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important aici. Direcția, oricum foarte bună și 
la precedenta generație, presupune un efort de 
acționare perfect cântărit și este foarte comuni-
cativă. Considerăm că modul în care transmite 
informații șoferului se apropie de perfecțiune, 
cel puțin în clasa medie. Doar sunetul metalic 
al motorului la turații ridicate dezamăgește, 
fiindcă timbrul grav al unui „șase în linie“ nu 
a putut fi copiat. Suntem lămuriți în privința 
propulsorului pe benzină și trecem la dieselul 
care, până acum, ne-a așteptat cuminte la boxe. 

Deși nu pare mașina ideală pentru pistă, 
320d face o figură bună. Performanțele sale 
nu sunt la fel ca ale lui 328i, însă nici nu ne 
dezamăgește, fiind agil și compensând într-o 
anumită măsură puterea mai mică printr-un 
cuplu de 380 Nm. 

La final, verificăm starea mașinilor. Frâ-
nele s-au încins puternic și fenomenul de  

fading a devenit evident. Uzura înregistrată de 
cauciucuri este similară unui rulaj de cel puțin  
20.000 km pe șosea, dar, per total, starea 
mașinilor ne permite continuarea testului pe 
drumurile publice, după o pauză pentru ră-
cirea frânelor. Dacă pe pistă benzinarul și-a 
dovedit superioritatea, în afara sa, dieselul 
este cel care iese în avantaj. Diferențele de 
performanțe dintre cele două agregate se mai 
estompează, iar consumul de carburant încli-
nă decisiv balanța. 320d obține un consum 
mediu de 8 l/100 km, față de 12 l/100 km,  
deci o diferență de 4 litri în condițiile în care 
am parcurs un traseu extraurban, dar vira-
jat și cu multe zone în urcare. Ne așteptăm 
ca această diferență să crească în cazul unui 
trafic aglomerat de oraș. Suspensiile oferă un 
bun compromis între confort și sportivitate, 
cu mențiunea că am preferat jantele de 18” cu 
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Tip motor
Capacitate cilindrică (cmc)
Putere maximă (CP/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Consum mediu ECE (l/100 km)
Emisii CO2 (g/km)
0–100 km/h (s)
Viteză maximă (km/h)
Dimensiuni L x l x h (mm)
Ampatament (mm)
Preț (euro, fără TVA)                29.500                      32.950

328i

L4
1997 

245/5000
350/1250

6,4
149
5.9
250

4624 x 1811 x 1429
2810

320d

L4
1995

184/4000
380/1750

4,5
119 
7.5
235

Motorul diesel de 2,0 l nu are mai multă putere,  
ci oferă mai mult rafinament.

Afișajul pentru consumul instantaneu indică și 
momentele în care energia de frânare este recuperată.

Portbagajul nu a crescut foarte mult, vorbim despre o 
diferență de doar 20 de litri în plus.

Poziția de condus este joasă, similară mașinilor sport.

BMW a rezolvat una dintre cele mai mari probleme ale 
vechiului model – spațiul pentru genunchi.

DETALIILE FAC DIFERENȚA, DE LA 
CUSĂTURILE TAPIȚERIEI PÂNĂ LA 

CALITATEA BUTOANELOR. 


