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התמונות להמחשה בלבד

 BMW 430i xDrive coupe 



מפרט טכני ואיבזור

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

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.

מידות, משקלים ונפחים

4,773אורך )מ״מ(

1,852רוחב )מ״מ(

1,393גובה )מ״מ(

2,851בסיס גלגלים )מ״מ(

2,081רוחב כולל מראות צד )מ״מ(

2095משקל כולל )ק"ג(

335משקל מטען מותר )ק"ג(

59קיבולת מיכל דלק )ל׳(

12קוטר סיבוב )מ׳(

אבזור פנים ונוחות

מושבי ספורט-עורריפוד מושבים

אלומיניום/שחורגימורים

איבזור חיצוני

19 אינץ' דגם 797Mחישוקי גלגל 

מנוע והעברת כח

1,998 סמ״קנפח

255 כ"ס/5,000-6,500 הספק/סל״ד

40 קג"מ/1,550-4,400 מומנט/סל״ד

84X94.6 מ"מ מהלךXקדח

4מספר צילינדרים

אוטומטית, 8 הילוכיםתיבת הילוכים
עם משוטים בגב גלגל הגה

ביצועים

5.6 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

250 קמ"שמהירות מירבית

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

 BMW 430i xDrive coupe דרגה 8.714משולב

תוספות  וחבילות - המשך

•מערכת למניעת גניבה 
•מצלמת חניה 

•גג שמש נפתח 
 Velour שטיחונים מהודרים•

•מראות צד מתכהות אוטומטית 
•מראת פנים מתכהה אוטומטית 

•כיוון מושבים חשמלי עם זכרון למושב הנהג 
•משענת מושב אחורי מתקפלת 

•מושבי ספורט 
•מושבים קדמיים מחוממים 

•משענת יד מרכזית במושב האחורי 
•חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם תצוגה 

•חיישני גשם ואורות 
•בקרת אקלים אוטומטית 

•בקרת שיוט דינאמית 
•פנסי LED ראשיים 

•החלפת אורות גבוהים אוטומטית 
•חבילת בטיחות אקטיבית 

•חבילת סיוע אקטיבית לנהיגה 
•התראת התנגשות 

•משענות ראש במושב האחורי 
 XM רדיו לוויני•

 HIFI מערכת שמע•
•מערכת חיוג חירום 

•ממשק אנדרואיד 
•ממשק קארפליי 

•שקעי USB וממשק בלוטות' אלחוטי 
 BMW LIVE קוקפיט דיגיטלי•

•עיטור חיצוני שחור לשמשות  
 Anthracite ציפוי תקרה יוקרתי•

•צמיגי ספורט 
•כיסוי מראות צד שחור 

•פנסים קדמיים מעוצבים שאדו-ליין 
•גריל קדמי שחור מבריק 

•גלגל הגה מחומם 
•בלמים מחוזקים M ספורט 

תוספות  וחבילות

אופציהחבילת פרמיום מורחבת

•חבילת M ספורט 
PRO ספורט M אופציהחבילת

•פונקציית START/STOP אוטומטית 
•התנעה מרחוק 

•מגבר הגה חשמלי 
•גלגל הגה רב-תפקודי עם בקרת שיוט 

•צמיגי ראן-פלאט עמידים בתקרים 
•מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים 

רמת האבזור הבטיחותי: 6
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 7 85 6



*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.


