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BMW X5 דגםX5 sDrive25dX5 xDrive30dX5 xDrive35iX5 xDrive50iX5 M50d
SAVSAVSAVSAVSAVמרכב

5/55/55/55/55/5מספר דלתות / מושבים
1762/1938/48861762/1938/48861762/1938/48861762/1938/48861762/1938/4886מ"מ / מ"מ / מ"מאורך הרכב / רוחב / גובה 

21842184218421842184מ"מרוחב כולל מראות
12.7/293312.7/293312.7/293312.7/293312.7/2933מ"מ / מטרבסיס גלגלים / קוטר סיבוב

1063/8901063/8901063/8901063/8901063/890מ"מ / מ"משלוחה קדמית / שלוחה אחורית
209209209209209מ"ממרווח גחון

650/1870650/1870650/1870650/1870650/1870ליטרנפח תא מטען
7585858585ליטרנפח מיכל דלק

)EC( 20702145210522502265ק"גמשקל עצמי
2705/7102780/7102740/7102885/7102900/710ק"ג / ק"גכושר העמסה / משקל כולל מותר

21452220218023252340ק"גמשקל מותר לגרירת גרור עם בלמים*
750750750750750ק"גמשקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים*

100100100100100ק"געומס מירבי מותר על הגג
*על פי תקינה ישראלית

  מנוע
טורי /V84 / 6 / 8/ 4טורי /6 / 4טורי /6 / 4טורי /4 / 4סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר

שני מגדשי טורבו עם גאומטריה גדישת טורבו
משתנה

מגדש טורבו עם גאומטריה 
משתנה

מגדש טורבו יחיד בטכנולוגיית 
TwinScroll

זוג מגדשי טורבו בטכנולוגיית 
TwinScroll

שלושה מגדשי טורבו עם ספיקה 
משתנה

הזרקת מסילה משותפת סוג הזרקת דלק / טכניקת הזרקת דלק
דור 3

הזרקת מסילה משותפת 
הזרקת מסילה משותפת הזרקת דלק ישירה בדיוק גבוה הזרקת דלק ישירה בדיוק גבוה דור 3

דור 3
19952993297943952993סמ"קנפח מנוע

90/8490/8489.6/8488.3/8990/84מ"מ / מ"מקדח / מהלך
218/4000258/4000306/5800-6000449/5500-6000381/4000-4400כ"ס / סל"דהספק המנוע / בסל"ד
45.9/1500-250057.1/1500-300040.8/1200-500066.2/2000-450075.4/2000-3000קג"מ / סל"דמומנט מירבי / בסל"ד

1:10.2 / בנזין 91-98 אוקטן  Diesel 16.5 Diesel 16.5יחס דחיסה / סוג דלק )מומלץ(
)95 אוקטן(

1:10 / בנזין 91-98 אוקטן 
 Diesel 16)95 אוקטן(

אירו EU6( 6(אירו 6 )EU6(אירו 6 )EU6(אירו 6 )EU6(אירו 6 )EU6(תקן זיהום אוויר

  תיבת הילוכים

4.714 / 3.143 / 2.106 / יחסי העברה הילוך ראשון / שני / שלישי / רביעי
1.667

 / 2.106 / 3.143 / 4.714
1.667

 / 2.106 / 3.143 / 4.714
1.667

 / 2.106 / 3.143 / 4.714
1.667

 / 2.106 / 3.143 / 4.714
1.667

1.285 / 1 / 0.839 / 1.2850.667 / 1 / 0.839 / 1.2850.667 / 1 / 0.839 / 1.2850.667 / 1 / 0.839 / 1.2850.667 / 1 / 0.839 / 0.667הילוך חמישי / שישי / שביעי / שמיני
3.2953.3173.2953.3173.317הילוך נסיעה לאחור

3.3853.1543.1543.1543.154יחס העברה סופי

  בטיחות ודינמיקת נהיגה
סבבת ומוט משונן / חשמליסבבת ומוט משונן / חשמליסבבת ומוט משונן / חשמליסבבת ומוט משונן / חשמליסבבת ומוט משונן/ חשמליתסוג ההגה / תגבור

דיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררבלמים קדמיים
דיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררבלמים אחוריים

1702 / 16461662 / 16501640 / 16501644 / 16501644 / 1644רוחב סרן קדמי / אחורי

  מערכת חשמל
105 / תא המטען105 / תא המטען105 / תא המטען105 / תא המטען105 / תא המטעןאמפר-שעהקיבול המצבר / מיקום המצבר

