Pelo prazer
de conduzir

NOVO BMW Z4.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENOS EMISSÕES. MAIS PRAZER DE CONDUÇÃO.

NOVO BMW Z4.

Mais informação, mais prazer de conduzir: a nova aplicação
de catálogos BMW oferece uma experiência BMW digital
e interativa totalmente inovadora. Descarregue agora
a aplicação de catálogos BMW para o seu Smartphone
ou Tablet e explore novas perspetivas do seu BMW.
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DESCOBERTA DE
CONTEÚDOS DIGITAIS:
NOVA APLICAÇÃO
DE CATÁLOGOS BMW.
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Design de roadster expressivo Dianteira ampla com
capot contínuo tipo “concha” || Grelha dupla em forma
de rim larga com novo design “Mesh” || Novo design das
luzes adaptativas LED1 com tubos dispostos verticalmente ||
Barras estabilizadoras com defletor de vento integrado.
Caráter dinâmico apelativo, equipamento confortável
Painel de instrumentos em Sensatec1, 2 || Ilhas funcionais
claramente definidas || Design do cockpit orientado para
o condutor. Performance, caráter desportivo marcante
Diferencial desportivo M1, 2 || Suspensão adaptativa M1, 2 ||
Travões desportivos M1, 2 || Comportamento em estrada
desportivo graças à direção melhorada || Baixo centro de
gravidade. Assistência ao condutor e ligação em
rede de nível superior Rede de visores constituída pelo
visor de informações e pelo conjunto de instrumentos
com visor de 10,25"3, 4 || Sistema operativo BMW 7.03, 4 ||
BMW Head-Up Display5. Uma nova interpretação
da liberdade – novo BMW Z4.
1
2
3
4
5

Disponível como opcional.
De série para o BMW M40i.
Disponível de série até 07/2019.
Disponível para o BMW sDrive20i apenas em combinação com equipamento opcional.
A qualidade da leitura é limitada com óculos de sol com lentes polarizadas. O conteúdo
apresentado depende do equipamento opcional selecionado. Requer equipamento opcional.

DESTAQUES.

Equipamento

Descubra mais com a nova aplicação de catálogos BMW. Agora disponível para o seu Smartphone e Tablet.

 Os potentes travões desportivos M1, 2 dispõem de discos de
travão de grandes dimensões
e exclusivas pinças de travão
em azul com o logótipo M.

 O novo BMW Z4 sDrive2 i está disponível na cor exterior prata
Glacier metalizada opcional e com as opcionais jantes de liga leve
BMW 77 de raios em V de 18" em cinza Ferric com pneus mistos.

 Equipamento de série

 A transmissão desportiva de
8 velocidades Steptronic3 permite
mudanças de velocidade incrivelmente desportivas, engrenadas
tanto automaticamente como de
forma manual, através da alavanca
seletora ou das patilhas de mudança de velocidade.

 Os bancos desportivos M2, 4 com apoios de cabeça integrados, assentos envolventes elevados e apoios laterais do encosto oferecem ao condutor e ao passageiro da frente um apoio lateral excelente. Adicionalmente,
os bancos podem ser ajustados à dimensão individual do corpo graças ao
ajuste da largura do encosto integrado.

 O sistema de som surround
Harman Kardon4 inclui um amplificador digital de 4 8 W, sete
canais, equalização específica
do veículo e 12 altifalantes.
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 Equipamento opcional

 O BMW Head-Up Display7
Full-Colour projeta informação
relevante para a viagem diretamente no campo de visão do
condutor.

 Novo BMW Z4 sDrive3 i com
a Versão Desportiva M, na cor
exterior azul Misano metalizada
e equipado com as opcionais
jantes de liga leve BMW 799 M
de raios duplos de 19" em preto
Jet de duas tonalidades, polidas,
com pneus mistos.

