חוויית
הנהיגה המושלמת

THE FIRST-EVER BMW X2.
BE THE ONE WHO DARES.

I AM THE NEW BMW X2.
עיצוב מהפכני ,טכנולוגיה חדשנית וסגנון חיים שלא ניתן לעמוד בפניו.
ה BMW X2-החדש פורץ דרך חדשה בכל דרך ,מלהיב באמצעות הכישורים
המרשימים שלו ומבטיח חוויית נהיגה שכולה הנאה טהורה .החיים נעשים
מרגשים עוד יותר ב BMW X2-החדש.

MY CHALLENGE: CHALLENGE CONVENTION.
רושם חזק באמצעות עיצוב אחורי ייחודי ,בולט ובלתי נשכח • ספויילר אחורי  Mבעל
נוכחות רבת עצמה* • פנסי  LEDאחוריים עם שילוב דינמי של הצורה הקלאסית של סדרה
 Xשל  BMWעם צורת האות  Lשל דגמי הקופה של .BMW

*אופציה בדגמים מסוימים ובתוספת תשלום.

I AM EXHILARATION AT FIRST GLANCE.
חזית ממוקדת ודרוכה לזינוק קדימה • עיצוב חדש ומהפכני של שבכת הכליות
האגדתית • פתח כניסת אוויר מרכזי גדול עם מסגרת משושה בצבע *Frozen Grey
• משני צדיו נמצאים פתחי כניסת אוויר משולשים מרשימים.

YOU'LL LIKE WHAT YOU SEE.

צללית קופה ספורטיבית • עיצוב קרוס-אוברי
מוגבה • פנסי  LEDקדמיים • מיקום בלעדי של לוגו
 BMWבצידי המרכב • קשתות גלגלים מרובעות
• חצאיות צד בעלות צורת משושה בצבע המרכב*.

I START AT THE LIMIT.

מנועי  TwinPower Turboשל  BMWחזקים
ויעילים • מתלי  M Sportומערכת היגוי
 • *M Sportאחיזה מרשימה • זריזות יוצאת
מן הכלל • התנהגות כביש מדויקת.

*אופציה בדגמים מסוימים ובתוספת תשלום.

רמת אבזור Vibe
חיצוני:
• חישוקי סגסוגת " 18דגם 566
• מסילות גג ומסגרת חלונות צד בגימור אלומיניום
• פריטי עיצוב בגימור שחור מבריק
Y Spoke

פנימי:
• גלגל הגה Sport
• ריפוד  Sensatecבגוון  / Oysterשחור
• גימור פנים שחור מבריק עם פס קישוט מבליט כרום

רמת אבזור M-pack / Exclusive

רמת אבזור M-pack / Exclusive

חיצוני:
• חישוקי סגסוגת “ 19מדגם Double-spoke style 715 M
• מסילות גג ומסגרת חלונות צד בגימור שחור מבריק ()Individual Shadow line
• פגושים וחצאיות צד  M-aerodynamicעם פריטי עיצוב בצבע הרכב בשילוב
גוון Dark shadow
• ספויילר אחורי ( Mדגמי  X2 sDrive20iבלבד)

חיצוני:
• חישוקי סגסוגת “ 19מדגם Y-spoke style 722 M
• מסילות גג ומסגרת חלונות צד בגימור אלומיניום
• פגושים וחצאיות צד  M-aerodynamicעם פריטי עיצוב בצבע הרכב בשילוב
גוון Frozen grey
• ספויילר אחורי ( Mדגמי  X2 sDrive20iבלבד)

פנימי:
• גלגל הגה
• חיפוי תקרה בגוון אפור Anthracite

פנימי:
• גלגל הגה M-sport
• חיפוי תקרה בגוון אפור Anthracite

ריפוד וגימור פנים לבחירה:
• ריפוד  Sensatecבגוון  Oysterבשילוב גימור עץ  Oak Grain Mattעם פס
קישוט מבליט כרום
• ריפוד בד משולב אלקנטרה בגוון שחור עם תפר כחול בשילוב גימור פנים
אלומיניום  Hexagonבגוון  M-Pack( Athraciteבלבד)

ריפוד וגימור פנים לבחירה:
• ריפוד  Sensatecבגוון  Oysterבשילוב גימור עץ  Oak Grain Mattעם פס קישוט
מבליט כרום
• ריפוד בד משולב אלקנטרה בגוון שחור עם תפר צהוב בשילוב גימור פנים
אלומיניום  Hexagonבגוון  M-Pack( Athraciteבלבד)

חבילת עיצוב :M-Sport

M-sport

חבילת עיצוב :M-Sport X

I WANT IT ALL.
AND MORE.

