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BMW ActiveHybrid 3.
Πεπιεφόμενα.

1.

Η ετυτΐα παπάγονσαρ απόδοςηρ. BMW ActiveHybrid 3.
(Στνοπσική Παποτςίαςη).

2.

Σύςσημα κίνηςηρ:
Τεφνολογία BMW ActiveHybrid νέαρ γενιάρ.

3.

Οδηγική εμπειπία:
Καινοσόμερ λεισοτπγίερ για μέγιςσερ επιδόςειρ και απόδοςη

4.

Σφεδιαςμόρ
Χαπακσηπιςσικά εξαιπεσικήρ απόδοςηρ

5.

Αμάξψμα και αςυάλεια:
Ετυτή ςτςσήμασα, σέλεια ενςψμασψμένα

6.

Εξοπλιςμόρ και BMWConnectedDrive:
Ετπεία γκάμα επιλογών, ετυτήρ ενςψμάσψςη.

7.

Πποδιαγπαυέρ.

8.

Καμπύλερ ιςφύορ και ποπήρ.

9.

Εξψσεπικέρ και εςψσεπικέρ διαςσάςειρ.
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1. Η ευφυΐα παράγοντας απόδοσης.
BMWActiveHybrid 3
(Συνοπτική Παρουσίαση).
Βελσιψμένη απόδοςη ςε ςτνδταςμό με αναβαθμιςμένη οδηγική ςτμπεπιυοπά ςση
BMWActiveHybrid 3 φάπη ςσο βπαβετμένο κινησήπα εςψσεπικήρ καύςηρ και ενόρ
καινοσόμοτ ηλεκσπικού ςτςσήμασορ κίνηςηρ.
Τεφνολογία BMW TwinPower Turbo ςτνδτάζεσαι με οκσασάφτσο ατσόμασο τβπιδικό
κιβώσιο και ετυτέρ ςύςσημα διαφείπιςηρ ενέπγειαρ.
Πλήπψρ ηλεκσπική λεισοτπγία μέφπι 75 km/h. Πλήπψρ ηλεκσπική ατσονομία μέφπι
σέςςεπα φιλιόμεσπα.
Ιςφύρ ςτςσήμασορ 250 kW/340 hp.
Εξαιπεσικόρ λόγορ οδηγικών επιδόςεψν /κασανάλψςηρ κατςίμοτ:
Επισάφτνςη 0 - 100 km/h ςε 5,3 δετσεπόλεπσα, κασανάλψςη 5,9 lit. / 100 km και
εκπομπέρ CO2/km139 g ςσον Ετπψπαωκό κύκλο δοκιμών.
Τελετσαία γενιά σεφνολογίαρ BMWActiveHybrid: εξακύλινδπορ εν ςειπά
κινησήπαρ, ηλεκσποκινησήπαρ, μπασαπία ιόνσψν λιθίοτ.
Ο εξακύλινδπορ εν ςειπά κινησήπαρ 225 kW/306 hp σεφνολογίαρ BMW TwinPower
Turbo σηρ BMWActiveHybrid 3 είναι ο γνψςσόρ για σην ετςσπουία, ελκσική ιςφύ και
απόδοςη σηρ BMW 335i. Ο ηλεκσποκινησήπαρ αποδίδει 40 kW/55 hp και ανσλεί
ενέπγεια από μία τχηλήρ σάςηρ μπασαπία ιόνσψν λιθίοτ ποτ σοποθεσείσαι κάσψ από
σο φώπο αποςκετών.
Η ςτνδταςμένη ιςφύρ σψν δύο ςτςσημάσψν μεσαυέπεσαι ςσοτρ πίςψ σποφούρ μέςψ
σοτ οκσασάφτσοτ ατσόμασοτ κιβψσίοτ. Επιπλέον σηρ πλήπψρ τβπιδικήρ υιλοςουίαρ
σηρ, ποτ επισπέπει αποκλειςσική ηλεκσποκίνηςη και επομένψρ μηδενικούρ πύποτρ ςε
ςτνθήκερ πόληρ ή ςσο πολάπιςμα, η BMW ActiveHybrid 3 πποςυέπει - εκσόρ από
ςποπ επιδόςειρ - και διχήυια ποςοςσιαία βελσίψςη σηρ κασανάλψςηρ ςε ςφέςη με ση
BMW 335i/335iA.
Ανώσεπη απόδοςη φάπη ςσο ECO PRO mode ςτμπεπ. coasting και
ετυτούρ διαφείπιςηρ ενέπγειαρ.
Για σην αξιοποίηςη σψν δτνασοσήσψν σηρ σεφνολογίαρ BMW ActiveHybrid, η ετυτήρ
διαφείπιςη ενέπγειαρ σψν ηλεκσπονικών ιςφύορ φπηςιμοποιεί διάυοπερ καινοσόμερ
λεισοτπγίερ για σην απόδοςη σοτ ςτςσήμασορ κίνηςηρ.
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Η υόπσιςη σηρ μπασαπίαρ ππψσίςσψρ γίνεσαι ςσο πολάπιςμα ή ςσο υπενάπιςμα, με
σον ηλεκσποκινησήπα ςε πόλο γεννήσπιαρ ποτ παπέφει ενέπγεια ςσην τχηλήρ σάςηρ
μπασαπία. Ανσίθεσα, ςσην επισάφτνςη ο ηλεκσποκινησήπαρ τποςσηπίζει σο
βενζινοκινησήπα παπάγονσαρ ππόςθεση ιςφύ και φαπίζονσαρ ακόμα πιο ςποπ αίςθηςη
ςσην οδηγική εμπειπία.
Σσο πολάπιςμα, με σαφύσησερ μέφπι 160 km/h ςε ECO PRO mode, ο κινησήπαρ
καύςηρ μποπεί να απενεπγοποιείσαι και να αποςτνδέεσαι πλήπψρ. Το coasting mode
ςτνδτάζει άνεςη με βέλσιςση αξιοποίηςη σηρ κινησικήρ ενέπγειαρ ποτ ήδη
παπάγεσαι. Για να μη λεισοτπγεί ο κινησήπαρ ςσο πελανσί ςε διαςσατπώςειρ ή όσαν ο
όφημα είναι ςσαμασημένο ςσην κτκλουοπία, η BMW ActiveHybrid 3 φπηςιμοποιεί
λεισοτπγία start-stop. Επιπλέον, σα ηλεκσπονικά ιςφύορ μποπούν να ςτνδέονσαι
έξτπνα με σο ςύςσημα πλοήγηςηρ Professional (πποαιπεσικό ςσην ActiveHybrid 3).
Ατσό επισπέπει έγκαιπη ανάλτςη σηρ κτκλουοπιακήρ κασάςσαςηρ και με βάςη ατσή
σο όφημα μποπεί να πποεσοιμαςσεί ώςσε όλα σα ςτςσήμασά σοτ να κάνοτν σην πιο
αποδοσική φπήςη ενέπγειαρ (ανάλογα πάνσα με σην ποιόσησα σψν δεδομένψν
πλοήγηςηρ).
Σφεδιαςμόρ: ςποπ υινέσςα με ασομικέρ πινελιέρ.
Η BMW ActiveHybrid 3 τιοθεσεί σο ςποπ και κομχό αμάξψμα σηρ BMW 3 Series
Sedan ςε ςτνδταςμό με αποκλειςσικέρ πινελιέρ ποτ τπογπαμμίζοτν σην καινοσόμο
σεφνολογία κίνηςηρ. Το λογόστπο “ActiveHybrid 3” ςσιρ κολόνερ C και πίςψ, με σιρ
απολήξειρ εξαγψγήρ ςε μασ φπώμιο, διαυοποποιούν σο εξψσεπικό από άλλα μονσέλα
σηρ ςειπάρ. Άλλερ πινελιέρ παπασηπούμε ςσα πλαίςια παπαθύπψν ςε ςασινέ
υινίπιςμα και σα φαπακσηπιςσικά BMW Individual High-gloss Shadow.
Πποαιπεσικά διασίθενσαι ζάνσερ αλοτμινίοτ Streamline 18 ινσςών ποτ δηλώνοτν
εξαιπεσική αεποδτναμική απόδοςη.
Η BMW ActiveHybrid 3 ξεφψπίζει οπσικά και με σο λογόστπο “ActiveHybrid 3” ςσα
μαπςπιέ, μία αλοτμινένια πλακέσα ςσον επιλογέα σαφτσήσψν με σην ίδια „σατσόσησα‟,
και ένα ειδικό κάλτμμα κινησήπα. Επιπλέον και οι σπειρ εκδόςειρ Sport, Modern και
Luxury και σο πακέσο M Sport διασίθενσαι για σην ActiveHybrid 3.
Σσάνσαπ εξοπλιςμόρ τχηλήρ ποιόσησαρ, πλούςια γκάμα πποαιπεσικών
επιλογών.
Η γκάμα φπψμάσψν, σαπεσςαπιών και εξοπλιςμού εςψσεπικού είναι ανσίςσοιφη με ατσή
ποτ πποςυέπεσαι ςσιρ άλλερ εκδόςειρ σηρ BMW 3 Sedan.
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Σσο ςσάνσαπ εξοπλιςμό πποςσίθεσαι ένα διζψνικό ςύςσημα ελέγφοτ κλιμασιςμού με
ςσασική λεισοτπγία. Μία ετπεία γκάμα ςτςσημάσψν τποςσήπιξηρ οδηγού και
τπηπεςιών mobility BMW ConnectedDrive και άλλα ςσοιφεία πποαιπεσικού
εξοπλιςμού ποτ διασίθενσαι για ση BMW Σειπά 3 Sedan, πποςυέπονσαι και για ση
BMW ActiveHybrid 3.
Παπαγψγή ςσο Επγοςσάςιο σηρ BMW ςσο Μόναφο.
Η BMW ActiveHybrid 3 θα παπάγεσαι ςσο Επγοςσάςιο σηρ BMW ςσο Μόναφο μαζί
με άλλα μονσέλα σηρ BMW Σειπάρ 3.
Η ενςψμάσψςη ςση διαδικαςία παπαγψγήρ σηρ σεφνολογίαρ BMW ActiveHybrid
τποςσηπίζεσαι αυενόρ από σην ατσομασοποιημένη παπαγψγή αυεσέποτ από σιρ
εξαιπεσικέρ ικανόσησερ ενόρ άπιςσα εκπαιδετμένοτ πποςψπικού.
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2. Σύστημα κίνησης:
Τεχνολογία BMW ActiveHybrid νέας
γενιάς.