 As luzes adaptativas LED4 de tecnologia totalmente LED incluem
os indicadores de mudança de direção, as luzes de médios, as luzes
de máximos e as luzes de condução diurna para uma iluminação segura
e otimizada da estrada. O assistente das luzes de máximos e as luzes
adaptativas com distribuição variável da luz melhoram significativamente
a visibilidade na estrada à noite, permitindo uma condução mais descontraída semelhante à condução diurna.

 A luz ambiente2 cria um ambiente tranquilo e acolhedor no interior do
veículo. Estão disponíveis onze configurações de luzes predefinidas em
seis cores diferentes, com iluminação do contorno e luz ambiente no painel de instrumentos, nos revestimentos das portas e na consola central.

 Serviços Concierge, Serviços Remote ou informação de trânsito em
tempo real? Porquê escolher opcionais individuais quando pode ter tudo
junto? O Connected Package Professional5 permite-lhe usufruir destes
serviços do BMW ConnectedDrive e de testar serviços adicionais gratuitos. A duração do serviço é de três anos.

 O pack de segurança assistente de condução4, 6 inclui sistemas baseados
em câmara como o aviso de colisão e reconhecimento de peões com
ativação automática dos travões, o aviso de limite de velocidade incluindo
o aviso de proibição de ultrapassagem com pré-visualização e o aviso de
alteração de trajetória. Adicionalmente, o equipamento baseado em radar
inclui o aviso de perigo de colisão com trânsito transversal traseiro, o aviso
de alteração de faixa de rodagem e o aviso de colisão traseira.

1
2
3

Disponível apenas em combinação com a Versão Desportiva M.
De série para o BMW M4 i.
De série para o BMW sDrive3 i e BMW M4 i.

4
5
6

Requer a aquisição de equipamento opcional.
A duração do serviço é de três anos.
O desempenho do sistema pode ser limitado em condições de visibilidade reduzida ou nevoeiro.

 A suspensão adaptativa M2 pode ser ajustada eletricamente em
qualquer momento para se adequar ao piso e às condições de condução.
Os condutores podem também ajustar as características da suspensão
através do botão experiência de condução para selecionar o estilo de
condução preferido – confortável ou extremamente desportivo, com um
comportamento em estrada marcadamente mais ágil.

7

A qualidade da leitura é limitada se o condutor usar óculos de sol com lentes polarizadas.
As informações apresentadas no BMW Head-Up Display estão dependentes do equipamento. A projeção de informações poderá requerer a aquisição de equipamento opcional.

 O BMW Live Cockpit Professional com função de navegação inclui
uma rede de visualização de elevada qualidade constituída por um visor de
controlos de alta resolução de 1 ,25" que pode ser utilizado de forma tátil,
e um visor multifunções totalmente digital com as mesmas dimensões.8

8

Disponível para o BMW sDrive2 i apenas em combinação com equipamento opcional.

CORES EXTERIORES.

Equipamento

Descubra mais com a nova aplicação de catálogos BMW. Agora disponível para o seu Smartphone e Tablet.

 Equipamento de série

BMW INDIVIDUAL

 300 Branco Alpine sólida

 A96 Branco Mineral metalizada

 A83 Prata Glacier metalizada

 C37 Cinza Frozen BMW Individual
metalizada2

VERSÃO DESPORTIVA M

 475 Preto Sapphire metalizada1

 C10 Azul Mediterranean metalizada

[ Configurador BMW ] Utilize o Configurador para criar o seu BMW personalizado.
Todas as cores exteriores e equipamento atuais estão disponíveis para seleção.
Para obter informações mais detalhadas, consulte www.bmw.pt/configurador

 C34 Vermelho San Francisco metalizada1

[ Amostras de cores ] Estas amostras de cores deverão dar-lhe uma primeira impressão
das cores e materiais disponíveis para o seu BMW. No entanto, a experiência tem demonstrado que as versões impressas das cores exteriores e das cores dos estofos nem sempre reproduzem fielmente a verdadeira cor dos originais. Por isso, para se informar acerca das suas
preferências de cores, recomendamos que contacte o seu Concessionário BMW, que terá
todo o gosto em apresentar-lhe as amostras originais e em ajudá-lo nos pedidos especiais.

