
יבואן מקביל

במוו 430i xDrive קבריולט



BMW 430i xDrive Cabriolet

התמונות להמחשה בלבד



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.

רמת האבזור הבטיחותי: 6
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 875 6

מידות, משקלים ונפחים

4,773 מ"מאורך

1,852 מ"מרוחב

1,394 מ"מגובה

2,018 מ"מרוחב כולל מראות צד

2,851 מ"מבסיס גלגלים

12 מטריםקוטר סיבוב

4מספר מושבים 

1,070/1,230 ק"גמשקל מירבי על ציר קדמי/אחורי

2,240 ק"גמשקל מירבי

350 ק"גמטען

59 ליטרנפח מיכל דלק

גימור פנימי
טאקורה אדום סנסאטקריפודים 

אלומיניום טטראגוןגימורים

חבילות ואופציות - המשך

•מערכת נגד גניבה
•מסיט רוח

•מצלמת חניה
•ללא סימוני גרסה חיצוניים
•שטיחונים יוקרתיים וואלור

•מראות צד מתכהות אוטומטית
•מראת פנים מתכהה אוטומטית

•מושבים קדמיים חשמליים עם זכרון למושב נהג
•כניסה קלה למושבים אחוריים

•מושבים ספורטיביים
•מושבים קדמיים מחוממים

•מסעד יד מרכזי במושב האחורי
•דיפון דשבור סנסאטק דמוי עור

•חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם חיווי אקוסטי וחזותי
•חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

•חיישן אורות
•בקרת אקלים אוטומטית

•בקרת שיוט דינמית
LED פנסים ראשיים•

•החלפת אור גבוה אוטומטית
•מערך סיוע אקטיבי לנהג

active guard - התראה על בלימת חירום•
•משענות ראש אחוריות מתקפלות

XM רדיו לווני•
HIFI מערכת שמע•

•חייגן חירום
BMW שירותים מקוונים•

•חבילת קישוריות פלוס
•חבילת קונקטד פרו

•ממשק אפל קארפליי
USB שקעי•

•ממשק בלוטות'
•קוקפיט דיגיטלי פלוס

•דיפון גג אנטרסיט
•צמיגי ביצועים

•גלגל הגה מחומם
•פקדים כסופים

•מתלי M אדפטיביים

גימור חיצוני
שחור JET BLACKצבע

18 אינץ' סגסוגת קלה, שני גווני צבע. חישוקי גלגלים
קוד 780

מנוע והעברת כח
בנזיןסוג דלק

255 כ"ס/5,000 - 6,500 סל"דתפוקה

40 קג"מ/4,400 - 1,500 סל"דמומנט 

1998 סמ"קנפח מנוע 

94.6X82 מ"ממהלךXקדח

4/4שסתומים/צילינדרים 

אוטומטית עם 8 הילוכים ומשוטים תיבת הילוכים
להעברת הילוכים בגב גלגל ההגה

8.7 ל'100- ק"מצריכת דלק

ביצועים
250 קמ"שמהירות מירבית

6.1 שניותתאוצה )0 ל-100 קמ"ש(

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

BMW 430i xDrive Cabrioletדרגה 8.714משולב

חבילות ואופציות
•חבילת פרימיום מורחבת

START/STOP פונקציית התנעה ודימום מנוע אוטומטית•
•התנעה מרחוק

•מגבר הגה חשמלי סרווטרוניק
•גלגל הגה רב תפקודי עם שלט רחוק

•גלגל הגה מצופה עור
RUN FLAT צמיגים עמידים בתקרים•

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים



*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.


