Автомобіль

BMW X5 M
Технічні дані

Витрати пального
Стандартне
обладнання

Додаткове
обладнання

Гарантія

Двигун / потужність: 4395 см.куб. (V8/4) / 575 к.с. / 6000-6500 об/хв
Максимальний обертовий момент: 750 Нм / 2200-5000 об/хв
Довжина / ширина / висота автомобіля - 4857 / 1933 / 1776 мм
Максимальна швидкість, км / год – 250 (280)
Розгінна динаміка, 0-100 км / год – 4,2 сек.
У заміському циклі, л/100 км – 9.0
У міському циклі, л/100 км – 14.7
M BMW TwinPower Turbo 8-циліндровий бензиновий двигун обладнаний двома турбонагнітачами з
технологією Double VANOS і високоточним безпосереднім вприском палива високого тиску HPI.
Спортивна автоматична 8-ступенева трансмісія Стептронік. Система повного привода xDrive з
активним розподіленням тяги. Пакет адаптивної підвіски 'Comfort'. Пакет адаптивної підвіски 'Sport'.
Електромеханічне ручне гальмо. Система удержання автомобіля на підйомі для комфортного
старту. Система динамічної стабілізації, що включає в себе системи контролю гальмування та
розподілення тяги. Функція передньої готовності гальмівної системи до екстреного гальмування.
Тормозні колодки з функцією просушування та 2-ступеневими датчиками зношування. Датчик
проколу покришок. Інтелектуальна система пасивної безпеки. 6 подушок безпеки. Активні передні
підголівники, які захищають при ударі з заду. Система допомоги при спускові. Центральний замок з
ключем д/у з функцією дистанційного відкривання/закривання вікон. Електронний іммобілайзер.
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX на задніх сидіннях. Дзеркала заднього виду з
електрорегулюванням та підігрівом. Противотуманні фари. Підігрів форсунок омивача лобового
скла. Система допомоги при паркуванні (PDC), задня. Спортивні передні M Sport сидіння для водія
та переднього пасажиру. Підігрів предніх сидінь. Бортовий комп’ютер з самодіагностикою та
розрахунком між сервісного інтервалу. Інтерфейс iDrive з TFT монітором та контролером з 8програмованими кнопками для присвоєння найчастіше використовуємих функцій. Скло підйомники з
електроприводом, з функцією комфортного управління та травмо захистом. Роз`єм AUX-IN
підключення портативних аудіо приладів. Круїз-контроль з функцією гальмування. Автоматична
робота двері багажнику.
21 " M легкосплавні диски 'Double-spoke style 612M' змішаного типу. Підігрів керма. Індикатор тиску в
шинах. Запасне колесо-докатка. Система комфортного доступу. Автоматичні доводчики дверей.
Камера заднього виду. BMW Individual релінги на даху 'high-gloss Shadow Line'. Панорамний скляний
люк з електроприводом. Велюрові килимки. Знак аварійної зупинки і аптечка. Пакет для курців.
Оздоблювальні планки салону 'Carbon Fibre'. M - мультифункціональні передні сидіння. Активна
вентиляція передніх сидінь. Підігрів задніх сидінь. Автоматичний 4-зональний клімат контроль.
Система попередження про перешкоду при зміні смуги руху. Driving Assistant. Деактивація подушки
безпеки переднього пасажира. Функція TV .Система огляду 'Surround View' з камерами. Навігаційна
система 'Professional'. Проекційний дисплей на лобовому склі. Акустична система 'Harman Kardon'.
Інтерфейс для підключення смартфона. BMW Individual оздоблення стелі алькантарою кольору
'Anthracite'. Меню російською мовою. Керівництво по експлуатації російською мовою. Повна оббивка
шкірою 'Merino' Silverstone I Black. Фарба metallic Silverstone.
Термін придатності – необмежений.
2 роки, без обмеження пробігу Термін придатності – необмежений.

Країна виробник – США.

