
חוויית  
הנהיגה המושלמת

THE ALL NEW BMW X5
רמות אבזורמנועדגם

X5 xDrive40i340 כ"סבנזיןElite
X5 xDrive40i340 כ"סבנזיןSuperior

X5 xDrive30d265 כ"סדיזלElite
X5 xDrive30d265 כ"סדיזלSuperior

X5 M50d400 כ"סדיזלSuperior

xDrive40ixDrive30dxDriveM50dנתוני מנוע
3.0L3.0L3.0Lנפח מנוע

טורבו, 6 צילינדריםטורבו, 6 צילינדריםטורבו, 6 צילינדריםסוג
BMW TwinPower TurboBMW TwinPower TurboBMW TwinPower Turboטכנולוגיה

340 כ"סהספק )כ"ס(
5,500-6,500 סל"ד

265 כ"ס
4,000 סל"ד

400 כ"ס
4,400 סל"ד

45.9 קג"ממומנט )קג"מ(
1,500-5,200 סל"ד

63.2 קג"מ 
2,000-2,500 סל"ד

77.5 קג"מ 
2,000-3,000 סל"ד

אוטומטית Steptronic  8 הילוכים עם תיבת הילוכים
אפשרות לתפעול ידני / ספורטיבי

אוטומטית Steptronic  8 הילוכים עם 
אפשרות לתפעול ידני / ספורטיבי

אוטומטית Steptronic  8 הילוכים עם 
אפשרות לתפעול ידני / ספורטיבי

כפולה 4X4, xDriveכפולה 4X4, xDriveכפולה 4X4, xDriveתצורת הנעה
0-1005.56.55.2 )שניות(

243230250מהירות מרבית )קמ"ש(
חשמליחשמליחשמליהגה כוח

דיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררבלמים קדמיים/אחוריים

X5מימדים
4.92אורך )מ'(
2.00רוחב )מ'(
1.74גובה )מ'(

2.97בסיס גלגלים )מ'(
650-1,870נפח תא מטען )ליטר(

21.4מרווח גחון )ס"מ(
40i) / 2,185 )30d) / 2,350 )M50d) 2,135(משקל עצמי )ק"ג(

40i) / 80 )30d, M50d) 83(נפח מיכל דלק )ליטר(



BMW X5 xDrive40i / 30d Elite
אבזור בטיחותי

- 6 כריות אוויר )כולל ניתוק כרית אוויר נוסע(
 ABS + DSC + DTC מערכות אלקטרוניות -

- 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.
- התראת עייפות

- צמיגי Runflat בשילוב חיישן לחץ אוויר בצמיגים

אבזור חיצוני
 LED פנסי חזית ותאורת יום בטכנולוגיית -

LED פנסי ערפל -
- חישוקי סגסוגת קלה 20” 

)Comfort Access( פתיחת ונעילת דלתות ללא מפתח -
)Light Carpet Welcome( תאורה ייחודית המאירה את הכניסה לרכב -

)Panorama-roof( חלון שמש פנורמי חשמלי -
- פתיחה חשמלית לדלת תא המטען )בלחיצת כפתור ובהנפת רגל(

- מסילות גג ומסגרת חלונות בגימור אלומיניום

קישוריות
- מערכת שמע HiFi הכוללת 10 רמקולים 

:Live Cockpit Professional -
- מערכת פיקוד iDrive Touch לשליטה על מערכות הרכב

"Hey BMW" הפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית -
- לוח שעונים עם מסך "12.3 

- מסך מגע מרכזי "12.3
BMW Navigation Professional 3D מערכת ניווט מקורית עם תצוגה -

20GB זיכרון פנימי -
- Gesture control - תפעול מערכות המידע והבידור בעזרת מחוות יד

Apple Carplay -

אבזור פנימי
- בקרת אקלים מפוצלת עם פתחי אוויר מאחור

- מושבי Sport קדמיים מתכוונים חשמלית בשילוב זיכרונות במושב הנהג
- חימום מושביים קדמיים

- תאורת אווירה דינאמית במגוון צבעים
- חיישני גשם ואורות דרך

- מראה פנימית ומראת צד נהג עם חיישן למניעת סנוור
- מחזיקי כוסות עם חימום וקירור לשמירה על הטמפרטורה

