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4 / 5מספר דלתות / מושבים
4,709 / 1,827 / 1,444מ"מ / מ"מ / מ"מאורך הרכב / רוחב / גובה

2,068מ"מרוחב כולל מראות
2851 / 11.4מ"מ / מטרבסיס גלגלים / קוטר סיבוב

799 / 1,059מ"מ / מ"משלוחה קדמית / שלוחה אחורית
147מ"ממרווח גחון

375ליטרנפח תא מטען
40ליטרנפח מיכל דלק

)EC( 1740ק"גמשקל עצמי
525 / 2,265ק"ג / ק"גכושר העמסה / משקל כולל מותר

אינו מורשה גרירהק"גמשקל מותר לגרירת גרור עם בלמים*
אינו מורשה גרירהק"גמשקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים*

75ק"געומס מירבי מותר על הגג

יחידות הנעה
מקבילהסוג ההנעה

היברידית עם יכולת טעינה חיצונית )PHEV(רמת חישמול
292הספק מירבי משולב**

42.8מומנט מירבי משולב

מנוע בנזין
בנזין, טורי, אורכי / 4 / 4סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר

טכנולוגיית TwinPower Turboגדישת טורבו
הזרקת דלק ישירה בדיוק גבוהסוג הזרקת דלק / טכניקת הזרקת דלק

1,998סמ"קנפח מנוע
 82 / 94.6מ"מ / מ"מקדח / מהלך

5,000-6,500 / 184סל"ד / כ"סהספק המנוע / בסל"ד
1,350-4,000 / 30.6סל"ד / קג"ממומנט מירבי / בסל"ד

10.2:1י/ 95 אוקטן נטול עופרתיחס דחיסה / סוג דלק )מומלץ(
אירו 6א)EU6(תקן זיהום אוויר

מנוע חשמלי
תלת פאזי סינכרוניסוג מנוע 

5,000 / 113כ"סהספק המנוע
0-3,170 / 27.02קג"ממומנט מירבי / בסל"ד

תיבת הילוכים
אוטומטית, פלאנטרית, 8 הילוכים קדמייםסוג תיבת ההילוכים

4.714 / 3.143 / 2.106 / 1.667יחסי העברה הילוך ראשון / שני / שלישי / רביעי
1.285 / 1 / 0.839 / 0.667הילוך חמישי / שישי / שביעי / שמיני

3.317הילוך נסיעה לאחור
3.231יחס מסירה סופי

ביצועים
230קמ"שמהירות מירבית 

140קמ"שמהירות מירבית בנהיגה חשמלית בלבד
5.9שניות0-100 קמ"ש

56ק"מטווח נסיעה חשמלי***

בטיחות ודינמיקת נהיגה
שינן וסבבת / חשמלי )EPS(סוג ההגה / תגבור

דיסק מאווררבלמים קדמיים
דיסק מאווררבלמים אחוריים

1,579 / 1,588רוחב סרן קדמי / אחורי

חוויית  
הנהיגה המושלמת מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW 3 SERIES
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SportExclusiveM-SportSuperiorM-Shadowרמת אבזור

טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי
ˆתיבת הילוכים אוטומטית Steptronic בעלת 8 הילוכים 

תיבת הילוכים Sport אוטומטית Steptronic בעלת 8 הילוכים ופקדי 
ˆˆˆˆהעברת הילוכים מגלגל ההגה

 Servotronic הגה כח חשמלי מסוגˆˆˆˆˆ
)EDLC( נעילת דיפרנציאל אלקטרוניתˆˆˆˆˆ
ˆˆבלמי M-Sport עם קאליפרים כחולים

ˆמתלי M-Sport אדפטיביים
ˆמערכת היגוי Sport ביחס משתנה

מערכת Driving Experience Control - בחירת מאפייני הנהיגה ותפקוד 
ˆˆˆˆˆההנעה ההיברידית בהתאם לרצון הנהג

