
СИЛА, 
СТАТУС,
ЗАДОВОЛЕННЯ.
BMW Х5 M ТА BMW X6 M.

BMW Х5 M
та BMW X6 M

Із задоволенням
за кермом

Donington Grey Silverstone Mineral White Alpine White

Кольори кузова:

Black Sapphire Carbon Black Long Beach Blue Melbourne Red

Колісні диски:

20” Double Spoke 
Style 611 M, black

20” Double Spoke 
Style 611 M

21” Double Spoke 
Style 612 M



Базове обладнання
■ Базове обладнання   □ Додаткове обладнання    – Недоступно X5 M X6 M
Двигун
M TwinPower Turbo 8-циліндровий бензиновий двигун обладнаний перехресною системою випуску, оснащений двома 
турбонагнітачами з технологією twin-scroll, Valvetronic, Double VANOS і високоточним прямим вприскуванням палива 
високого тиску HPI

■ ■

Робочий об’єм, куб. см. 4395 4395
Максимальна потужність, к.с./при об/хв 575 / 6000-6500 575 / 6000-6500
Максимальний обертовий момент, Нм/об/хв 750 / 2200-5000 750 / 2200-5000
Витрата палива на 100 км, в міському циклі / за містом, л   14.7 / 9.0 14.7 / 9.0
Максимальна швидкість, км/год 250 (280) 250 (280)
Динаміка розгону 100 км/ч, с 4.2 4.2
Об'єм паливного баку, л 85 85
Трансмісія і технології
M автоматична 8-ступенева трансмісія 'Steptronic' з системою ‘Drivelogic’ ■ ■
Інтелектуальна система повного приводу xDrive зі статусом на панелі приладів ■ ■
Функція автоматичної зупинки і запуску двигуна ■ ■
Гальмівні диски перфоровані з внутрішньою вентиляцією ■ ■
Система обмеження швидкості спуску (Hill Descent Control) ■ ■
Геометричні параметри
Кількість дверей / місць 5 / 5 5 / 5
Довжина / Ширина / Висота / Колісна база, мм 4880 / 1985 / 1717 / 2933 4909 / 1989 / 1689 / 2933 
Дорожній просвіт, мм 195 195
Об'єм багажника / зі складеними спинками сидінь, л 650-1870 550-1525
Споряджена маса, кг 2350 2340
Ходова частина
Адаптивні налаштування підвіски ‘Comfort‘ (Dynamic Damper Control, пневматична задня підвіска) ■ ■
Адаптивні налаштування підвіски ‘Dynamic’ (Dynamic Performance Control, Dynamic Drive) ■ ■
Налаштування ходової частини у M-стилі ■ ■
20" М легкосплавні диски 'Double-spoke style 611 М' змішаного типу ■ ■
M ‘Mobility System' ■ ■
Безпека
Сигналізація ■ ■
Фронтальні і бокові передні подушки, головні бокові подушки безпеки для обох рядів сидінь ■ ■
3-точкові ремені безпеки на всіх сидіннях включаючи переднатягувачі з піропатроном і обмеженням натягу ■ ■
Інтелектуальна система пасивної безпеки ■ ■
Датчики проколу покришок Runflat з індикаторами на панелі приладів ■ ■
Кріплення дитячих крісел ISOFIX ■ ■
Кузов і зовнішнє обладнання
Автоматична робота кришки багажника ■ ■
Двосекційна кришка багажника ■ –
Система допомоги при паркуванні (PDC), передня і задня ■ ■
Система омивання фар ■ ■
Адаптивні світлодіодні фари ближнього та дальнього світла ■ ■
Світлодіодні протитуманні ліхтарі ■ ■
Круїз-контроль з функцією гальмування ■ ■
Датчик дощу та освітленості ■ ■
Накладки на пороги з M позначенням ■ ■
Решітка радіатора у M-стилі з позначенням моделі чорного кольору ■ ■
Бокові накладки повітровідводів у M-стилі з позначенням моделі ■ ■
Зовнішні дзеркала у М-стилі в колір кузова з інтегрованим покажчиком повороту, електрорегулюванням і підігрівом, 
нижній сегмент кольору ‘high-gloss black’ ■ ■

Зовнішні та внутрішнє дзеркала з функцією автоматичного затемнення ■ ■
Округлі хромовані подвоєні патрубки вихлопної системи з лівого і правого боку ■ ■
BMW Individual зовнішнє оздоблення ‘high-gloss Shadow Line’ ■ ■
Скління виготовлено з загартованого небиткого скла з зеленим тонуванням, вітрове скло - триплекс ■ ■
Внутрішнє обладнання
М спортивне кермове колесо зі шкіряним оздобленням, мультифункціональною системою ■ ■
Кермова колонка з електрорегулюванням ■ ■
М спортивні передні сидіння ■ ■
Електрорегулювання передніх сидінь з пам’яттю положення для сидіння водія ■ ■
Підкачка передніх сидінь у поперековій частині ■ ■
Підігрів передніх сидінь ■ ■
Підніжка у М-стилі для лівої ноги водія ■ ■
Компонування салону на 5 посадочних місць ■ ■
Відділення для зберігання ■ ■
Додаткові розетки 12В ■ ■
Спинка задніх сидінь складається в пропорції 40:20:40 ■ ■
Автоматичний двозонний клімат-контроль ■ ■
Радіо BMW Professional і роз'єм AUX-In ■ ■
Акустична система Hi-Fi ■ ■
Пакет освітлення салону ■ ■
Пристосування Hands-Free з інтерфейсом USB ■ ■
BMW Individual стеля ‘anthracite’ ■ ■
BMW Individual панель приладів оздоблена шкірою ■ ■
Оздоблювальні планки салону аluminium ‘Trace' ■ ■
Оздоблення шкірою ‘Merino’ з розширеним змістом ■ ■
*Даний перелік базового обладнання актуальний з 01/2016. Офіційний імпортер продукції BMW AG, АВТ Баварія, залишає за собою право внесення змін до цього інформаційного листа.
 Зображення автомобілів наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від автомобілів, представлених у дилерській мережі BMW.  За більш детальною інформацією та переліком додаткового обладнання 
прохання звертатися до продавців-консультантів.



