BMW maakt
rijden geweldig

THE X3 M
THE X4 M

ONTDEK DE NIEUWE BMW X3 M
EN BMW X4 M.
MEER OVER DE NIEUWE
BMW X3 M EN BMW X4 M.
Voor meer informatie over de nieuwe BMW X3 M en
BMW X4 M kunt u ons uiteraard ook bezoeken op onze
internetsite www.bmw.nl. Of raadpleeg uw BMW dealer,
hij is u graag van dienst en arrangeert met plezier een
proefrit voor u. Daarnaast is er de BMW Brochures app.
Download de app op uw smartphone of tablet en ontdek
de nieuwe BMW X3 M en BMW X4 M in al hun facetten.
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BIJZONDER.

EXTREEM.

A LT I J D O P Z O E K N A A R A V O N T U U R .
H E T L I E F S T I N V O L L E V A A R T.

K I P P E N V E L . E N D AT Z E G T
EIGENLIJK AL GENOEG.

R A A K T D E G E E ST VA N D E T I J D.
E N P R I K K E LT D E Z E .

ONGETEMD. MA AR VOLLEDIG
ONDER CONTROLE.

GEEN MA AR.
M A A R N U E C H T.
DE COMPETITION MODELLEN.

De eerste M modellen in hun segment – zelfbewust en krachtig. Met de
nieuwe BMW X3 M Competition en BMW X4 M Competition als absolute
hoogtepunten. Markante BMW M nierengrille en machtige luchtinlaten /// Atletischkrachtige proporties en brede stand op het wegdek /// Grote 21 inch lichtmetalen
M wielen in V-spaak styling 765 M Bicolor Schwarz met bredere achterbanden.
Interieur in M specifiek design voor autosportkarakter en maximale
controle. Met leder bekleed M stuurwiel met M1 en M2 schakelaars /// Interieurlijsten in Carbon Fibre1 /// M sportstoelen met bekleding in leder Merino met uitgebreide
omvang of leder Merino/Alcantara-combinatie en verlicht M logo. Verbluffende
performance. Competition modellen met 375 kW (510 pk) sterke, nieuw ontwikkelde
M TwinPower Turbo 6-cilinder motor /// In 4,1 seconden van 0 tot 100 km/h ///
M specifieke xDrive vierwielaandrijving /// Actief M Sperdifferentieel /// M specifiek
onderstel /// M Sportuitlaatsysteem. Schakel de dagelijkse beslommeringen uit.
En de adrenalinestroom in. De nieuwe BMW X3 M Competition en BMW X4
M Competition.
1

Uitrusting als optie leverbaar.

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

Uitrustingsmogelijkheden

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Standaarduitrusting
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 Extra-uitrusting

 De BMW X3 M Competition
levert dankzij het hogere motorvermogen en het M Sportuitlaatsysteem met zwarte dubbele
uitlaateindpijpen nog meer rijdynamiek en een krachtige, bijzonder
meeslepende motorsound. Opvallende exterieurdetails in zwart, de
exclusieve 21 inch lichtmetalen M
wielen en M sportstoelen met bekleding in leder Merino of leder
Merino/Alcantara-combinatie onderstrepen het sportieve karakter.

 De specifieke modelbenaming
van de nieuwe BMW X3 M Competition bevindt zich onder het
bedieningspaneel van de airconditioning, in het verlengde van de
M specifieke transmissiehendel.1

 De M veiligheidsgordels met
gordelspanners en spankrachtbegrenzers zijn voorzien van een
verfijnd, ingeweven accent in het
kenmerkende BMW M kleurenschema.

 De op vele manieren in te stellen kuipvormige M sportstoelen2 met geïntegreerde hoofdsteun bieden bestuurder en voorpassagier uitmuntende
zijdelingse steun. Bovendien is de breedte van de rugleuning instelbaar.
Het specifieke design met verlicht M logo geeft nog beter uitdrukking aan
de sportieve ambities van de BMW.