 Υβπιδικά

εξαπσήμασα

ποτ

ςφεδιάςσηκαν

αποκλειςσικά

για

σο

μονσέλο:

ςύγφπονορ ηλεκσποκινησήπαρ 40 kW/55 hp, ηλεκσπονικά ιςφύορ, μπασαπία ιόνσψν
λιθίοτ.
 Βπαβετμένορ εξακύκινδπορ εν ςειπά κινησήπαρ ςε πλαίςιο σεφνολογίαρ BMW
ActiveHybrid.
 Ηλεκσποκινησήπαρ και οκσασάφτσο ατσόμασο κιβώσιο μοιπάζονσαι σο ίδιο κέλτυορ.
Σση BMW ActiveHybrid 3, ο εξακύλινδπορ εν ςειπά κινησήπαρ BMW TwinPower
Turbo ςτνδέεσαι με έναν ηλεκσποκινησήπα και οκσασάφτσο ατσόμασο κιβώσιο ποτ
αποςσέλλει ςτνδταςμένη ιςφύ 250 kW/340 hp ςσοτρ πίςψ σποφούρ.
Ο ςύγφπονορ ηλεκσποκινησήπαρ σηρ BMW ActiveHybrid 5 σπουοδοσείσαι με σην ιςφύ
μιαρ μπασαπίαρ ιόνσψν λιθίοτ σοποθεσημένηρ ανάμεςα ςσοτρ θόλοτρ σψν σποφών ςσο
φώπο αποςκετών. Η σελετσαία γενιά σηρ τβπιδικήρ σεφνολογίαρ BMW ActiveHybrid
πποςθέσει ςσο μίγμα ένα πολύ αποδοσικό, ελεγφόμενο με ακπίβεια, ςύςσημα
διαφείπιςηρ ενέπγειαρ.
Όλα σα εξαπσήμασα σοτ τβπιδικού ςτςσήμασορ κίνηςηρ και διαφείπιςηρ ενέπγειαρ
εξελίφθηκαν ειδικά για ση BMW ActiveHybrid 3. Το πλήπψρ ενςψμασψμένο ςύςσημα
πείθει για σα πλεονεκσήμασα σηρ σεφνολογίαρ BMW ActiveHybrid ςσο δπόμο. Όλα σα
νέα τβπιδικά εξαπσήμασα είναι ςφεδιαςμένα για διάπκεια ευ‟ όποτ ζψήρ.
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Ιςφτπόρ και αποδοσικόρ: ο βπαβετμένορ εξακύλινδπορ εν ςειπά BMW
TwinPower Turbo ςση BMW ActiveHybrid 3.
Η BMW ActiveHybrid 3 είναι σο δεύσεπο τβπιδικό μονσέλο BMW – μεσά ση BMW
ActiveHybrid 5 – ποτ φπηςιμοποιεί εξακύλινδπο εν ςειπά κινησήπα.
Ο βενζινοκινησήπαρ ατσόρ ποτ ευοδιάζει και ση BMW 335i αποδίδει μέγιςση ιςφύ
225 kW/306 hp ςσιρ 5.800 rpm και μέγιςση ποπή 400 Nm μεσαξύ 1.200 και 5.000
rpm, και υημίζεσαι για σην εξαιπεσική οδηγική απόλατςη και απόδοςη ποτ πποςυέπει.
Έφει ήδη κεπδίςει σον σίσλο “Κινησήπαρ σηρ Χπονιάρ” για δύο ςτνεφόμενερ φπονιέρ. Η
σεφνολογία

BMW

TwinPower

Turbo

σηρ

εξακύλινδπηρ

μονάδαρ

ςτνδτάζει

τπεπςτμπιεςσή twin-scroll, High Precision Direct Injection και πλήπψρ μεσαβλησό
φπονιςμό βαλβίδψν VALVETRONIC. Το σεφνολογικό πακέσο βελσιώνει σην απόκπιςη σοτ
γκαζιού, σην ετςσπουία, σην αθόπτβη λεισοτπγία και σην απόδοςη, ενώ ο αλοτμινένιορ
ςσπουαλοθάλαμορ βελσιςσοποιεί σο βάπορ.
Ηλεκσποκινησήπαρ: άμεςη απόκπιςη, ςτμπαγήρ ςφεδίαςη.
Ο ςύγφπονορ ηλεκσποκινησήπαρ σηρ BMW ActiveHybrid

