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NOUL MOTOR SUPRAALIMENTAT RĂSPUNDE 
BINE LA ORICE TURAȚIE ȘI ARE UN CONSUM 
DECENT, RAPORTAT LA PERFORMANȚE.

vreme cât sistemele electronice de stabilitate sunt 
active, nu trebuie să stai cu grija unui posterior 
prea nărăvaș. Frânele ceramice opresc cu o forță 
incredibilă și sunt andurante pe circuit, însă pe 
drumurile publice, unde nu prea este recomandat 
să frânezi mereu la capacitatea lor maximă, aces-
tea sunt ușor mai pretențioase la dozaj. Indiferent 
de setarea aleasă, direcția nu are secrete față de 
cel de la volan referitor la aderența roților din față, 
principala diferență între cele trei moduri de lucru 
fiind dată de tăria cu care trebuie rotit volanul. În 
plus, mașina îi transmite multă încredere celui de 
la volan, greșelile acestuia fiind tratate cu oareca-
re indulgență, și nu penalizate prompt și cu reacții 
evidente, ca la vechea generație. 

Din fericire,  în ciuda comportamentului destul 
de ascultător și foarte exact, distracția nu a fost în-
locuită de o eficiență rece!  E suficient să renunți la 
supervizorii electronici și mașina începe să prindă 
viață. Ieșirile din viraj devin mai rapide și tendința 
supraviratoare își face simțită prezența destul de 
clar, iar glisadele spectaculoase se obțin printr-o 
simplă apăsare mai hotărâtă a accelerației. Deci, 
deprinderile aproape huliganice ale generației tre-

BMW M4 Coupé

Preț (euro)  80.613

Concurenți:  Mercedes C 63 MAG, Audi RS5,  
 Porsche 911 Carrera S

Putere maximă (CP/rpm) 431/550–7300

0–100 km/h (s) 4.1

Viteză maximă (km/h) 250

Consum mediu ECE (l/100 km) 8,3

Emisii CO2 (g/km) 194

Propulsie Benzină, L6, turbo, 3000 cmc, cuplu maxim  
550 Nm/1850–5500 rpm, cutie cu dublu ambreiaj și 7 trepte, 
trac țiu ne spate

Caroserie Coupé cu 4 locuri. L x l x h: 4671 x 1870 x  
1383 mm. Ampatament: 2812 mm. Volum portbagaj: 445 l.  
Masă la gol: 1612 kg

DATE TEHNICE

Noile BMW M3 și M4 pot 
îmbrăca hainele unei mașini 
de zi cu zi în cursul săptămânii 
și combinezonul de circuit în 
weekend. Ambele ipostaze 
le prind foarte bine! Totuși, 
dinamica riguroasă, finețea și 
precizia sunt cele în fața cărora 
ne scoatem pălăria.

C ONCLUZIE

BMW M3 Sport Evo E30
(1885–1992)

Construit pentru a permite omologarea 
versiunii de competiție M3 în 
campionatul de turisme, primul model 
al acestei serii dispune de un motor 
de 2,3 litri, cu patru cilindri în linie, ce 
dezvoltă între 195 și 220 CP. Modelul 
Sport Evo are motor de 2,5 litri și 238 CP.

BMW M3 E36
(1992–1999)

Primul model cu motor cu șase 
cilindri în linie are 3,0 litri și dezvoltă 
282 CP. Acesta a fost și primul oferit 
în versiune de caroserie sedan. 
Ulterior, în 1995, cilindreea a crescut 
cu 200 cmc, până la 3,2 litri, puterea 
ajungând la 318 CP.

BMW M3 E46
(2000–2006)

A treia generație M3 dispunea de 
cel mai puternic motor aspirat din 
gama BMW. Acesta avea cilindreea 
de 3,2 litri și producea 343 CP. Pe 
lângă transmisia standard cu șase 
rapoarte, în premieră a fost oferită și 
o transmisie robotizată SMG.

BMW M3 E92
(2007–2013)

Cu un V8 aspirat, această generație 
dezvoltă 420 CP la 8300 rpm. Cu 
noua transmisie automată cu dublu 
ambreiaj, sprintul până la 100 km/h 
se realizează în 4.2 secunde, cu 0.2 
mai multe decât în cazul cutiei de 
viteze manuale. 

Patru generații care au făcut istorie 
și au aprins multe pasiuni în inimile 
iubitorilor de viteză

cute nu îi sunt străine, doar că acestea au fost mai 
bine camuflate. 

Una peste alta, BMW M3/M4 a rămas la fel 
de spectaculos, este mai rapid și a devenit mai ra-
finat. Din punct de vedere dinamic, nu are com-
plexe față de modelele de putere similară ale unor 
mărci mult mai simandicoase și mai scumpe, plus 
că oferă o polivalență rar întâlnită la o mașină 
sport pursânge. Dar nu asta este calitatea sa prin-
cipală, ci modul fenomenal în care accelerează și 
ia virajele, eficient sau... de-a latul!
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