Pelo prazer
de conduzir

DESPORTIVO NA PARTIDA.
INDIVIDUAL NO DESTINO.
INCLUI TODOS OS MODELOS BMW E BMW M.

A MAIOR COMPETÊNCIA:
MELHORAR A CADA DIA.
Um comportamento dinâmico superior e a máxima
performance desportiva são para os nossos clientes
uma parte natural da marca BMW. Para culminar esta
elevada exigência de forma convincente, desenvolvemos
os Acessórios BMW M Performance – e trabalhamos
diariamente para melhorar os nossos produtos. Isto inclui
em primeiro lugar a alegria de testar a nossa própria
capacidade e de competirmos com os melhores.
Por isso, a participação regular nas séries de automobilismo é
de grande importância também para os Acessórios BMW
M Performance. Inspira o nosso desenvolvimento e permite
retirar da prática indicações valiosas e experiência.
Os pilotos ambiciosos e entusiastas, que pretendem igualmente
melhorar a cada dia, utilizam os Acessórios BMW M Performance
para adaptarem o seu automóvel especificamente às suas
exigências pessoais. A ampla palete de Acessórios BMW
M Performance oferece uma vasta seleção – tanto para os modelos
BMW como para os modelos BMW M. A experiência de longos
anos e o know-how dos nossos engenheiros garantem a melhor
escolha de materiais possível, bem como um fabrico perfeito.

Em 2016, a marca BMW celebra o seu centésimo aniversário.
Saiba mais em www.next100.bmw
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As fibras de carbono, que, com um diâmetro de
apenas cinco a nove micrómetros, correspondem
a uma fração da largura de um cabelo humano,
surgem em processos complexos.

O PROGRESSO
É SENTIDO ASSIM
FACILMENTE.

Durante o processamento, são entrelaçadas em
tranças cuja estrutura tem de ser concebida com
precisão de acordo com os requisitos posteriores.
Através da combinação com resinas sintéticas de
elevada qualidade surgem componentes acabados
em plástico reforçado com fibra de carbono ou
CRFP. São 50% mais leves do que o aço e 30%
mais leves do que o alumínio.

A construção inteligente de baixo peso aumenta a dinâmica
e melhora a relação potência/peso específica – um imperativo
absoluto para todos os veículos desportivos. Por tudo isto,
também nos Acessórios BMW M Performance apostamos
no carbono.
Para as inovadoras marcas BMW i e BMW M, peças do chassis
de grandes dimensões já são atualmente fabricadas em carbono.
Através da construção das suas próprias fábricas para o fabrico
de fibras de carbono e para o acabamento complementar, a BMW
desenvolve o know-how e a exigência de qualidade de forma
consequente.
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As fibras de carbono leves também são o material de eleição
absoluto para muitos Acessórios BMW M Performance –
quer se trate de componentes para uma aerodinâmica
otimizada, quer de detalhes típicos de automobilismo
no interior.

Um grande número de modelos BMW já estão
equipados com tejadilho em carbono, que,
consoante o modelo, reduz o peso do veículo em
5 a 6 kg. Isto reflete-se de forma especialmente
positiva no centro de gravidade do veículo e
melhora significativamente a agilidade.

Naturalmente, o CRFP é perfeitamente adequado
aos componentes sujeitos a grande esforço
equipados nos veículos desportivos, nos quais
cada grama conta. De modo a podermos oferecer
aos nossos clientes uma relação potência/peso
ideal mantendo a máxima rigidez, nos Acessórios
BMW M Performance utilizamos esta matéria-prima
de alta tecnologia com especial agrado.