 Het M specifieke onderstel brengt het buitengewone rijdynamisch
potentieel van dit BMW M model optimaal tot uiting. Naast de drie rijprogramma's COMFORT, SPORT en SPORT+ kan de bestuurder ook drie
instellingen selecteren voor de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC),
om de mate van stabiliserende rijassistentie aan te passen aan zijn favoriete rijstijl.

 De
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 De M Carbon veerpootbrug1 verhoogt de stijfheid van de voorzijde van
de auto en draagt bij aan grotere stuurprecisie en spoorstabiliteit. Dit hoogwaardige onderdeel uit met koolstofvezel versterkte kunststof is extreem
licht en creëert bij geopende motorkap een echte autosport-uitstraling.
Daarmee komt ook hier het sportieve karakter bijzonder goed tot uitdrukking.
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 Boven het rechter full LED achterlicht verwijst de M modelbenaming met
Competition badge1 onmiskenbaar naar zijn M typerende rijdynamiek en
pure kracht.
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 De instaplijsten met opschrift 'X3 M Competition' of 'X4 M Competition'1
verwelkomen bestuurder en voorpassagier bij het instappen. Het opschrift
geeft de zwarte inzetten van de instaplijsten bij de voorportieren een
bijzonder hoogwaardige, exclusieve uitstraling.
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Uitsluitend leverbaar voor de Competition modellen.
Standaard voor de Competition modellen.

 Lichtmetalen M wielen in
V-spaak styling 765 M, uitgevoerd
in Bicolor Orbitgrau, gepolijst,
met bredere achterbanden, voor
9,5 J x 21 inch met bandenmaat
255/40 R 21, achter 10 J x 21 inch
met bandenmaat 265/40 R 21.

 Lichtmetalen M wielen in
V-spaak styling 765 M, uitgevoerd
in Bicolor Schwarz, gepolijst, met
bredere achterbanden, voor
9,5 J x 21 inch met bandenmaat
255/40 ZR 21, achter 10 J x 21 inch
met bandenmaat 265/40 ZR 21.1

UITRUSTINGS-HIGHLIGHTS.

Uitrustingsmogelijkheden

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 De adaptieve LED koplampen omvatten dim- en grootlicht, evenals richtingaanwijzers in full LED technologie. Verder omvat deze uitrusting BMW
Selective Beam (antiverblindings-grootlichtassistent), hoekverlichting,
dagrijverlichting en adaptieve bochtverlichting met variabele lichtregeling
voor een optimale verlichting van de rijbaan en beter zicht in het donker.

 De BMW Display Key met M
logo geeft op het geïntegreerde
Touch-Display de actuele status
van de BMW weer en maakt de
bediening van diverse functies
mogelijk.

 Harman Kardon Surround
Sound System met 600 watt
sterke digitale versterker,
modelspecifieke equalizing
en luidsprekers met chroomapplicatie.

 De aerodynamisch geoptimaliseerde M buitenspiegels vormen een markant onderdeel van het sportief-dynamische M design. Met hun specifieke
dubbele-voetdesign getuigen ze tegelijkertijd van de kwaliteit van deze
exact op de auto afgestemde component. In een smalle, langgerekte groef
is perfect passend het LED knipperlicht geïntegreerd.

 Standaarduitrusting
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 Extra-uitrusting

 Door toepassing van verschillende materialen bieden de M compoundremmen naast voortreffelijke vertragingswaarden ook een hoge
fading-stabiliteit en een lange levensduur, en realiseren een gewichtsreductie
die een positieve uitwerking heeft op wendbaarheid, rijdynamiek en
acceleratie. De remklauwen in Blau metallic met M logo kenmerken het
M specifieke high performance remsysteem.

 De rode start-/stopknop dient voor het sleutelloos starten van de motor
nadat de BMW is ontgrendeld. Met dezelfde knop wordt de motor ook afgezet. De autosleutel wordt automatisch herkend zonder dat het nodig is
deze in een contact te steken.