3 αποδίδει μέφπι

40 kW/55 hp. Πέπαν σηρ τποςσήπιξηρ σηρ ηλεκσπικήρ λεισοτπγίαρ ςε διαδπομέρ
πόληρ, μποπεί να ςτνεπγαςσεί με σο βενζινοκινησήπα για ακόμα σαφύσεπη επισάφτνςη.
Σε κάθε πεπίπσψςη, η κινησήπια ιςφύρ παπέφεσαι άμεςα και φψπίρ καθτςσέπηςη. Όπψρ
όλοι οι ηλεκσποκινησήπερ, παπάγει ση μέγιςση ποπή σψν 210 Nm από ςσάςη.
Ο ηλεκσποκινησήπαρ ενςψμασώνεσαι ςσο κέλτυορ σοτ οκσασάφτσοτ ατσόμασοτ
κιβψσίοτ και ςτνδέεσαι με σο κιβώσιο μέςψ ενόρ ςτμπλέκση. Η θεπμοκπαςία
λεισοτπγίαρ σοτ ελέγφεσαι από σο ςύςσημα χύξηρ σοτ κινησήπα εςψσεπικήρ καύςηρ.
Χάπη ςσην τχηλή εςψσεπική απόδοςη και σο μειψμένο βάπορ, μεσαξύ άλλψν, σο
οκσασάφτσο ατσόμασο κιβώσιο ςτμβάλλει ςσην ςτνολική απόδοςη σοτ ςτςσήμασορ
κίνηςηρ.
Έφονσαρ οκσώ ςφέςειρ, ςτνδτάζει σο ςτνολικό εύπορ με σην πτκνόσησα κλιμάκψςηρ
ςφέςεψν. Επίςηρ επισπέπει ση ςτφνόσεπη φπήςη σηρ μέγιςσηρ ςφέςηρ για οικονομική
οδήγηςη με φαμηλέρ ςσπουέρ. Η δτνασόσησα άμεςοτ κασεβάςμασορ ςφέςηρ και οι
σαφύσασοι φπόνοι αλλαγών τποςσηπίζοτν ένα πολύ ςποπ ςστλ οδήγηςηρ.
Σε όλη ση διάπκεια σοτ σαξιδιού, ο εγκέυαλορ σοτ κιβψσίοτ υπονσίζει οι αλλαγέρ
σαφτσήσψν να εναπμονίζονσαι πάνσα με σιρ απαισήςειρ σοτ οδηγού και σιρ οδηγικέρ
ςτνθήκερ. Πποαιπεσικά, η BMW ActiveHybrid 3 μποπεί να ευοδιάζεσαι με ςποπ
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ατσόμασο κιβώσιο, ποτ ςτνοδεύεσαι από αποκλειςσικό επιλογέα σαφτσήσψν και
φειπιςσήπια αλλαγών ςσο σιμόνι.
Μπασαπία ιόνσψν λιθίοτ τχηλήρ σάςηρ κάσψ από σο φώπο αποςκετών.
Ο ηλεκσποκινησήπαρ σπουοδοσείσαι με σην ιςφύ μιαρ μπασαπίαρ ιόνσψν λιθίοτ τχηλήρ
σάςηρ ποτ έφει εξελιφθεί ειδικά για ση BMW ActiveHybrid 5. Η μπασαπία πεπιβάλλεσαι
από ειδικό κέλτυορ τχηλήρ ανσοφήρ και σοποθεσείσαι ανάμεςα ςσοτρ θόλοτρ σψν
σποφών ςσο φώπο αποςκετών. Ατσό διαςυαλίζει βέλσιςση πποςσαςία για ση μπασαπία
και ςτμβάλλει ςσην ιςοπποπημένη κασανομή βάποτρ. Το ςύςσημα χύξηρ σηρ
μπασαπίαρ είναι ενςψμασψμένο ςση μονάδα χύξηρ σοτ A/C. Η μπασαπία αποσελείσαι
από 96 κτχέλερ και έφει ψυέλιμη φψπησικόσησα ενέπγειαρ 675 Wh.
Πέπαν σοτ ςτμβασικού ηλεκσπικού ςτςσήμασορ σψν 14V, η BMW ActiveHybrid 5
ευοδιάζεσαι με ηλεκσπικό ςύςσημα τχηλήρ σάςηρ με ονομαςσική σάςη 317V. Τα δύο
ςτςσήμασα ποτ ςτνδέονσαι με ένα μεσαςφημασιςσή παπέφοτν μέγιςση ηλεκσπική ιςφύ
τπ‟ όλερ σιρ ςτνθήκερ λεισοτπγίαρ για βελσιψμένερ επιδόςειρ και άνεςη. Τόςο ο
ηλεκσποκινησήπαρ