ACELERA TAMBÉM
AS PULSAÇÕES.
Os Acessórios BMW M Performance permitem-lhe sentir
ainda mais diretamente a impressão de se encontrar na
primeira fila da grelha de partida. Desfrute da antecipação
da adrenalina como sinal da expectativa do prazer de
conduzir que se aproxima.
Ao selecionar os Acessórios BMW M Performance está a apostar
num pack completo e perfeitamente harmonioso que pode controlar
individualmente. Os acessórios que desenvolvemos especialmente
para o seu BMW otimizam o comportamento em curva desportivo
e a estabilidade até aos limites. Assim, os condutores ambiciosos
experienciam um comportamento em estrada extraordinário e um
puro prazer de conduzir.
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Um exemplo perfeito é o volante BMW
M Performance com visor desportivo em tecnologia
OLED. Os indicadores baseados em símbolos
facilitam a utilização intuitiva, sendo possível ativar
diferentes modos de condução com o polegar.
É possível otimizar a dinâmica de condução global
do seu BMW através de fatores como a afinação
da suspensão, aerodinâmica, pressão de contacto
e o sistema de travagem. Além disso, os Acessórios
BMW M Performance oferecem um aumento da
potência para alguns modelos.

O sistema de travagem M em cerâmica e
carbono aqui representado é significativamente
mais leve, apresenta uma melhor performance
e – mesmo na utilização na pista de corridas –
é consideravelmente mais rígido. As pastilhas
de travão desgastam-se mais lentamente e os
discos de travão, em condições de utilização
normais, mantêm-se durante toda a vida útil
do automóvel – porque a camada de atrito em
carboneto de silício é praticamente isenta de
desgaste.
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SONORIDADE
ARREPIANTE.
Os especialistas em acústica da BMW verificam o
ruído de fundo de cada novo sistema desenvolvido
num estúdio de som de automóvel especialmente
equipado no terreno da BMW em Munique. São
necessárias aproximadamente seis semanas até
que um novo sistema de escape dos Acessórios
BMW M Performance se encontre perfeitamente
afinado e, com isso, preparado para a produção
em série.

Para além de todos os valores de medição, o caráter desportivo
é uma experiência emocional: identifica uma abordagem
pessoal da condução, que pode ser experienciada de forma
mais intensa com o equipamento ideal. Os sistemas de
escape desportivos dos Acessórios BMW M Performance
constituem um elemento essencial desta experiência de
condução.
Assim, cada sistema individual é desenvolvido por uma equipa de
especialistas comprovados em acústica. Estes atribuem especial
importância à tarefa de encontrar a sonoridade certa para cada
modelo. Além das características típicas do modelo, o som deve
refletir também o caráter do motor.
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O grande desafio na afinação consiste em criar
uma acústica que expresse não só a potência
mas também a qualidade. Deve ser arrepiante,
porém, cumprir simultaneamente todas as normas
legais. Para realizar estes parâmetros de forma
ideal, os engenheiros de som investigam também
as assim designadas dimensões psicoacústicas.
Deste trabalho antecipam-se padrões de som
ainda mais emocionantes que permitam explorar
totalmente os limites do legalmente permitido.
Considerando todo o esforço empregue para o
desenvolvimento do som ideal, afigura-se lógico
que os sistemas de escape BMW M Performance
sejam executados num material especialmente
durável. Neste contexto, é utilizado o aço inoxidável
ou o titânio, material igualmente durável, porém,
ainda mais leve.

Efetue o teste de som: o BMW M Performance
Soundplayer oferece uma comparação interativa
da sonoridade M com a sonoridade dos motores
de produção em série. Disponível como aplicação
para Smartphones com sistema operativo Android
ou iOS ou em bmw.com/mperformance
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CADA BMW INCLUI GENES
DE AUTOMOBILISMO.
Desde os primórdios da BMW, a performance máxima é um elemento natural
da nossa marca. Igualmente desde o início, a competição desportiva foi
o nosso principal motor para a otimização contínua da performance e da
dinâmica de condução – condições indispensáveis para o lendário prazer
de conduzir que até hoje distingue todos os automóveis BMW.
Esta exigência desperta em muitos condutores BMW o desejo de levar ao máximo a
dinâmica individual do seu automóvel, para além do equipamento especial disponível
de série. Para eles, desenvolvemos os Acessórios BMW M Performance.
Cada componente BMW M Performance foi desenvolvido em conjunto com a
BMW M GmbH e é o resultado de décadas de experiência no automobilismo. Neste
contexto, a adaptação perfeita ao modelo BMW específico e à sua área de utilização
é para nós especialmente importante.

