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BMW iX
Noua eră a mobilității sustenabile

BMW iX este primul model al mărcii bavareze creat pe o nouă 
arhitectură modulară și scalabilă. Cu un model conceput din 
start pentru mobilitatea electrică, marca germană redefinește 
conceptul de Sports Activity Vehicle (SAV). Noul vehicul 
îmbină plăcerea de a conduce cu emisii zero, sportivitatea 
și autonomia cu confortul interior și dezvoltarea durabilă. 
Totodată, constructorul se concentrează pe domenii precum 
design, autonomie, conectivitate sau electrificare, oferind 
atribuții unice în lumea automobilului. Prin conceptul 
de spațiu, propulsia, șasiul specific și sistemul de operare 
inovator, BMW anunță o nouă eră a mobilității sustenabile. 
Asemenea modelelor X, proporțiile, caracterul versatil și 
poziția înaltă a scaunelor, oferă o bună imagine de ansamblu 
în trafic. Concepută ca o mașină inovatoare, rigiditatea 
structurală a caroseriei, coordonarea suspensiei, roțile mari și 
confortul ridicat, transmit soliditate și o imagine de calitate 
superioară. De asemenea, tracțiunea, agilitatea și stabilitatea, 
beneficiează de livrarea spontană a puterii pur electrice și 
a direcției precise. Distribuția echilibrată a centrului de 
greutate și cel mai mare ecartament din segment contribuie 

la dinamica remarcabilă în viraje. Un aspect care creează o 
experiență de condus bine definită, care reflectă experiența 
unui producător de autovehicule premium. Experiența de 
utilizator iX este modelată în mare măsură de noul sistem 
iDrive al constructorului german. Noua generație a sistemului 
de afișare și control realizează interacțiunea dintre conducător și 
automobil în viitorul digital. Operarea intuitivă și multimodală 
devine un dialog natural între om și automobil, cu obiectiv pe 
alinierea funcțiilor controlate prin iDrive. Inovațiile constau 
în capacitățile extinse ale Asistentului Personal Inteligent 
BMW, care iau contact cu pasagerii cu o grafică complet nouă. 
Ambianța interioară se caracterizează prin ecranul central 
curbat, arhitectura inovatoare a cabinei și consola centrală cu 
volan hexagonal. Se adaugă materialele durabile și noi principii 
de design, precum Shy Tech. Design-ul progresiv al interiorului 
contribuie semnificativ la noua experiență de condus, cu accent 
pe variante luxoase de personalizare. Opțiunile de înaltă calitate 
și alegerea a trei universuri interioare oferă clienților libertate 
atunci când configurează noul BMW iX.
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„Am proiectat modelul iX din interior spre exterior”
Domagoj Dukec, directorul BMW Design.
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CONCEPTUL
Mobilitatea definită prin 
sustenabilitate

BMW iX este primul model construit din start pentru 
mobilitatea electrică, constructorul german redefinind 
conceptul de succes al Sports Activity Vehicle (SAV). Noul 
iX combină plăcerea condusului fără emisii, sportivitatea 
și autonomia impresionantă cu confortul interior luxos, 
Conceput încă de la început pentru dezvoltarea durabilă, noul 
vehicul beneficiează de cele mai recente dezvoltări tehnologice 
ale companiei bavareze, elementele de inovație fiind regăsite în 
segmentele de Design, Condus Autonom, Conectivitate sau 
Electrificare, oferindu-i atribute unice în lumea automobilului. 
Cu conceptul său de spațiu, tehnologia de propulsie și șasiu 
specifice, precum și sistemul de operare inovator și sistemele 
avansate de asistare a condusului, BMW iX anunță o nouă 
eră a mobilității premium individuale. Distribuția echilibrată 
a maselor – cu centrul de greutate coborât și cele mai mari 
ecartamente din segment – contribuie la dinamica remarcabilă 
a BMW iX în viraje. Acest lucru creează o experiență de condus 
clar definită în orice situație, care reflectă deceniile de experiență 

