
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
THE iX



* המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.
** על פי תקנות התעבורה בישראל

*** נתוני טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה   
         ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות נמוכים מנתוני היצרן.

BMW iX xDrive40BMW iX xDrive50דגם 
SAVSAVמרכב

5 / 55 / 5מספר דלתות / מושבים
4,953 / 1,967 / 4,9531,695 / 1,967 / 1,695מ"מ / מ"מ / מ"מאורך הרכב / רוחב / גובה

2,2302,230מ"מרוחב כולל מראות
3,000 / 3,00012.8 / 12.8מ"מ / מטרבסיס גלגלים / קוטר סיבוב

906 / 9061,047 / 1,047מ"מ / מ"משלוחה קדמית / שלוחה אחורית
201202מ"ממרווח גחון

500 )1,750(  500 )1,750(  ליטרנפח תא מטען  )שורת מושבים אחורית מקופלת(
2,5182,680ליטרמשקל עצמי*

2,1002,500ק"גמשקל מותר לגרירת גרור עם בלמים**
750750ק"גמשקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים**

7575ק"געומס מירבי מותר על הגג

יחידת הנעה
רכב חשמלי מלארכב חשמלי מלארמת חישמול 
BMW eDriveBMW eDriveמנוע חשמלי
326523כ״סהספק מירבי
64.2478קג"ממומנט מירבי

כפולהכפולהסוג הנעה 

תיבת הילוכים
הילוך יחיד ויחס העברה קבועהילוך יחיד ויחס העברה קבועסוג

היפוך כיוון סיבוב מנוע חשמליהיפוך כיוון סיבוב מנוע חשמליהילוך נסיעה לאחור

ביצועים
200200קמ"שמהירות מירבית 

6.14.6שניות0-100 קמ"ש
408600ק"מטווח נסיעה חשמלי*** 

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

דיסק מאווררדיסק מאווררבלמים קדמיים
דיסקדיסקבלמים אחוריים

1,677 / 1,6791,706 / 1,709מ"מרוחב סרן קדמי / אחורי

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

111.5 )105.2( 76.6 )71( קוט"שקיבולת סוללה )נטו(
330.3369וולטמתח

תחת הריצפהתחת הריצפהמיקום סוללה
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 SpiritTechUltimateUltimateרמת אבזור
Bronze

טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי
Servotronic הגה כוח חשמלי מסוגˆˆˆˆ

ˆˆˆˆגלגל הגה מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכת הבידור והמידע
ˆˆˆˆמערכת Driving Experince Control להתאמת תפקוד מערכות הרכב לסגנון נהיגה נבחר

xDrive מערכת הנעה חכמה לארבעת הגלגליםˆˆˆˆ
ˆˆהיגוי אחורי אקטיבי

ˆˆמתלי אוויר אדאפטיביים אשר מספקים מאפייני ניהוג וגובה מרכב לבחירת הנהג

מערכות עזר לנהג
Auto-hold בלם יד חשמלי עם פונקצייתˆˆˆˆ

חבילת Parking assistant plus הכוללת:
חיישני חניה היקפיים

3D View 360 -מערך מצלמות היקפיות הכולל מבט עילי ו
חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב

בלימה אוטומטית בחניה )עד 5 קמ"ש( בנסיעה לאחור
Reversing Assistant - זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד

50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי

ˆˆˆˆ

ˆˆˆתאורת LED מלאה מלפנים ומאחור
פנסי חזית BMW Laser Light אדאפטיבים עוקבי פניה עם אלומת אור גבוהה המגיעה למרחק 

600 מטר
ˆ

)High Beam Assist( מערכת בקרת אלומה גבוההˆˆˆˆ
ˆˆˆˆחיישני גשם ואורות דרך

ˆˆˆˆמראה פנימית ומראת צד נהג עם עמעם למניעת סנוור
ˆˆˆˆתאורת פנים הכוללת תאורת אוירה ייחודית במגוון צבעים ושילובים

Welcome Light Carpet - תאורה ייחודית המאירה את הכניסה לרכבˆˆˆˆ

בטיחות 
ˆˆˆˆ6 כריות אוויר 

ARB ,ABS ,DSC ,DTC מערכותˆˆˆˆ
ˆˆˆˆמערכת הגנה פעילה 

ˆˆˆˆנקודות עיגון ISOFIX במושבים האחוריים להתקנת מושבי בטיחות לילדים
ˆˆˆˆצליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי הרגל

חבילת Driving Assistant Professional הכוללת:
התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי

התרעה בפני רכב בשטח מת עם תיקון אקטיבי
התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל במהירויות עירוניות

התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובינעירוניות
התרעה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לפנים ולאחור

התרעה למניעת פגיעה מאחור
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה עד 210 קמ"ש

מערכת בקרת היגוי ושמירה על הרכב במרכז הנתיב
התרעה בפני התנגשות צידית הכוללת התערבות אוטונומית בהיגוי הרכב

מערכת סיוע לנהג בתמרוני חירום
מערכת התראה בפני עייפות הנהג

ˆˆˆˆ

עיצוב חיצוני
ˆˆˆחבילת עיצוב חיצונית Sport בעלת מאפיינים יחודיים

Shadow Line גימור חיצוניˆˆ
Titanium Bronze גימור חיצוניˆˆ

ˆˆˆˆשמשות אחוריות כהות

עיצוב פנימי
ˆˆˆפקדי "קריסטל צלול" Clear&Bold עם גימור עץ ייחודי

Anthracit דיפון גג פנימי בד בגווןˆˆˆˆ
חבילת עיצוב פנימי Atelier הכוללת:

ריפודי Sensatec מחוררים במגוון צבעים לבחירה
Sensatec חלק עליון של לוח השעונים בגימור

Sensatec קונסולה מרכזית ומשענת יד מרכזית בגימור
Gold Bronze חלקי פנים ומתגים בגימור

ˆˆˆ

חבילת עיצוב פנימי Suite הכוללת:
ריפודי עור Exclusive natural leather במגוון צבעים לבחירה

Exclusive natural leather חלק עליון של לוח השעונים בגימור
Exclusive natural leather ומשענת יד מרכזית בגימור Sensatec קונסולה מרכזית בגימור

 Gold Bronze חלקי פנים ומתגים בגימור
גימור Gold Bronze במשענות הראש במושבים הקדמיים

ˆ
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מושבים ואביזרי נוחות
ˆˆˆˆ5 מושבים

ˆמושבים קדמיים מתכווננים חשמלית 
מושבים קדמיים Multifunctional הכוללים:

מושבים קדמיים מתכוונים חשמלית עם זכרונות
זכרונות למראות הצד ומיקום הגה.

כיוון חשמלי לרוחב המושב )מושב נהג(
כרית תמיכה חשמלית לגב התחתון )מושב נהג(
עיסוי במושבים הקדמיים עם 4 תוכניות לבחירה

ˆˆˆ

ˆˆˆחימום מושבים קדמיים
ˆחימום ואוורור מושבים קדמיים

ˆˆˆˆמשענת מושב אחורי מפוצלת ומתקפלת 40:20:40

אבזור נוסף פנימי וחיצוני
ˆˆˆˆמערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת בעלת שליטה נפרדת לארבעה אזורים

ˆˆˆˆכפתור התנעה )ללא מפתח(
)Comfort Access( פתיחת ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע ידˆˆˆˆ

ˆˆˆˆסגירה רכה "ואקום" אוטומטית לדלתות
ˆˆˆˆפתיחה וסגירה חשמלית של דלת תא המטען ללא מגע יד

ˆˆˆˆגג פנורמי מלא עם אפשרות ייחודית להצללת הגג בלחיצת כפתור
ˆˆˆˆקיפול חשמלי של מראות הצד עם הטיה אוטומטית בצד הנוסע לחנייה קלה

ˆˆשמשה קדמית תרמית בעלת יכולת לסינון חום 

מידע ובידור
:Live cockpit Professional

מערכת פיקוד iDrive Touch לשליטה על מערכות הרכב
Audio USB עם השמעת מוזיקה מהטלפון הנייד וממשק Bluetooth תקשורת

Hey BMW הפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית
לוח פיקוד ייחודי ובו מסך מגע מרכזי בגודל "14.9 ולוח שעונים עם תצוגה צבעונית בגודל "12.3

Head Up Display - מערכת תצוגה עילית צבעונית
BMW Navigation Professional מערכת ניווט מקורית עם תצוגה 3D ושימוש

"augmented reality" ב

ˆˆˆˆ

BMW Natural Interaction פונקציית שליטהˆˆˆˆ
ˆˆˆˆמגירת טעינה אלחוטית* עם אוורור 

HiFi מערכת שמעˆ
Harman Kardon מערכת שמע 9 ערוצים, 16 רמקולים, 464 וואטˆˆˆ

ˆˆˆˆמערך צלילים ייחודי BMW IconicSounds Electric המשתנה בהתאם למצב הנהיגה הנבחר 
Apple carplay*ˆˆˆˆ

ˆˆˆˆממשק הפעלה בשפה העברית

חישוקים וצמיגים
aerodynamic wheels 1010 Bicolour 3D polished חישוקי סגסוגת קלה "21 דגם

255/50R21  :חתך צמיגים
ˆˆ

aerodynamic wheels 1020 Bicolour 3D polished  חישוקי סגסוגת קלה "22 דגם
275/40R22  :חתך צמיגים

ˆ

aerodynamic wheels 1021 Multicolour 3D polished  22" חישוקי סגסוגת קלה
275/40R22  :חתך צמיגים

ˆ

ˆˆˆˆחיישני לחץ אוויר בצמיגים
ˆˆˆˆערכת ניפוח

* באמצעות טלפון נייד מתוצרת אפל בלבד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
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1583 / 1598 / 1600BMW iX

זיהום אויר

בטיחות

רמת
בטיחות

גבוהה

רמת
בטיחות

נמוכה
0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

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 תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת BMW AG ודלק 
מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג 
המכירות לקבלת מידע. נתוני טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת 
הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות נמוכים מנתוני היצרן.

:BMW אולם תצוגה תל אביבאולמות תצוגה
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 לרכבים חשמליים – 24 חודשים, אחריות נוספת – 12 חודשים ˆ האחריות על הסוללה הינה 8 שנים / 
160,000 ק"מ )המוקדם מביניהם(̂  מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים על בסיס אופי נסיעה אך לא יותר מ-24 חודשים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
שליטה באורות גבוהים ונמוכים●כריות אויר6
בלימה אוטומטית בעת חירום●בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב●
זיהוי תמרורי תנועהXזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"●
זיהוי הולכי רגל●בקרת שיוט אדפטיבית●
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור●זיהוי דו גלגלי●
התרעת עייפות או הסחת דעת●מצלמות רוורס●
התרעה למניעת שכחת ילד ברכבXחיישני חגורות בטיחות●

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב●
מערכת אופציונלי להתקנה●
Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
זיהום151413121110987654321מרבי

מזערי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009 EU 2017/1151 נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן *

טווח נסיעה חשמלית*

צריכת חשמלדגם
טווח נסיעה חשמלית)וואט שעה/ק"מ(

iX xDrive40204408

iX xDrive50210600