 Het met leder beklede multifunctionele M stuurwiel met M logo, applicatie in chroom en geïntegreerde bestuurdersairbag is uitgevoerd in dubbelspaak styling. Dankzij de stuurwielrand in zwart leder met contraststiksels
in kenmerkend M kleurenschema en extra profilering voor de duimen ligt
het perfect in de handen. Via de M Drive toetsen kan de bestuurder tijdens
het rijden de set-up van de auto aanpassen.

 De individueel instelbare sportstoelen met M logo in reliëf voor
bestuurder en voorpassagier onderscheiden zich met tal van instelmogelijkheden, waaronder de hoek en breedte van de rugleuning en de hoek
en diepte van de zitting. Dankzij hogere wangen van zitting en rugleuning
en de geprononceerde zijwangen bieden ze uitstekende ergonomie en
zijdelingse steun.

 De M transmissiehendel onderscheidt zich door een M specifiek schakelpatroon. In de handmatige modus 'S' kan kenmerkend voor M modellen
met de M transmissiehendel of de schakel-paddles aan het stuurwiel worden geschakeld, in de modus 'D' verloopt het schakelen automatisch. De
Drivelogic-schakelaar voor de selectie van de drie schakelprogramma's bevindt zich aan de bovenzijde, terwijl de P-toets voor de parkeerblokkering
onder het M logo is geplaatst.

 Het full-colour BMW Head-Up Display1 met M specifieke weergaven
projecteert de voor het rijden relevante gegevens op de voorruit in het directe
gezichtsveld van de bestuurder, zodat die zich optimaal kan concentreren
op de weg en het verkeer. Zo worden hier onder meer de actuele snelheid
en (uitrustingsafhankelijk) aanwijzingen van het navigatiesysteem, de
Speed Limit Info met weergave van inhaalverboden, en de telefoon- en
entertainmentlijsten weergegeven.

 De M specifieke dakspoiler zorgt met zijn opvallende vorm bij hogere
snelheden voor meer neerwaartse druk op de achteras. Tegelijkertijd draagt
hij in driekwart achteraanzicht bij aan de kenmerkende sportieve uitstraling
en belooft hij een bijzonder dynamische rijervaring.

 Het BMW navigatiesysteem Professional inclusief 10,25 inch LCD kleurenscherm en BMW radio Professional met DVD speler beschikt over
20 GB geheugencapaciteit, bijvoorbeeld voor audiobestanden. De bediening
gaat intuïtief via de iDrive Touch Controller en voorkeuzetoetsen of via
het Touch Control Display.

 Driving Assistant Plus2 biedt meer comfort en veiligheid tijdens eentonige ritten en onoverzichtelijke verkeerssituaties zoals files, langzaam rijdend
en stilstaand verkeer en lange ritten in de stad en daarbuiten en in onoverzichtelijke verkeerssituaties bij kruisingen en wisselen van rijstrook.

1
2

De weergaven van het BMW Head-Up Display zijn met gepolariseerde zonnebrillen beperkt zichtbaar. De weergegeven informatie is afhankelijk van de uitrusting van uw BMW. Voor bepaalde
weergaven is de aanschaf van andere extra-uitrustingen vereist.
De werking van het systeem kan in het donker, bij mist en bij sterk tegenlicht beperkt zijn.

BMW M PERFORMANCE ACCESSOIRES.

M CARBON EXTERIEURPAKKET.

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Standaarduitrusting
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 Extra-uitrusting

 Origineel BMW Accessoire

Meer performance, meer stijl, meer
rijplezier: met de componenten en
producten van BMW M Performance Parts is het autosport-DNA van
BMW op elk moment voelbaar –
ook als u niet op het circuit rijdt. De
exclusieve materialen en kwaliteit
van topklasse zorgen behalve voor
visuele highlights voor dynamiek
in zijn meest fascinerende vorm.
Beleef sportieve individualiteit in zijn
meest aansprekende vorm.

