
Deși te simți ca într-
un suV, dinamica dă 
impresia unei mașini 
mult mai mici.
în materie de confort, dar nu-i cazul. Transmisia 
automată știe să urnească mașina și foarte lin de 
pe loc, nu doar în trombă, iar amortizoarele sunt 
mai mult decât decente din punctul de vedere al 
confortului pe denivelările mici, chiar și în cazul 
unor jante pe 20 de inchi. Există și un mod de 
rulare Eco Pro, care anesteziază ușor propulso-
rul și permite decuplarea acestuia de la transmi-
sie în vederea evitării frânei de motor nedorite, 
îmbunătățind astfel consumul.

Noul BMW X6 va fi disponibil la vânzare 
chiar din prima parte a lunii decembrie, iar  ofer-
ta va mai include versiunile xDrive 30d (3 litri, 
258 CP, 560 Nm, 0–100 km/h în 6.4 secunde) și  
xDrive 50i (4,4 litri, 450 CP, 650 Nm, 0–100 km/h 
în 4.8 secunde).  În primăvara anului 2015, gama 
va fi extinsă cu xDrive35i (306 CP) și xDrive40d  
(313 CP). Prețul de bază, corespunzător versiu-
nii xDrive30d, este de 70.184 de euro, în timp ce 
modelele M50d și xDrive50i sunt disponibile la 
92.628 de euro, respectiv 90.762. Cu toate astea,  
o mașină echipată generos, cum și cea din acest 
test, trece de 120.000 de euro. Având în vedere 
aceste cifre, cred că este cât se poate de clar că 
BMW X6 reprezintă o declarație incontestabilă a 
solvabilității proprietarului.
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Interior întâlnit și la celelalte modele 
din gamă, dar aici accentul cade ceva 

mai mult pe sportivitate.

Deși s-ar putea să rămână neînțeles 
de o parte a publicului, BMW 
X6 nu poate fi blamat din cauza 
caracteristicilor sale intrinseci. 
Este dinamic, dar nu sacrifică total 
confortul, are alură de coupé, însă 
păstrează suficient spațiu la cap 
pentru locurile spate și accelerează 
rapid, dar nu consumă exagerat. 
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Cutie automată cu opt trepte excelentă, cu schim bări line, 
dar rapide. Cei interesați de modul în care sunt folosite 
resursele motorului pot vedea pe display-ul central.

BMW X6 M50d

Preț (euro)  92.628

Concurenți:   Porsche Cayenne S Diesel

Putere maximă (CP/rpm) 381/4000–4400

0–100 km/h (s) 5.2

Viteză maximă (km/h) 250

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

Emisii CO2 (g/km) 174

Propulsie Diesel, L 6, triturbo, 2993 cmc, cuplu maxim 
740/2000–3000 rpm, cutie automată cu 8 trepte,  
tracțiune integrală

Caroserie SUV-coupé cu 5 locuri. L x l x h: 4909 x 1989 
x 1702 mm. Ampatament: 2933 mm. Volum portbagaj: 
580–1525 l. Masă la gol: 2260 kg
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