όςο

και

ο

ςτμπιεςσήρ

κλιμασιςμού

A/C

σπουοδοσούνσαι

αποκλειςσικά από σην ενέπγεια σηρ μπασαπίαρ, μέςψ σοτ ηλεκσπικού ςτςσήμασορ
τχηλήρ σάςηρ. Με σον σπόπο ατσό, διασηπείσαι μία ετφάπιςση θεπμοκπαςία ςσο
εςψσεπικό ακόμα και όσαν ο κινησήπαρ εςψσεπικήρ καύςηρ είναι κλειςσόρ – δηλαδή
όσαν σο ατσοκίνησο είναι ςσαμασημένο, λεισοτπγεί αποκλειςσικά με ηλεκσπική ιςφύ ή ςε
coasting mode.
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3. Οδηγική εμπειρία:
Καινοτόμες λειτουργίες για μέγιστες
επιδόσεις και απόδοση.
Πλήπψρ ηλεκσπική λεισοτπγία με σαφύσησα μέφπι 75 km/h, coasting mode μποπεί να
ενεπγοποιηθεί ςε όλερ σιρ σαφύσησερ μέφπι160 km/h.
Υβπιδική λεισοτπγία start-stop με ςσασικό έλεγφο κλιμασιςμού για μειψμένη
κασανάλψςη φψπίρ επιπσώςειρ ςσην άνεςη.
Ενςψμάσψςη ηλεκσπονικών ιςφύορ και ςτςσήμασορ πλοήγηςηρ για μοναδική, ενεπγή
διαφείπηςη ενέπγειαρ.
Σσο τβπιδικό μονσέλο σηρ BMW Σειπάρ 3, η σεφνολογία BMW ActiveHybrid ςτνδτάζει
ακόμα μεγαλύσεπη οδηγική απόλατςη με αξιοςημείψση μείψςη ςσην κασανάλψςη και
σιρ εκπομπέρ πύπψν. Ο άπιςσα ελεγφόμενορ ςτνδταςμόρ ιςφύορ σοτ κινησήπα
εςψσεπικήρ καύςηρ και σοτ ηλεκσποκινησήπα δημιοτπγεί μια ςτναππαςσική, τβπιδική
οδηγική εμπειπία. Η BMW ActiveHybrid 3 είναι πλήπψρ τβπιδική, ποτ ςημαίνει όσι
μποπεί να λεισοτπγεί αποκλειςσικά με ηλεκσπική ιςφύ για μεσακινήςειρ μηδενικών
πύπψν ςσην πόλη. Παπάλληλα, μποπεί να πποςυέπει πολύ ςποπ επιδόςειρ – ςε
ςτνδταςμό με διχήυιο ποςοςσό βελσίψςηρ ςσην κασανάλψςη ςε ςφέςη με σιρ BMW
335i και 335iA. Η σεφνολογία BMW ActiveHybrid, ποτ έφει εξελιφθεί ειδικά γι‟ ατσό σο
μονσέλο, μειώνει σην κασανάλψςη ςσα 5,9 lit. /100 km και ςσιρ εκπομπέρ CO2 ςσα
139 g / km (σιμέρ ςύμυψνα με σον Ετπψπαωκό κύκλο δοκιμών).
Για μέγιςση αξιοποίηςη σηρ σεφνολογίαρ ActiveHybrid ςση BMW ActiveHybrid 3, σα
ηλεκσπονικά ιςφύορ ενςψμασώνοτν μία ςειπά καινοσόμψν λεισοτπγιών ετυτούρ
διαφείπιςηρ ενέπγειαρ, με ςσόφο σην πλέον αποδοσική διαφείπιςη σοτ κινησήπα. Πέπαν
σηρ τβπιδικήρ λεισοτπγίαρ start-stop, σοτ ECO PRO mode και σοτ coasting mode
(διαθέςιμο με οποιαδήποσε σαφύσησα μέφπι 160 km/h), οι λεισοτπγίερ ατσέρ
πεπιλαμβάνοτν επίςηρ ενεπγό ςύςσημα ελέγφοτ ςτςσήμασορ κίνηςηρ. Με ση
ςτμβολή όλψν σψν ςτςσημάσψν, η ενέπγεια σοτ κατςίμοτ φπηςιμοποιείσαι με σον πιο
αποδοσικό σπόπο.
Πλήρως σβριδική για μηδενικές εκπομπές ρύπων, πρόζθεηη ιζτύς για
δσναμικές επιδόζεις.
Μέφπι σην σαφύσησα σψν 75 km/h, η BMW ActiveHybrid 3 μποπεί να λεισοτπγεί ςε
πλήπψρ ηλεκσπικό ππόγπαμμα με μηδενικούρ πύποτρ.
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Όσαν είναι πλήπψρ υοπσιςμένη, η μπασαπία ιόνσψν λιθίοτ παπέφει πλήπψρ ηλεκσπική
ατσονομία μέφπι και 4 φλμ. με μέςη σαφύσησα 35 km/h.
Ο κινησήπαρ εςψσεπικήρ καύςηρ ενεπγοποιείσαι μόνον όσαν ο οδηγόρ φπειάζεσαι
πεπιςςόσεπη ιςφύ – και μάλιςσα ατσόμασα. Οι επιδόςειρ μποπούν να ατξηθούν από σον
ηλεκσποκινησήπα με παποφή ππόςθεσηρ ιςφύορ κασά σην επισάφτνςη. Η μέγιςση
ςτνδταςμένη ιςφύρ είναι 250 kW/340 hp, με μέγιςση ποπή 450 Nm. Με σο ςτνδταςμό
κινησήπα εςψσεπικήρ καύςηρ/ηλεκσποκινησήπα), η BMW ActiveHybrid 3 επισαφύνει
από 0 ςσα 100 km/h ςε 5,3 δετσεπόλεπσα. Η σελική σαφύσησα πεπιοπίζεσαι
ηλεκσπονικά ςσα 250 km/h.
Υβπιδική λεισοτπγία auto start-stop και coasting mode.
Η ειδικά ςφεδιαςμένη τβπιδική λεισοτπγία auto start-stop διαςυαλίζει όσι η άνεςη δεν
επηπεάζεσαι ακόμα και όσαν σο ατσοκίνησο ςσαμασά λόγψ κτκλουοπίαρ για
μεγαλύσεπα φπονικά διαςσήμασα – επειδή σο ατσόμασο ςύςσημα ελέγφοτ κλιμασιςμού
σπουοδοσείσαι με σην ενέπγεια σηρ μπασαπίαρ ιόνσψν λιθίοτ. Όσαν ππόκεισαι να
ξεκινήςει πάλι και ο οδηγόρ αυήνει σο υπένο, ενεπγοποιείσαι είσε ο ηλεκσποκινησήπαρ
μόνο ή ςε ςτνδταςμό με σο βενζινοκινησήπα, ανάλογα με σο σπέφον επίπεδο υόπσιςηρ
σηρ μπασαπίαρ και σην απαισούμενη ιςφύ.
Το ECO PRO mode, ποτ μποπεί να ενεπγοποιηθεί μέςψ σοτ διακόπση Driving
Experience Control, τποςσηπίζει ένα πολύ οικονομικό ςστλ οδήγηςηρ ςση BMW
ActiveHybrid 3 με ςτφνή φπήςη σοτ πλήπψρ ηλεκσπικού ππογπάμμασορ κίνηςηρ. Το
ECO PRO mode μεσαβάλλει σα φαπακσηπιςσικά σοτ ςτςσήμασορ κίνηςηρ,
ςτμπεπιλαμβανομένοτ και σοτ κιβψσίοτ, ενώ οι ηλεκσπικέρ λεισοτπγίερ άνεςηρ
ππογπαμμασίζονσαι για βέλσιςση ενεπγειακή απόδοςη.
Μία ακόμα λεισοτπγία ποτ ςφεδιάςσηκε για ση BMW ActiveHybrid 3 – σο coasting
mode – ατξάνει σην απόδοςη, απενεπγοποιώνσαρ σον κινησήπα εςψσεπικήρ καύςηρ όφι
μόνον όσαν σο όφημα είναι ςσαμασημένο ή ςσην πόλη αλλά και ςση υάςη
πολαπίςμασορ. Το Coasting mode απενεπγοποιεί σο βενζινοκινησήπα και σον
αποςτνδέει από σον άξονα μεσάδοςηρ. Από ατσό σο ςημείο και μεσά, η BMW
ActiveHybrid 3 πολάπει αθόπτβα, με μηδενικέρ εκπομπέρ πύπψν και φψπίρ υπένο
κινησήπα. Η βελσίψςη μποπεί να ατξηθεί ακόμα πεπιςςόσεπο με ελαςσικά μειψμένηρ
ανσίςσαςηρ κύλιςηρ.
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Σε ECO PRO mode, η λεισοτπγία coasting είναι διαθέςιμη με οποιαδήποσε σαφύσησα
μέφπι 160 km/h, ενώ ςε Comfort mode λεισοτπγεί μεσαξύ 60 και 80 km/h όσαν σα
υπένα είναι ελαυπώρ πασημένα. Σε Sport and Sport+ mode δεν διασίθεσαι λεισοτπγία
coasting.
Ακόμα και ςε coasting mode, όλερ οι λεισοτπγίερ αςυάλειαρ και άνεςηρ παπαμένοτν
πλήπψρ ενεπγέρ. Όσαν ο κινησήπαρ είναι ςβηςσόρ, σο ςσασικό ςύςσημα ελέγφοτ
κλιμασιςμού εξακολοτθεί να διασηπεί μία ετφάπιςση θεπμοκπαςία ςσο εςψσεπικό. Ο
ςσασικόρ έλεγφορ κλιμασιςμού μποπεί επίςηρ να φπηςιμοποιηθεί για χύξη σηρ καμπίναρ
ππιν ο οδηγόρ μπει ςσο ατσοκίνησο.
Ετυτήρ διαφείπιςη
κασάςσαςηρ.