דגם
רמת אבזור

X2 sDrive18i

X2 sDrive18i

X2 sDrive20i

X2 sDrive20i

Vibe

M-pack

M-pack

Exclusive

■

■

■

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■

■

■

■

■

מערכות עזר לנהג
מערכת בקרת שיוט
חיישני חניה מלפנים ומאחור ומצלמת נסיעה לאחור
מערכת חניה אוטומטית
מסך לוח מחוונים צבעוני

רמת אבזור

Vibe

M-pack

M-pack

Exclusive

עיצוב חיצוני

טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי
תיבת הילוכים אוטומטית כפולת מצמדים  Steptronicבעלת  7הילוכים
תיבת הילוכים  Sportאוטומטית כפולת מצמדים  Steptronicבעלת  7הילוכים ופקדי
העברת הילוכים מגלגל ההגה
מתלים אדפטיביים להתאמת תפקוד מערכת המתלים לסגנון נהיגה נבחר
הגה כח חשמלי מסוג Servotronic
גלגל הגה מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכת הבידור והמידע
מנגנון עצור  /סע ()Start / Stop
מערכת  Driving Experience Controlלהתאמת תפקוד מערכות הרכב לסגנון נהיגה נבחר,
בעלת מצבי  Comfort ,SportוECO-PRO-

דגם

X2 sDrive18i

X2 sDrive18i

X2 sDrive20i

X2 sDrive20i

■
■
■
■

■

■

■

פנסי חזית  LEDעם תאורת פניה
פנסי ערפל LED
פנסים אחוריים  LEDבעיצוב 3D
מערכת בקרת אלומה גבוהה ()High beam assistant
חיישני גשם ואורות דרך
תאורת אווירה ייחודית במגוון צבעים
חבילת תאורת פנים וחוץ מורחבת

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

 6כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי

■

■

■

■

מערכות ABS, ASC, DSC, DBC

■

■

■

■

נקודות עיגון  ISOFIXבמושבים האחוריים ובמושב הנוסע הקדמי להתקנת מושבי בטיחות לילדים

■

■

■

■

חבילת  Driving assistantהכוללת :התרעה מפניה סטיה מנתיב ,התרעה בפני פגיעה בהולכי
רגל  /כלי רכב ,סיוע בבלימה אוטומטית במהירויות עירוניות

■

■

■

■

התרעת עייפות נהג

■

■

■

■

ראות ותאורה

חבילת עיצוב חיצונית  M-Sport / M-Sport Xלבחירה
שמשות אחוריות כהות

■
■

■
■

■
■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■
■
■
■

■

מושבים ואביזרי נוחות
מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם זיכרונות למושב הנהג
מושבי  Sportקדמיים
חימום מושבים קדמיים
משענת מושב אחורי מפוצלת ומתקפלת 40:20:40
חבילת אחסון

אבזור נוסף פנימי וחיצוני
מערכת מיזוג אוויר
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני אזורים עם פתחי אוויר לאחור
כפתור התנעה (ללא מפתח)
חלון שמש פנורמי חשמלי ()Panorama-roof
פתיחה חשמלית לדלת תא המטען ללא מגע יד
פתיחה ונעילת דלתות ללא מפתח ()Comfort Access
קיפול חשמלי של מראות הצד

■

■

■

■
■

■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

מידע ובידור
מערכת פיקוד  iDriveלשליטה על מערכות הרכב עם מסך צבעוני בגודל “6.5
מערכת שמע  BMW professional Radioהכוללת  6רמקולים
מערכת שמע  HiFi Loudspeakersהכוללת  7רמקולים ()205W
מערכת שמע  Harman Kardonהכוללת  12רמקולים ()360W
תקשורת  Bluetoothכולל ממשק  Audioוחיבור USB