ˆˆˆˆˆXtraBoost תוספת של 41 כ"ס לפרקי זמן קצרים מהמנוע החשמלי
מערכות עזר לנהג

"Auto-hold" בלם יד חשמלי עם פונקצייתˆˆˆˆˆ
חבילת Parking Assistant הכוללת:

 חיישני חניה הקפיים
 מצלמת נסיעה לאחור עם סימון מכשולים וקו פניה

חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב
 - Reversing assistant

זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע 
בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי

ˆˆˆˆˆ

חבילת Parking Assitant Plus הכוללת:
ˆˆמערך מצלמות היקפיות הכולל מבט עילי ו- 3D View עם 8 זוויות צילום שונות

ראות ותאורה
ˆˆˆˆˆתאורת LED מלאה מלפנים ומאחור

ˆˆˆˆפנסי חזית LED אדפטיבים עוקבי פניה
ˆˆפנסי חזית לייזר בעיצוב ייחודי

)High Beam Assistant( מערכת בקרת אלומה גבוההˆˆ
LED פנסי ערפל קדמייםˆˆ

Welcome Light Carpet תאורת אווירה דינמית ייחודית עםˆˆˆˆ

בטיחות 
ˆˆˆˆˆ6 כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי

 ABS, DSC, DTC מערכותˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆנקודות עיגון ISOFIX במושב האחורי להתקנת מושבי בטיחות לילדים

חבילת בטיחות Driving Assistant Professional הכוללת:
מערכות לניטור שמירת מרחק וסיוע בבלימה, מערכות לניטור ושמירה על 

נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית, זיהוי רכב בשטח מת והתערבות במניעת פגיעה.
ˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆמערכת התרעה בפני עייפות הנהג
ˆˆˆˆˆצליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי הרגל

עיצוב חיצוני ופנימי
Sport Line חבילת עיצוב פנימית וחיצוניתˆ

Luxury Line חבילת עיצוב פנימית וחיצוניתˆˆ
M-Sport חבילת עיצוב פנימית וחיצוניתˆˆ

ˆריפוד Sensatec בגוונים שחור או קרם
ˆריפוד עור Vernasca במבחר גוונים

BMW 330eדגם 
סדאןמרכב

מערכת החשמל - מצבר
70 / 12אמפר-שעה / וולטקיבול המצבר / מתח המצבר

מערכת חשמל - סוללת מתח גבוה
ליתיום -יון )Li-Ion(סוג הסוללה

34אמפר-שעהקיבול
354.2וולטמתח

זרם חליפי סוג 2 / 10 אמפרשיטת טעינה
4.1שעהזמן טעינה )0-80%(

תחת הרצפהמיקום הסוללה

BMW EfficientDynamics
ECO PRO / אמצעים אירודינמיים מיוחדיםˆ / ˆ

ˆ / ˆצמיגים בעלי התנהגות נמוכה לגלגול **** / מצמד מדחס מזגן
* על פי תקנות התעבורה בישראל

** 184 כ"ס ממנוע הבנזין בתוספת של עד 113 כ"ס מהמנוע החשמלי 
*** טווח הנסיעה החשמלי עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכול אף להגיע לפער משמעותי ביחס 

לנתוני היצרן
**** עבור צמיגים סטנדרטיים



LIKE US ONמידע נוסף באתר www.bmw.co.il  ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 269*

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם 
 BMW AG תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת 
שינויים במפרט  להכניס  הזכות  לעצמן את  בע"מ שומרות  מוטורס  ודלק 
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.