ale unui producător de automobile premium în dezvoltarea și 
aplicarea integrată a componentelor de propulsie și șasiu de 
înaltă calitate. Încă de la lansarea oficială, BMW a programat 
numeroase variante ale vehiculului. Primul model anunțat este 
un BMW iX xDrive50, cu o putere de sistem de 523 CP, un 
consum de energie de 19,8/23,0 kWh/100 km și autonomie 
de până la 630 de kilometri (WTLP). De asemenea, BMW iX 
xDrive40 va oferi o putere a sistemului de 326 CP, consum de 
energie de 19,4/22,5 kWh/100 km și autonomie de până la 425 
de kilometri (WLTP). Ulterior, gama de modele va fi extinsă 
pentru a include și puternicul BMW iX M60, acesta urmând 
să beneficieze de o putere de peste 600 CP. Noua combinație 
între tehnologia BMW eDrive a mărcii BMW i și competența 
de dezvoltare a BMW M GmbH acumulată în motorsport 
conduce la o experiență remarcabilă de performanțe și condus 
fără emisii locale.  
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EXPERIENȚA 
CONDUSULUI
Tehnologia șasiului și confortul

Structura caroseriei, precum și principiul de proiectare 
și coordonarea tehnologiei șasiului utilizate la noul 
BMW iX sunt concepute pentru a combina confortul 
superior la volan cu caracteristicile sportive. Conceptul 
structurii spaceframe din aluminiu include un mix 
inteligent de materiale pentru caroserie, o combinație 
între rigiditate crescută și masă optimizată. Acest lucru 
avantajează siguranța pasivă, dinamica și consumul de 
energie în egală măsură. Tehnologia de înaltă calitate a 
șasiului promovează confortul pe distanțe lungi, precum 
și condusul dinamic cu accelerații longitudinale și laterale 
ridicate. Datorită caracteristicilor de condus echilibrate, 
BMW iX este robust și confortabil, dar și agil și ușor în 
același timp. Puntea față cu dublu braț transversal a BMW 
iX oferă baza ideală pentru un comportament precis de 
direcție și nivel ridicat al confortului la condus. Cu acest 
design, funcțiile de ghidare a roții și amortizoarele sunt 
separate. Acest lucru asigură un contact rutier optim pe 
întreaga cursă a suspensiei. În acest fel, se pot realiza 
accelerații laterale ridicate fără a sacrifica confortul la 
volan. În același timp, amortizoarele nu sunt influențate 
de forțe laterale, astfel încât să poată răspunde foarte 

sensibil la suprafețele de drum inegale. Conexiunea 
rigidă a suportului din aluminiu al punții față la caroserie 
facilitează răspunsul direct al direcției. În plus, un panou 
de forfecare din aluminiu – în combinație cu carcasa 
bateriei de înaltă tensiune – optimizează rigiditatea în 
zona frontală. Furca suspensiei, rulmentul pivotant și 
volanul sunt construite din metal ușor și contribuie la 
reducerea masei automobilului. Montarea elastică în 
suportul punții față a motorului electric – responsabil de 
antrenarea roților față – asigură o izolare acustică optimă 
de caroserie. Opțional, BMW iX are un șasiu adaptiv cu 
amortizoare controlate electronic și suspensie pneumatică 
cu funcție de autonivelare pe ambele punți. Diferite 
programe de amortizare și gardă la sol pot fi activate pentru 
un condus confortabil sau sportiv. În timp ce sistemul 
de control al patinării roților integrat în sistemul de 
management al motorului previne pierderile de tracțiune, 
în special la accelerare, sistemul DSC optimizează 
stabilitatea la volan și capacitatea de virare în situații 
dinamice prin frânarea selectivă a roților individuale. 
Principalele funcții includ ABS, controlul tracțiunii și 
controlul electronic al stabilității. Suplimentar, sistemul 
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DSC promovează stabilitatea, agilitatea și dinamismul 
BMW iX prin funcțiile Performance Control, pregătirea 
pentru frânare, asistarea la frânare, compensarea brake 
fade și uscarea frânelor, precum și funcția de stabilizare 
a oscilațiilor remorcii. Asistentul de pornire și funcțiile 
de frână automată adaugă un plus de confort. În timpul 
manevrelor de frânare intensivă pe benzi cu coeficienți 
de frecare diferiți, conducătorul primește un impuls de 
direcție care îl ajută să compenseze eventualele momente 
de girație care apar.
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CONSTRUCȚIA
BMW Efficient Dynamics