■
■

■
■

■

■

■

■

■
■

■
■

בטיחות
חישוקים וצמיגים
חישוקי סגסוגת קלה דגם  , Y Spoke 566מידת צמיגים225/50R18 :
חישוקי סגסוגת קלה “ 19בהתאם לחבילת העיצוב ,מידת צמיגים225/45R19 :
גלגל חליפי זמני וחיישני לחץ אוויר בצמיגים
צמיגי ( Runflatאל תקר) וחיישני לחץ אוויר בצמיגים

■
■

■

■

■

■

■

■

דגם

X2 sDrive18i

X2 sDrive20i

מרכב

SAV

SAV

תיבת הילוכים

מספר דלתות  /מושבים

5/5

5/5

יחסי העברה הילוך ראשון  /שני  /שלישי  /רביעי **

1,526 / 1,824 / 4,360

1,526 / 1,824 / 4,360

2,098

2,098

בסיס גלגלים  /קוטר סיבוב

מ״מ  /מטר

11.34 / 2,670

11.34 / 2,670

שלוחה קדמית  /שלוחה אחורית

מ״מ  /מ״מ

836 / 854

836 / 854

מרווח גחון

מ״מ

182

182

נפח תא מטען (מושב אחורי מקופל)

ליטר

(1,355) 470

(1,355) 470

נפח מיכל דלק

אורך הרכב  /רוחב  /גובה
רוחב כולל מראות

מ״מ  /מ״מ  /מ״מ
מ״מ

X2 sDrive18i

X2 sDrive20i

אוטומטית ,רובוטית 7 ,הילוכים קדמיים

אוטומטית ,רובוטית 7 ,הילוכים קדמיים

4.615 / 6.593 / 10.232 / 17.348

4.129 / 5.889 / 9.284 / 15.741

2.285 / 2.819 / 3.572

2.073 / 2.558 / 3.196

הילוך נסיעה לאחור **

15.892

14.22

יחס העברה סופי

4.176

3.789

דגם

יחסי העברה הילוך חמישי  /שישי  /שביעי **

בטיחות ודינמיקת נהיגה
שינן וסבבת  /חשמלי ()EPS

שינן וסבבת  /חשמלי ()EPS

ליטר

51

51

בלמים קדמיים

דיסק מאוורר

דיסק מאוורר

ק״ג

1,490

1,535

בלמים אחוריים

דיסק מאוורר

דיסק מאוורר

590 / 2,005

595 / 2,055

1,562 / 1,563

1,562 / 1,563

משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים*

ק״ג

N/A

1,800

משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים*

ק״ג

N/A

750

מערכת החשמל

ק״ג

75

75

קיבול המצבר  /מיקום המצבר

משקל עצמי ()EC
כושר העמסה  /משקל כולל מותר

עומס מירבי מותר על הגג

ק״ג  /ק״ג

סוג ההגה  /תגבור

רוחב סרן קדמי  /אחורי

אמפר-שעה

 / 70תא מטען

 / 70תא מטען

* על פי תקנות התעבורה בישראל
ביצועים

מנוע
בנזין ,טורי ,אורכי 4 / 3 /

בנזין ,טורי ,אורכי 4 / 4 /

מהירות מירבית

קמ״ש

205

227

טכנולוגיית TwinPower Turbo

טכנולוגיית TwinPower Turbo

 0-100קמ״ש

שניות

9.6

7.7

הזרקה ישירה בדיוק גבוה

הזרקה ישירה בדיוק גבוה

6.3 / 5.5 / 7.6

6.0 / 5.3 / 7.4

1499

1998

גרם  /ק״מ

143

138

קדח  /מהלך

מ״מ  /מ״מ

82 / 94.6

82 / 94.6

ק״מ

810

850

הספק המנוע  /בסל״ד

סל״ד  /כ״ס

140 / 4,600-6,500

192 / 5,000-6,000

מומנט מירבי  /בסל״ד

סל״ד  /קג״מ

22.43 / 1,480-4,200

28.55 / 1,350-4,600

 95 / 11:1אוקטן נטול עופרת

 95 / 11:1אוקטן נטול עופרת

יורו )EU6( 6

יורו )EU6( 6

סוג מנוע  /מספר צילינדרים  /שסתומים לצילינדר
גדישת טורבו
סוג הזרקת דלק  /טכניקת הזרקת דלק
נפח מנוע

