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Η BMW M GmbH εισέρχεται στην επόμενη φάση προϊοντικής επέλασης στην πολυτελή κατηγορία με την έλευση
νέων, τετράθυρων σπορ μοντέλων υψηλών επιδόσεων, των BMW M 8 Gran Coupe με ισχύ 600 hp και της BMW M 8
Competition Gran Coupe με ισχύ 625 hp.
Πρόκειται για ένα ξεχωριστό, υπερπολυτελές σπορ αυτοκίνητο με αξιοσημείωτες επιδόσεις. Προσφέρει έντονη
εμπειρία σπορ αυτοκινήτου και για τους τέσσερις επιβάτες των ‘full-size’ καθισμάτων ενώ παραμένει εντυπωσιακή
η ευκολία πρόσβασης (είσοδος-έξοδος) και άφθονος χώρος για τα πόδια.

Το μεταξόνιο είναι κατά 200 mm μακρύτερο συγκριτικά με τις δίθυρες BMW M8. Χαρακτηρίζεται από δυναμική
ρέουσα γραμμή οροφής, μεγάλους αεραγωγούς, μάσκα νεφρών BMW με διπλές μπάρες, βράγχια M στα πλαϊνά
πάνελ, πίσω αεροτομή και πίσω ποδιά με διαχύτη και διπλές απολήξεις εξαγωγής.
Καρδιά του μοντέλου είναι ο υψηλόστροφος V8 κινητήρας 4.400 κ.εκ. με τεχνολογία M TwinPower Turbo που
αποδίδει έως 625 hp. Εφοδιάζεται με συστήματα ψύξης και τροφοδοσίας λαδιού σχεδιασμένα για αγωνιστική
χρήση αλλά και σπορ σύστημα εξαγωγής με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα κλαπέτα που παράγουν ένα συναρπαστικό
ήχο κινητήρα.

Ευφυής μεταφορά κινητήριας ισχύος στο δρόμο χάρη στο οκτατάχυτο κιβώτιο M Steptronic με Drivelogic και το
σύστημα τετρακίνησης M xDrive που συνδέεται με το Active M Differential. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ
τριών προγραμμάτων: 4WD, 4WD Sport και 2WD με αμιγή πίσω κίνηση και απενεργοποιημένο το σύστημα ελέγχου
οδηγικής ευστάθειας. Οι επιδόσεις είναι εξαιρετικές επιδόσεις: 0 - 100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα (BMW M8 Gran
Coupe) / 3,2 δευτ. (BMW M8 Competition Gran Coupe).
Η παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου θα γίνει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Los Angeles 2019, ενώ η άφιξη στην
αγορά θα γίνει τον Απρίλιο του 2020 τέλος η BMW M8 Gran Coupe First Edition προφέρεται ως αποκλειστικό
μοντέλο λανσαρίσματος.
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