
BMW toi markkinoille kaksi uutta urheiluautoa
BMW on lanseerannut kaksi viidennen sukupolven M-urheiluautoa. BMW M3 Sedan ja BMW M4 Coupé vakuuttavat
suorituskyvyllään ja kokonaistaloudellisuudellaan.

BMW M:n kehittelemät kaksi uutta autoa edustavat M-urheiluautojen keskikokoluokan viidettä mallisarjaa. Siinä missä neljännen sukupolven
BMW M3 Coupéta rakennettiin yli 40 000 kappaletta, uuden BMW M4 Coupén on suunniteltu jatkavan tätä menestystarinaa. M4 on viittaus
uutta mallisarjaa varten luodulle perustalle.

”BMW M3 Sedan ja BMW M4 Coupé jatkavat edeltäjiensä perintöä edustaen jokapäiväisen käytön vaatimaa tinkimättömyyttä. Ne tuovat
moottoriurheilun teknologian kilparadoilta kaduille”, Friedrich Nitschke, BMW M GmbH:n johtaja sanoo.

Uusia malleja varten kehiteltiin kolmilitrainen ja kuusisylinterinen rivimoottori M TwinPower Turbo, jonka maksimiteho on 431 hv ja kiihtyvyys
nollasta sataan 4,1 sekuntia, kun lisävarusteena on 7-vaihteinen M-tuplakytkinvaihteisto. Moottorissa yhdistyvät turboahdinteknologian ja
korkeilla kierroksilla käyvän, vapaasti hengittävän mallin vahvuudet. M TwinPower Turbo vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä noin 25
prosenttia edeltäjäänsä verrattuna. Lisäksi BMW M3 Sedan - ja BMW M4 Coupé -malleihin kuuluu kilparadoilta tuttu jäähdytysjärjestelmä, joka
takaa optimaalisen lämpötasapainon säilymisen niin moottorissa, turboahtimissa kuin voimansiirrossa.

Jotta mallien kilpaluonne ja toisaalta päivittäiseen käyttöön soveltuvuus saatiin tehostettua huippuunsa, insinöörit tekivät kehitysvaiheessa
jatkuvaa yhteistyötä BMW Motorsportin kilpa-ajajien kanssa. Designin ja rakenteen osalta uusissa malleissa päädyttiin käyttämään entistä
enemmän kevyitä materiaaleja, kuten hiilikuitua ja alumiinia; molemmissa autoissa on esimerkiksi hiilikuidusta valmistettu katto. Keveiden
materiaaliratkaisujen ansiosta saavutettiin noin 80 kilon painosäästö edelliseen M3-malliin verrattuna.

”Kahden korkean suorituskyvyn urheiluauton luomisen taustalla on tuhansia testikierroksia legendaarisella Nürburgring Nordschleifen
kilparadalla. Huolellisen ja intohimoisen kehitystyön tuloksena BMW M3 Sedan ja BMW M4 Coupé asettavat uudet standardit
kokonaistaloudellisuudelle, täsmällisyydelle ja ketteryydelle”, Nitschke summaa.

Suomessa M3 Sedan ja M4 Coupé lanseerataan ensi kesänä. Hinnat julkaistaan keväällä 2014.
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BMW Group
BMW Group on yksi maailman menestyneimmistä autojen ja moottoripyörien valmistajista, jonka brändejä ovat BMW, MINI ja Rolls-Royce. BMW Groupilla
on 28 tuotantolaitosta 13 eri maassa, ja yhtiön myyntiverkosto kattaa yli 140 maata. 

BMW Group myi kaikkiaan noin 1,85 miljoonaa autoa ja 117 000 moottoripyörää vuonna 2012. BMW Groupin liikevaihto tilivuonna 2012 oli 76,85 miljardia
euroa ja voitto ennen veroja 7,82 miljardia euroa. Vuoden 2012 lopussa yhtiöllä oli noin 105 876 työntekijää. 

BMW Groupin menestys pohjautuu pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan. Yhtiö onkin ottanut strategiaansa olennaisina osina ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävät toimintatavat koko arvoketjussaan, kattavan tuotevastuun ja luonnonvarojen säästämisen. 
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