Cu pachetul de tehnologie Efficient Dynamics, BMW Group 
a prezentat în 2007 un concept care este încă unic în industria 
auto până astăzi. Reducerea continuă a consumului de 
combustibil și a emisiilor de CO2 asociate au fost combinate 
cu o creștere constantă a plăcerii de a conduce. Ca parte a 
Efficient Dynamics, fiecare aspect al dezvoltării automobilului 
este măsurat, fără excepție, în ceea ce privește modul în care 
poate contribui la optimizarea dezvoltării durabile. În plus față 
de propulsie, acest lucru se aplică în special gestionării corecte 
a energiei, proprietăților aerodinamice și reducerii masei prin 
construcție ușoară inteligentă. Noul model iX demonstrează 
impresionant modul în care această abordare holistică este 
transferată într-o nouă eră a mobilității individuale. Inovațiile 
create ca parte a Efficient Dynamics au fost întotdeauna 
disponibile standard pentru toate modelele noi. În acest fel, 
BMW Group a reușit să reducă consumul flotei și emisiile 
corespunzătoare de CO2 cu peste 40% între 2007/2020. 

Măsurile luate sporesc atractivitatea gamei de modele în ceea ce 
privește economia și plăcerea de a conduce. Dezvoltarea către 
o durabilitate mai mare – declanșată de Efficient Dynamics – 
primește un plus de dinamică prin electrificarea consecventă a 
portofoliului de sisteme de propulsie. Obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale BMW Group pentru viitorul apropiat sunt în mod 
corespunzător ambițioase. Până în anul 2030, emisiile de CO2 
în faza de utilizare a automobilelor vor fi reduse cu peste 40%/
kilometru parcurs (comparativ cu 2019). Brandul BMW i a 
jucat întotdeauna un rol de pionierat în domeniul mobilității 
electrice în ceea ce privește orientarea holistică către dezvoltare 
durabilă. Originile sale stau în project i, care a fost demarat 
în cursul anului 2007, constituind un punct de plecare pentru 
dezvoltarea unui model de serie conceput de la început pentru 
mobilitate pur electrică în aglomerările urbane. Cu modelul 
BMW i3 intrat pe piață în 2013, constructorul german rămâne 
simbolul mobilității urbane premium fără emisii locale.
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ALEXANDRU ȘEREMET
PR & Corporate Communication
BMW Group România

Ce înseamna modelul iX pentru BMW?
Pentru a inova este necesar să te eliberezi de 
orice restricții. BMW i este divizia care are 
independența totală de a inova, eliberată de 
orice restricții ale unor modele existente. Pentru 
BMW i am abordat materiale noi, am dezvoltat 
soluții și procese de fabricație noi, am inovat 
în ceea ce privește conceptele de automobil și 
soluții de sisteme de propulsie. Modelele BMW 
i sunt adevărate concept car-uri produse în 
serie, iar tehnologia dezvoltată pentru BMW 
i este ulterior preluată de întreaga gamă de 
modele BMW Group. Astfel, BMW este primul 
producător de automobile care folosește fibra de 
carbon în volume mari, la scară industrială. În 
ceea ce privește sistemul de propulsie electrică, 
am ajuns deja la a cincea generație și producem 
unele din cele mai sofisticate motoare electrice 
din industrie. Un alt exemplu important, 
farurile LASER au debutat în premieră pentru 
un model BMW i.