 De M Performance portierpro-

 Karakter tonen: de omlijsting

 Met zijn opvallende vorm en
sterk gevormde greepgedeelten
in Alcantara zorgt het stuurwiel
voor een onmiskenbare
autosportuitstraling in de cockpit.

 Functioneel design: de uit

 Dynamiek met een vleug

 Zelfs het sportiefste uiterlijk kan nog sportiever: de exclusieve M Perfor-

jector-dia's breiden de bestaande BMW LED portierprojector uit
met vier verwisselbare graphics.

PUR vervaardigde dakspoiler1
in hoogglans zwart vestigt een
sportief-atletisch accent aan de
achterzijde.

1
2
3

van de BMW M Performance
nierengrille is vervaardigd uit
hoogwaardig carbon. Voor een
bijzonder verfijnde, sportieve en
individuele uitstraling.

elegantie: de M Performance
achtervinnen2 zijn zowel expressief als subtiel en onderstrepen
de sportieve uitstraling van de
BMW.

Uitsluitend leverbaar voor de BMW X3 M.
Uitsluitend leverbaar voor de BMW X4 M.
Onderdeel van de uitrusting M Carbon exterieurpakket.

 Fraaie blikvanger aan de

voorzijde van de BMW: de M
Performance Air Breather is uit
hoogwaardig carbon vervaardigd.

mance autosportfolies in de M kleuren benadrukken het sportieve karakter van de auto en vormen een duidelijke verwijzing naar de autosport. De
hoogwaardige folieset is wasstraatbestendig en optimaal op de geometrie
van de auto afgestemd.

 De M specifieke achterspoiler in carbon zorgt bij hogere snelheden

 M specifieke, in carbon uitgevoerde spiegelkappen versterken het

 Onder de buitenste luchtinlaten benadrukken Aeroblades het sportieve

 De markante achterdiffusor in carbon omsluit de twee paar uitlaateind-

voor meer neerwaartse druk op de achteras. Tegelijkertijd draagt hij in het
achteraanzicht bij aan de kenmerkende sportieve uitstraling en verwijst hij
naar de bijzonder dynamische rijervaring die u te wachten staat.3

en exclusieve design van de voorzijde.3

bijzonder sportieve karakter van de nieuwe BMW X3 M en BMW X4 M.3

pijpen en zorgt in het achteraanzicht voor een uiterst dynamisch accent.
Diverse andere details dragen hier eveneens aan bij: een M specifieke
achterbumper en een karakteristieke honingraatstructuur onder de kentekenplaat creëren een indrukwekkend verschijningsbeeld dat in elk detail
BMW M ademt.3

[ BMW Configurator ] Alvast een voorproefje? U kunt uw eigen BMW X3 M of BMW X4 M,
met alle actuele motoren, kleuren en uitrustingen, ook samenstellen met de
BMW Configurator op www.bmw.nl.

CARROSSERIEKLEUREN.

BEKLEDINGEN
EN INTERIEURLIJSTEN.

Zie voor de volledige standaard- en extra-uitrusting de officiële prijslijst.

 Standaarduitrusting

 Metallic 475 Black Sapphire
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 Extra-uitrusting

LEDER

BMW INDIVIDUAL

 Uni 300 Alpinweiß

Uitrustingsmogelijkheden

 BMW Individual C1N Sonnenstein metallic

 Leder Vernasca met uitgebreide
omvang en sierstiksel MAH7 Schwarz

 Leder Vernasca met uitgebreide
omvang en sierstiksel MAOQ Oyster

 Leder Merino met uitgebreide
omvang LKDA Sakhir Orange, accent
Schwarz2

 Leder Merino met uitgebreide omvang LKHV Adelaide Grau, accent
Sakhir Orange2

LEDER/ALCANTARA-COMBINATIE

BMW INDIVIDUAL LEDER

 BMW Individual uitgebreide lederuitrusting Merino VAEW Elfenbeinweiß2

 Leder Merino met uitgebreide omvang LKSW Schwarz2

 BMW Individual uitgebreide lederuitrusting Merino VATQ Tartufo2

 Leder/Alcantara-combinatie HDJA
Schwarz met contrastbaan en
contraststiksel in Midrand Beige1, 2

 Interieurlijsten in Carbon Fibre op
dashboard, de portieren en de middenconsole met accentlijst in
Perlglanz Chrom.