ενέπγειαρ

με

έγκαιπη

ανάλτςη

σηρ

οδηγικήρ

Σση BMW ActiveHybrid 3, σα πποηγμένηρ ςφεδίαςηρ ηλεκσπονικά ιςφύορ έφοτν
πποφψπήςει ςσο επόμενο ςσάδιο. Πέπα από σο ςτνσονιςμό σηρ λεισοτπγίαρ σοτ
κινησήπα εςψσεπικήρ καύςηρ και σοτ ηλεκσποκινησήπα, πάνσα ςύμυψνα με σην
σπέφοτςα οδηγική κασάςσαςη, τποςσηπίζοτν μία ενεπγή, έγκαιπη ανάλτςη σηρ
οδηγικήρ κασάςσαςηρ, ςσοφεύονσαρ ςσην ακόμα πιο αποδοσική ενεπγειακή διαφείπιςη.
Ατσό επιστγφάνεσαι με σην ενςψμάσψςη σψν ηλεκσπονικών ιςφύορ ςσο ςσάνσαπ
ςύςσημα Πλοήγηςηρ Professional. Ατσό ςημαίνει όσι σα ηλεκσπονικά ιςφύορ έφοτν
ππόςβαςη και δτνασόσησα ανάλτςηρ δεδομένψν για μία έγκαιπη πποειδοποίηςη μιαρ
επεπφόμενηρ αλλαγήρ ςσιρ εξψσεπικέρ ςτνθήκερ ή ςσιρ απαισήςειρ σοτ οδηγού. Με
βάςη ατσή σην ανάλτςη, και ανάλογα με σην ποιόσησα σψν δεδομένψν πλοήγηςηρ, σο
όφημα μποπεί να πποεσοιμαςσεί κασάλληλα, ώςσε όλα σα ςτςσήμασα (κίνηςηρ και
ηλεκσπονικά) να κάνοτν σην πιο αποδοσική φπήςη σηρ διαθέςιμηρ ενέπγειαρ.
Παπάγονσερ ποτ μποπεί να πποκαλέςοτν αλλαγή ςση ςσπασηγική λεισοτπγίαρ σψν
κινησήπψν είναι η σοπογπαυία σηρ διαδπομήρ και σα όπια σαφύσησαρ. Για παπάδειγμα,
αν σο ςύςσημα γνψπίζει όσι ακολοτθεί μία κασηυοπική ετθεία, η BMW ActiveHybrid 3
μποπεί να κασαναλώςει όλη σην ηλεκσπική ενέπγεια σηρ μπασαπίαρ ςσην παποφή
ςτμπληπψμασικήρ κινησήπιαρ ιςφύορ, αυού η μπασαπία θα επαναυοπσιςσεί ςσην
κασηυόπα, με μηδενικό κόςσορ κασανάλψςηρ.
Σε μεγαλύσεπερ κασηυόπερ, η λεισοτπγία γεννήσπιαρ σοτ ηλεκσποκινησήπα
επιςσπασεύεσαι για υόπσιςη σηρ μπασαπίαρ φψπίρ απώλεια σαφύσησαρ οφήμασορ.
Τέλορ, μποπεί να γίνει σέσοια διαφείπιςη ςση ςσπασηγική λεισοτπγίαρ ώςσε η μπασαπία
τχηλήρ σάςηρ να είναι όςο σο δτνασόν πιο υοπσιςμένη ππορ σο σέλορ σοτ σαξιδιού,
ατξάνονσαρ έσςι σην ηλεκσπική ατσονομία ςσον „σελετσαίο γύπο‟.
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Η λεισοτπγική κασάςσαςη σψν εξαπσημάσψν σοτ ςτςσήμασορ κίνηςηρ πποβάλλεσαι ςε
ειδική οθόνη ςσα όπγανα και ςσην Οθόνη Ελέγφοτ σηρ BMW ActiveHybrid 3. Εκσόρ
από σην οθόνη ποήρ και ανάκσηςηρ ενέπγειαρ, τπάπφει έναρ ακόμα δείκσηρ δίπλα ςσο
ςσπουόμεσπο ποτ παποτςιάζει σην αύξηςη ιςφύορ η οποία παπέφεσαι από σον
ηλεκσποκινησήπα κασά σην επισάφτνςη.
Ένα ειδικό μενού για σο τβπιδικό μονσέλο ςσο ςύςσημα λεισοτπγίαρ σοτ iDrive
πποςυέπει πληθώπα πληπουοπιών – όπψρ σο επίπεδο υόπσιςηρ σηρ μπασαπίαρ ιόνσψν
λιθίοτ και σα ποςοςσά ιςφύορ σοτ κινησήπα εςψσεπικήρ καύςηρ και σοτ
ηλεκσποκινησήπα κασά ση διάπκεια σοτ σαξιδιού. Επίςηρ, μποπεί να πποβάλλεσαι ένα
ιςσοπικό κασανάλψςηρ σψν σελετσαίψν 15 λεπσών αλλά και ση ςτμβολή σοτ
ηλεκσποκινησήπα ςσην κινησήπια ιςφύ.
Κλαςική BMW Σειπά 3: κοπτυαία ππόστπα οδικήρ ςτμπεπιυοπάρ και
άνεςηρ
Οι πποδιαγπαυέρ πλαιςίοτ σηρ BMW ActiveHybrid 3 πεπιλαμβάνοτν εμππόρ άξονα με
διπλά χαλίδια και πίςψ άξονα πένσε ςτνδέςμψν, καθώρ και Electric Power Steering με
Servotronic γνψςσό από ση νέα BMW Σειπά 3 Sedan.
Adaptive Suspension διασίθεσαι πποαιπεσικά, ενώ σο ςύςσημα Dynamic Stability
Control (DSC), ποτ ςσαθεποποιεί σο όφημα ευαπμόζονσαρ ιςφύ πέδηςηρ και
μειώνονσαρ σην κινησήπια ιςφύ πεπιλαμβάνει λεισοτπγίερ όπψρ Dynamic Traction
Control (DTC), Anti-lock Braking System (ABS), Cornering Brake Control (CBC),
Dynamic Brake Control (DBC), Brake Assist, Fading Compensation, Brake Drying
function και Start-Off Assistant.
Επιπλέον σοτ ECO PRO mode, ο ςσάνσαπ διακόπσηρ Driving Experience Control
πποςυέπει επίςηρ πτθμίςειρ SPORT+, SPORT και COMFORT. Ατσά σα διαυοπεσικά
ππογπάμμασα επισπέποτν ςσον οδηγό να μεσαβάλλει σα φαπακσηπιςσικά απόκπιςηρ σοτ
πενσάλ, σην απόκπιςη σοτ κινησήπα, σα φαπακσηπιςσικά τποβοήθηςηρ διεύθτνςηρ, σιρ
πτθμίςειρ DSC settings, σα φαπακσηπιςσικά αλλαγήρ ςφέςεψν σοτ ατσόμασοτ
κιβψσίοτ, ενώ εάν σο όφημα ευοδιάζεσαι με Adaptive Drive, και σα φαπακσηπιςσικά
απόςβεςηρ.
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4. Σφεδιαςμόρ:
Χαπακσηπιςσικά εξαιπεσικήρ απόδοςηρ.