Cum revoluționeaza piața EV? 
Cu BMW i, BMW a avut mereu un accent puternic pe 
dezvoltarea durabilă, a venit cu materiale inovatoare, 
proces de producție curat, soluții de reciclare, totul pentru 
a asigura un impact de mediu minim dincolo de utilizarea 
automobilului. BMW iX duce efortul acesta mai departe 
cu integrarea de noi materiale și noi soluții de fabricație. 

Ce aduce nou în segment? 
BMW iX vine cu multe inovații – de la noi soluții de 
fabricație, noi materiale, până la cea mai inteligentă 
platofrmă de senzori din lume și cea mai puternică 
platformă de procesare. Avem cel mai puternic și sofisticat 
radar, cel mai puternic sistem de camere, conectivitate 
5G și un sistem de procesare de 20 de ori mai puternic 
față de un model obișnuit. Folosind a 5-a generație BMW 
de sistem de propulsie eDrive, integrează un propulsor 
de generație nouă, care combină avantajele unui motor 
electric sincron cu o soluție pentru rotor fără pământuri 
rare, iar celulele de baterii folosesc numai 10% Cobalt. O 
altă zonă importantă de inovație este la interior – cu un 
viitor în care condusul autonom să joace un rol important 
– BMW iX prezintă noua filozofie de design, simplificat, 
clar și ergonomic, cu o ambiență interioară de lounge. 
Simplificarea este asigurată de soluții inteligente și funcții 
noi, care se integrează natural în experiența de utilizare – 
de exemplu cel mai sofisticat sistem de climatizare care ia 
în considerare numărul de pasageri din automobil.

Ce materiale sunt utilizate în construcția mașinii?  
BMW iX vine în premieră cu o combinație unică de 
carbon și o structură de aluminiu space frame pe care 
BMW a denumit-o Carbon Cage. Pentru un impact 
minim asupra mediului, BMW folosește în proporție tot 
mai mare aluminiu reciclat, în timp ce fibra de carbon 
este produsă folosind exclusiv energie din sursă hidro. La 
interior accentul este pus pe materiale sustenabile – lemn 
cu certificare FSC, piele tratată exclusiv cu extras natural 
din frunze de ulei de măsline, peste 60 kg plastic recliclat. 
Un exemplu special al grijei pentru fiecare detaliu este 
legat de materialul folosit pentru huse și covorașe: un fir 
sintetic care este produs din material rezidual de nailon 
reciclat într-un proces special dezvoltat. Materialul sursă 
pentru aceasta include plase de pescuit recuperate din 
mare, împreună cu pardoseli uzate și deșeuri reziduale 
de la fabricarea materialelor plastice. Aceste deșeuri sunt 
reintroduse în ciclul materialelor reutilizabile într-o 

instalație specială din Ljubljana (capitala Sloveniei). 
Pentru aceasta, materialul este descompus mai întâi în 
componenții săi chimici și apoi procesat pentru a produce 
granule de nylon. Materialul Econyl rezultat constituie 
baza pentru realizarea huselor de podea și a covorașelor 
din BMW iX. Pe lângă faptul că ajută la conservarea 
resurselor, utilizarea Econyl servește și la reducerea 
emisiilor dăunătoare climei. Procesul de fabricare a 
plasticului reciclat emite cu aproximativ 80% mai puțin 
CO2 decât producția convențională de nylon pe bază de 
petrol. O mențiună specială trebuie făcută și în legătură 
cu o serie de butoane (cum ar fi cele pentru reglarea 
scaunelor), care sunt fabricate dintr-o sticlă specială 
pentru o notă unică de sofisticare.