220 / 2103080 / 2102940 / 2202940 / 2203080 / 3080אמפר / וואטאלטרנטור

  ביצועים
220230235250250קמ"שמהירות מירבית
8.26.96.555.3שניות0-100 קמ”ש

7.6 /6.2 / 14.16.7 /8.3 / 11.310.5 /6.9 / 7.18.5 /5.7 / 6.66.2 /5.2 / 5.7ליטרים / 100  ק"מצריכת דלק )עירוני / בין עירוני / משולב(
151164199244177גרם / ק"מפליטת CO2 ממוצעת

1340137010008151270ק"מטווח נסיעה

BMW EfficientDynamics 
כיבוי מנוע אוטומטי בעצירה / הגה כוח חשמלי / 

ˆ / ˆ / ˆˆ / ˆ / ˆˆ / ˆ / ˆˆ / ˆ / ˆˆ / ˆ / ˆאחזור אנרגיית בלימה
ECO PRO / אמצעים אירודינמיים מיוחדיםˆ / ˆ  ˆ / ˆ  ˆ / ˆ  ˆ / ˆ  ˆ / ˆ 

צמיגים בעלי התנגדות נמוכה לגלגול **** / 
 ˆ / ˆ  ˆ / ˆ  ˆ / ˆ  ˆ / ˆ  ˆ / ˆמצמד מדחס מזגן

**** עבור צמיגים סטנדרטיים

X5 sDrive25dX5 xDrive30dX5 xDrive35iX5 xDrive50iX5 M50dאבזור סטנדרטי
ExecutiveExecutiveLuxuryExecutiveLuxuryLuxuryLuxuryרמת גימור

טכנולוגיה - הנעה ותמסורת 
ˆˆˆˆˆתיבת 8 הילוכים אוטומטית סטפטרוניק

ˆˆתיבת 8 הילוכים ספורט אוטומטית סטפטרוניק
Servotronicˆˆˆˆˆˆ

M Servotronicˆ
xDriveˆˆˆˆˆˆ

ˆˆפקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה
ˆˆˆˆˆˆהגה עור ספורט כולל מתגי פיקוד על גלגל ההגה

ˆהגה עור M כולל מתגי פיקוד על גלגל ההגה
ˆמתלי M אדפטיביים )כולל קפיצי אוויר אחוריים( 

טכנולוגיה - עזרה לנהג
Automatic Start Stop functionˆˆˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆˆˆחיישני חנייה אחוריים + קדמיים
ˆˆˆˆˆˆˆמצלמת נסיעה לאחור

ˆˆמצלמות היקפיות
ˆˆˆˆˆˆˆבקרת שיוט

טכנולוגיה - ראיה ותאורה
ˆˆˆˆˆˆˆפנסי ערפל

ˆˆˆˆˆˆˆחבילת תאורה



כל המידות באיורים הן במ"מ
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X5 sDrive25dX5 xDrive30DX5 xDrive35iX5 xDrive50iX5 M50Dאבזור סטנדרטי

ExecutiveExecutiveLuxuryExecutiveLuxuryLuxuryLuxuryרמת גימור
ˆˆˆˆסייען אלומה גבוהה

ˆˆˆˆˆˆˆפנסי קסנון כולל מערכת שטיפת פנסים 
בטיחות

ˆˆˆˆˆˆˆ6 כריות אויר )כולל ביטול כרית אוויר נוסע קדמי(
ABS, DSC, DTC, CBC מערכותˆˆˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆˆˆISOFIX  במושבים אחוריים ובמושב הנוסע הקדמי
עיצוב חיצוני

ˆˆˆˆˆˆמראות צד חשמליות בצבע הרכב עם תאורת איתות כיוון
ˆמראות צד חשמליות בצבע אפור עם תאורת איתות כיוון

Pure Excellence / Pure Experience - חבילות עיצוב חיצוניˆˆˆ
M Sport package חבילת עיצובˆ

עיצוב פנימי
  Poplar Grain גימור פנימי עץˆˆˆ

Aluminium Hexagon גימור פניםˆ
Oxide Silver Dark Matt גימור פניםˆˆˆ

Dakota ריפודי מושבים עורˆˆˆˆˆˆˆ
ˆגג פנימי אנטרזיט

אבזור פנימי - מושבים ונוחות במושבים
ˆˆˆˆˆˆˆ5 מושבים

ˆˆˆˆˆˆˆכוונון מושבים קדמיים חשמלי כולל זכרונות
ˆˆˆˆˆˆˆמשענת יד קדמית 

ˆˆˆˆˆˆˆמשענת יד אחורית )כולל 2 מחזיקי כוסות(
ˆˆמושבי נוחות קדמיים כולל תמיכת גב חשמלית

