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Το 2003, η BMW ίδρυσε τη νέα μεσαία κατηγορία Sports Activity Vehicle 

(SAV) με το λανσάρισμα της X3. Η BMW X3 αποτελεί πρότυπο σπορ 

συμπεριφοράς, πολυτέλειας εσωτερικού, αντοχής και ευελιξίας σε 

συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης και ρύπων πάνω από 10 χρόνια 

– έχοντας καταγράψει πωλήσεις που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο. Η 

δεύτερη γενιά της επιτυχημένης BMW X3 που κυκλοφόρησε το 2010 

ανέβασε ακόμα ψηλότερα τον πήχη, διαθέτοντας τις  καλύτερες διαστάσεις 

εσωτερικού και χώρου αποσκευών και τη μεγαλύτερη ευελιξία στην 

κατηγορία της. 

Σήμερα, η νέα BMW X3 (κατανάλωση στο μικτό κύκλο: 8,3–4,7* l/100 km, 

εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 193–124* g/km) στοχεύει στην κορυφή. Δύο 

κινητήρες diesel νέας γενιάς που παράγουν περισσότερη ισχύ 

καταναλώνοντας λιγότερο καύσιμο βελτιώνουν τις δυναμικές επιδόσεις και 

περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων. Το εξωτερικό και εσωτερικό της νέας 

BMW X3 έχει αναβαθμιστεί στυλιστικά ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση στην 

πρακτικότητα του αυτοκινήτου με λεπτομερείς λύσεις που απαντούν στις 

απαιτήσεις των πελατών. 

Δυναμική εμφάνιση, αποκλειστικό περιβάλλον. 

Η νέα BMW X3 είναι πιο δυναμική αισθητικά με νέους τροποποιημένους 

δίδυμους στρογγυλούς προβολείς (φώτα LED προαιρετικά), πιο εντυπωσιακή 

μάσκα, νέους εμπρός / πίσω προφυλακτήρες και εξωτερικούς καθρέπτες με 

ενσωματωμένα φλας – δίνοντας έμφαση στα σχεδιαστικά στοιχεία 

ταυτότητας μιας BMW X. Ένα υψηλό επίπεδο αντιληπτής ποιότητας και 

αποκλειστικότητας χαρακτηρίζει  το εσωτερικό της  νέας BMW X3. Στοιχεία 

χρωμίου, μία κεντρική κονσόλα με προαιρετικό, αυτόματο σύστημα ελέγχου 

κλιματισμού με πολυτελή εμφάνιση black-panel, και νέες ποτηροθήκες με 

συρόμενο κάλυμμα για την κεντρική κονσόλα υπογραμμίζουν τον premium 

χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Νέες εξωτερικές αποχρώσεις, σχέδια 

ταπετσαρίας, διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικού και ζάντες αλουμινίου  

προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες εξατομίκευσης. Το νέο πακέτο 

εξοπλισμού xLine, επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη 

έμφαση στο δυναμικό και στιβαρά SAV χαρακτήρα της BMW X3. Τέλος, το 

Smart Opener για αυτόματη λειτουργία πίσω πόρτας όπως το πακέτο 

αποθηκευτικών χώρων (και τα δύο προαιρετικά) αναβαθμίζουν την ήδη 

εντυπωσιακή λειτουργικότητα της BMW X3. 

* Τιμές με προαιρετικά ελαστικά μειωμένης αντίστασης κύλισης σε 17άρες ζάντες αλουμινίου Streamline. 
 
 
 
 

1. Νέα BMW X3. 
 Κύρια Χαρακτηριστικά. 



BMW 
Media 
information 
 
02/2014 
Page 3 

Το 2003, η BMW ίδρυσε τη νέα μεσαία κατηγορία Sports Activity Vehicle 

(SAV) με το λανσάρισμα της X3. Αυτό σημαίνει ότι η BMW X3 αποτελεί 

πρότυπο σπορ συμπεριφοράς, πολυτέλειας εσωτερικού, αντοχής και 

ευελιξίας σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης και ρύπων πάνω 

από 10 χρόνια – έχοντας καταγράψει πωλήσεις που ξεπερνούν το ένα 

εκατομμύριο. Η δεύτερη γενιά της επιτυχημένης BMW X3 που κυκλοφόρησε 

το 2010 ανέβασε ακόμα ψηλότερα τον πήχη, διαθέτοντας τις  καλύτερες 

διαστάσεις εσωτερικού και χώρου αποσκευών και τη μεγαλύτερη ευελιξία 

στην κατηγορία της. 

Σήμερα, η νέα BMW X3 (κατανάλωση στο μικτό κύκλο: 8,3–4,7* l/100 km, 

εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 193–124* g/km) στοχεύει ανένδοτη στην 

κορυφή. Δύο κινητήρες diesel νέας γενιάς που παράγουν περισσότερη ισχύ 

καταναλώνοντας λιγότερο καύσιμο βελτιώνουν τις δυναμικές επιδόσεις και 

περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων. Το εξωτερικό και εσωτερικό της νέας 

BMW X3 έχει αναβαθμιστεί στυλιστικά ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση στην 

πρακτικότητα του αυτοκινήτου με λεπτομερείς λύσεις που απαντούν στις 

απαιτήσεις των πελατών. 

Δυναμική εμφάνιση, αποκλειστικό περιβάλλον. 

Η νέα BMW X3 είναι πιο δυναμική αισθητικά με νέους τροποποιημένους 

δίδυμους στρογγυλούς προβολείς (φώτα LED προαιρετικά), πιο εντυπωσιακή 

μάσκα, νέους εμπρός / πίσω προφυλακτήρες και εξωτερικούς καθρέπτες με 

ενσωματωμένα φλας – δίνοντας έμφαση στα σχεδιαστικά στοιχεία 

ταυτότητας μιας BMW X. Ένα υψηλό επίπεδο αντιληπτής ποιότητας και 

αποκλειστικότητας χαρακτηρίζει  το εσωτερικό της  νέας BMW X3. Στοιχεία 

χρωμίου, μία κεντρική κονσόλα με προαιρετικό, αυτόματο σύστημα ελέγχου 

κλιματισμού με πολυτελή εμφάνιση black-panel, και νέες ποτηροθήκες με 

συρόμενο κάλυμμα για την κεντρική κονσόλα υπογραμμίζουν τον premium 

χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Νέες εξωτερικές αποχρώσεις, σχέδια 

ταπετσαρίας, διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικού και ζάντες αλουμινίου  

προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες εξατομίκευσης. Το νέο πακέτο 

εξοπλισμού xLine, επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη 

έμφαση στο δυναμικό και στιβαρά SAV χαρακτήρα της BMW X3. Τέλος, το 

Smart Opener για αυτόματη λειτουργία πίσω πόρτας όπως το πακέτο 

αποθηκευτικών χώρων (και τα δύο προαιρετικά) αναβαθμίζουν την ήδη 

εντυπωσιακή λειτουργικότητα της BMW X3. 