יחס דחיסה  /סוג דלק (מומלץ)
תקן זיהום אוויר

סמ״ק

צריכת דלק (עירוני  /בין עירוני  /משולב)
פליטת  CO2ממוצעת
טווח נסיעה

ל׳  100 /ק״מ

BMW Efficient Dynamics

כן  /כן  /כן

כן  /כן  /כן

כיבוי מנוע אוטומטי בעצירה  /הגה כוח חשמלי  /אחזור אנרגיית בלימה
אמצעים אירודינמיים מיוחדים ECO PRO /

כן  /כן

כן  /כן

צמיגים בעלי התנהגות נמוכה לגלגול **

כן  /כן

כן  /כן

** עבור צמיגים סטנדרטיים ** כולל יחס מסירה סופי

I DON'T THINK AFTER, I THINK AHEAD.
מערכות חכמות לסיוע לנהג ,הכוללות את מערך מערכות הבטיחות
המתקדמות של  - BMWחבילת  • Driving Assistanceמערכת Park Assist
לחניה אוטומטית* • מערכת  Driving Experience Controlבעלת  3מצבים,
להתאמת תפקוד מכלולי ההנעה של הרכב לסגנון הנהיגה הנבחר ע"י הנהג.

*אופציה בדגמים מסוימים ובתוספת תשלום.

bmw.co.il
מרווחי טיפולים  12חודשים או  12,000ק״מ (המוקדם מבין השניים)

אחריות יצרן  24 -חודשים ,אחריות נוספת  12 -חודשים

מידע נוסף באתר  www.bmw.co.ilליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב*269 :
אולמות תצוגה :BMW
אולם תצוגה תל אביב
רחוב החרש 20
תל אביב 6761310
טל03-6899000 :
פקס03-5376532 :

לתשומת ליבך!
אולם תצוגה ירושלים
פייר קניג 40
א.ת .תלפיות ,ירושלים 9346948
טל02-6722688 :
פקס02-6710621 :

קוד דגם

דגם

N/A
N/A

X2 sDrive 18i Vibe
X2 sDrive 18i M-Pack
X2 sDrive 20i M-Pack
X2 sDrive 20i Exclusive

722
N/A

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

X2 sDrive 18i Vibe ,X2 sDrive 18i M-Pack
X2 sDrive 20i M-Pack

 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
 xבקרת סטייה מנתיב אקטיבית
 xניטור מרחק מלפנים
 xזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית
 xזיהוי הולכי רגל

LIKE US ON

אולם תצוגה חיפה
דרך בר יהודה 69
נשר ,חיפה 3688302
טל04-8202024 :
פקס04-8202426 :

רמת האבזור
הבטיחותי
5
5
5
5

רמת

בטיחות 8
גבוהה

7

6

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות
המיובאות בפועל לישראל .חברת  BMW AGודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים
במפרט הטכני ,באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת .פנה לנציג
המכירות לקבלת מידע .נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם
מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ,ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

5

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק״מ*
דגם
בינעירוני
עירוני
X2 sDrive 18i
5.5
7.6
X2 sDrive 20i
5.3
7.4
*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת מעבדה .תקן(EC) 715/2007*2016/646ZA :

2

0

מקרא:

X2 sDrive20i Exclusive

 6כריות אוויר
 xזיהוי דו גלגלי
בקרת סטייה מנתיב
מצלמות רוורס
 xבקרת סטייה מנתיב אקטיבית
חיישני לחץ אוויר
 xניטור מרחק מלפנים
 xחיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
 xזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת שיוט אדפטיבית
 xזיהוי תמרורי תנועה
 xזיהוי הולכי רגל

4

3

1

רמת
בטיחות
נמוכה

 xזיהוי דו גלגלי
מצלמות רוורס
חיישני לחץ אוויר
 xחיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
 xזיהוי תמרורי תנועה

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
 xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר
11
13

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
זיהום 12 13 14 15
מירבי
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זיהום
 1מזערי