МОЖЛИВО ВСЕ.

Вони відкриють перед Вами нові горизонти: в BMW Х5 М і BMW Х6 М Ви познайомитеся з абсолютно
новими шляхами і подолаєте межі можливого. Траса для перегонів, гравійна дорога або заміське шосе –
Ви всюди будете господарем становища.



“X” прИчИН 
кЕрУВАТИ “М”.

кОЛИ ВИкЛЮчЕННЯ СТАЄ НОрМОЮ.

Сміливість, динамічність і непохитність – потрібна сукупність 
якостей, якщо Ви прагнете, щоб Ваші власні правила 

поширювалися навкруги. Саме для цього вони й створені –
 підкорювачі будь-яких шляхів із видатною потужністю та 

відмітним дизайном, притаманним тільки M. 

Відкрийте їх для себе. 
BMW X5 M та BMW X6 M.

ОріЄНТАціЯ НА ВОДіЯ В СТИЛі М.

Ергономічна концепція автомобілів M неможлива без ексклюзивного кокпіта 
з типовою для M орієнтацією на водія. Це означає, що всі органи управління 
послідовно орієнтовані саме на людину за кермом. Ви відчуваєте себе 
складовою частиною автомобіля завдяки конструкції та рошташуванню 
сидінь, упорів для колін, опорі М для лівої ноги, зручному розташуванню 
всіх важливих при русі органів управління, проекційному дисплею BMW 
з притаманними тільки автомобілям М функціями, важелю селектора M і 

УНікАЛЬНіСТЬ і ріЗНОМАНіТНіСТЬ.

особливій панелі приладів. На кермовому колесі M знаходяться 
знайомі з автоспорту пелюстки перемикання передач і дві 
кнопки M Drive для швидкого увімкнення режимів М.

На передній план виходить інтуїтивний абсолютний контроль над 
автомобілем у поєднанні з мінімальним часом реакції.

Зовнішній дизайн BMW M є вираженням потужності, енергійної 
спортивності і тим самим задоволення за кермом.
Якщо Ви є власником BMW, цей факт вже є свідченням Вашого 
особливого характеру.

Але якщо Ви прагнете перетворити автомобіль на унікальне 
відображення власної індивідуальності, до Ваших послуг – колекція 
і ательє BMW Individual, які відкривають практично невичерпні 
можливості персоналізації автомобіля.



Варіанти внутрішнього оздоблення автомобіля:

Розширене оздоблення шкірою 
‘Merino’ Silverstone | Інтер’єр Black

Розширене оздоблення шкірою 
‘Merino’ Sonoma Beige | Інтер’єр Black

Розширене оздоблення шкірою 
‘Merino’ Black | Інтер’єр Black

Повне оздоблення шкірою 
‘Merino’ Silverstone | Інтер’єр Black

Повне оздоблення шкірою 
‘Merino’ Sonoma Beige | Інтер’єр Black

Повне оздоблення шкірою 
‘Merino’ Aragon Brown | Інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення салону 
шкірою ‘Merino’ Smoke White | Інтер’єр Black

Повне оздоблення шкірою 
‘Merino’ Mugello Red | Інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення салону 
шкірою ‘Merino’ Nutmeg | Інтер’єр Black

Повне оздоблення шкірою 
‘Merino’ Black | Інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення салону 
шкірою ‘Merino’ Amaro Brown | Інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення салону 
шкірою ‘Merino’ Taupe | Інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення салону 
шкірою ‘Merino’ Criollo Brown | Інтер’єр Black

АВТ Баварія – офіційний імпортер BMW в Україні
Київ, вул. Мечникова, 2, тел.: (044) 494-21-21  Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, тел.: (044) 498-70-70
Київ, бул. Івана Лепсе, 4, тел.: (044) 490-77-33   Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 5, тел.: (056) 744-95-95
Вінниця: Баварія Центр, (0432) 555-995  Запоріжжя: АФЦ Баварія, (0612) 96-88-38  Краматорськ: Талисман, тел.: (050) 308-00-08  
Кременчук: Автосервіс Альянс, (0536) 77-08-11 Львiв: Христина, (032) 244-19-00  Львiв: Арія Моторс, (032) 232-35-00  Миколаїв: Н Авто, (0512) 555-233  
Одеса: Емералд Моторс, (048) 740-55-55  Полтава: Автосервіс-Альянс, (0532) 600-400  Рівне: Валері М, (0362) 64-20-54  
Харкiв: Бавария Моторс, (057) 766-17-50  Херсон: Центр Херсон, (0552) 416-000  Хмельницький: Баварія Захід, (0382) 785-700 