 Interieurlijsten in edelhoutuitvoering
Fineline Cove met open poriën op
dashboard, middenconsole en portieren met accentlijst in Perlglanz Chrom.

INTERIEURLIJSTEN

 Metallic A90 Sophistograu Brillanteffekt

 Metallic C1M Phytonicblau

 Interieurlijsten in Aluminium Carbonstruktur op dashboard, de portieren en de middenconsole met
accentlijst in Perlglanz Chrom.

 Interieurlijsten in edelhoutuitvoering
Pappel Maser Grau op dashboard,
middenconsole en portieren met
accentlijst in Perlglanz Chrom.

BMW INDIVIDUAL INTERIEURLIJSTEN

 BMW Individual interieurlijsten in
Pianolack Schwarz op dashboard,
portieren en middenconsole met
accentlijst in Perlglanz Chrom.

 Metallic C28 Donington Grau

 Metallic C3G Toronto Rot
Zonder meerprijs leverbaar voor de Competition modellen.

[ Kleurkaarten ] Op deze en volgende pagina vindt u de kleuren en materialen voor de
nieuwe BMW X3 M en BMW X4 M. Laat de combinaties van uw voorkeur op u inwerken
of vergelijk de diverse mogelijkheden.

De kleurkaarten geven u een eerste indruk. De ervaring leert dat kleuren en materialen in
druk niet altijd natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. Wij adviseren u dan ook om
uw keuze te bespreken met uw BMW dealer. Hij toont u graag de originele kleurstalen,
adviseert u met plezier over de combinatiemogelijkheden en heeft een actuele prijslijst
voor u klaarliggen.

1
2

Uitsluitend leverbaar voor de Competition modellen.
Zonder meerprijs leverbaar voor de Competition modellen.

De interieurkleur is afhankelijk van de gekozen bekledingskleur..

TECHNISCHE GEGEVENS.

Technische gegevens
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BMW X3 M

X3 M

X4 M

X3 M
Competition

X4 M
Competition

Gewicht en inhoud
Ledig gewicht1

kg

2045

2045

2045

2045

Toelaatbaar totaalgewicht

kg

2500

2500

2500

2500

Laadvermogen

kg

530

530

530

530

Toelaatbaar aanhangergewicht
ongeremd2

kg

750

750

750

750

Toelaatbaar aanhangergewicht geremd bij een maximale hellingshoek
van 12 %2

kg

2400

2400

2400

2400

550 – 1600

525 – 1600

550 – 1600

525 – 1600

6/4

6/4

6/4

6/4

Inhoud bagageruimte

l

BMW X4 M

M TwinPower Turbo motor5
Cilinders/kleppen per cilinder
Cilinderinhoud
Max. vermogen/toerental
Max. koppel/toerental

cm

3

kW (pk)/1/min
Nm/1/min

2993

2993

2993

2993

353 (480)/6250

353 (480)/6250

375 (510)/6250

375 (510)/6250

600/2600 – 5600

600/2600 – 5600

600/2600 – 5950

600/2600 – 5950

Krachtoverbrenging
Aandrijfwijze
Standaardtransmissie

M xDrive

M xDrive

M xDrive

M xDrive

M Steptronic transmissie

M Steptronic transmissie

M Steptronic transmissie

M Steptronic transmissie
Afwijkende hoogte voor de Competition modellen: BMW X3 M Competition 1669 mm, BMW X4 M Competition 1620 mm.