1929 A história da BMW Motorsport
inicia-se com a vitória do BMW 3/15
no prestigiado Rali dos Alpes.
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1936 O BMW 328, a versão de corrida
do BMW 326, estreia-se na corrida
”Eifel“ com o piloto Ernst Jakob Henne –
e vence de imediato.

1940 Vitória dupla para a versão
Berlinetta Touring do BMW 328 na
Mille Miglia.

1954 A representativa berlina BMW 501
conquista o terceiro lugar no Rali de
Monte Carlo.

1960/1961 Hans Stuck, no BMW 700,
sagra-se campeão alemão de montanha aos
60 anos de idade. Walter Schneider repete
o sucesso de 1961 no BMW 700 RS com
chassis tubular e carroçaria em alumínio.

1964 Hubert Hahne, no BMW 1800Ti,
domina o campeonato alemão
de corridas de circuito, vencendo
14 das 16 corridas.

1966 Hubert Hahne, com o
BMW 2000Ti, torna-se o primeiro
piloto a completar uma volta no
circuito de Nürburgring-Nordschleife
em menos de dez minutos.

1968/69 É pela primeira vez utilizado
um turbocompressor no BMW 2002.
Com ele, Dieter Quester sagra-se duas
vezes campeão europeu de automóveis
de turismo.
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3 Bolsa para a chave
Convence pela mistura de materiais em carbono e Alcantara.
A chave é presa à bolsa de forma segura através de uma porca
com sextavado interno em azul BMW M. Concebida de forma
tecnologicamente sofisticada, distingue-se pela elegância
intemporal – e pela clara afirmação do caráter Motorsport.
4 Suporte Track Fix para câmaras Action
Oferece a base segura e estável para fotografias profissionais da
sua condução na pista de corridas fora do automóvel. Para isso,
o suporte exterior é montado no olhal de reboque. A câmara pode
ser controlada através de uma aplicação.

Alguns Acessórios BMW M Performance adequam-se na perfeição a
todos os modelos BMW aqui apresentados. Selecione a versão base
pretendida a partir da visão geral aqui apresentada e introduza em seguida
os seus Acessórios BMW M Performance na página do seu modelo
BMW personalizado.

6 Drive Analyser
É constituído por um dispositivo de diagnóstino de bordo e uma
aplicação para Smartphone (iOS e Android). Desta forma, é possível
analisar uma diversidade de dados de condução relevantes de
forma profissional e registar, por exemplo, dados do motor, valores
máximos, dados relativos à utilização dos pedais do acelerador
e do travão, à aceleração transversal e muito mais.
7 Grelha dianteira em preto
Sublinha o caráter desportivo e dinâmico do automóvel. Com aro
em preto brilhante.

5 Suspensão (rebaixada em até 20 mm)
Um veículo rebaixado apresenta uma aparência mais desportiva e
transmite uma presença mais dinâmica. A suspensão desportiva
confere uma aparência melhorada a todos os outros componentes
exteriores dos Acessórios BMW M Performance. Assim, as
adaptações garantem uma aparência nitidamente mais desportiva,
bem como uma melhoria da dinâmica de condução e um
“prazer de conduzir” aumentado: maior estabilidade na condução,
melhor dinâmica em curva e segurança.

MAIS CARÁTER
MOTORSPORT PARA TODOS.
1 Capas dos espelhos retrovisores exteriores
em carbono
Concebidas totalmente em carbono e meticulosamente
executadas à mão: as marcantes capas dos espelhos
retrovisores exteriores realçam o caráter de alta tecnologia
do automóvel. O design dinâmico garante uma aparência
de qualidade especialmente elevada e confere realces
desportivos individuais ao exterior do automóvel.
2 Capas dos pedais/apoio de pés em aço inoxidável
Devido às superfícies em aço inoxidável de elevada
qualidade e ao design assimétrico dos perfis, o apoio de
pés e as capas dos pedais conferem um caráter dinâmico
de alta tecnologia também à zona dos pés. Os perfis
marcadamente aderentes impedem que os pés deslizem.
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BMW SÉRIE 1.