גימור פנימי
X-Line חבילת עיצוב -

- גלגל הגה "Sport" מצופה עור בעיטור כרום עם בקרי שליטה ופקדי 
העברת הילוכים

Vernasca ריפודי עור -

מערכות
:Parking Assistant חבילת -

- חיישני חניה מלפנים, מאחור ובצדדים
- מצלמת נסיעה לאחור עם סימון מכשולים וקו פניה

- חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב
Reversing assistant -

)Stop Start( מנגנון עצור / סע -
)Hill Descent Control( מערכת בקרת נסיעה במדרון -

- מערכת Driving Experience Control להתאמת תפקוד מערכות הרכב 
לסגנון נהיגה נבחר

 Servotronic הגה כח חשמלי מסוג -

:xDrive40i / xDrive30d לדגמי Superior רמת אבזור
כל הקיים ברמת אבזור Elite ובנוסף:

 Sport תיבת הילוכים  -
מתלי אוויר אדפטיביים  -

Integral Active Steering מערכת היגוי לגלגלים האחוריים  -
)BMW Display Key( מפתח חכם כולל צג מגע המספק את נתוני הרכב  -

)Crafted Clarity( פקדי קריסטל צלול  -
בקרת אקלים דיגיטלית בעלת 4 אזורים עם 4 פתחי אוורור מאחור  -

selective beam אדפטיביים בטכנולוגיית LED פנסי חזית  -
High beam assistant בקרת אלומה גבוהה  -

מערכת שמע Harman Kardon בעלת 16 רמקולים  -
חישוקי סגסוגת קלה ''21  -

מדרכי צד בגימור אלומיניום  -
מושבי Comfort קדמיים  -

חבילת Parking Assistant Plus הכוללת מערך מצלמות היקפיות, כולל מבט עילי ו- 3D View עם 8 זוויות צילום שונות  -

:Superior ברמת אבזור M50d דגם
כל הקיים ברמת אבזור Superior לדגמי xDrive30d / xDrive40i ובנוסף:

M מערכת פליטה ספורטיבית  -
דיפרנציאל אחורי M-Sport ננעל אלקטרונית  -

Merino ריפודי עור  -
אוורור במושבים הקדמיים  -

M-Sport חבילת עיצוב פנימי וחיצוני  -



Elite עיצוב חיצוניElite עיצוב פנימי

Superior 40i / 30d עיצוב חיצוניSuperior 40i / 30d עיצוב פנימי

M50d Superior עיצוב חיצוניM50d Superior עיצוב פנימי

האמור במסמך זה הינו משוער, התמונות הן להמחשה בלבד ואיננו מידע מחייב, מאחר וכלי הרכב טרם יובאו לישראל. לאחר הגעת כלי הרכב, ניתן יהיה 
לקבל באולמות התצוגה מפרט טכני ורשימת אביזרים מלאה התואמת את כלי הרכב משווקים בישראל.

רמת האבזורתיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

N / AX5 xDrive40i7
N / AX5 xDrive30d7
N / AX5 M50d7

בטיחות

רמת
בטיחות

גבוהה
רמת

בטיחות
נמוכה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמים: 
X5 M50d, X5 xDrive30d, X5 xDrive40i 

כריות אויר  6
בקרת סטייה מנתיב  ●

בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב  ●
ניטור מרחק מלפנים  ●

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

זיהוי הולכי רגל  ●

זיהוי דו גלגלי  X
מצלמות רוורס  ●

חיישני לחץ אויר  ●
חיישני חגורות בטיחות  X
שליטה באורות גבוהים  ●

בלימה אוטומטית בעת חירום  ●
זיהוי תמרורי תנועה  X

)EG) 715/2007*2017/1347BG נתוני היצרן, ע״פ בדיקת מעבדה, תקן*

זיהום אויר
דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
זיהום151413121110987654321מרבי

מזערי

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

דרגת זיהוםצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
X5 xDrive40i7.714בינעירונית10.8עירונית
X5 xDrive30d5.814בינעירונית7.2עירונית

X5 M50d6.615בינעירונית8.1עירונית