Υβπιδικό μονσέλο βαςιςμένο ςση BMW Σειπά 3 Sedan με ςποπ και κομχή
ςφεδίαςη.
Ενστπψςιακέρ ςφεδιαςσικέρ πινελιέρ: λογόστπα ςσιρ κολόνερ C, ςσα μαπςπιέ, ειδικέρ
απολήξειρ εξαγψγήρ, ζάνσερ αλοτμινίοτ 18-ινσςών Streamline διασίθενσαι πποαιπεσικά.
Δτναμικέρ γπαμμέρ και ακπιβείρ καμπύλερ φαπίζοτν ςσο αμάξψμα σηρ BMW Σειπάρ 3
Sedan μία μοναδική και αναγνψπίςιμη εμυάνιςη. Ατσό ςημαίνει όσι η BMW
ActiveHybrid 3 αποπνέει μία εικόνα ατσοπεποίθηςηρ, κομχόσησαρ, υινέσςαρ και μία
τπόςφεςη ςποπ επιδόςεψν με σην ππώση μασιά. Ωςσόςο, σο τβπιδικό μονσέλο ξεφψπίζει
από σιρ ςσάνσαπ εκδόςειρ με σην πποςθήκη ςφεδιαςσικών φαπακσηπιςσικών ποτ
τπογπαμμίζοτν σην ππψσοποπιακή σεφνολογία σηρ BMW ActiveHybrid 3.
Λογόστπα ςσιρ κολόνερ Cκαι πίςψ.
Παπασηπώνσαρ σο από σο πλάι, σο ςυηνοειδέρ ςφήμα σοτ ατσοκινήσοτ τπογπαμμίζει σο
ςποπ, επιθεσικό ςσήςιμο σοτ Sedan, ποτ τποδηλώνει μία αίςθηςη ιςοπποπίαρ μέςα
από μία ομοιόμοπυη κασανομή βάποτρ μεσαξύ εμππόρ και πίςψ άξονα,
Οι ανάγλτυοι θόλοι σψν πίςψ σποφών παπαπέμποτν ςσην πίςψ κίνηςη. Ποιοσικέρ
λεπσομέπειερ, όπψρ η αλλαγή κλίςηρ Hofmeister kink ςση βάςη σηρ κολόναρ C και
τποδοφέρ για σιρ λαβέρ σψν θτπών ςσιρ πλαωνέρ γπαμμέρ ενιςφύοτν σον premium
φαπακσήπα σοτ Sedan. Η μονσέπνα εμυάνιςη σοτ μονσέλοτ ActiveHybrid 3
τπογπαμμίζεσαι από σα πλαίςια παπαθύπψν ςε ςασινέ υινίπιςμα και σα φαπακσηπιςσικά
BMW Individual High-gloss Shadow. Η τβπιδική έκδοςη αναγνψπίζεσαι επίςηρ από σα
λογόστπα “ActiveHybrid 3” ςσιρ κολόνερ C.
Το δτναμικό πίςψ σμήμα με σιρ κτπίαπφερ οπιζόνσιερ γπαμμέρ, σονίζει σα ςποπ
διαπιςσετσήπια σοτ Sedan. Τα ςφήμασορ L πίςψ υώσα LED κάνοτν σο ατσοκίνησο
άμεςα αναγνψπίςιμο ση νύφσα. Άλλα αναγνψπιςσικά φαπακσηπιςσικά σοτ τβπιδικού
μονσέλοτ είναι ππόςθεσα λογόστπα “ActiveHybrid 3” ςσο κάλτμμα σοτ φώποτ
αποςκετών και απολήξειρ εξαγψγήρ ςε μασ φπώμιο, απιςσεπά και δεξιά σηρ πίςψ
ποδιάρ. Ζάνσερ αλοτμινίοτ 18-ινσςών Streamline με βελσιςσοποιημένα αεποδτναμικά
φαπακσηπιςσικά διασίθενσαι αποκλειςσικά για σο μονσέλο.
Η BMW ActiveHybrid 3 πποςυέπεσαι ςε εκδόςειρ Sport, Modern ή Luxury ή με σο
πακέσο M Sport.
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Φινέσςα ςσο εςψσεπικό.
Το εςψσεπικό σηρ BMW ActiveHybrid 3 είναι ίδιο με σψν άλλψν εκδόςεψν σηρ BMW
Σειπάρ 3, με κύπια φαπακσηπιςσικά σο οδηγοκενσπικό cockpit και σην ενστπψςιακή
ετπτφψπία. Ωςσόςο, σο τβπιδικό μονσέλο πεπιλαμβάνει και κάποιερ αποκλειςσικέρ
πινελιέρ, όπψρ σα λογόστπα “ActiveHybrid 3” ςσα εμππόρ μαπςπιέ και ςσον επιλογέα
σοτ κιβψσίοτ ςσην κενσπική κονςόλα.
Η τβπιδική BMW Σειπά 3 ξεφψπίζει επίςηρ από σιρ άλλερ εκδόςειρ Sedan με ένα
ειδικό κάλτμμα κινησήπα.
Το ςσπουόμεσπο πεπιλαμβάνει γπαυικέρ ενδείξειρ για ση λεισοτπγία boost σοτ
ηλεκσποκινησήπα, αλλά και για ση ποή και ανάκσηςη ενέπγειαρ. Το σαμπλό σηρ BMW
ActiveHybrid 3 ευοδιάζεσαι ςσάνσαπ με μία οθόνη 6,5-ινσςών για πεπιςςόσεπερ
δτνασόσησερ απεικόνιςηρ.
Επιπλέον σοτ ςσάνσαπ ςτςσήμασορ πλοήγηςηρ Professional, πολτάπιθμερ άλλερ
λεισοτπγίερ σοτ ατσοκινήσοτ και σψν ςτςσημάσψν χτφαγψγίαρ και επικοινψνίαρ
ελέγφονσαι μέςψ σοτ ςτςσήμασορ iDrive, σοτ οποίοτ η Οθόνη Ελέγφοτ ενςψμασώνεσαι
απμονικά ςσο σαμπλό σοτ Sedan.
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5. Αμάξψμα και Αςυάλεια: Ετυτή
ςτςσήμασα, άπιςσα ενςψμασψμένα.

Αμάξψμα τχηλήρ ανσοφήρ και βελσιςσοποιημένο βάπορ λόγψ ετυτούρ ςφεδίαςηρ
ελαυπού βάποτρ.
Ενιαία υιλοςουία αςυάλειαρ για τβπιδικά εξαπσήμασα.
Μεγάλορ φώπορ αποςκετών φάπη ςσην ςτμπαγή ενςψμάσψςη σηρ μπασαπίαρ ιόνσψν
λιθίοτ.
Η δομή αμαξώμασορ σηρ BMW ActiveHybrid 3 πληποί σα τχηλόσεπα ππόστπα ανσοφήρ
και ετυτούρ ςφεδίαςηρ ελαυπού βάποτρ. Η φπήςη σψν κασάλληλψν τλικών ςσιρ
κασάλληλερ θέςειρ όφι μόνον αποσελεί μία άπιςση βάςη παθησικήρ αςυάλειαρ, αλλά
ςτνσελεί και ςση βελσιςσοποίηςη σοτ βάποτρ, ποτ μεσαυπάζεσαι ςε βελσιψμένη
αςυάλεια και οδική ςτμπεπιυοπά. Τα ςσοιφεία αςυαλείαρ είναι όλα πποςεκσικά
εναπμονιςμένα με σο ολοκληπψμένο ςύςσημα ποτ εξελίφθηκε ειδικά για ση BMW Σειπά
3 Sedan και πποςυέπει τποδειγμασική πποςσαςία ςσοτρ επιβάσερ.
Επιπλέον, η πποςσαςία σψν πεζών αναβαθμίςσηκε με σην ειδική ςφεδίαςη σοτ εμππόρ
σμήμασορ σοτ αμαξώμασορ και ένα ενεπγό καπό.
Η BMW ActiveHybrid 3 διαθέσει άκαμπσο κλψβό επιβασών. Η έξτπνη φπήςη
ασςαλιών τχηλήρ ανσοφήρ πολλαπλών υάςεψν και πολύ τχηλήρ ανσοφήρ
ππεςαπιςμένψν εν θεπμώ, πποςδίδοτν ςσην καμπίνα επιβασών μέγιςση ακαμχία, ςε
ςτνδταςμό με ςφεσικά μικπό βάπορ.