* Τιμές με προαιρετικά ελαστικά μειωμένης αντίστασης κύλισης σε 17άρες ζάντες αλουμινίου Streamline. 
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BMW ConnectedDrive: συστήματα υποστήριξης οδηγού & 

infotainment. 

Η νέα BMW X3 επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρίας στη διασύνδεση 

οδηγού, οχήματος και εξωτερικού κόσμου, ένας τομέας στον οποίο η είναι 

αδιαμφισβήτητος ηγέτης. Ανάμεσα στα έξοχα νέα χαρακτηριστικά του 

BMW ConnectedDrive που προσφέρονται στη BMW X3 είναι 

iDrive Controller με ενσωματωμένο touchpad (για εισαγωγή κειμένου μέσω 

αφής), Parking Assistant, έγχρωμη BMW Head-Up Display, 

High Beam Assistant που αποτρέπει το θάμπωμα των άλλων χρηστών του 

δρόμου από τα φώτα, Driving Assistant Plus με Lane Departure Warning, 

Active Cruise Control με λειτουργία Stop & Go και προληπτιική προστασία 

πεζών. 

Σε επίπεδο BMW ConnectedDrive διατίθενται Real Time Traffic Information 

(RTTI), Concierge Services και η λειτουργία Intelligent Emergency Call. Μία 

σειρά εφαρμογών επιτρέπουν τη χρήση Facebook και Twitter, AUPEO! 

internet radio και μουσικές πλατφόρμες όπως Napster και Deezer. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης, ειδικές 

τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος των νέων επιβατικών 

αυτοκινήτων περιλαμβάνονται στην παρακάτω οδηγία: “Leitfaden über 

Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer 

Personenkraftwagen” (Οδηγία για κατανάλωση καυσίμου, εκπομπές CO2 και 

κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος νέων επιβατών αυτοκινήτων), που διατίθεται 

σε όλο το Δίκτυο Εμπόρων, από την Deutsche Automobil Treuhand GmbH 

(DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen and at 

http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html. 

LeitfadenCO2 (GuidelineCO2) (PDF ‒ 2.7 MB) 
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Η σχεδιαστική γλώσσα της νέας BMW X3 υπογραμμίζει τον παραδοσιακά 

ηγετικό της ρόλο στη μεσαία κατηγορία Sports Activity Vehicle. Έχοντας 

πρότυπο την προκάτοχό της, η νέα BMW X3 παντρεύει την ποιότητα και το 

δυναμισμό με μία εντυπωσιακή ευελιξία. Το νέο μοντέλο είναι άμεσα 

αναγνωρίσιμο σαν μέλος τη επιτυχημένης οικογένειας BMW X και έχει 

αποκτήσει μεγαλύτερη αισθητική στιβαρότητα. Η σχεδίασή του υποδηλώνει 

ένα SAV που ανταποκρίνεται άνετα στις απαιτήσεις της καθημερινής 

οδήγησης προσφέροντας παράλληλα ασυναγώνιστη οδηγική απόλαυση. 

Εντυπωσιακή παρουσία στο δρόμο. 

Πέρα από το μήκος της, που έχει αυξηθεί κατά ένα εκατοστό, η νέα BMW X3 

διαθέτει τις ίδιες συμπαγείς, πρακτικές διαστάσεις με το επιτυχημένο 

προηγούμενο μοντέλο. Ωστόσο, η νέα BMW X3 έχει αποκτήσει ποικίλες 

αποκλειστικές λεπτομέρειες που τονίζουν την τελευταία της αναβάθμιση. 

Μπροστά, για παράδειγμα, οι νέοι δίδυμοι, στρογγυλοί προβολείς ξεχωρίζουν 

άμεσα. Επίσης διατίθενται προαιρετικά και κατόπιν παραγγελίας με πλήρη 

λειτουργικότητα LED και, όπως οι προαιρετικοί εμπρός προβολείς ομίχλης 

LED, προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερη εκφραστικότητα στο προφίλ της 

BMW X3. Η χαρακτηριστική, πιο εντυπωσιακή μάσκα BMW δημιουργεί πιο 

έντονη οπτική απήχηση με το νέο της πλαίσιο, ενώ οι δυναμικοί, νέας 

σχεδίασης εμπρός και πίσω προβολείς τονίζουν τον ‘αέρα’ και την 

αυτοπεποίθηση της νέας BMW X3. Τα πλαϊνά φλας LED φιλοξενούνται τώρα 

στους νέους εξωτερικούς καθρέπτες, ενώ τέσσερις νέες εξωτερικές 

αποχρώσεις και πέντε νέες εκδόσεις ζαντών αλουμινίου διευρύνουν τις 

ευκαιρίες εξατομίκευσης. 

Αποκλειστικότητα και υψηλό επίπεδο αντιληπτής ποιότητας στο 

εσωτερικό. 

Η νέα X3 είναι Νο1 στην κατηγορία της σε ευρυχωρία εσωτερικού και 

χωρητικότητα χώρου αποσκευών (550–1.600 L). Το εσωτερικό είναι 

ακαταμάχητο χάρη στα προσεκτικά επιλεγμένα, εξαιρετικά υλικά. Διακριτικές 

πινελιές χρωμίου, μία  κεντρική κονσόλα με προαιρετικό αυτόματο σύστημα 

κλιματισμού σε πολυτελή εμφάνιση black-panel, και ξύλινη επένδυση με 

χρωμιωμένα στοιχεία με ιριδίζουσα όψη συνθέτουν μία εικόνα υψηλής 

ποιότητας. Τις τελικές πινελιές στο  premium περιβάλλον προσθέτουν οι νέες 

ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα με συρόμενο κάλυμμα και το στάνταρ 

δερμάτινο τιμόνι. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν από τέσσερις νέες 

αποχρώσεις ταπετσαρίας και τέσσερις νέες διακοσμητικές λωρίδες 

εσωτερικού. 

