
 

MĂSURĂTORI

Accelerații

0–40 km/h 2.1 s
0–80 km/h 5.6 s
0–100 km/h 8.3 s
0–120 km/h 11.9 s 
0–130 km/h 14.1 s
0–160 km/h 21.9 s
0–400 m                                 17.1 s (138 km/h)
Viteză maximă 226 km/h

Consum de combustibil în test

Minim 4,6 l/100 km
Maxim 9,3 l/100 km
Mediu 6,9 l/100 km
Autonomie 826 km

Deviația vitezometrului

80 km/h 78 km/h
100 km/h 98 km/h
130 km/h 127 km/h
160 km/h 157 km/h

Frânare

de la 100 km/h rece (gol) 37,1 m
de la 100 km/h rece (încărcat) 37,5 m
de la 100 km/h cald (încărcat) 37,5 m
de la 160 km/h 96 m
de la 100 km/h pe ud 44 m
test µ-split 98 m

       bine, sub 39 m  Condiții atmosferice:
       satisfăcător, între 39,1 și 43,0 m temperatură 4°C,
       insuficient, peste 43,1 m  presiune 1012 mbari

Nivel de zgomot interior (dB(A)) 
100 km/h                            67
130 km/h                        70
160 km/h                        73 
la ralanti 46 
maxim la kickdown 72 

Teste dinamice gol/încărcat
slalom 18 m 62,9/62,5
test ISO 127,6/125,1
Test VDA
    viteză la intrare 72
    viteză la ieșire 48

DATE TEHNICE

Motor
  Specificații  4 cilindri în linie,  

montat longitudinal 
în față, common-rail, 
turbină cu geometrie 
variabilă, intercooler, 
distribuție cu lanț,

 4 supape/cilindru 
  Cilindree 1995 cmc
  Putere 184 CP (135 kW)/   
 4000 rpm
  Cuplu motor 380 Nm/ 
 1750–2750 rpm
  Alezaj x cursă 84 x 90 mm
  Raport de compresie 16,5:1

Consum norme ECE
  Urban/Extraurban/Mediu 5,9/4,4/4,9 l

Transmisie
  Cutie de viteze  automată cu 8 trepte
  Tracțiune spate
  Raport demultiplicare tr.  I – 4,17
 tr. II – 3,14
 tr. III – 2,11 
 tr. IV – 1,67 
 tr. V – 1,29
 tr. VI – 1,00
 tr. VII – 0,84
 tr. VIII – 0,67
Marșarier 3,29
Raport final  2,81

Tren de rulare
  Suspensie față  roți independente, 

tip McPherson, 
arcuri elicoidale, 
amortizoa re 
hidraulice, bară 
stabilizatoare

  Suspensie spate roți independente,  
 tip multilink,  arcuri  
 elicoidale,   amorti- 
 zoare hidraulice,   
 bară stabilizatoare
  Direcție  asistată electric
  Frâne față/spate  discuri ventilate 
  Sisteme de asistare ABS, ESP
  Pneuri 225/55 R 17 

DIMENSIUNI ȘI MASE

Caroserie sedan cu hayon
Ecartament față/spate 1541/1586 mm
Greutate la gol 1691 kg
Sarcină utilă 454 kg
 Rază de bracaj st./dr. 11,4/11,6 m 
Volum portbagaj 520–1600 l
Distribuția maselor față/spate 50,5/49,5%
Volum rezervor 57 l  
Coeficient aerodinamic CX 0,28 
Suprafață frontală A 2,31 mp 
Rezistență la înaintare CX x A 0,65

PREȚ/ECHIPAMENTE/GARANȚIE/COSTURI

Preț
Model testat                                  40.362 euro 

Echipare de bază (selecție)
   Airbaguri frontale, laterale și cortină, DTC, DSC, spoiler acționat 
automat, anvelope runflat, jante aliaj ușor de 17 inchi, funcție 
auto stop/start motor, faruri ceață, stopuri cu leduri, banchetă 
rabatabilă, volan îmbrăcat în piele, aer condiționat automat cu 
două zone, pornire motor de la buton, geamuri electrice, radio 
BMW Professional, acționare automată a hayonului

Echipare opţională (selecție)
Transmisie automată 2449 euro
Tempomat cu funcție de frânare   479 euro
Business Package 2468 euro
Advance Parking Package 2057 euro
Faruri xenon 1021 euro

