ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﺑﯽ ام و ﺳﺮی  ۳ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯽ ام و ﺳﺮی  3ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ  G20در ﺳﺎل  2018ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﺣﺎل ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از اﺗﺎق اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﺎﻻی
اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮی  3ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯽ ام و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ C
ﮐﻼس و ﺟﮕﻮار  XEرﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی و داﺧﻠﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﺳﺮی  3ﺑﻪ ﺑﺮادرﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن  5و  7ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﯽ ام و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ در اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺲ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و اﺳﭙﺮت ﺑﻮدن آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﺑﯽ ام و ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮ آن را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در
واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯽ ام و در ﺣﺎل دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن راﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آﺋﻮدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯽ ام و ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ را ﺑﺮ روی
ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽ ام و ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ آﺋﻮدی و ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﻨﺪ .روﯾﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺮی  5دﻧﺒﺎل ﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺼﺮی و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت داﺧﻞ اﺗﺎق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﯽ ام و ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ،ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﺧﻮد را در
ﯾﮏ رده ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﭙﺮت  ،Mﺗﺮﻣﺰﻫﺎی اﺳﭙﺮت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻟﻮﮐﺲ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد.

ﺑﯽ ام و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮری ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  100ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  Co2ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺗﻮر  3ﺳﯿﻠﻨﺪر 1.5
ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ ﺷﺪه  136اﺳﺐ ﺑﺨﺎری را در اﯾﻦ ﻧﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺪل را 316i
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺪل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪل ﻫﺎی  2ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت
 265اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﻣﺪل  3ﻟﯿﺘﺮی  6ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  365اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ  M3و  M4ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﺗﻮر  6ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺧﻄﯽ ﺗﻮرﺑﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  500اﺳﺐ ﺑﺨﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﺮادارن ﺑﺰرگ ﺗﺮ در اﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﺳﺮی  3اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﭘﺎرک ﮐﻨﺪ ،ﻻﯾﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ و در ﯾﮏ ﻻﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﻣﺰﮔﯿﺮی

ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﻣﺰﮔﯿﺮی و ﺣﺮﮐﺖ در ﺣﯿﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ را
ﻧﯿﺰ دارد.

ﺑﺮﺧﻼف  Cﮐﻼس ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ،در ﺑﯽ ام و ﺳﺮی  3ﺧﺒﺮی از ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻨﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻧﺘﯽ رول ﺑﺎر و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺴﻞ دوم ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺸﺘﺎور
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر

وزن ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﺮی  3ﺧﻮاﻫﺪ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

