Автомобіль
BMW X6 xDrive35i
Технічні дані

Витрати пального
Стандартне
обладнання

Додаткове
обладнання

Двигун / потужність: 2979 см.куб. (L6/4) / 306 к.с. / 5800-6400 об/хв
Максимальний обертовий момент: 400 Нм / 2500-5000 об/хв
Довжина / ширина / висота автомобіля - 4909 / 1989 / 1702 мм
Максимальна швидкість, км / год - 240
Розгінна динаміка, 0-100 км / год – 6,5 сек.
У заміському циклі, л/100 км – 6,9
У міському циклі, л/100 км – 11,3
BMW TwinPower Turbo 6-циліндровий бензиновий двигун обладнаний прямим вприском палива і
турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії. Спортивна автоматична 8-ступінчаста трансмісія
'Steptronic'. Інтелектуальна система повного приводу xDrive. Підсилювач рульового управління,
Servotronic. Функція автоматичної зупинки і запуску двигуна. Вентильовані гальмівні диски. Датчик
рівня і якості масла з індикатором на приладовому щитку
.Покришки
'Runflat'.
Система
обмеження швидкості спуску (Hill Descent Control). Фронтальні і бічні подушки безпеки передні, бічна
головна подушка для обох рядів сидінь .3-точечні ремені безпеки на всіх сидіннях включаючи
переднатягувачі з піропатроном і обмеження натягу. Інтелектуальна система пасивної безпеки.
Датчики проколу покришок Runflat з індикаторами на приладовому щитку. Dynamic Stability Control
(DSC) - система динамічного контролю стійкості поєднується з ABS, DTC, CBC, включаючи
підсушування гальмівних колодок, компенсацію ефективності гальмівної системи, готовність
гальмівної системи до екстреного гальмування і систему запобігає відкочування автомобіля при
рушанні в гору. Кріплення для дитячих крісел 'ISOFIX'. Автоматична робота багажної двері. Круїзконтроль з функцією гальмування. Бі-ксенонові фари ближнього та дальнього світла. Датчик дощу
та світла. Протитуманні фари. Зовнішні дзеркала в колір кузова з інтегрованим покажчиком
повороту, електрорегулюванням і підігрівом. "Комфортне сонцезахисне багатошарове скління".
Спортивне мультифункціональне шкіряне кермо. Спинка заднього сидіння, що складається в
пропорції 40:20:40. Автоматичний двозонний клімат-контроль. Радіо BMW Professional з роз'ємом
AUX-In. Пристосування Hands-Free з інтерфейсом USB.Панель приладів з розширеним змістом.
Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням. Оздоблювальні планки салону 'Oxyd Silver,
dark matt'.
Функція TV. Багатофункціональний дисплей панелі приладів. Камера заднього виду. Система
допомоги при паркуванні (PDC). Підігрів передніх сидінь. Велюрові килимки. Меню російською
мовою. Керівництво по експлуатації російською мовою. Знак аварійної зупинки і аптечка.
2 роки, без обмеження пробігу Термін придатності – необмежений.
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