2. Σχεδίαση και λειτουργικότητα. 
 Δυναμική, αποκλειστική εμφάνιση και 

μέγιστη ευελιξία. 
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Πακέτα xLine και M Sport packages προσφέρουν απεριόριστες 

δυνατότητες εξατομίκευσης. 

Η φιλοσοφία υλικών και χρωμάτων υψηλής ποιότητας αναδεικνύει το premium 

προφίλ της νέας BMW X3. Το πακέτο εξοπλισμού xLine προσδίδει έμφαση 

στο δυναμικό και στιβαρό SAV χαρακτήρα της X3 και διευρύνει το φάσμα 

εξατομίκευσης. Το πακέτο xLine αναγνωρίζεται από τα  αστραφτερά, 

μεταλλικά ένθετα στους προφυλακτήρες, τα πλαϊνά διακοσμητικά και μπάρες 

στους αεραγωγούς σε απόχρωση αλουμινίου, και τις αντίστοιχες 

προστατευτικές ποδιές μπροστά και πίσω. Οι πελάτες έχουν επίσης τη 

δυνατότητα να επιλέξουν από πρόσθετες υφασμάτινες και δερμάτινες 

εκδόσεις ταπετσαρίας, διακοσμητικές λωρίδες και δύο αποκλειστικές 

προτάσεις ζαντών αλουμινίου 18 και 19 ιντσών. 

Οι κορυφαίες δυναμικές αρετές της  νέας BMW X3 αναδεικνύονται ακόμα 

περισσότερο παραγγέλνοντας το πακέτο M Sport, με το αεροδυναμικό πακέτο 

M και διάκοσμο BMW Individual High-gloss Shadow Line που μεγιστοποιούν 

την αυτοπεποίθηση του αυτοκινήτου στο δρόμο. Επιπλέον, οι πελάτες 

μπορούν να επιλέξουν από έξι εξωτερικές αποχρώσεις και τρεις αποκλειστικές 

προτάσεις ζαντών αλουμινίου 18, 19 ακόμα και 20 ιντσών. Στο cockpit, μία 

επένδυση οροφής BMW Individual σε Anthracite και σπορ καθίσματα σε 

διάφορες εκδόσεις ταπετσαρίας από ύφασμα / δέρμα και αμιγώς δερμάτινη 

δίνουν προάγουν το σπορ στυλ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 

οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο, σπορ δερμάτινο τιμόνι και ανάρτηση 

σεταρισμένη για ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. 

Το επόμενο βήμα στην καθημερινή λειτουργικότητα. 

Η BMW X3 συνεχίζει να απολαμβάνει την πρώτη θέση στην κατηγορία της 

στον τομέα της καθημερινής χρηστικότητας και ευελιξίας. Όλα τα μοντέλα 

BMW X3 εφοδιάζονται τώρα στάνταρ με Radio Professional με Κεντρική 

Οθόνη Πληροφοριών (Central Information Display)  και iDrive Controller. Το 

Intelligent Emergency Call, από την άλλη, προάγει την ασφάλεια σε νέα 

επίπεδα. Εάν χρειαστεί, η λειτουργία αυτή χρησιμοποιεί μία ενσωματωμένη 

μονάδα τηλεφώνου για άμεση κλήση βοήθειας. Μία σειρά περισσότερων 

καινοτόμων επιλογών αυξάνει τη λειτουργικότητα της νέας X3. Το 

Smart Opener, για παράδειγμα, διευκολύνει την πρόσβαση στο χώρο 

αποσκευών. Μία μικρή κίνηση του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα 

ενεργοποιεί το αυτόματο άνοιγμα / κλείσιμο της πίσω πόρτας. Ένα πακέτο 

αποθηκευτικών χώρων που περιλαμβάνει τμήμα πατώματος δύο όψεων, 

αναδιπλούμενο κουτί, διαχωριστικά στοιχεία και μία γκάμα διαφορετικών 

διχτυών αποσκευών επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση κάθε είδους 

αντικειμένων με ασφάλεια και τάξη.  
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Τέλος το διαιρούμενο 40:20:40 /αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα μεγιστοποιεί 

την ευελιξία. Σε έναν άλλο τομέα, το Hi-Fi Sound System Professional της 

Harman Kardon υπόσχεται υπέρτατες ηχητικές απολαύσεις με μία BMW X3, 

ενώ το προαιρετικό, βοηθητικό καλοριφέρ εγγυάται ευχάριστες θερμοκρασίες 

όλες τις εποχές – ακόμα και το χειμώνα. 
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Με τους δυναμικούς και αποδοτικούς κινητήρες της, η νέα BMW X3 ανεβάζει 

για μία ακόμα φορά τον πήχη στη μεσαία κατηγορία Sports Activity Vehicle. 

Τέσσερις κινητήρες diesel και τρεις βενζινοκινητήρες θα διατίθενται στο 

λανσάρισμα. Όλοι πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU6 στάνταρ 

και εγγυώνται το είδος οδηγικής απόλαυσης για το οποίο φημίζεται η BMW. 

Το εύρος ισχύος κυμαίνεται από 110 kW/150 hp έως 230 kW/313 hp, με τις 

προηγμένες κινητήριες μονάδες να χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία 

BMW TwinPower Turbo ώστε να διασφαλίζουν εξαιρετικές επιδόσεις σε 

συνδυασμό με ελάχιστα επίπεδα κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2. 

Νέοι τετρακύλινδροι κινητήρες diesel. 