Cum este vazută dezvoltarea în viitor? 
Ne concentrăm acum pe lansarea modelului. Este primit 
cu mare interes pe piață și deja avem un număr important 
de comenzi ferme cu mai bine de trei luni înainte de 
lansare. Următorul pas important în evoluția modelului 
este lansarea primei versiuni M pentru un SUV electric – 
BMW iX M60.
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BMW iDrive
Interacțiunea Om/Automobil

Viitorul aparține interacțiunii dintre Om/Automobil. 
Este esența filozofiei BMW, experiența de utilizator fiind 
în mare măsură modelată de noul sistem iDrive. Un aspect 
care se vede în cea mai recentă generație a sistemului de 
afișare și control, care realizează interacțiunea dintre 
conducător și automobil în viitorul digital. Cu noul 
sistem de operare BMW 8, o nouă generație de afișaje, 
comenzi, software și rețele de prelucrări de date deosebit 
de puternice pun bazele pentru ca modelul iX să devină 
un partener inteligent și proactiv. Astfel, operarea 
intuitivă și multimodală devine un dialog natural între 
om și automobil, care are ca obiectiv alinierea tuturor 
funcțiilor controlate prin BMW iDrive întrun mod 
ergonomic și precis. Noul sistem iDrive este proiectat 
cu accent pe interacțiune prin dialog, utilizând 
limbajul natural și operarea tactilă. Inovațiile care pot fi 
experimentate imediat constau în capacitățile extinse ale 
Asistentului Personal Inteligent, care acum ia contact cu 
pasagerii sub forma unui nou design grafic, precum și 
pe ecranul central curbat, care este o unitate de monitor 
de informații și display central pentru conducător și care 
reprezintă noul sistem de afișare complet digital a noului 
iX. Totodată, noile My Modes creează momente unice 
în timpul condusului printr-o interacțiune completă a 
celor mai variate funcții, care rezultă dintr-o combinație 
de proprietăți ale automobilului și ambianța interioară 
adaptată situației respective. My Modes pot fi apelate 
foarte ușor folosind o comandă vocală, un buton special 

creat pe consola central – care înlocuiește Driving 
Experience Control la BMW iX – sau prin comanda 
tactilă în meniul My Modes de pe displayul central. Cele 
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trei moduri PERSONAL, SPORT și EFFICIENT sunt 
disponibile la noul iX. Acestea pot fi utilizate pentru 
a activa setări specifice pentru sistemul de propulsie și 
șasiu, stilul de prezentare al monitoarelor, schema de 
culori a luminii ambientale, sunetul propulsiei și lățimea 
spătarului scaunelor. Interesantă este integrarea extinsă 
Apple CarPlay în iDrive, aceasta permițând clienților să 
utilizeze un număr mare de funcții în automobil în forma 
familiară de pe smartphone-ul lor. O inovație importantă 
este că, atunci când este utilizat Apple CarPlay, harta de 
navigație Apple Maps nu este afișată numai pe displayul 
central, ci și pe monitorul de informații al ecranului central 
curbat. Informațiile de navigație corespunzătoare pot fi 
văzute și pe Head-Up Display când orientarea pe traseu 
este activă. În 2022, utilizarea Apple Maps va fi extinsă 
pentru a include o funcție specială pentru automobilele 
pur electrice. Dacă distanța până la destinație este mai 
mare decât autonomia rămasă a automobilului, o oprire 
de încărcare este planificată automat în Apple Maps, iar 
traseul este ajustat în consecință.
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DESIGN EXTERIOR
Semnal pentru o nouă eră
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BMW iX este construit ca un Sports Activity Vehicle (SAV) 
modern, cu un limbaj de design minimalist și suprafețe 
simplificate. Designul impunător este modelat de un număr 
mic de linii precise și conferă automobilului un aspect 
puternic, robust și clar definit. Un limbaj care se concentrează 
pe funcționalitatea BMW iX ca un automobile fără emisii 
locale și care oferă spațiu pentru o mobilitate confortabilă 
în viața de zi cu zi sau în timpul călătoriilor. Cu dimensiuni 
exterioare de 4.953 mm (lungime), 1.967 mm (lățime) și 
1.695 mm (înălțime), vehiculul combină funcționalitatea 
unui X5 cu prezența dinamică a unui X6, precum și cu aspectul 
expresiv al X7. Automobilul reinterpretează proporțiile 
puternice ale unui SAV de mari dimensiuni. Datorită liniei 
cursive a acoperișului – lungime & lățime – noul iX este 
comparabil cu un model X5, înălțimea sa fiind aproximativ 
la fel cu cea a unui vehicul X6. Totodată, dimensiunile 
roților amintesc de modelul X7. Un ampatament care 
măsoară exact 3.000 mm și ecartamente largi – puntea față 
și spate – oferă o platformă ideală pentru reglarea șasiului 
care îmbină confortul luxos și caracteristicile sportive în 
viraje. Limbajul de design independent al automobilului 
optimizează și eficiența aerodinamică, care are un efect 
pozitiv asupra autonomiei. De asemenea, aspectul puternic 
al noului iX este subliniat și de designul redus al suprafețelor 
sale. Utilizarea minimalistă a liniilor și suprafețele generoase 
modelate inspiră precizie și siguranță. Liniile sunt 
precise, în timp ce structura clară și contururile aproape 