:BMW אולמות תצוגה

אולם תצוגה תל אביב
רחוב החרש 20

תל אביב 6761310
טל: 03-6899000

פקס: 03-5376532

אולם תצוגה ירושלים
פייר קניג 40 א.ת. תלפיות, 

ירושלים 9346948
טל: 02-6722688

פקס: 02-6710621

אולם תצוגה חיפה
דרך בר יהודה 69

נשר, חיפה 3688302
טל: 04-8202024

פקס: 04-8202426

אחריות יצרן – 24 חודשים, אחריות נוספת – 12 חודשים ̂    מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים בהתאם לאופי נסיעה או 15,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם ביניהם
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רמת האבזורתיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

N / A330e7

(EC)715/2007*2017/1347BG * נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן 

 דרגת זיהוםדגם
330e1.92משולבת

זיהום אויר

בטיחות
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: 

כריות אויר  6
בקרת סטייה מנתיב  ●

בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב  ●
ניטור מרחק מלפנים  ●

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  ●
בקרת שיוט אדפטיבית  ●

זיהוי דו גלגלי  ●

מצלמות רוורס  ●
חיישני לחץ אויר  ●

חיישני חגורות בטיחות  X
שליטה באורות גבוהים  ●

בלימה אוטומטית בעת חירום  ●
זיהוי תמרורי תנועה  X

זיהוי הולכי רגל  ●

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת
בטיחות

גבוהה
רמת

בטיחות
נמוכה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
זיהום151413121110987654321מרבי

מזערי

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009
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עיצוב חיצוני ופנימי - המשך
ˆריפוד אלקנטרה משולב Sensatec שחור עם תפרים כחולים

ˆˆריפודי עור Merino מבית BMW Individual במבחר גוונים
ˆגימור פנים שחור מבריק עם פס קישוט מבליט כרום

ˆˆגימור פנים עץ Oak grain במרקם טבעי עם פס קישוט מבליט כרום
ˆˆגימור פנים אלומיניום Tetragon עם פס קישוט מבליט כרום

ˆˆˆשמשות אחוריות כהות

מושבים ואביזרי נוחות
ˆˆˆˆˆמושבי Sport קדמיים מתכווננים חשמלית עם זיכרונות במושב הנהג

ˆˆחימום מושבים קדמיים
ˆˆˆˆמושבים אחוריים מתפצלים ומתקפלים ביחס 40:20:40

אבזור נוסף פנימי וחיצוני
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית בעלת 3 אזורים עם פתחי אוויר לאחור עם 

ˆˆˆˆˆאפשרות הפעלה כאשר הרכב כבוי

)Comfort Access( פתיחה ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע ידˆˆˆˆ
ˆˆפתיחת תא מטען ללא מגע יד

ˆˆפתיחה וסגירה של תא המטען ללא מגע יד
ˆˆˆˆˆחלון שמש חשמלי

מידע ובידור
ˆמערכת שמע בעלת מקורית 6 רמקולים

)205W( בעלת 10 רמקולים HiFi מערכת שמעˆˆ
)460W( הכוללת 16 רמקולים Harman Kardon מערכת שמעˆˆ

- Live cockpit Professional
 מערכת פיקוד iDrive Touch לשליטה על מערכות הרכב

 "i"Hey BMWהפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית 
 מסך מגע מרכזי בגודל "10.25

 לוח שעונים עם תצוגה צבעונית בגודל "12.3
 BMW Navigation Professional 3D מערכת ניווט מקורית עם תצוגה

32GB זיכרון פנימי

ˆˆˆˆˆ

Apple carpalyˆˆˆˆˆ
חישוקים וצמיגים

Ferric grey בגוון V-spoke style 776 17" חישוקי סגסוגת קלה 
225/50R17 :מידת צמיגיםˆ

חישוקי סגסוגת קלה "18 מדגם Multi-spoke style 781 Bicolour בשילוב 
225/45R18 :מידת צמיגים ,Ferric grey גווןˆ

 חישוקי סגסוגת קלה "19 בעיצוב משתנה בהתאם לדגם הנבחר
255/35R19 :225/40, מידת צמיגים אחוריםR19 :מידת צמיגים קדמים

ˆˆˆˆˆצמיגי Runflat )אל תקר( וחיישני לחץ אוויר בצמיגים