Η νέα γενιά δίλιτρων αλουμινένιων κινητήρων diesel χρησιμοποιεί άμεσο 

ψεκασμό common rail με ηλεκτρομαγνητικά μπεκ και λειτουργεί με αυξημένη 

πίεση ψεκασμού 2.000 bar, ανεβάζοντας την ισχύ της X3 xDrive20d από 

135 kW/184 hp στα 140 kW/190 hp και τη μέγιστη ροπή από 380 στα 

400 Nm. Η αύξηση των επιδόσεων μειώνει το χρόνο επιτάχυνσης  0 - 

100 km/h κατά 0,4” στα 8,1”. Παράλληλα, η κατανάλωση της X3 xDrive20d με 

οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο μειώνεται κατά 7,1% συγκριτικά με το 

απερχόμενο μοντέλο, και οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα 141–

138 g/km. Ελαστικά μειωμένης αντίστασης κύλισης τέταρτης γενιάς 

μειώνουν τις εκπομπές CO2 κατά 7 g/km επιπλέον, συμβάλλοντας 

καθοριστικά στις άριστες περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις της νέας 

BMW X3. Με αυτό το σχήμα, η BMW X3 xDrive20d – στην οποία ο νέος 2.0 

turbodiesel γιορτάζει την παγκόσμια πρεμιέρα του – προσφέρει κορυφαίες 

τιμές: η κατανάλωση καυσίμου είναι μόλις 5,0 lit /100 km με εκπομπές CO2 

131 g/km. Η νέα BMW X3 sDrive18d 110 kW/150 hp, με κλασική πίσω κίνηση 

RWD, εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο και ελαστικά μειωμένης αντίστασης 

κύλισης, κάνει το επόμενο βήμα και πετυχαίνει τα χαμηλότερα επίπεδα 

κατανάλωσης (4.7 lit/100 km) και εκπομπών CO2 (124 g/km) από οποιοδήποτε 

μοντέλο της μεσαίας Sports Activity Vehicle κατηγορίας. 

Κορυφαίος κινητήρας diesel με μειωμένη κατανάλωση. 

Στην κορυφή των κινητήριων συνόλων diesel της νέας BMW X3 βρίσκεται ο 

εξελιγμένος εξακύλινδρος εν σειρά κινητήρας 3.0 l. Η X3 xDrive30d 

(κατανάλωση πόλης/εκτός πόλης/μικτού κύκλου: 6,6–6,5/5,7–5,6/6,1–

5.9 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 159–156 g/km) αποδίδει 

190 kW/258 hp και παράγει μέγιστη ροπή 560 Nm.  

 3. Σύστημα κίνησης. 
 Οδηγική απόλαυση και απόδοση: 

Νέος τετρακύλινδρος κινητήρας 
diesel. 
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Ακόμα και η ναυαρχίδα της γκάμας, X3 xDrive35d (κατανάλωση πόλης/εκτός 

πόλης/μικτού κύκλου: 6,7/5,5/6,0 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 

157 g/km) που αποδίδει 230 kW/313 hp και ροπή 630 Nm είναι ακόμα πιο 

οικονομική από πριν, ενώ οι εκπομπές CO2 έχουν μειωθεί ακόμα περισσότερο. 

Δυναμικοί και οικονομικοί βενζινοκινητήρες. 

Ο υψηλόστροφος χαρακτήρας για τον οποίο φημίζεται η BMW, η άριστη 

καμύλη ισχύος, η απαράμιλλα πολιτισμένη λειτουργία και η εντυπωσιακή 

απόδοση είναι επίσης από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στους προηγμένους 

βενζινοκινητήρες της νέας BMW X3. Υιοθετώντας 

High Precision Direct Injection, μεταβλητό έλεγχο εκκεντροφόρων Double-

Vanos και πλήρως μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων Valvetronic, οι 

βενζινοκινητήρες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τις δυνατότητές τους, με 

το δυναμικό χαρακτήρα τους να συνδυάζεται με μία απίστευτα χαμηλή 

κατανάλωση και μειωμένους ρύπους. Για παράδειγμα, ακόμα και η 

BMW X3 sDrive20i 135 kW/184 hp (κατανάλωση πόλης/εκτός πόλης/μικτού 

κύκλου: 9,0–8,4*/6,1–5,7*/7,1–6.7* l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 

166–156* g/km) με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο επιταχύνει από  0 - 100 km/h 

in 8,2”. Η δίλιτρη τετρακύλινδρη ομάδα της X3 xDrive28i, από την άλλη, 

αποδίδει 180 kW/245 hp και μέγιστη ροπή 350 Nm. Εφοδιασμένη με 

οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο, η X3 xDrive28i επιταχύνει από στάση στα 

100 km/h σε 6,5 δευτερόλεπτα, και παρ’ όλα αυτά καταναλώνει μόνο 7,4–

7,3 lit /100 km με εκπομπές CO2 172–169 g/km. Αυτές είναι κορυφαίες τιμές 

για την κατηγορία. Η νέα BMW X3 xDrive35i (κατανάλωση πόλης/εκτός 

πόλης/μικτού κύκλου: 10,7/6,9/8,3 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 

193 g/km) πληροί επίσης κορυφαία πρότυπα δυναμικής. Ο 3.0 l εν σειρά 

εξακύλινδρος κινητήρας αποδίδει 225 kW/306 hp και παράγει μέγιστη ροπή 

400 Nm, που είναι διαθέσιμη μεταξύ 1.200 rpm και 5.000 rpm. Οι εκπομπές 

CO2 της BMW X3 xDrive35i, που επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 5,6”, 

έχουν μειωθεί κατά 11 g/km. 

Επιλογή μεταξύ πίσω κίνησης (RWD) & τετρακίνησης (AWD). 

Οι πελάτες που θα αγοράσουν τη νέα BMW X3 με κινητήρα 135 kW/184 hp 

20i μπορούν να επιλέξουν το ευφυές σύστημα AWD xDrive (κατανάλωση 

πόλης/εκτός πόλης/μικτού κύκλου: 9,9–9,4*/6,6–6,3*/7.9–7.4* l/100 km, 

εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 183–173* g/km) ή κλασική πίσω κίνηση sDrive 

rear-wheel drive. 

* Τιμές με προαιρετικά ελαστικά μειωμένης αντίστασης κύλισης σε 17άρες ζάντες αλουμινίου Streamline. 
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Η 18d διατίθεται μόνο σε έκδοση sDrive, αλλά όλα τα υπόλοιπα μοντέλα 

διατίθενται με xDrive στάνταρ. Το AWD xDrive προσφέρει βέλτιστη ελκτική 

πρόσφυση, κατανομή ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες και αναβαθμισμένη 

δυναμική και οδηγική ασφάλεια. Σε μοντέλα εφοδιασμένα με xDrive, μία νέα 

ένδειξη κατάστασης xDrive με τρισδιάστατα γραφικά στην Οθόνη Ελέγχου 

(Control Display) κρατά τον οδηγό ενήμερο για τις κλίσεις του αμαξώματος. Σε 

οχήματα με σύστημα πλοήγησης, μία ένδειξη πυξίδας εμφανίζεται επίσης στο 

ταμπλό. 

Εξατάχυτο μηχανικό ή οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο. 