dreptunghiulare din zona pasajelor roților creează impresia 
unei caroserii impunătoare. Designul minimalist îndreaptă 
privirea spre detalii construite cu precizie, care accentuează 
caracterul sofisticat, identitatea mărcii și aerodinamica 
optimizată care definesc noul model iX. Partea frontală îi 
conferă o prezență marcantă. Grafica BMW caracteristică – 
o combinație între grila distinctă a mărcii și farurile duble 
familiare – a fost interpretată într-un stil futurist. În centrul 
părții frontale se află grila proeminentă, accentuată vertical, 
a cărei suprafață are o structură piramidală tridimensională. 
Privit din lateral, limbajul de design al noului iX accentuează 
stilul modern și foarte distinctiv al modelului SAV full-
electric. Sculptura minimalistă a suprafețelor creează o 
caroserie atletică, al cărei aspect simplu este evidențiat de 
numărul mic de linii definite cu precizie. Un element de 
design exterior distinctiv al modelelor BMW i (în grafica 
geamurilor laterale și tranziția spre partea spate) apare aici în 
formă actualizată. Totodată, partea din spate este modernă, 
minimalistă și foarte atrăgătoare. Aerodinamica noului iX 
este îmbunătățită și mai mult de curgerea aerului peste 
plafon până la marginea acestuia, dar și de difuzorul atent 
definit aerodinamic. Hayonul nu are articulații de separare 
și se extinde pe tot spatele, prezentând suprafața expresivă 
cu un efect spectaculos. Camera de marșarier este integrată 
discret în inelul negru al logo-ului BMW mare poziționat în 
centrul hayonului.
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DESIGN INTERIOR
Echipamentele creează spațiu 

După cum ne-a obișnuit contructorul, design-ul interior 
– și ambianța în ansamblul ei – se situează la un nivel 
foarte ridicat. În ce privește noul model iX, acesta se 
caracterizează prin rețeaua de monitoare complet digitale 
a ecranului central curbat, cea mai recentă generație a 
sistemului de operare iDrive, arhitectură inovatoare pentru 
cockpit și consola centrală cu volan hexagonal. Totodată, 
se remarcă o reducere cu 50% a numărului de butoane 
și comutatoare. La acestea se adaugă materialele durabile 
și noi principii de design, precum Shy Tech. Evident, 
designul progresiv al interiorului contribuie semnificativ 
la noua experiență de condus. Caracterul premium luxos 
al noului iX se reflectă și în opțiunile extinse și variate 
de personalizare. Cu echipamente opționale sofisticate, 
inclusiv Head-Up Display, sistem de sonorizare Bowers 
& Wilkins Diamond Surround și acoperișul panoramic 

