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esigur, identitatea mărcii este eviden-
tă în liniile designului, numai că fac-
torul „hightech“ intervine de manieră 
determinantă pentru a contura expre-

sivitatea modelelor din Seria 3. Pe acest fond, un 
pachet M nu poate decât să prindă bine. Nu se poa-
te vorbi despre o frumusețe definită în stil acade-
mic, în schimb, mesajul implicit e transmis cu ma-
ximă claritate. Ținând cont de proporțiile mașinii 
și de forma capotei, nu-i de mirare că destui din-
tre pasionații automobilelor sportive așteaptă 
cu sufletul la gură lansarea viitoarelor coupé-uri 
bazate pe platforma Seriei 3. Până atunci, ne 
putem bucura de performanțele și caracterul 
versiunii 328i în versiunea berlină, în cazul de 
față asezonată în mod inspirat cu un pachet M.

 Datele referitoare la puterea maximă și la 
valoarea de vârf a cuplului lasă impresia (atât pe 
hârtie, cât și în mers) că bavarezii nu sunt foarte 
preocupați de downsizing.  Cu atât mai bine – le 
va trece prin gând celor care iau loc la volan 
pentru a-și face o idee despre cum merge 328i. 
Fiindcă am menționat acest indicativ, notăm 
că prezența sa în denumirea mașinii reprezin-
tă o obligație în fața istoriei. Celebrele road-
stere BMW 328 de dinainte de război (apărute 
în 1936) au avut drept urmași, de-a lungul 
generațiilor mai recente, câteva remarcabile 
versiuni 328 ale Seriei 3 ale căror performanțe 
și rafinament nu vor fi uitate prea curând.

Actualul 328i cucerește prin acuratețea 
comportamentului rutier, în condițiile în care 
suspensia, direcția și frânele sale trebuie să facă 
față fără semne de slăbiciune unei caracteristici 
de cuplu impresionante, care atinge vârful încă 
de la regimuri sub 2000 rpm. Întotdeauna, răs-
punsul la comenzi este de o finețe impecabilă, 
iar punerea în evidență a aptitudinilor de supra-
virare e posibilă, presupunând gesturi ferme și 
hotărâte (BMW 328i nu se va lăsa provocat cu 
ușurință – ceea ce este bine, ținând cont că ni-
meni nu și-ar dori vreodată să scape de sub con-
trol o masă proprie ceva mai mare de 1,5 tone).

Ambianța sonoră oferită de motor este ca-
racterizată de un timbru și o amplitudine im-
presionante. Atât de impresionante, încât cei 
care regretă astăzi că sub capota lui 328i nu 
se mai află motoare de cilindree mare având 
configurația nobilă „straight-six“ vor lăsa în 
urmă gândurile nostalgice. Așadar, downsi- 
zing-ul și-a pus totuși amprenta asupra lui 328i. 
Propulsorul său turbo are doar patru cilindri și 
2,0 litri. Partea bună: consumul mediu este de 
numai 6,9 l/100 km. Cui nu-i place ideea de 
„328 cu patru cilindri“ n-are decât să nu des-
chidă capota. În rest, nu am observat nimic  
în neregulă... 
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Foarte reușită integrare stilistică pentru 
accesoriile aerodinamice pe care le 

include, printre altele, pachetul m

Alex Șincan

BMW 328i

Preț (euro)  49.400

Concurenți: Audi A4 TFSI, Volvo S60 T5

Putere maximă (CP/rpm) 245/5000

0–100 km/h (s) 5.9

Viteză maximă (km/h) 250

Consum mediu ECE (l/100 km) 6,9

Emisii CO2 (g/km) 147

Propulsie Benzină, turbo, distribuție variabilă, 4L, 1997 cmc,  
cuplu maxim 350 Nm/1250–4800 rpm, cutie automată cu  
8 trepte, trac țiu ne spate

Caroserie Berlină cu 5 locuri. L x l x h: 4625 x 1810 x  
1430 mm. Ampatament: 2810 mm. Volum portbagaj: 480 l.  
Masă la gol: 1505 kg

Date tehnice

Noul BMW 328i propune o abordare 
hightech a temei sportive, mizând pe 
un motor turbo de 2,0 litri. Rezultatul 
eforturilor pe care le-au depus 
bavarezii pentru a pune la punct 
acest model e la înălțime. Potențialul 
grupului motopropulsor nu lasă loc de 
comentarii, mai ales că este eficient 
pus în evidență prin intermediul 
excelentului comportament.

c oncluzie

Specialiștii de la BMW nu mai pot fi de mult suspectați 
că ar proiecta posturi de conducere imprefecte...

Accente roșii pe bord, conform temei sportive. Jos: 
nicio altă generație 328 nu a avut un motor atât de 
scurt (s-a trecut de la șase la patru cilindri). 


