
Pentru a înlesni viața celui care utilizează frecvent 
două moduri foarte personalizate de conducere a 
mașinii, meniul Settings inclus în funcțiile siste-
mului iDrive permite alcătuirea a două moduri de 
conducere conforme preferințelor celui de la vo-
lan, numite M1 și M2. După setarea lor, selectarea 
ulterioară instantanee e posibilă prin intermediul 
butoanelor M1 și M2, situate pe spița din stânga a 
volanului multifuncțional.

Acestea fiind spuse, mai adaug că explorarea 
celor mai interesante talente ale lui M4 se poate 
face în condiții de siguranță activă și rigoare dina-
mică respectabile. Puntea din spate dispune de un 
diferențial cu alunecare limitată perfect gestionat. 
Dozarea forței motrice la roți exploatează foarte 
bine aderența disponibilă, simultan cu menținerea 
fină a unei proporții stânga/dreapta mereu favo-
rabilă stabilității. Pe de altă parte, la ridicarea pi-
ciorului de pe pedală în faza de abordare a curbe-
lor, este lăsat să se manifeste impulsul natural de 
supravirare dat de descărcarea punții din spate, 
ceea ce ajută la intrarea pe o trasă strânsă în viraj. 
Cât de mult face sistemul sistemul DSC pentru a 
asigura traiectoria impecabilă a automobilului și a 
inhiba posibilele tendințe de destabilizare îți poți 
da seama trecând în setarea MDM. Utilizarea aces-
tuia îi va arăta celui de la volan că ajungi destul de 
ușor să patinezi dacă nu dozezi atent apăsarea pe 
accelerație. În modul MDM sunt posibile drifturi 
clare, însă de amploare relativ redusă. Decupla-
rea completă a DSC-ului nu e recomandabilă fără  
o acomodare de măcar 3–4 ore în conducere spor-
tivă cu mașina. Chiar și așa, o „talpă“ prea opti-
mistă, chiar dacă nu exagerată, aplicată la ieșirea 
dintr-un viraj strâns are ceva șanse să se încheie cu 
derapaj tête-à-queue. Să nu uităm, sub capota din 
față se găsește un motor turbo cu o caracteristică 
de cuplu extraordinară pe o plajă largă de turație. 
Spre deosebire de majoritatea propulsoarelor  
turbo actuale, la care regimul maxim nu e ceva de-
osebit, cel cu supraalimentare TwinPower Turbo  

pus la punct pentru BMW M4 urcă în ture fără  
nicio urmă de ezitare până peste pragul celor 
7000 rpm (regim maxim: 7600 rpm). 

 Un alt detaliu comportamental impresionant 
pentru o mașină de stradă: când suspensia este 
reglată la maxim în scopul sportivității, înclinările 
laterale ale caroseriei în orice fel de viraj fie lipsesc, 
fie devin greu sesizabile.  Iar acesta nu ar fi singu-
rul punct de vedere din care BMW M4 se apropie 
semnificativ de caracterul competițional autentic. 
Finețea direcției, ergonomia postului de conduce-
re și susținerea laterală pe care o oferă scaunele 
urmăresc convingător aceeași idee.

Referitor la personalitatea civilă a lui BMW 
M4, merită menționat portbagajul mare, dar ale 
cărui posibilități de modulare sunt limitate. BMW 
M4 are capotă de portbagaj clasică, nu hayon 
(cum are caroseria Seriei 4 GT), din considerație 
pentru asigurarea unei rigidități structurale exem-
plare. Pasagerii de pe locurile din spate dispun de 
un spațiu generos la picioare, însă distanța dintre 
banchetă și plafon nu e deosebit de generoasă.

Preocuparea specialiștilor pentru limitarea 
masei mașinii (1497 kg) și perfecționarea grupului 
motopropulsor mai aduc și un alt beneficiu în afa-
ra sportivității: un consum redus. Cifra oficială re-
feritoare la consumul mediu este de 8,3 l/100 km.  
Aceasta nu pare neplauzibilă, cel puțin în condițiile 
unei conduceri liniștite pe drumul public. 

Text: Alex Șincan. Foto: Radu Chindriș

 decembrie 2014 69

După 30 de ani…
Proaspăt lansatul BMW M4 este succesor în linie directă al lui BMW M3/E30, primul vehicul inclus în 
lista de produse a mărcii în urma punerii la punct de către specialiștii de la BMW Motorsport-Technik. 
Debutul comercial al acestuia a avut loc în 1985, iar sub capota din față se găsea un motor aspirat cu 
patru cilindri de 2,3 litri și 195 (cu epurator catalitic) sau 215 CP (fără). Cea mai puternică versiune 
a primit un motor de 2,5 litri și dispunea de 238 CP. Cutia de viteze manuală cu cinci trepte era de 
origine Getrag. Compact și ușor, BMW M3/E30 face și astăzi o impresie bună în privința agilității și a 
performanțelor. La vremea sa, a impus respect în domeniul „sportivelor“ provenite de la mărci profilate 
pe serie mare. Accelerația de la 0 la 100 km/h se rezolva în 6.9 s (195 CP), respectiv 6.1 (238).

Nu există niciun motiv pentru care 
BMW M4 să nu fie asimilat elitei 
segmentului supersportiv. Ar fi 
straniu să spunem că M4 este un 
coupé de familie confortabil, cu  
o latură practică bine studiată și 
un consum foarte decent, însă nici 
asta nu ar fi ceva greșit. Dacă putem 
merge pe ideea că ai două mașini 

(plus unele variații) la preț de una singură, cu atât mai 
bine, deoarece M4 costă 76.508 euro (preț de bază).

c oncluzie

BMW M4

Preț (euro)  76.508

Concurenți:  Mercedes C 63 AMG Coupé, Audi RS5

Putere maximă (CP/rpm) 431/5500–7000

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, 2979 cmc, 550 Nm/1850–5500 rpm, 
cutie cu dublu ambreiaj și 7 trepte, tracţiune spate

Caroserie Coupé cu 4 locuri. Lxlxh: 4671 x 1879 x  
1383 mm. Ampatament: 2812 mm. Volum portbagaj: 445 l. 
Masă la gol: 1572 kg

Date tehnice

Cu suspensia reglată în cea mai de sus treaptă, Sport, 
înclinarea în viraje dispare aproape complet. Pasagerii 
însă nu vor aprecia fermitatea consecventă a acestui 
reglaj. Finisarea are o certă amprentă premium, 
dincolo de tipicul sportiv. Locurile din spate: spaţiu 
generos la picioare, dar limitat în zona capului.


