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H BMW συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τα μοντέλα στην βάση της γκάμας της. Πρόκειται για την 2 Series Gran
Coupe, ένα τετράπορτο coupe που έρχεται για να αντιμετωπίσει τα Audi A3 sedan και Mercedes-Benz CLA. Παρά
την ονοματολογία δεν βασίζεται στο πισωκίνητο πάτωμα των 2 Series Coupe και Convertible αλλά στη νέα
πλατφόρμα FAAR, που είδαμε για πρώτη φορά στη νέα σειρά 1. Εκτός πάντως από προσθιοκίνητη θα παράγεται και
σαν τετρακίνητη.

Σπορ σχεδίαση
Στο εμπρός μέρος μας θυμίζει μια περισσότερο αγριεμένη σειρά 1 και στο πίσω μέρος μια μικρότερη 8 Gran Coupe!
Η προσθιοκίνητη πλατφόρμα δεν χαρίζει τόσο χαμηλό προφίλ ωστόσο η έντονη κλίση στο πίσω μέρος αλλά και οι
πόρτες χωρίς πλαίσιο προσδίδουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που συναντάμε στα Gran Coupe μοντέλα της μάρκας.
Παρά το γεγονός πως τοποθετείται στην βάση της γκάμας οι διαστάσεις δεν είναι μικρές. Το συνολικό μήκος φτάνει
τα 4.526mm, το πλάτος 1.800mm και το ύψος 1.420mm. Επίσης ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 430 lt. ενώ η
πρακτικότητα κολακεύεται από το πίσω διαιρούμενο κάθισμα 40/20/40.

Σύγχρο
νο εσωτερικό
Το εσωτερικό βασίζεται σε αυτό της νέας σειράς 1, που με την σειρά του βασίζεται στη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία
της μάρκας, όπως την έχουμε γνωρίσει στα κορυφαία μοντέλα της μάρκας, σαν την σειρά 8. Ξεχωρίζει ο ψηφιακός
πίνακας οργάνων, η οθόνη πολυμέσων που ανάλογα με την έκδοση φτάνει τα 10,25in. Αλλά και το head-up display
των 9,2in.

Τρείς εκδόσεις

Αρχικά το μοντέλο θα διατίθεται στην αγορά σε τρείς εκδόσεις. Η βασική έκδοση
βενζίνης ονομάζεται 218i και έχει απόδοση 140 ίππων από 1,5 Lt.Η κορυφαία έκδοση βενζίνης ονομάζεται M235i
xDrive και έχει δίλιτρο κινητήρα με 306 άλογα, αυτόματο κιβώτιο Steptronic, τετρακίνηση xDrive και στάνταρ
διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen. Οι επιδόσεις είναι εκρηκτικές με τα πρώτα 100 km/h να έρχονται σε
4,9sec. Θα υπάρχει μια έκδοση πετρελαίου η 220d με δίλιτρο κινητήρα πετρελαίου και απόδοση 190 ίππων.

Προηγ
μένα συστήματα
Η BMW Σειρά 2 Gran Coupe επωφελείται από συστήματα υποβοήθησης προερχόμενα από ανώτερες κατηγορίες.
Το σύστημα Lane Departure Warning με ενεργή επιστροφή στη λωρίδα και προειδοποίηση επικείμενης σύγκρουσης
και ειδοποίηση πεζού με λειτουργία φρεναρίσματος στην πόλη προσφέρονται ως στάνταρ εξοπλισμός στην
Ευρώπη, ενώ το Active Cruise Control, το Driving Assistant με Lane Change Warning, η προειδοποίηση επικείμενης
οπίσθιας σύγκρουσης και η προειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας, καθώς και το καινοτόμο σύστημα
υποβοήθησης οπισθοπορείας διατίθενται προαιρετικά.
Η πρώτη επίσημη του μοντέλου θα γίνει στην έκθεση του Los Angeles τον Νοέμβριο ενώ η εμπορική πορεία του
μοντέλου θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2020.
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