Ανάλογα με την έκδοση του κινητήρα που διαθέτει, η νέα BMW X3 μπορεί 

να παραγγελθεί με σπορ, υψηλής ακρίβειας εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο ή 

με ένα πολύ αποδοτικό οκτατάχυτο αυτόματο, το οποίο επιτρέπει επίσης στον 

οδηγό να αλλάζει σχέσεις με προαιρετικά χειριστήρια στο τιμόνι (paddles). Ένα 

οκτατάχυτο σπορ αυτόματο με χειριστήρια (paddles) στάνταρ, διατίθεται 

επίσης προαιρετικά. 
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Το επαναστατικό τεχνολογικό πακέτο BMW EfficientDynamics στόχο έχει να 

διασφαλίσει ότι η οδηγική απόλαυση που προσφέρει η BMW X3 συμβαδίζει με 

χαμηλές εκπομπές ρύπων και εντυπωσιακή οικονομία. Κινητήρες με 

μεγιστοποιημένη οικονομία καυσίμου, ευφυή σχεδίαση ελαφρού βάρους και 

βελτιστοποιημένη αεροδυναμική συνδυάζονται με την τελευταία γενιά της 

λειτουργίας Auto Start Stop, Brake Energy Regeneration, 

Optimum Shift Indicator και on-demand λειτουργία των περιφερειακών 

συστημάτων στη νέα BMW X3 πετυχαίνοντας τις χαμηλότερες τιμές 

κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων στην κατηγορία. 

Λειτουργία Coasting και ECO PRO mode μειώνουν την 

κατανάλωση. 

Άλλα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην οικονομική λειτουργία της νέας 

BMW X3 είναι το ECO PRO mode που επιλέγεται μέσω του διακόπτη 

Driving Experience Control και η λειτουργία coasting του οκτατάχυτου 

αυτόματου κιβωτίου, η οποία αποσυμπλέκει τον κινητήρα σε ταχύτητες 50–

160 km/h όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι. Από την άλλη, ελαστικά μειωμένης 

αντίστασης κύλισης τέταρτης γενιάς εξοικονομούν άλλα 7 g/km εκπομπών 

CO2 και παραγγέλνονται σε συνδυασμό με 17άρες ζάντες αλουμινίου 

Streamline για τα μέλη sDrive 18d, xDrive 20d, sDrive 20i και xDrive 20i της 

οικογένειας X3. 

Ασφάλεια, άνεση και infotainment. 

Στη νέα BMW X3, το BMW ConnectedDrive δίνει ακόμα ισχυρότερα 

διαπιστευτήρια για τον πρωτοποριακό του ρόλο στη διασύνδεση οδηγού, 

αυτοκινήτου και εξωτερικού κόσμου. Αξιοσημείωτα νέα χαρακτηριστικά του 

BMW ConnectedDrive στη νέα BMW X3 είναι η τελευταία, βελτιωμένη γενιά 

του συστήματος πλοήγησης Navigation system Professional, που συνοδεύεται 

από καθοδήγηση διαδρομής ECO PRO και έναν iDrive Controller με 

ενσωματωμένη επιφάνεια αφής (touchpad). Αυτή επιτρέπει σε οδηγούς και 

επιβάτες να χρησιμοποιούν τα δάκτυλά τους για την εισαγωγή κειμένων – έναν 

προορισμό πλοήγησης για παράδειγμα. Ένα ακόμα ξεχωριστό χαρακτηριστικό 

είναι η έγχρωμη Head-Up Display, που προβάλλει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες οδήγησης και ενδείξεις των συστημάτων υποστήριξης στο πεδίο 

ορατότητας του οδηγού. Άλλα συστήματα που διατίθενται προαιρετικά και 

αναβαθμίζουν την ασφάλεια είναι τα High Beam Assistant (που αποτρέπει το 

θάμπωμα των άλλων χρηστών του δρόμου από τους προβολείς) και 

4. BMW EfficientDynamics/ 
BMW ConnectedDrive. 

 Μικρότερη κατανάλωση, βελτιωμένη 
δυναμική συμπεριφορά, 100% 
συνδεσιμότητα. 
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Driving Assistant Plus, που περιλαμβάνει λειτουργίες όπως 

Lane Departure Warning και προληπτική προστασία πεζών, συν το 

Active Cruise Control με λειτουργία Stop & Go. Το Parking Assistant αυξάνει 

την άνεση του οδηγού καθώς κατευθύνει αυτόματα το αυτοκίνητο σε χώρους 

στάθμευσης παράλληλα με του δρόμο. Τα Services & Apps του 

BMW ConnectedDrive φέρνουν επίσης υπηρεσίες μετακίνησης και 

εφαρμογές smartphone μέσα στο αυτοκίνητο μέσω της κεντρικής Οθόνης 

Ελέγχου (Control Display), ενώ υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και σε 

καινοτομίες όπως Concierge Services και το σύστημα RTTI 

(Real Time Traffic Information). 

Η στάνταρ παρεχόμενη λειτουργία Intelligent Emergency Call αποτελεί ένα 

ακόμα πλεονέκτημα στον τομέα της ασφάλειας. Το σύστημα ενεργοποιείται 

είτε αυτόματα ή μέσω του μπουτόν κλήσης για βοήθεια. Μόλις οι αισθητήρες 

σύγκρουσης αναφέρουν ενεργοποίηση αερόσακου, το  

Intelligent Emergency Call χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη κάρτα SIM για να 

στείλει την ακριβή θέση του αυτοκινήτου μαζί με άλλες βασικές πληροφορέις 

στο τηλεφωνικό κέντρο της BMW, ώστε να παρασχεθεί άμεση και 

αποτελεσματική βοήθεια στον τόπο του ατυχήματος. 
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  BMW X3 sDrive18d  BMW X3 xDrive20d  

    

Body   

No. of doors/seats  5/5 5/5 

Length/width/height (unladen) mm 4657/1881/1661 4657/1881/1661 

Wheelbase mm 2810 2810 

Track, front/rear mm 1616/1632 1616/1632 

Ground clearance  204 204 

Turning circle m 11.9 11.9 

Tank capacity approx. ltr 67 67 

Cooling system incl. heating ltr 
3) 3)

 

Engine oil
1)

 ltr 
3)

 
3)

 

Weight, unladen, to DIN/EU kg 1660/1735 (1680/1755) 1730/1805 (1745/1820) 

Max. load to DIN kg 640 620 

Max. permissible weight kg 2300 (2320) 2350 (2365) 