 C1D Azul Misano metalizada2

1
2

Disponível opcionalmente com a Versão Desportiva M e o BMW M40i.
Disponível exclusivamente para a Versão Desportiva M e para o BMW M40i.
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 Equipamento opcional

CORES INTERIORES.

Equipamento

 Equipamento de série

Descubra mais com a nova aplicação de catálogos BMW. Agora disponível para o seu Smartphone e Tablet.

TECIDO/PELE

PELE

Disponível com
 Versão Desportiva M

Combinação pele
Vernasca/Alcantara
HCNL Preto com
costuras contrastantes em azul1

Tenha em atenção que até a utilização normal a longo ou curto prazo pode provocar
manchas irrecuperáveis nos estofos. Isto pode ser causado em particular por roupa
que possa desbotar.

FRISOS
INTERIORES

Disponível com
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 Equipamento opcional

Disponível com

 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Vernasca
MAEY Branco Ivory
com costuras decorativas, cor interior:
preto

 Versão base

Frisos interiores em
prata Quartz mate.

 Versão base
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores em
alumínio com efeito
Mesh.

 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Vernasca
MAH7 Preto com
costuras decorativas, cor interior:
preto

 Versão base
 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Frisos interiores em
preto brilhante.

 Versão Desportiva M

Frisos interiores em
alumínio Tetragon.1

 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Vernasca
MAKN Vermelho
Magma com costuras decorativas,
cor interior: preto

 Versão Line Sport
 Versão Desportiva M

Pele Vernasca
MAPQ Cognac com
costuras decorativas, cor interior:
preto

 Versão base

Pele Vernasca
MASW Preto, cor
interior: preto

Tenha em atenção que a cor interior depende da cor dos estofos selecionada.

1

De série para o BMW M4 i.

JANTES E PNEUS.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS BMW.

Descubra mais com a nova aplicação de catálogos BMW. Agora disponível para o seu Smartphone e Tablet.

 Equipamento opcional
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 Acessórios

 Jantes de liga leve BMW 77
de raios em V de 18" em cinza
Orbit de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos, jantes
8 J x 18 com pneus 225/45 ZR
18 à frente, jantes 9 J x 18 com
pneus 255/4 ZR 18 atrás.1, 3

 Jantes de liga leve
BMW 798 M de raios duplos
de 18" em cinza Ferric de
duas tonalidades, polidas, com
pneus mistos, jantes 8 J x 18
com pneus 225/45 ZR 18 à frente, jantes 9 J x 18 com pneus
255/4 ZR 18 atrás.1, 6

 Jantes de liga leve BMW 768 de raios em V de 17" de elevada qualidade,
disponíveis em cinza Ferric com pneus mistos Runflat. Conjunto de rodas
completas de inverno TPMS, jantes 7,5 J x 17 com pneus 225/5 R 17 à
frente, 8 J x 17 com pneus 225/5 R 17 atrás.

 Jantes de liga leve BMW 798 M de raios duplos de 18" de elevada
qualidade, disponíveis em cinza Orbit com pneus mistos. Conjunto
de rodas completas de inverno TPMS, jantes 8,5 J x 18 com pneus
255/4 R 18 à frente, 9 J x 18 com pneus 255/4 R 18 atrás.

