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T homas Ebner a fost șef de proiect pen-
tru Seria 1 și a coordonat dezvoltarea 
Seri ei 2. Este născut în România, la 

Timișoara, și a decis să ne dezvăluie detalii le-
gate de ceea ce înseamnă geneza unei mașini. 

 Cum ai ajuns să lucrezi la BMW? 
Sunt născut la Timișoara, tatăl meu era șvab din 
Ardeal, mama, româncă. Am venit în Germania 
în 1996. Toată familia mea este în Germania, 
iar după ce am venit, mi-am făcut studiile la 
Stuttgart. Apoi, am făcut practică la Porsche. 
Primul contact cu BMW l-am avut în Statele 
Unite, unde, timp de 7 luni, am lucrat la un pro-
iect. După aceea, am decis să-mi continui carie-
ra la BMW, în Germania. 

 Ce specializare ai avut în facultate? 
M-am specializat pe managementul producției. 
Este o specializare ce păstrează un echilibru în-
tre partea tehnică și cea economică. 

 Ce face un șef de produs, mai exact? 
Există o echipă care coordonează proiectul. Tot 
ceea ce ține de vânzări, de marketing, de cere-
rile din piață este responsabilitatea mea. Mai 
există și un șef tehnic, care se ocupă de coordo-
narea inginerilor. Spre exemplu, dacă eu decid 
că piața cere un anumit motor sau echipare, 
trebuie să mă duc la diverse departamente și să 
încerc să implementez viziunea mea în proiect.
 
 Cât durează acest job de șef de produs? 
Totul durează de la prima schiță până ce se 
oprește producția mașinii, la 7 ani de la lansare. 

 Descrie-ne procesul prin care se naște o nouă 
mașină, precum BMW Seria 2? 
De multe ori există deja o mașină pe piață 
și atunci avem de unde să plecăm la drum. 
De aici, ne gândim la direcția de dezvoltare,  
luând în considerare piețele cele mai mari pen-

tru produsul nostru, cum ar fi Germania sau 
China. Apoi, identificăm locurile de producție și 
investițiile necesare. Există oameni care evalu-
ează tot conceptul și procesul tehnic. În paralel 
apare și primul design. 

 Cu cât timp înainte de lansare vezi prima schiță? 
Cam cu 5 ani înainte, vezi o primă schiță. Dacă 
vorbim de o mașină ce pleacă de la zero, atunci 
Departamentul de design încearcă să-și imagine-
ze cum ar trebui să arate o astfel de mașină. 

 După cât timp faceți o analiză a performanțelor unui 
nou model pe piață? 
Trebuie să treacă 6 luni din momentul în care ai 
lansat mașina. După această perioadă se poate 
face o analiză destul de exactă, ca să vezi cum a 
fost primit modelul de public. Studiul de „early 
buyer“ pentru Seria 2 ne va oferi o imagine exac-
tă asupra a ceea ce ar trebui să modificăm. Vom 
pune accent pe aceste schimbări la facelift. 
 
 Care au fost modelele ce au intrat în aria ta de 
responsabilitate? 
M-am ocupat de modelele Seria 2, cele cu 
tracțiune spate – nu intră aici Seria 2 Active 
Tourer, care este alt proiect. S-a mers pe aceas-
tă variantă pentru că Seria 2 e dezvoltată pe 
baza Seriei 1, care a intrat tot în zona mea de 
responsabilitate. 

 Care a fost cel mai dificil lucru pe care a trebuit să-l 
faci ca șef de proiect? 
Sunt lucruri ce țin de partea tehnică, pe care noi 
credem că le cere piața și care trebuie integrate 
pe Seria 2. Vorbim aici de tracțiunea integrală 
sau diverse transmisii. Știu că sună simplu, că 
doar le luăm de la alt model, dar orice variantă 
nouă necesită 2 ani până să fie implementată. 
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viraje, prin g x factorul de accelerație, temperatu-
ra lichidului de răcire, temperatura uleiului și lista 
continuă. Sunt oferite modurile de lucru Efficient 
Dynamics, Sport Mode și Race Mode.

Chiar dacă dimensionarea interiorului are 
limite clare, M235i nu intră nicidecum în cate-
goria automobilelor claustrofobice. Locurile din 
față sunt chiar mai spațioase decât s-ar zice pri-
vind mașina pe dinafară, iar în spate pot lua loc în 
condiții convenabile doi adulți. Volumul portbaga-
jului măsoară 390 de litri, valoare mai mult decât 
decentă, însă accesul este strâmt.

În anul 2014, BMW M235i readuce în atenția 
publicului sportivitatea clasică (motor față/trac-
țiune spate) susținută prin intermediul tehnicii 
de vârf actuale, sub forma unui coupé atletic, cu 
linii compacte. Automobilul e perfect compatibil 
cu utilizarea cotidiană, dar nu se adresează defel 
celor care vor să fie văzuți într-o mașină sport,  
ci celor care vor să o conducă.

Text: Alex Șincan. Foto: Radu Chindriș

BMW M235i

Preț (euro)  46.810

Concurenți:   Audi S3, Mercedes A 45 AMG

Putere maximă (CP/rpm) 327/5800

0–100 km/h (s) 4.8

Viteză maximă (km/h) 250

Consum mediu ECE (l/100 km) 7,6

Emisii CO2 (g/km) 176

Propulsie Benzină turbo L6, 2979 cmc, cuplu maxim  
450 Nm/1300–4500 rpm, cutie automată cu 8 trepte, 
tracțiune spate

Caroserie Coupé cu 4 locuri. L x l x h 4454 x 1774 x 1408. 
Ampatament 2690 mm. Volum portbagaj: 390 l. Masă la 
gol: 1455 kg

DATE TEHNICE

BMW M235i constituie un exemplu 
remarcabil despre cum se poate 
pune tehnologia avansată în slujba 
unui concept sportiv clasic fără 
ca rezultatul să fie un automobil 
„freak“. Pe lângă impresionantul 
potențial sportiv, se cere a fi 
menționată și compatibilitatea  
cu utilizarea cotidiană.
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