Max. axle load, front/rear kg 1020/1330 1050/1330 (1060/1330) 

Max. trailer load, 

braked (12%)/unbraked 

kg 2000/750 2000/750 (2400/750) 

Max. roof load/towbar 

download 

kg 100/100 100/100 

Luggage comp. capacity ltr 550–1600 550–1600 

Air resistance Cd x A 0.33 x 2.65 0.33 x 2.65 

    

Engine   

Config./No. of cyls./valves  in-line/4/4 in-line/4/4 

Engine technology   BMW TwinPower Turbo technology: turbocharger with variable  

inlet geometry, common rail direct injection 

Effective capacity cm³ 1995 1995 

Bore/stroke mm 90.0/84.0 90.0/84.0 

Compression ratio :1 16.5 16.5 

Fuel  diesel diesel 

Output kW/hp 110/150 140/190 

at rpm 4000 4000 

Torque Nm 360 400 

at rpm 1500–2250 1750–2250 

    

Electrical System  

Battery/Installation Ah/– 90/luggage comp. 90/luggage comp. 

Alternator A/W 
3)

 
3)

 

    

Driving Dynamics and Safety   

Suspension, front  Double-joint spring strut axle in lightweight steel construction 

Suspension, rear  Five-link axle in lightweight steel construction 

Brakes, front  Single-piston floating-calliper disc brakes, vented 

Brakes, rear  Single-piston floating-calliper disc brakes, vented 

Driving stability systems  Standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control), 

CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control),  

Dry Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant; DSC linked to 

xDrive all-wheel-drive (X3 xDrive20d), HDC (Hill Descent Control);  

optional: Performance Control, VDC (Vertical Dynamic Control) 

Safety equipment  Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags for driver and front 

passenger, head airbags front and rear, three-point inertia-reel seatbelts on all 

seats with belt stopper, belt tensioner and belt force limiter at the front 

Steering  Electromechanical rack-and-pinion power steering (EPS) 

Steering ratio, overall :1 17.8 17.8 

Tyres, front/rear  225/60 R17 99V 225/60 R17 99V 

Rims, front/rear  7.5J x 17 light-alloy 7.5J x 17 light-alloy 

5. Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Νέα BMW X3. 
sDrive18d, xDrive20d. 
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  BMW X3 sDrive18d BMW X3 xDrive20d  

   

Transmission   

Type of gearbox  6-speed manual transmission (optional: 8-speed automatic) 

Gear ratios I :1 4.110 (4.714) 4.110 (4.714) 

 II :1 2.248 (3.143) 2.248 (3.143) 

 III :1 1.403 (2.106) 1.403 (2.106) 

 IV :1 1.000 (1.667) 1.000 (1.667) 

 V :1 0.802 (1.285) 0.802 (1.285) 

 VI :1 0.659 (1.000) 0.659 (1.000) 

 VII :1 --- (0.839) --- (0.839) 

 VIII :1 --- (0.667) --- (0.667) 

 R :1 3.727 (3.295) 3.727 (3.295) 

Final drive :1 3.462 (3.077) 3.727 (3.077) 

    

Performance   

Power-to-weight ratio (DIN)  kg/kW 15.1 (15.3) 12.4 (12.5) 

Output per litre kW/ltr 55.1 70.2 

Acceleration 0–100 km/h s  9.5 (9.8) 8.1 (8.1) 

 0–1000 m s 
3)

 
3)

 

in 4th/5th gear 80–120 km/h s 
3)

/10.3 (–) 
3)

/8.8 (–) 

Top speed km/h 195 (195) 210 (210) 

    

BMW EfficientDynamics   

BMW EfficientDynamics, 

standard features 

 Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering,  

Auto Start Stop function, Optimum Shift Indicator (manual), ECO PRO mode, 

intelligent lightweight design, on-demand operation of ancillary units,  

final drive with optimised warm-up behaviour  

    

Fuel Consumption ECE
2)

 

With standard tyres    

Urban l/100 km 5.6 (5.7) 6.2 (5.7) 

Extra-urban l/100 km 4.6 (4.7) 5.0 (5.0) 

Combined l/100 km 5.0 (5.1) 5.4 (5.2) 

CO2 g/km 131 (133) 143 (138) 

Emission rating  EU6 EU6 

    
Specifications apply to ACEA markets; data relevant to homologation applicable in part only to Germany (weight) 
Figures in brackets apply to automatic transmission 

 
1)

 Oil change 
2)

 Fuel consumption and CO2 emissions depend on the selected tyre format 
3)

 Data not yet available 



BMW 
Media 
information 
 
02/2014 
Page 15 

  BMW X3 xDrive30d  BMW X3 xDrive35d 

    

Body   

No. of doors/seats  5/5 5/5 

Length/width/height (unladen) mm 4657/1881/1661 4657/1881/1661 

Wheelbase mm 2810 2810 

Track, front/rear mm 1616/1632 1594/1610 

Ground clearance  204 204 

Turning circle m 11.9 11.9 

Tank capacity approx. ltr 67 67 

Cooling system incl. heating ltr 10.0 10.0 

Engine oil
1)

 ltr 6.5 6.5 

Weight, unladen, to DIN/EU kg  1820/1895  1860/1935 

Max. load to DIN kg 590 580 

Max. permissible weight kg 2410 2440 

Max. axle load, front/rear kg 1130/1330 1150/1330 

Max. trailer load, 

braked (12%)/unbraked 

kg 2400/750 2400/750 

Max. roof load/towbar 

download 

kg 100/100 100/100 

Luggage comp. capacity ltr 550–1600 550–1600 

Air resistance Cd x A 0.34 x 2.65 0.34 x 2.65 

    

Engine   

Config./No. of cyls./valves  in-line/6/4 in-line/6/4 

Engine technology   BMW TwinPower Turbo technology: turbocharger with variable  

inlet geometry, common rail direct injection 

Effective capacity cm³ 2993 2993 

Bore/stroke mm 90.0/84.0 90.0/84.0 

Compression ratio :1 16.5 16.5 

Fuel  diesel diesel 

Output kW/hp 190/258 230/313 

at rpm 4000 4400 

Torque Nm 560 630 

at rpm 1500–3000  1500–2500  

    

Electrical System   

Battery/installation Ah/– 90/luggage comp. 90/luggage comp. 