Rijprestaties5
Topsnelheid

km/h

2503

2503

2503

2503

Topsnelheid met optioneel M
Driver's Package4

km/h

280

280

285

285

s

4,2

4,2

4,1

4,1

l/100 km

10,5

10,5

10,5

10,5

g/km

239

239

239

239

l

65

65

65

65

255/45 ZR 20
265/45 ZR 20

255/45 ZR 20
265/45 ZR 20

255/40 ZR 21
265/40 ZR 21

255/40 ZR 21
265/40 ZR 21

Wielmaat

9 J x 20
10 J x 20

9 J x 20
10 J x 20

9,5 J x 21
10 J x 21

9,5 J x 21
10 J x 21

Materiaal

lichtmetaal

lichtmetaal

lichtmetaal

lichtmetaal

Acceleratie 0 – 100 km/h

Verbruik en emissie5, 6
Brandstofverbruik gemiddeld
CO2-emissie gemiddeld
Tankinhoud, ca.

Wielen en banden
Bandenmaat

1
2
3
4
5

6

Fabrieksopgave. De RDW-gewichten liggen 100 kg lager. Ledig gewicht geldt voor modellen in standaarduitvoering. Extra-uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht
verhogen, het laadvermogen en, bij invloed op de aerodynamica, de topsnelheid veranderen.
Uitsluitend bij af-fabriek gemonteerde trekhaak, in andere gevallen kan het toelaatbare aanhangergewicht afwijken.
Elektronisch begrensd.
De verhoogde topsnelheid is pas na uitvoering van de inrij-inspectie en vanaf een kilometerstand van 2.000 km beschikbaar.
De bij de benzinemotoren vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en brandstofverbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98. Gegevens over het
verbruik hebben betrekking op gebruik met referentiebrandstof volgens VO (EU) 2007/715. De benzinemotoren zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit van RON 91 en hoger,
met een maximaal ethanolaandeel van 10 % (E10). Het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98 wordt aangeraden.
De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2007/715 in de versie die geldt
voor typegoedkeuring van de auto. De waarden gelden voor modellen in standaarduitvoering en zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat (de laagste waarde
geldt telkens in combinatie met de standaard geleverde wielen, de hoogste voor optionele wielen). Andere extra-uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden
eveneens beïnvloeden. De waarden zijn reeds op basis van de nieuwe WLTP-testcyclus vastgesteld en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC. Voor het
berekenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2-emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden.

De afgebeelde modellen:
BMW X3 M Competition
M TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met 375 kW (510 pk), 21 inch
lichtmetalen M wielen in V-spaak styling 765 M Bicolor Schwarz met bredere
achterbanden, carrosseriekleur Donington Grau metallic, M sportstoelen met
bekleding in leder/Alcantara-combinatie Schwarz met contrast in Midrand Beige,
interieurlijsten in Carbon Fibre.
BMW X4 M Competition
M TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met 375 kW (510 pk), 21 inch
lichtmetalen M wielen in V-spaak styling 765 M Bicolor Schwarz met bredere
achterbanden, carrosseriekleur Toronto Rot metallic, M sportstoelen met bekleding
in leder Merino met uitgebreide omvang in Adelaide Grau, interieurlijsten in
Carbon Fibre, M Carbon exterieurpakket.
Deze brochure behandelt de Nederlandse versies. De afgebeelde uitvoeringen
bevatten deels opties die niet tot de standaarduitrusting behoren. In andere lidstaten
van de Europese Unie zijn, op grond van onder meer wettelijke bepalingen,
afwijkingen mogelijk van de hier beschreven uitvoeringen en uitrustingen, in
standaard- en/of optionele specificaties. Sommige uitvoeringen kunnen achteraf niet
in dezelfde mate als andere uitvoeringen worden aangepast of worden voorzien van
accessoires. Raadpleeg altijd uw BMW dealer over de door hem aangeboden
uitvoeringsconfiguraties en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan.
Wijzigingen in constructie en/of uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten,
voorbehouden. Stand: augustus 2019.
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