Garanție
Completă 2 ani
Caroserie 12 ani anticoroziune, 3 ani vopsea
Interval de revizii dinamic (aprox. 25.000 km)

 
Costuri

Taxă de poluare 618 lei
Impozit anual 180 lei
RCA anual aprox. 700 lei

Portbagaj mai mult decât suficient
Comparativ cu Seria 3 Touring, Gran Turismo are un volum 
maxim de încărcare al portbagajului mai mare cu 

Preț de bază 40.362 euro

Concurenți:                       Audi A5 Sportback

Putere maximă 184 CP/4000 rpm

0–100 km/h 7.9 s

Viteză maximă 226 km/h

Consum mediu ECE 4,9 l/100 km

Emisii CO2 129 g/km

3 Deși seamănă cu 
sedanul Seria 3, 
versiunea Gran 
Turismo are toate 
elementele de 
caroserie noi.
3 Spațiu generos 
pentru toți 
pasagerii și acces 
îmbunătățit
3 Portbagaj 
încăpător și cu o 
modularitate bună

  Spațiu mulțumi- 
tor pentru pasa-
geri și acces bun

  Portbagajul 
generos are o mo-
dularitate bună 

  Motor performant, 
dar economic

  Schimbări line 
și prompte ale 
transmisiei

 
PLUS

  Preț și dotări 
opționale 
scumpe

 Poziție la volan  
      mai ridicată
  Perioadă de 

garanție scurtă
  Zgomot la rulare 

cam ridicat
 Suspensii destul      
     de ferme

 
MINUS!!!!!

➊ spaţiu genunchi    915–1175 mm
➋ înălţime interioară faţă 980 mm
➌ înălţime interioară spate 940 mm
➍ lăţime interioară faţă   1485 mm
➎ lăţime interioară spate   1465 mm 

   FIȘĂ TEHNICĂ   BMW 320d Gran Turismo
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Seria 3 Touring

Seria 3 Gran Turismo

➏ șezut faţă 555 mm
➐ șezut spate 535 mm
➑ distanță de confort 635–905 mm

Chiar dacă vizează un confort 
superior oferit pasagerilor, 
Seria 3 Gran Turismo nu 
neglijează deloc specificul 
sportiv al mărcii. Comparativ 
cu celelalte versiuni ale gamei, 
locurile din spate au mai mult 
spațiu și un acces superior, iar 
portbagajul este mai mare și 
are o modularitate bună. 

Alex Șincan

C

Volum portbagaj  
520 –1600 l

Diesel rafinat, puternic, cu dezvoltare omogenă 
a cuplului motor și silențios. Transmisia 
automată cu opt rapoarte este foarte discretă și 
promptă în schimbarea treptelor de viteză.
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L x l x h: 4824 mm x 1828 mm x 1508 mm
Ampatament: 2920 mm

Jante din aliaj 
la prețuri  
de vară
Suntem în plin sezon estival, iar 
jantele din aliaj sunt la mare căutare, 
mai ales cele cu design atractiv și 
un preț excelent. Intră pe janta.ro 
și alege-ți jantele din aliaj potrivite 
mașinii tale, iar noi îți oferim un preț 
excelent. Spre exemplu, modelul 
ENZO R are un preț care începe de 
la 68 de euro, cu TVA inclusă, și arată 
fantastic pe automobilul tău Dacia 
sau Renault. Sau poate ceva mai 
sofisticat, precum DEZENT V Dark de 
15 inchi, cu un preț de la 81 de euro, 
cu TVA inclusă, care se potrivește 
acelorași mărci și are zece spițe suple 
și linii atractive, evidențiate de zonele 
vopsite în negru. Iar asta nu este tot, 
pentru că, dacă deții un automobil 
Volkswagen sau Škoda, poți alege 
DEZENT RE, care, pentru 89 de euro, 
cu TVA inclusă, va aduce mașinii tale 
16 inchi de frumusețe exterioară. Și 
lista poate continuă cu restul mărcilor 
auto, deoarece jantele AEZ, DOTZ, 
DEZENT și ENZO reprezintă o ofertă 
completă, pentru toate gusturile și 
mărcile de automobile. Dacă vrei mai 
multe detalii, intră pe www.janta.ro și 
accesează configuratorul nostru.