Ολοκληπψμένορ εξοπλιςμόρ αςυάλειαρ.
Σε μία ςύγκποτςη, υέποτςερ δομέρ τχηλήρ ανσοφήρ και μεγάλερ ζώνερ
παπαμόπυψςηρ διασηπούν σον κλψβό επιβασών και σα τβπιδικά εξαπσήμασα όςο σο
δτνασόν πιο ανέπαυα. Σσα ςσάνσαπ φαπακσηπιςσικά αςυαλείαρ σηρ BMW
ActiveHybrid 3 πεπιλαμβάνονσαι επίςηρ εμππόρ και πλετπικοί αεπόςακοι, αεπόςακοι
οπουήρ και για σιρ δύο ςειπέρ καθιςμάσψν, ζώνερ αςυαλείαρ σπιών ςημείψν ςε όλα
σα καθίςμασα, πεπιοπιςσέρ υοπσίοτ ζψνών εμππόρ καθιςμάσψν, πποενσασήπερ και
ενεπγά πποςκέυαλα, καθώρ και βάςειρ παιδικών καθιςμάσψν ISOFIX πίςψ.
Η πποαιπεσική λεισοτπγία Active Protection πεπιοπίζει σον κίνδτνο σπατμασιςμού σψν
επιβασών ςε μία ςύγκποτςη. Εάν ανιφνετσεί κίνδτνορ αστφήμασορ, σο ςύςσημα ποτ
ελέγφεσαι από σα κενσπικά ηλεκσπονικά αςυαλείαρ, κλείνει ατσόμασα σα πλαωνά
παπάθτπα και σην ηλιοπουή (εάν τπάπφει). Τατσόφπονα, οι εμππόρ ζώνερ αςυαλείαρ
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ςυίγγοτν. Τα τβπιδικά εξαπσήμασα πποςσασεύονσαι ομοίψρ από ένα ολοκληπψμένο
πακέσο αςυαλείαρ. Όλα σα ςσοιφεία σοτ ηλεκσπικού ςτςσήμασορ τχηλήρ σάςηρ
πποςσασεύονσαι από εκσενή μόνψςη και ειδικά ςφεδιαςμένερ υίςερ. Τα ειδικά
φαπακσηπιςσικά αςυαλείαρ σοτ τβπιδικού μονσέλοτ ποτ αυοπούν ςσην πποςσαςία
σηρ μπασαπίαρ ιόνσψν λιθίοτ και σψν ηλεκσπονικών ιςφύρ ενςψμασώνονσαι ςσο
κοπτυαίο, ολοκληπψμένο ςύςσημα

ενεπγησικήρ και παθησικήρ αςυάλειαρ ποτ

τπάπφει ςε όλερ σιρ BMW3.
Η λεισοτπγικόσησα παπαμένει ανεπηπέαςση.
Καθώρ η μπασαπία ιόνσψν λιθίοτ σοποθεσείσαι ςσο φώπο αποςκετών, η ικανόσησα
μεσαυοπάρ υοπσίοτ (390 L) σηρ BMW ActiveHybrid 3 μειώνεσαι κασά 90 L
ςτγκπισικά με άλλα μονσέλα σηρ BMW Σειπάρ 3. Η μπασαπία πεπιβάλλεσαι από
ειδικό κέλτυορ και σοποθεσείσαι ςε πποςσασετμένη θέςη ανάμεςα ςσοτρ θόλοτρ σψν
σποφών, κάσι ποτ επίςηρ πποςυέπει βέλσιςση πποςσαςία ςε μία ςύγκποτςη.
Ατσή η ςτμπαγήρ ενςψμάσψςη κάσψ από σο φώπο αποςκετών επισπέπει μία σελείψρ
επίπεδη επιυάνεια πασώμασορ και ςημαίνει όσι οι διαιπούμενερ

40:20:40/

αναδιπλούμενερ πλάσερ σψν πίςψ καθιςμάσψν παπαμένοτν πλήπψρ λεισοτπγικέρ. Η
θέςη σηρ μπασαπίαρ κονσά ςσον πίςψ άξονα ςτμβάλλει επίςηρ ςσην ιςοπποπημένη
κασανομή βάποτρ σηρ BMW ActiveHybrid 3.
Μειψμένο βάπορ φάπη ςσο ετυτέρ μίγμα πολλαπλών τλικών.
Η έξτπνη ςφεδίαςη ελαυπού βάποτρ είναι έναρ ακόμα σομέαρ ςσον οποίο η BMW
ActiveHybrid 3 θέσει ππόστπα ςσην κασηγοπία σηρ.
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6. Εξοπλιςμόρ και BMW ConnectedDrive:
Ετπεία γκάμα επιλογών, ετυτήρ
ενςψμάσψςη.

Σσάνσαπ εξοπλιςμόρ τχηλήρ ποιόσησαρ με 2-ζψνικό ατσόμασο έλεγφο κλιμασιςμού,
ςσασικό αιπκονσίςιον και ςύςσημα πλοήγηςηρ Professional.
Αποκλειςσική ποικιλία ςτςσημάσψν τποςσήπιξηρ οδηγού και τπηπεςιών mobility: HeadUp Display, Parking Assistant, λεισοτπγίερ γπαυείοτ, internet, Real Time Traffic
Information, ευαπμογέρ (apps).
Η BMW ActiveHybrid 3 ςτνδτάζει πποηγμένη οδηγική απόλατςη και σεφνολογία
αύξηςηρ σηρ απόδοςηρ με σα γνώπιμα τχηλά επίπεδα άνεςηρ μιαρ BMW Σειπάρ 3.
Επίςηρ, ςτνοδεύεσαι από μία εκσενή γκάμα ςσάνσαπ εξοπλιςμού, ενώ πποαιπεσικά
διασίθεσαι με όλερ ςφεδόν επιλογέρ ποτ πποςυέπει η ςσάνσαπ Σειπά 3 Sedan. Ατσό
ςημαίνει όσι σο τβπιδικό μονσέλο μποπεί να διαμοπυψθεί έσςι ώςσε να ικανοποιεί όλα σα
πποςψπικά γούςσα και πποςδοκίερ.
Η

ςειπά

ςτςσημάσψν

τποςσήπιξηρ

οδηγού

και

τπηπεςιών

mobility

BMW

ConnectedDrive επεκσείνεσαι με ενστπψςιακό πτθμό. Βαςιςμένα ςσην ετυτή
διαςύνδεςη οδηγού, ατσοκινήσοτ και εξψσεπικού πεπιβάλλονσορ, βελσιςσοποιούν σην
άνεςη,

σην

αςυάλεια

και

σον

έλεγφο

λεισοτπγιών

σψν

ςτςσημάσψν

ενημέπψςηρ/χτφαγψγίαρ.
Έλεγφορ κλιμασιςμού με ασομικά φειπιςσήπια και ςσασική λεισοτπγία
ςσάνσαπ.
Ο 2-ζψνικόρ ατσόμασορ έλεγφορ κλιμασιςμού ποτ πποςυέπεσαι ςσάνσαπ με ση BMW
ActiveHybrid 3 επισπέπει σον ασομικό έλεγφο εξαεπιςμού και θεπμοκπαςίαρ για οδηγό,
ςτνοδηγό και πίςψ επιβάσερ. Το ςύςσημα πεπιλαμβάνει αεπαγψγούρ άνεςηρ,
ππόςθεσοτρ αεπαγψγούρ ςσιρ κολόνερ Β και ανεξάπσηση μονάδα ελέγφοτ ςσην πίςψ
ππόςοχη σηρ κενσπικήρ κονςόλαρ.
Η BMW ActiveHybrid 3 ανσλεί σην ενέπγεια για σο ςτμπιεςσή A/C από ση μπασαπία
ιόνσψν λιθίοτ. Η ςσάνσαπ λεισοτπγία ελέγφοτ κλιμασιςμού επισπέπει σον έλεγφο σηρ
θεπμοκπαςίαρ σηρ καμπίναρ, ακόμα και όσαν ο κινησήπαρ καύςηρ είναι κλειςσόρ.