 Jantes de liga leve BMW 798 M de raios duplos de 18" em cinza Orbit
de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos, jantes 9 J x 18 com pneus
255/4 ZR 18 à frente, jantes 1 J x 18 com pneus 275/4 ZR 18 atrás.2, 5

 Jantes de liga leve BMW 772
de raios em V de 19" em cinza
Ferric de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos, jantes 9
J x 19 com pneus 255/35 ZR 19
à frente, jantes 1 J x 19 com
pneus 275/35 ZR 19 atrás.1, 3

 Jantes de liga leve
BMW 799 M de raios duplos
de 19" em preto Jet de duas
tonalidades, polidas, com pneus
mistos, jantes 9 J x 19 com
pneus 255/35 ZR 19 à frente,
jantes 1 J x 19 com pneus
275/35 ZR 19 atrás.4

 As tampas dos cubos das rodas flutuantes são constituídas pelo logótipo BMW, que já não roda juntamente com a jante, permanecendo fixo.
As tampas dos cubos das rodas podem ser montadas em todas as jantes
de liga leve BMW com um diâmetro do círculo de furos de 112 mm.

 As tampas das válvulas BMW de elevada qualidade em alumínio
protegem as válvulas em alumínio do TPMS de forma eficaz contra a
sujidade e a humidade. Em simultâneo, melhoram a aparência do pneu.
Com logótipo BMW.

 Jantes de liga leve BMW 8 M de raios duplos de 19“ em cinza Cerium mate de duas tonalidades, polidas, com pneus mistos, jantes 9 J x 19
com pneus 255/35 ZR 19 à frente, jantes 1 J x 19 com pneus 275/35 ZR
19 atrás.

 Jantes de liga leve BMW 799 M de raios duplos de 19“ em preto Jet,
polidas, com pneus mistos, jantes 9 J x 19 com pneus 255/35 ZR 19 à
frente, jantes 1 J x 19 com pneus 275/35 ZR 19 atrás.4

 Os tapetes em borracha BMW resistentes e de ajuste perfeito com rebordo saliente e design elegante protegem a zona dos pés contra a sujidade e a humidade. Estão disponíveis em preto e apresentam a inserção Z4
em preto prata.

 A capa de carregamento wireless permite o carregamento por indução
do iPhone™ 7 Plus da Apple. Esta inovadora capa de carregamento de telemóveis é compatível com todos os carregadores com certificação Qi e
pode também ser utilizada como capa de proteção.

 Jantes de liga leve BMW 768
de raios em V de 17" em prata
Reflex, com pneus mistos Runflat, jantes 7,5 J x 17 com pneus
225/5 ZR 17 à frente, jantes
8,5 J x 17 com pneus 255/45
ZR 17 atrás.

1
2
3

 Jantes de liga leve BMW 77
de raios em V de 18" em cinza
Ferric, com pneus mistos, jantes
8 J x 18 com pneus 225/45 ZR
18 à frente, jantes 9 J x 18 com
pneus 255/4 ZR 18 atrás.1

 Equipamento de série

Equipamento

Não disponível para o BMW M4 i.
De série para o BMW M4 i.
Disponível apenas em combinação com a Versão Line Sport.

4
5
6

Disponível apenas em combinação com a Versão Desportiva M ou para o BMW M4 i.
Não disponível para o BMW M4 i.
Disponível apenas em combinação com a Versão Desportiva M.

Descubra a vasta gama de soluções inovadoras disponíveis em várias categorias:
exterior, interior, comunicações e informação e soluções de transporte e bagageira.
O seu Concessionário BMW terá todo o gosto em aconselhá-lo e em fornecer-lhe

um catálogo especial com a gama completa de Acessórios Originais BMW.
Para mais informações, aceda a www.bmw.pt/acessorios

DADOS TÉCNICOS.

Dados técnicos

BMW sDrive30i

BMW M40i

13 4
1304

BMW sDrive20i

BMW Z4

Peso
Tara UE1

kg

1495

1505

1610

Peso total autorizado

kg

1740

1740

1860

Carga autorizada

kg

320

310

325

l

281

281

281

4/4

4/4

6/4

cm³

1998

1998

2998

145 (197)/4500 – 6500

190 (258)/5000 – 6500

250 (340)/5000 – 6500

320/1450 – 4200

400/1550 – 4400

500/1600 – 4500

Volume da bagageira
Motor2
Cilindros/válvulas por cilindro
Cilindrada
Potência máxima/rotações
Binário máximo/rotações

kW (cv)/rpm
Nm/rpm

16 9*
1609

1616*
1616

1864
1864

2 24
2024

Transmissão
Tipo de tração

Tração traseira

Tração traseira

Tração traseira

Transmissão desportiva de
8 velocidades Steptronic

Transmissão desportiva de
8 velocidades Steptronic

Transmissão desportiva de
8 velocidades Steptronic

km/h

240

2503

2503

seg.

