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BMW X2 - Lajfstajlowy crossover
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Firma BMW zamknęła rok 2017 na pozycji lidera motoryzacyjnego segmentu premium. Rzadko kogo ten
sukces zaskoczył, bo taka sytuacja powtarza się już ósmy rok z rzędu. Nie zaskakuje też widok modelu i3
na naszych ulicach, bo po pierwsze auto jest absolutnie topowe pod wieloma względami, a przede
wszystkim elektryczne &ndash; czyli czyste i tanie w eksploatacji.

Należy przypuszczać, że niebawem aut tej marki będziemy widywali więcej, bowiem BMW właśnie
wprowadza model X2, a więc modnego lajfstajlowego kompaktowego crossovera. Tani nie jest, ale do
tego klienci BMW zapewne przyzwyczaili się podobnie jak i do wysokiej jakości wyrobów tej marki. Osiągi
też są niczym sobie, może nawet za duże jak na potrzeby miejskie. Ale kto nie lubi od czasu do czasu
mocniej przyspieszyć i wcale nie trzeba przekraczać dozwolonej prędkości? Silną stroną auta jest też miły
dla oka design. Sylwetka typu hatchback z lekką domieszką coupe (obniżona linia dachu) i dodatkami
offroadowymi stanowi dobrą kompozycję. Są też ciekawe akcenty designerskie dodające świeżości.
Uwagę zwraca przede wszystkim wysoka linia pasa, rozszerzające się ku dołowi &lsquo;nerki&rsquo; oraz
taki szczegół jak logo BMW na słupkach C. W ślad za linią pasa kontynuowana jest wysoka linia maski,
ale auto nie sprawia wrażenia kanciastego, ani pseudoterenowego. Wygląd najprościej jest określić jako
urokliwy, spokojny, ponadczasowy. W pierwszym okresie produkcji oferowane są trzy silniki do wyboru;
benzynowy o mocy 192 KM oraz turbodiesle o mocy 190 i 231 KM. Oba modele wysokoprężne mają
napęd na cztery koła oraz 8-stopniową skrzynię Steptronic. Model benzynowy otrzyma sportową 7biegową, 2-sprzęgłową przekładnię Steptronic. Z czasem gama silników zostanie rozszerzona o kolejne
jednostki napędowe. Wielkość wnętrza &ndash; jak na tę klasę pojazdów &ndash; nie wzbudza
zastrzeżeń, a tym bardziej wykończenie i wyposażenie. Po prezentacji statycznej nie będziemy mogli
doczekać się wrażeń z jazdy, które oczywiście przekażemy. WS

galeria zdjęć

http://mas.auto.pl

Kreator PDF

Utworzono 19 February, 2019, 00:53