BMW
Media
information
07/2012
Page 17

Για σην χύξη σοτ εςψσεπικού εκ σψν πποσέπψν, σο ςύςσημα μποπεί επίςηρ να
ενεπγοποιηθεί

εκσόρ

ατσοκινήσοτ

μεπικά

λεπσά

ππιν

ξεκινήςει

σο

σαξίδι,

φπηςιμοποιώνσαρ σο κλειδί ή σο σηλεφειπιςσήπιο.
Το ςύςσημα Πλοήγηςηρ Professional πεπιλαμβάνει αποθήκετςη ςκληπού δίςκοτ για
φάπσερ και μοτςικέρ ςτλλογέρ. Λεισοτπγεί από σο ςύςσημα iDrive σο οποίο, επιπλέον
σοτ Controller με μποτσόν άμεςοτ ελέγφοτ μενού ςσην κενσπική κονςόλα,
πεπιλαμβάνει επίςηρ μόνισοπ 8.8 ινσςών ενςψμασψμένο ςσο σαμπλό. Το iDrive
φπηςιμοποιείσαι επίςηρ για σον έλεγφο διαυόπψν λεισοτπγιών σοτ ατσοκινήσοτ και σψν
ςτςσημάσψν επικοινψνίαρ και χτφαγψγίαρ.
Αποκλειςσικέρ επιλογέρ για τχηλά επίπεδα άνεςηρ, εκσενήρ γκάμα
φαπακσηπιςσικών BMW ConnectedDrive.
Μεσαξύ σψν ςτςσημάσψν BMW ConnectedDrive ποτ διασίθενσαι πποαιπεσικά για ση
BMW ActiveHybrid 3 πεπιλαμβάνονσαι Park Distance Control, κάμεπα οπιςθοποπείαρ,
Surround View, Adaptive Headlights και High-Beam Assistant.
Άλλα ςτςσήμασα τποςσήπιξηρ οδηγού ςση λίςσα πποαιπεσικών επιλογών είναι Speed
Limit Info, BMW Parking Assistant, Lane Change Warning, Lane Departure Warning
και BMW Head-Up Display.
Καινοσόμερ

σεφνολογίερ

επισπέποτν

σην

ενςψμάσψςη

ενόρ

Apple

iPhone

(ή άλλψν smartphones) και music players και ση φπήςη σηρ λεισοτπγίαρ Real Time
Traffic Information και ευαπμογών ( apps). Μεσαξύ σψν άλλψν, η επιλογή apps
επισπέπει ςσοτρ ιδιοκσήσερ Apple iPhone να ακούνε ςσαθμούρ web radio και να
βλέποτν αναπσήςειρ ςσο Facebook και σο Twitter ςσην οθόνη σοτ ατσοκινήσοτ.
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BMW ActiveHybrid 3
Body
No of doors/seats
Length/width/height
(unladen)
Wheelbase
Track, front/rear
Ground clearance
Turning circle
Fuel tank capacity
Cooling system incl
heater oil1)
Engine
Weight, unladen, to
Max
load to DIN
DIN/EU
Max permissible
Max axle load, front/rear
Max trailer load (12%),
braked/unbraked
Max roofload/max
towbar downl
Luggage
comp
capacity
Air
drag

mm
mm
mm
mm
m
app ltr
ltr
ltr
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ltr
Cd x A

Power Unit
Config/No of cyls/valves
Engine technology

Capacity, effective
Stroke / bore
Compression ratio
Fuel
Max output
at
Max torque
at
Output electric motor
Torque electric motor
System output
System torque
Electrical System
Battery/location
High-voltage battery
Alternator

4/5
4624 / 1811 / 1429
2810
1531 / 1572
140
11.3
57
9.3
6.5
1655 / 1730
(1520 / 1595)
530
2185
1020 / 1230
--- / --75 / -390
0.29 x 2.20

In-line-six / 4
BMW TwinPower Turbo technology with twinscroll turbocharging, High Precision Direct Petrol
Injection and
fully variable valve control (VALVETRONIC)
cc
mm
:1
kW/hp
rpm
Nm
rpm
kW/hp
Nm
kW/hp
Nm

Ah/–
A/W

2979
89.6 / 84.0
10.2
min RON 91
225 / 306
5800-6000
400
1200-5000
40 / 55
210
250/ 340
450

90 + 40 / luggage comp
1350
200 + 170 / 2800 + 2380

Driving Dynamics
and Safety
Suspension, front

Aluminium double-joint spring strut axle with displaced camber, small
positive steering roll radius, transverse force compensation, anti-dive
Five-link axle in lightweight construction

Suspension, rear
Brakes, front

Single-piston swing-calliper disc brakes / vented

Brakes, rear
Driving stability
systems

Single-piston fixed-calliper disc brakes / vented
Standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control), CBC
(Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), Brake Drying
function, Fading Compensation, Start-Off Assistant
Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags for driver
and front passenger, head airbags for front and rear seats, three-point
inertia-reel seatbelts on all seats with belt latch tensioner and
belt force limiter at the front, crash-activated head restraints at the front,
crash sensors, Tyre Defect Indicator

Safety equipment

Steering
Steering transmission,
overall
Tyres, front/rear
Rims, front/rear

Electromechanical rack-and-pinion power steering (EPS)
:1

15.1
225/50 R17 94W
7.5J x 17 light-alloy
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BMW ActiveHybrid 3
BMW ConnectedDrive
Convenience

Optional: BMW Assist incl. Enquiry Service, remote-control functions and VInfo+ (Traffic Info plus), RTTI, BMW TeleServices, mobile device integration

Infotainment

Optional: internet access, BMW Online incl. Park Info, National Info, Google
Local Search, News, Realtime Weather, BMW Routes, office functions,
Bluetooth Audio Streaming and Online Update Music Tracks

Safety

Optional: Adaptive Headlights with cornering lights, variable light distribution
and adaptive headlight range control, High-Beam Assistant, Park Distance
Control, rear-view camera, Surround View incl. Side View and Top View, HeadUp Display, Parking Assistant, Lane Change Warning, Lane Departure Warning,
Speed Limit Info, Advanced eCall

Transmission
Type of transmission
Gear ratios

Eight-speed automatic transmission with Steptronic
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Reverse

Final drive
Performance
Power-to-weight ratio
Output per litre
Acceleration
0–100 km/h
Standing-start km
Top speed
Top speed electrical
Top speed coasting
Electrical range

:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1

kg/kW
kW/hp
sec
sec
km/h
km/h
km/h
km

BMW EfficientDynamics
BMW EfficientDynamics
standard features

Fuel Consumption in
EU Cycle
Urban
Extra-urban
Combined
CO2
Emission rating

4.174
3.143
2.106
1.667
1.285
1.000
0.839
0.667
3.317
2.813

7.4
75.5
3
5.3
24.6
250
75
160
3-4

BMW ActiveHybrid, Brake Energy Regeneration with energy flow and efficiency
display, Coasting and Green Driving Assistant, hybrid-specific auto start-stop
function, ECO PRO mode, intelligent lightweight construction, air flap control, ondemand operation of ancillary units, climate compressor integrated in the highvoltage network, map-controlled oil pump, tyres with reduced rolling resistance

ltr/100
km
ltr/100
km
ltr/100
km
g/km

Specifications applicable to ACEA markets / homologation data applicable in part only to Germany (weight).
1) Oil change

5.3
6.4
5.9
139
EU5

BMW
Media
information
07/2012
Page 20

8. Output and torque diagrams.
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9. Exterior and interior dimensions.