6,6

5,4

4,5

Tamanho dos pneus

À frente: 225/50 R17 94 W
Atrás: 255/45 R17 98 W

À frente: 225/50 R17 94 W
Atrás: 255/45 R17 98 W

À frente: 255/40 ZR18 95 Y
Atrás: 275/40 ZR18 99 Y

Tamanho das jantes

À frente: 7,5 J x 17
Atrás: 8,5 J x 17

À frente: 7,5 J x 17
Atrás: 8,5 J x 17

À frente: 9,0 J x 18
Atrás: 10,0 J x 18

Liga leve

Liga leve

Liga leve

99887

Transmissões de série

Performance
Velocidade máxima
Aceleração 0–100 km/h
Jantes e pneus

Material

9 7
907

247
2470

947
947

1459
1459

4324
4324

Os valores da performance, consumo de combustível e emissões de CO2 referem-se a veículos com transmissão de série. Os valores entre [ ] referem-se a veículos equipados
com a transmissão Steptronic.
A tara UE refere-se a um veículo com equipamento de série e não inclui equipamento opcional. Os valores baseiam-se num depósito 9 % cheio e 75 kg para o condutor.
O equipamento opcional pode afetar o peso do veículo, a carga útil e a velocidade máxima, se o equipamento selecionado influenciar a aerodinâmica do veículo.
Os valores de performance dos motores a gasolina aplicam-se a veículos que utilizam o combustível RON 98. Os valores de consumo de combustível aplicam-se a veículos
que utilizam combustíveis de referência de acordo com o Regulamento Europeu (CE) 715/2 7. O funcionamento é também possível com RON 91 sem chumbo ou superior
com um teor máximo de etanol de 1 % (E1 ). A BMW recomenda a utilização de combustível super sem chumbo RON 95.
3
Limitada eletronicamente.
1
2

Os valores entre [ ] referem-se a veículos equipados com a transmissão Steptronic.

* Valor diferente para o BMW M4 i – largura da via dianteira: 1594 mm, largura da via traseira: 1589 mm

26 | 27

BMW Z4 M40i:
Motor a gasolina M TwinPower Turbo de seis cilindros em linha com 250 kW (340 cv),
jantes de liga leve BMW 799 M de raios duplos de 19" em preto Jet, cor exterior
vermelho San Francisco metalizada, bancos desportivos M em pele Vernasca em
branco Ivory com costuras decorativas, frisos interiores em alumínio com efeito
Mesh, painel de instrumentos em Sensatec, frisos exteriores BMW Individual
Shadow Line, brilhante, com conteúdos adicionais.
Os modelos, equipamentos e serviços apresentados neste catálogo incluem artigos
e serviços que podem não estar incluídos nas gamas de produtos e serviços comercializadas em Portugal. Devido às disposições legais em vigor nos países onde são
comercializados os produtos BMW, poderão verificar-se nos diferentes países, após
15/11/2 18, data em que este catálogo foi impresso, alterações nas versões de
modelo, equipamento e/ou serviços descritos. Para mais informações acerca deste
assunto, contacte o seu Concessionário BMW. A BMW AG reserva-se o direito de
introduzir, sem aviso prévio, modificações de fabrico e equipamento, ou nos serviços
apresentados neste catálogo.
© BMW AG, Munique, Alemanha. Qualquer reprodução deste catálogo, mesmo
que parcial, só será permitida mediante autorização escrita da BMW AG, Munique.
411
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