din sticlă cu umbrire electrocromatică, îmbunătățesc 
atât confortul, cât și funcționalitatea în traficul cotidian, 
precum și călătoriile pe distanțe lungi. Opțiunile de 
înaltă calitate și alegerea a trei universuri interioare oferă 
clienților libertate atunci când doresc să-și configureze 
modelul iX (în funcție de stilul personal). Spațiul este 
generos, în interior regăsind o selecție de materiale de înaltă 
calitate, scaune nou dezvoltate și extinderea extraordinară 
a acoperișului panoramic din sticlă, detalii care creează 
o ambianță de lux specifică unui lounge. Accentul este 
pus pe oameni și nevoile lor, tehnologia manifestându-se 
doar atunci când este necesară. Acest lucru o face intuitiv 
de utilizat, mai degrabă decât să pară prea complexă. 
Designul interior transmite un sentiment de siguranță 
și familiaritate și generează un nou tip de legătură între 
pasageri și automobil. Afișajele și comenzile sunt reduse 
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până la esențial, consolidând suplimentar impresia unui 
habitaclu simplu care oferă un loc de relaxare. Abordarea 
Shy Tech pentru interior poate fi văzută într-o serie de 
caracteristici, inclusiv difuzoare integrate discret, guri de 
aerisire sculptate elegant, suprafețe încălzite și încastrarea 
discretă a proiectorului BMW Head-Up Display în panoul 
de instrumente, astfel încât devine aproape invizibil. 
Volanul cu formă hexagonală, un comutator oscilant 
pentru selectarea modului de funcționare a sistemului de 
regenerare și treptei de marșarier, ecranul central curbat 
BMW – care face parte din noua generație a sistemului 
de operare BMW – toate sunt elemente distinctive care 
definesc abordarea futuristă. La dispoziția clienților se află 

trei variante de design, fiecare putând să-și individualizeze 
mașina în funcție de preferințe. Aceste variante includ 
materiale și culori specifice pentru suprafețele scaunelor, 
panourile ușilor din cotiera consolelor centrale și partea 
superioară a tabloului de bord. În acest fel există universuri 
unice de design și culoare, fiecare cu caracteristicile sale.

“Am creat un design interior modern, 
cald și minimalist, cu un sentiment deosebit de spațiu”

Domagoj Dukec, directorul BMW Design.

imagine
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DURABILITATE
Utilizarea energiei verzi 

BMW este una dintre mărcile care au îmbrățișat rapid 
dezvoltarea și producția sustenabilă. Cu gândul la un viitor 
mult mai curat, dezvoltarea durabilă a constructorului 
german de automobile premium a fost, încă din prima zi, un 
element permanent al caracterului mărcii BMW i. Utilizarea 
responsabilă a resurselor de-a lungul lanțului de valori și 
minimizarea amprentei de carbon a unui produs în toate 
etapele ciclului său de viață stau la baza abordării inovatoare 
a mobilității premium (susținută de modele i). Acest concept 
atot-cuprinzător a fost implementat mai riguros ca oricând 
în dezvoltarea și producția noului model iX. Amprenta 
de carbon rezultată este menționată într-un document de 
validare aprobat de auditori independenți. Certificatul pentru 
modelul iX xDrive40, de exemplu, arată că impactul asupra 
mediului este cu aproximativ 45% mai mic decât cel al unui 
Sports Activity Vehicle. Numai în lanțul de aprovizionare, 
utilizarea energiei verzi pentru producția de baterii și 

