Автомобіль
BMW 530i xDrive G30
(3361175)
Технічні дані
Turbo

Двигун / потужність: 1998 см. Куб / 252 к.с. Рядний 6-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower
Максимальний крутний момент, 350 Nm / 1450-4800 об. / хв.
Довжина/ширина/висота автомобіля - 4936 / 1868 / 1479 мм
Максимальна швидкість, км/год – 250
Розгінна динаміка, 0-100 км/год – 6,0

Витрата
пального

У заміському циклі, л/100 км – 8.0
У міському циклі, л/100 км – 6.0

Базове обладнання
Автоматична 8-ступенева коробка передач ‘Steptronic’, Система Start/Stop, Інтелектуальна
система повного приводу ‘xDrive’,17" Легкосплавні диски 'Y-spoke style 618', 7 J x 17 шини 225/55 R17, 'Servotronic',
Зовнішні дзеркала заднього виду із функцією автозатемнення, Світлодіодні фари головного світла, Функція 'Follow me
home', Підігрів форсунок омивача скла, Лобове скло із термоізоляцією, Подушки безпеки для водія та переднього
пасажиру, Головні бічні подушки безпеки для пасажирів 1 і 2 рядів сидінь, Бокові подушки безпеки для водія та
переднього пасажиру, Захист від бокових зіткнень.
Додаткове обладнання: Колір автомобіля: Black Sapphire, Оббивка салону Cognac з ексклюзивною прострочкою
сидіннь | Black; Стандартні налаштування підвіски; Покришки 'Runflat'; Пакет 'M Sport'; Комфортні передні сидіння;
Оздоблювальні планки салону з цінної породи дерева 'Fineline' Cove з акцентованою обробкою 'Pearl Chrome' ;
Розсіяне освітлення салону; СD плеєр; Пакет "Executive": Система комфортного доступу; Автоматичні доводчики
дверей; Система наскрізного завантаження; Система автоматичного управління дальнім світлом; Системи активної
безпеки; Навігаційна система 'Professional'; Акустична система 'Harman Kardon'; Багатофункціональний дисплей панелі
приладів; Український пакет / Ukrainian Package; Підігрів керма; Болти-секретки для коліс; Спортивна автоматична
трансмісія 'Steptronic'; Індикатор тиску в покришках; Автоматична робота багажних дверей; Велюрові килимки;
Підготовка автомобіля для курців; Підігрів передніх сидінь; Зовнішнє ліве дзеркало заднього огляду з автоматичним
затемненням; Гальванічне оздоблення для приладів керування; Автоматичний клімат-контроль; Адаптивні світлодіодні
фари; Додаткові розетки на 12 В; Driving Assistant; Активна система допомоги паркування 'Parking Assistant'; Apple
CarPlay; Apps; Меню російською мовою; Керівництво по експлуатації російською мовою.
Меню російською мовою, Посібник користувача російською мовою.