Alternator A/W 220/3080 220/3080 

    

Driving Dynamics and Safety   

Suspension, front  Double-joint spring strut axle in lightweight steel construction 

Suspension, rear  Five-link axle in lightweight steel construction 

Brakes, front  Single-piston floating-calliper disc brakes, vented 

Brakes, rear  Single-piston floating-calliper disc brakes, vented 

Driving stability systems  Standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control),  

CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control),  

Dry Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant; DSC linked to 

xDrive all-wheel-drive, HDC (Hill Descent Control); optional:  

Performance Control, VDC (Vertical Dynamic Control) 

Safety equipment  Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags for driver and front 

passenger, head airbags front and rear, three-point inertia-reel seatbelts on all 

seats with belt stopper, belt tensioner and belt force limiter at the front 

Steering  Electromechanical rack-and-pinion power steering (EPS) 

Steering ratio, overall :1 17.8 17.8 

Tyres, front/rear  225/60 R17 99V 245/50 R18 100W 

Rims, front/rear  7.5J x 17 light-alloy 8.0J x 18 light-alloy 

Νέα BMW X3. 
xDrive30d, xDrive35d. 
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  BMW X3 xDrive30d  BMW X3 xDrive35d  

   

Transmission   

Type of gearbox  8-speed automatic transmission 

Gear ratios I :1 4.714 4.714 

 II :1 3.143 3.143 

 III :1 2.106 2.106 

 IV :1 1.667 1.667 

 V :1 1.285 1.285 

 VI :1 1.000 1.000 

 VII :1 0.839 0.839 

 VIII :1 0.667 0.667 

 R :1 3.317 3.317 

Final drive :1 2.813 2.813 

    

Performance   

Power-to-weight ratio (DIN)  kg/kW 9.6 8.1 

Output per litre kW/ltr 63.5 76.8 

Acceleration 0–100 km/h s 5.9 5.3 

 0–1000 m s 
3)

 
3)

 

in 4th/5th gear 80–120 km/h s  (–)  (–) 

Top speed km/h 232 245 

    

BMW EfficientDynamics   

BMW EfficientDynamics, 

standard features 

 Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering,  

Auto Start Stop function, ECO PRO mode, intelligent lightweight design,  

on-demand operation of ancillary units,  

final drive with optimised warm-up behaviour 

    

Fuel Consumption ECE
2)

    

With standard tyres    

Urban l/100 km 6.5 6.7 

Extra-urban l/100 km 5.6 5.5 

Combined l/100 km 5.9 6.0 

CO2 g/km 156 157 

Emission rating  EU6 EU6 

    
Specifications apply to ACEA markets; data relevant to homologation applicable in part only to Germany (weight) 
Figures in brackets apply to automatic transmission 

 
1)

 Oil change 
2)

 Fuel consumption and CO2 emissions depend on the selected tyre format 
3)

 Data not yet available 
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  BMW X3 sDrive20i  BMW X3 xDrive20i  

    

Body   

No. of doors/seats  5/5 5/5 

Length/width/height (unladen) mm 4657/1881/1661 4657/1881/1661 

Wheelbase mm 2810 2810 

Track, front/rear mm 1616/1632 1616/1632 

Ground clearance  204 204 

Turning circle m 11.9 11.9 

Tank capacity approx. 

ltr 

67 67 

Cooling system incl. heating ltr 7.5 7.5 

Engine oil
1)

 ltr 5.75 5.75 

Weight, unladen, to DIN/EU kg  1680/1755  1720/1795 (1735/1810) 

Max. load to DIN kg 590 590 

Max. permissible weight kg 2270 2310 (2325) 

Max. axle load, front/rear kg 1020/1320 1070/1320 

Max. trailer load, 

braked (12%)/unbraked 

kg 2000/750 2000/750 

(2400/750) 

Max. roof load/towbar 

download 

kg 100/100 100/100 

Luggage comp. capacity ltr 550–1600 550–1600 

Air resistance Cd x A 0.33 x 2.65 0.33 x 2.65 

    

Engine   

Config./No. of cyls./valves  in-line/4/4 in-line/4/4 

Engine technology   BMW TwinPower Turbo technology: twin-scroll turbocharger,  

High Precision Direct Injection 

Effective capacity cm³ 1997 1997 

Bore/stroke mm 90.1/84.0 90.1/84.0 

Compression ratio :1 10.0 10.0 

Fuel  min. RON 91 min. RON 91 

Output kW/hp 135/184 135/184 

at rpm 5000–6250 5000–6250 

Torque Nm 270 270 

at rpm 1250–4500  1250–4500  

    

Electrical System   

Battery/installation Ah/– 90/luggage comp. 90/luggage comp. 

Alternator A/W 
3)

 
3)

 

    

Driving Dynamics and Safety   

Suspension, front  Double-joint spring strut axle in lightweight steel construction 

Suspension, rear  Five-link axle in lightweight steel construction 

Brakes, front  Single-piston floating-calliper disc brakes, vented 

Brakes, rear  Single-piston floating-calliper disc brakes, vented 

Driving stability systems  Standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control),  

CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control),  

Dry Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant;  

DSC linked to xDrive all-wheel-drive (X3 xDrive20i), HDC (Hill Descent Control); 

optional: Performance Control, VDC (Vertical Dynamic Control) 

Safety equipment  Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags for driver and front 

passenger, head airbags front and rear, three-point inertia-reel seatbelts on all 

seats with belt stopper, belt tensioner and belt force limiter at the front 

Steering  Electromechanical rack-and-pinion power steering (EPS) 

Steering ratio, overall :1 17.8 17.8 

Tyres, front/rear  225/60 R17 99V 225/60 R17 99V 

Rims, front/rear  7.5J x 17 light-alloy 7.5J x 17 light-alloy 

Νέα BMW X3. 
sDrive20i, xDrive20i. 
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  BMW X3 sDrive20i BMW X3 xDrive20i  

   

Transmission   

Type of gearbox  8-speed automatic transmission 6-speed manual gearbox (optional:  

8-speed automatic transmission) 

Gear ratios I :1 4.714 4.110 (4.714) 

 II :1 3.143 2.315 (3.143) 

 III :1 2.106 1.542 (2.106) 

 IV :1 1.667 1.179 (1.667) 

 V :1 1.285 1.000 (1.285) 

 VI :1 1.000 0.846 (1.000) 

 VII :1 0.839 --- (0.839) 

 VIII :1 0.667 --- (0.667) 

 R :1 3.295 3.727 (3.295) 

Final drive :1 3.385 3.636 (3.385) 

    

