
יבואן מקביל



התמונות להמחשה בלבד

BMW 330e  

טווח חשמלי
עד 55 ק״מ

בטיחות 
אקטיבית

חווית נהיגה מושלמת עכשיו גם פלאג-אין היבריד
נהיגה ב- BMW תמיד תהיה סביב חווית הנהיגה והכיף של הכביש הפתוח. בין אם תנהגו ב- BMW עם מנוע בעירה פנימית חזק או פלאג-אין 
הייבריד מתקדם, BMW תמיד תיתן לכם את מכונת הנהיגה המושלמת. ה- 330e פלאג-אין עומדת בהבטחה הזו בזכות ביצועי מערכת 

ההנעה העוצמתית, טכנולוגיית קישוריות מתקדמת ונוחות עילית עם רמת אבזור כפי שרק BMW יודעת לתת.
גלו עוד היום את כל הפוטנציאל הרב שיש ב- 330e פלאג-אין הייבריד.

כשהיא מגלה את הצד הספורטיבי יותר של טכנולוגיית ההנעה ההיברידית הסדרה 3 הזו תביא אתכם ל- 100 קמ״ש ב- 5.8 שניות בלבד 
ומהירות סופית של 230 קמ״ש. לצד הביצועים תוכלו לנסוע עד 55 ק״מ )*( על הנעה חשמלית נקיה וחסכונית ובמקביל ליהנות מטווח 

נסיעה משולב של קרוב ל- 600 קילומטרים על מיכל דלק אחד.

ו- 42.7 קג״מ עוצמתיים. באופן מסורתי ל- BMW ההנעה היא  292 כ״ס  2.0 ל׳ משולב עם מנוע חשמלי מפיקים יחד  מנוע טורבו בנפח 
אחורית והכוח יורד לגלגלים באמצעות תיבת הילוכים אוטומטית פלנטרית עם 8 הילוכים. תיבת ההילוכים הזו מצטיינת בהעברת הילוכים 

מהירה וחלקה מאד והיא מרכיב מרכזי ביצרת חבילת נהיגה מלהיבה ומרתקת לצד נסיעה חסכונית וטווח נסיעה מרשים. 
פונקציית XtraBoost תתן חווית תאוצה אינטנסיבית במיוחד אפילו כשרמת הטעינה של סוללת ההנעה נמוכה.

ובטיחות  סיוע  מערכות  וגם   LIVE COCKPIT מורחבת  קישוריות  מערכת  עור,  מצופה  הגה  גלגל  כסופים,  דיפונים  תמצאו  הרכב  בתוך 
אקטיביות לנהג. כל מה שיבטיח לכם חווית BMW מלאה בעידן החשמלי החדש.

*נתוני יצרן בהינתן התנאים המתאימים

מולטימדיה
מתקדמת 55

ק״מ

292
כ״ס



מפרט טכני ואיבזור

מתלים ובלמים

עצמות עצה כפולות, מוט מייצבמתלה קדמי

רב-חיבורי, מוט מייצבמתלה אחורי

דיסקים מאוורריםבלם קדמי

דיסקים מאוורריםבלם אחורי

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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זיהום
מזערי

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **
להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 

לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי: 7
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 6 85 7

מידות, משקלים ונפחים

4,709 אורך )מ״מ(

1,827רוחב )מ״מ(

1,444גובה )מ״מ(

2,851בסיס גלגלים )מ״מ(

150מרווח גחון )מ״מ(

375נפח תא מטען )ל׳( 

11.4קוטר סיבוב  )מ׳(

40נפח מיכל דלק  )ל׳(

225/50R17מידת צמיגים 

אבזור פנים ונוחות

•מסך מגע 10.25 אינץ׳

•לוח מחוונים דיגיטלי 12.3 אינץ׳

•בקרת אקלים

•מערכת שמע מקורית

•ממשק בלוטות׳

•תאורת פנים ותא מטען

•גלגל הגה מצופה עור

•4 חלונות חשמליים

•מראות צד חשמליות

•בקרת שיוט עם מגביל מהירות

•מושב נהג מתכוונן

•מושב אחורי מתפצל ומתקפל

•ריפודי מושבים בד Anthracite יוקרתי

•מדליק אורות אוטומטי עם השהייה בחניה

•נעילה מרכזית עם שלט רחוק

בטיחות - המשך

•בקרת משיכה

•מערכת נגד נעילת גלגלים

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים

•ניטור שמירת מרחק

•בלימת חירום אוטונומית

•הדמיית צליל מנוע חשמלי להגנה על הולכי רגל

LED תאורת•

•חבילת בטיחות אקטיבית

ISOFIX עיגוני•

•ניטור עייפות נהג

איבזור חיצוני

LED תאורת יום•

•מראות בצבע המרכב

•שמשה אחורית מחוממת

•ידיות דלת בצבע המרכב

•חישוקי סגסוגת מעוצבים 17 אינץ׳

מנוע והעברת כח

היברידי נטעןמנוע בנזין

1,998 סמ״קנפח

184 כ״ס/5,000הספק/סל״ד

30.5 קג״מ/1,350מומנט/סל״ד

סינכרונימנוע חשמלי

113הספק/כ״ס

27מומנט/קג״מ

292 כ״סהספק משולב )בנזין + חשמל(

42 קג״ממומנט משולב )בנזין + חשמל(

אוטומטית פלנטרית, 8תיבת הילוכים

אחוריתהנעה

בטיחות

•6 כריות אוויר
•בקרת יציבות

ביצועים

5.8 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

230 קמ"שמהירות מירבית

140 קמ"שמהירות מירבית על חשמל בלבד

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

BMW 330e STYLEדרגה 1.31משולב



*3889    
www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.


