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Fiind ceva mai grea, Seria 4 
Cabriolet nu are incisivitatea 
dinamică a coupé-ului, dar tot 
te încântă cu ținuta de drum 
sportivă. Motorul versiunii 428i 
are o poftă nebună să se tureze 
și consumă cumpătat. În plus, 
hard topul inteligent asigură  
o utilitate decentă.

C ONCLUZIE

BMW 428i CABRIOLET

Preț (euro)  51.336

Concurenți:  Audi A5 Cabriolet,  
 Mercedes E-Class Cabriolet

Putere maximă (CP/rpm) 245/5000–6500

0–100 km/h (s) 6.4

Viteză maximă (km/h) 250

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

Emisii CO2 (g/km) 154

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

Caroserie Cabrio cu 4 locuri. L x l x h: 4638 
x 1825 x 1384 mm. Ampatament: 2810 mm.  
Volum portbagaj: 220/370 l.  
Masă la gol: 1775 kg

DATE TEHNICE

spate poate aduce și un pic de spectacol pe 
ieșirea din viraje, atunci când se rulează pe mo
dul Sport+ al sistemului Driving Dynamics. De 
asemenea, impresionează eleganța pe care o ara
tă decapotabila bavareză atunci când se rulează 
la limită. Chiar și aproape de momentul pierderii 
ușoare a aderenței, ai un sentiment reconfortant 
de siguranță, iar feedbackul general foarte bun te 
pune din timp în gardă atunci când entuziasmul 
te împinge să faci lucruri ce eludează legile fizicii.

 Motorul Twin Turbo cu cilindreea de 2,0 litri 
are o poftă incredibilă de a urca în ture și oferă  
245 CP și un cuplu motor maxim de 350 Nm.  Tot 
acest bagaj de putere este exploatat eficient de 
transmisia automată cu opt trepte marca ZF, 
re cunoscută deja pentru promptitudinea în 
schimbarea rapoartelor și confort. Șoferul are 
la dispoziție un set de padele pentru schimbarea 
manuală a treptelor, dar acest lucru nu e o necesi
tate nici în sesiunile de condus rapid, transmisia 
automată intuind bine raportul adecvat, de parcă 
ar cunoaște dinainte configurația drumului. De 

asemenea, propulsorul punctează bine inclusiv 
la consumul de combustibil, afișând în viața reală 
o medie de aproximativ 7,5–8 l/100 km, cu puțin 
peste un litru față de cea indicată în datele tehni
ce. E drept, sunetul nu îl egalează pe cel al unui 
„șase în linie“, dar este destul de incitant.

Ca preț, decapotabila e mai scumpă decât co
upéul cu peste 7500 de euro. Cu alte cuvinte, aces
ta este prețul care trebuie plătit pentru a putea rula 
sub cerul liber fără a simți că pierzi vreo caracte
ristică importantă pe care o are de oferit coupéul. 
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La apăsarea unui buton, elementele hard topului 
se ridică pentru a facilita accesul la cei 220 de 
litri rămași disponibili.