Performance   

Power-to-weight ratio (DIN)  kg/kW 12.4 12.7 (12.9) 

Output per litre kW/ltr 67.6 67.6 

Acceleration 0–100 km/h s 8.2 8.4 (8.2) 

 0–1000 m s 
3)

 
3)

  

in 4th/5th gear 80–120 km/h s  (–) 
3)

/9.9 (–) 

Top speed km/h 210 210 (210) 

    

BMW EfficientDynamics   

BMW EfficientDynamics, 

standard features 

 Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering,  

Auto Start Stop function, ECO PRO mode, intelligent lightweight design,  

on-demand operation of ancillary units, map-controlled oil pump,  

final drive with optimised warm-up behaviour 

    

Fuel Consumption ECE
2)

    

With standard tyres    

Urban l/100 km 8.8 9.8 (9.0) 

Extra-urban l/100 km 6.0 6.5 (6.1) 

Combined l/100 km 7.0 7.7 (7.2) 

CO2 g/km 163 180 (168) 

Emission rating  EU6 EU6 

    
Specifications apply to ACEA markets; data relevant to homologation applicable in part only to Germany (weight) 
Figures in brackets apply to automatic transmission 

 
1)

 Oil change 
2)

 Fuel consumption and CO2 emissions depend on the selected tyre format 
3)

 Data not yet available 
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  BMW X3 xDrive28i  BMW X3 xDrive35i 

    

Body   

No. of doors/seats  5/5 5/5 

Length/width/height (unladen) mm 4657/1881/1661 4657/1881/1661 

Wheelbase mm 2810 2810 

Track, front/rear mm 1616/1632 1594/1610 

Ground clearance  204 204 

Turning circle m 11.9 11.9 

Tank capacity approx. ltr 67 67 

Cooling system incl. heating ltr 7.5 9.6 

Engine oil
1)

 ltr 5.75 6.5 

Weight, unladen, to DIN/EU kg  1770/1845  1815/1890 

Max. load to DIN kg 590 590 

Max. permissible weight kg 2360 2405 

Max. axle load, front/rear kg 1070/1330 1120/1330 

Max. trailer load, 

braked (12%)/unbraked 

kg 2400/750 2400/750 

Max. roof load/towbar 

download 

kg 100/100 100/100 

Luggage comp. capacity ltr 550–1600 550–1600 

Air resistance Cd x A 0.34 x 2.65 0.35 x 2.65 

    

Engine   

Config./No. of cyls./valves  in-line/4/4 in-line/6/4 

Engine technology   BMW TwinPower Turbo technology: twin-scroll turbocharger,  

High Precision Direct Injection 

Effective capacity cm³ 1997 2979 

Bore/stroke mm 90.1/84.0 89.6/84.0 

Compression ratio :1 10.0 10.2 

Fuel  min. RON 91 min. RON 91 

Output kW/hp 180/245 225/306 

at rpm 5000–6500 5800–6400 

Torque Nm 350 400 

at rpm 1250–4800  1200–5000  

    

Electrical System   

Battery/installation Ah/– 90/luggage comp. 90/luggage comp. 

Alternator A/W 170/2380 170/2380 

    

Driving Dynamics and Safety   

Suspension, front  Double-joint spring strut axle in lightweight steel construction 

Suspension, rear  Five-link axle in lightweight steel construction 

Brakes, front  Single-piston floating-calliper disc brakes, vented 

Brakes, rear  Single-piston floating-calliper disc brakes, vented 

Driving stability systems  Standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control),  

CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control),  

Dry Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant; DSC linked to 

xDrive all-wheel-drive, HDC (Hill Descent Control); optional:  

Performance Control, VDC (Vertical Dynamic Control) 

Safety equipment  Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags for driver and front 

passenger, head airbags front and rear, three-point inertia-reel seatbelts on all 

seats with belt stopper, belt tensioner and belt force limiter at the front 

Steering  Electromechanical rack-and-pinion power steering (EPS) 

Steering ratio, overall :1 17.8 17.8 

Tyres, front/rear  225/60 R17 99V 245/50 R18 100W 

Rims, front/rear  7.5J x 17 light-alloy 8.0J x 18 light-alloy 

Νέα BMW X3. 
xDrive28i, xDrive35i. 
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  BMW X3 xDrive28i  BMW X3 xDrive35i  

   

Transmission   

Type of gearbox  8-speed automatic transmission 

Gear ratios I :1 4.714 4.714 

 II :1 3.143 3.143 

 III :1 2.106 2.106 

 IV :1 1.667 1.667 

 V :1 1.285 1.285 

 VI :1 1.000 1.000 

 VII :1 0.839 0.839 

 VIII :1 0.667 0.667 

 R :1 3.295 3.295 

Final drive :1 3.385 3.385 

    

Performance   

Power-to-weight ratio (DIN)  kg/kW 9.8 8.1 

Output per litre kW/ltr 90.1 75.5 

Acceleration 0–100 km/h s 6.5 5.6 

 0–1000 m s 
3)

 
3)

 

in 4th/5th gear 80–120 km/h s  (–)  (–) 

Top speed km/h 230 245 

    

BMW EfficientDynamics   

BMW EfficientDynamics, 

standard features 

 Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering,  

Auto Start Stop function, Optimum Shift Indicator (manual), ECO PRO mode, 

intelligent lightweight design, map-controlled oil pump,  

final drive with optimised warm-up behaviour 

    

Fuel Consumption ECE
2)

    

With standard tyres    

Urban l/100 km 9.1 10.7 

Extra-urban l/100 km 6.2 6.9 

Combined l/100 km 7.3 8.3 

CO2 g/km 169 193 

Emission rating  EU6 EU6 

    
Specifications apply to ACEA markets; data relevant to homologation applicable in part only to Germany (weight) 
Figures in brackets apply to automatic transmission 

 
1)

 Oil change 
2)

 Fuel consumption and CO2 emissions depend on the selected tyre format 
3)

 Data not yet available 
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6. Διαγράμματα Ισχύος και Ροπής.  
Νέα BMW X3. 
sDrive18d. 
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Νέα BMW X3. 
xDrive20d. 
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Νέα BMW X3. 
xDrive30d. 
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Νέα BMW X3. 
xDrive35d. 
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Νέα BMW X3. 
xDrive20i. 
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Νέα BMW X3. 
xDrive28i. 
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Νέα BMW X3. 
xDrive35i. 
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7.Εξωτερικές και Εσωτερικές Διαστάσεις. 