utilizarea sporită a materialelor secundare reduce emisiile de 
CO2 cu 17% în comparație cu producția de automobile în 
care aceste măsuri nu sunt implementate. Pasul important 
realizat de marca BMW i a ajutat constructorul să revendice 
titulatura de cea mai de succes și durabilă companie din 
lume în domeniul mobilității premium. Pentru a realiza acest 
deziderat, s-au făcut progrese într-o mare varietate de domenii 
care urmăresc producția și utilizarea automobilelor de la toate 
mărcile BMW Group. Măsurile de optimizare a dezvoltării 
durabile sunt definite pentru fiecare model și acoperă toate 
fazele – de la design și extragerea materiilor prime, trecând 
prin fabricare și utilizare, până la reciclarea ulterioară. “În loc 
să transmitem responsabilitatea către rețeaua de furnizori, 
ne asumăm responsabilitatea împreună cu furnizorii noștri 
direcți”, explică Dr. Andreas Wendt, membru al Consiliului 
de Administrație al BMW AG, responsabil pentru achiziții și 
rețeaua de furnizori.

„Ne folosim anii de experiență și creăm 
procese pentru a obține o trasabilitate mai mari”

Dr. Andreas Wendt



22

BMW iX | În era mobilității sustenabile



23

BMW iX | În era mobilității sustenabile

VILLA d’ESTE
Despre eleganța electrică

Villa d’Este a fost prilejul reîntâlnirii cu noul model BMW iX. 
Prezentat în România la mijlocul acestui an, într-un cadru mai 
mult decât sugestiv – Institutul ELI-NP (Măgurele), în sala 
experimentală unde s-a măsurat cel mai puternic impuls laser 
din lume – BMW iX a fost pentru mine întâlnirea cu unul 
dintre cele mai frumoase și sofisticate automobile din lume. 
A doua întâlnire avea să se producă la München, cu ocazia 
participării la un eveniment asociat cu IAA Mobility, locul unde 
am putut să-l văd rulând pe străzile capitalei land-ului Bavaria. 
Una dintre cele mai germane mașini (dacă mă pot exprima așa) 
văzute vreodată. Ajuns la ediția 2021 a Concorso d’Eleganza – 
Villa d’Este (Cernobbio), am avut la dispoziție suficient timp 
pentru a studia detaliile acestui vehicul. Cum totul răul se duce 
spre bine, în ciuda vremii potrivnice, trebuie să remarcați cât 
de bine a pus ploaia în valoare acest spectaculos vehicul (foto 
stânga). Expus pe malul Lacului Como, în apropiere de locul 
unde defilau mașinile înscrise în concurs, vehiculul electric 
ne-a întâmpinat cu design-ul său inovator. Cum timpul mi-a 

permis, am căutat să observ cât mai mult din detaliile mașinii. 
Spre exemplu, construcția elegantă a caroseriei este una hibridă, 
folosindu-se diferite aliaje din metal și CFRP (plastic întărit 
cu fibră de carbon), în funcție de locul unde se pretează cel 
mai bine acest material. Grila față, distinctivă, este realizată din 
material plastic și capabilă de auto-reparare în caz de zgârieturi 
fine (cauzate de nisip sau pietre de mici dimensiuni). Interiorul 
este dominat de ecranul curbat are înglobează afişarea centrală 
şi de bord. Experienţa din interiorul vehiculului este completată 
de un design simplificat, de tip lounge, care combină materiale 
sofisticate şi sustenabile, aşa cum este plasticul reciclat sau 
lemnul. Regăsim aici și unul din elementele remarcabile în 
design-ul mărcii: volan trapezoidal, un punct care marchează 
transformarea revoluţionară BMW iX. Pun punct scurtei 
descrieri, cu mențiunea că BMW iX este genul de vehicul care 
se integrează perfect în peisajul din Cernobbio, eleganța și 
luxul afișat fiind în ton cu vilele spectaculoase presărate de-a 
malurilor lacului Como.



BMW iX xDrive40: consum de energie, în kWh/100 km: 21–19.4, emisii CO₂, în g/km: 0.

T H E iX