ˆˆˆˆˆˆˆכיוונון חשמלי גובה/ מרחק הגה
אבזור פנימי - מיזוג

ˆˆˆˆˆˆˆבקרת אקלים מפוצלת ל - 2 אזורים
אבזור פונקציונלי פנימי וחיצוני

ˆˆˆˆˆˆˆשמשות אחוריות כהות
ˆˆˆˆˆˆˆתפעול תא מטען חשמלי

ˆˆˆˆˆˆˆסגירה רכה אוטומטית לדלתות
ˆˆˆˆˆˆˆComfort Access - כניסת נוחות

ˆˆˆˆˆˆˆפיצול שורת מושבים שניה 40:20:40
ˆˆˆˆˆˆˆמעקות גגון אלומיניום

ˆˆˆˆˆמדרגות עליה לרכב
ˆˆˆˆˆˆˆגג נפתח חשמלי פנוראמי

מראות חיצוניות + פנימית כולל חיישן אוטומטי נגד סנוור וקיפול חשמלי 
ˆˆˆˆˆˆˆשל המראות החיצוניות

)EWS IV(  נעילה מרכזית + אימובילייזר מקוריˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆחלונות חשמל

בידור ותקשורת
ˆˆˆˆˆˆˆחיבורי AUX ו-USB בתא האחסון שבין המושבים הקדמיים

HiFi - מערכת שמע הכוללת 9 רמקוליםˆˆˆ
Harman Kardon - מערכת שמע הכוללת 16 רמקוליםˆˆˆˆ

10.25 אינץ'   iDrive touch & Monitorˆˆˆˆˆˆˆ
Audio USB כולל ממשק Bluetooth תקשורתˆˆˆˆˆˆˆ

חישוקים וצמיגים
Double Spoke style 446 חישוקי סגסוגת קלה דגם

255/55R18 :חתך צמיגיםˆˆˆˆ

חישוקי סגסוגת קלה    
255/50R19 :חתך צמיגיםˆˆˆ

    Y Spoke style 451 חישוקי סגסוגת קלה דגם 
275/40R20 :חתך צמיגים קדמי 
315/35R20 :חתך צמיגים אחורי

ˆ

    M Double Spoke style 469 חישוקי סגסוגת קלה דגם 
275/40R20 :חתך צמיגים קדמי 
315/35R20 :חתך צמיגים אחורי

ˆ

ˆˆˆˆˆˆˆצמיגי Runflat כולל חיווי



אולם תצוגה תל אביב
רחוב המסגר 16

תל אביב 6777667
טל: 03-6899000

פקס: 03-5376532

אולם תצוגה ירושלים
דרך בית לחם 140

א.ת. תלפיות, ירושלים 9342011
טל: 02-6722688

פקס: 02-6710621

ליצירת קשר ולפרטים: 269*

אולם תצוגה חיפה
דרך בר יהודה 69

נשר, חיפה 3688302
טל: 04-8202024

פקס: 04-8202426

לתשומת ליבך!
תואמים  ושאינם  הפקתו  למועד  עדכניים  נתונים  ומציג  בינלאומי  הינו  זה  בעלון  המידע 
בע"מ  מוטורס  ודלק   BMW AG חברת  לישראל.  בפועל  המיובאות  המכוניות  את  בהכרח 
זה  ובעלון  באביזרי המכוניות  שינויים במפרט הטכני,  להכניס  הזכות  לעצמן את  שומרות 
מידע. לקבלת  המכירות  לנציג  פנה  מוקדמת.  הודעה  וללא  עת  בכל  שהיא,  סיבה  מכל 

:BMW אולמות תצוגה
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*נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה.

זיהום מרבי

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס”ט 2009

זיהום מזערי

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת זיהום תקן בינעירונית עירונית כ"ס דגם

9 )EC)715/2007/*195/2013T 5.2 6.6 218 X5 sDrive25d

14 )EC)715/2007/*195/2013W 6.9 11.3 306 X5 xDrive35i

15 )EC)715/2007/*195/2013W 8.3 14.1 449 X5 xDrive50i

13 )EC)715/2007/*195/2013T 5.7 7.1 258 X5 xDrive30d

14 )EC)715/2007/*143/2013T 6.2 7.6 381 X5 M50d