À VONTADE NA PISTA DE CORRIDAS.

Único entre os compactos: o caráter
desportivo, o design elegante e os motores
potentes tornam o BMW Série 1 na exceção
dinâmica da sua classe. Uma impressão
que pode sublinhar de forma sustentável
com os Acessórios BMW M Performance.

Faixas laterais em preto/prata
Realçam as marcantes linhas dinâmicas do
BMW Série 1.
Farolins Black Line
Perfeitamete adequados ao design e ao sistema
elétrico do automóvel. Em veículos equipados
com faróis de halogéneo, as luzes traseiras são
substituídas por LED.

Sistema de travagem de 18"
Com discos de travão desportivos, de baixo peso
e ventilados e pinças de travão em vermelho,
amarelo ou laranja BMW M Performance. Com
logótipo BMW M.

Sistema silenciador de escape
Garante uma impressionante sonoridade
desportiva – no interior e no exterior do automóvel.
Executado em aço inoxidável resistente às
intempéries.

Pack aerodinâmico
Para valores de aerodinâmica ainda melhores,
precisamente adequado ao BMW Série 1. Inclui
as entradas de ar, o avental e as aplicações para
o para-choques dianteiro, o difusor traseiro e as
aplicações para as saias laterais.

Spoilers de tejadilho laterais
Em combinação com o spoiler de tejadilho
traseiro, garantem uma aparência impressionante.
Disponíveis apenas em combinação com o spoiler
de tejadilho traseiro.

Ponteiras de escape em cromado
Realçam o caráter individual do seu BMW Série 1.
São isoladas termicamente, com o logótipo
BMW M gravado. Disponíveis apenas em
combinação com um sistema silenciador de
escape BMW M Performance.

1 Grelha dianteira em preto, capas dos
espelhos retrovisores em carbono,
pack aerodinâmico, sistema de
travagem de 18", faixas laterais
2 Farolins Black Line, jantes BMW 405 M
de raios duplos de 19", ponteiras de
escape em cromado, sistema silenciador
de escape, spoilers de tejadilho laterais,
pack aerodinâmico, sistema de travagem
de 18", faixas laterais
3 Frisos interiores em carbono e
Alcantara
4 Volante II em Alcantara com friso em
carbono

Volante II em Alcantara com friso
em carbono
Volante desportivo com revestimento em
Alcantara de excelente aderência e friso elegante
em carbono poroso.

Para descrições de outros Acessórios
BMW M Performance, consulte as
páginas 12/13; para uma visão geral
de todos os Acessórios, consulte a
tabela na página 56.

Frisos interiores em carbono e Alcantara
A elegante mistura de materiais constituída por
carbono poroso e Alcantara garante uma exclusiva
sensação de automobilismo no cockpit.
Jantes BMW 405 M de raios duplos de 19"
As jantes de liga leve de 19" de elevada qualidade
são forjadas, em cinza Orbit de duas tonalidades,
polidas no lado visível e ostentam o logótipo
BMW M em quatro cores.
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4
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1 Alavanca seletora em Alcantara e carbono na consola central,
friso da alavanca seletora em carbono
2 Volante II em Alcantara com friso em carbono e visor desportivo
3 Frisos das soleiras com LED
4 Faixas de realce, jantes BMW 405 M de raios duplos de 19",
sistema silenciador de escape, pack aerodinâmico, ponteiras
de escape em carbono
5 Grelha dianteira em preto, capas dos espelhos retrovisores
exteriores em carbono, pack aerodinâmico
1

2

3

BMW SÉRIE 2 COUPÉ E CABRIO.
IMBUÍDOS DO ESPÍRITO DESPORTIVO.

Para descrições de outros Acessórios BMW M Performance,
consulte as páginas 12/13; para uma visão geral de todos os
Acessórios, consulte a tabela na página 56.
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Design desportivo, saliências curtas,
proporções robustas para uma distribuição
perfeita do peso entre os eixos – o
BMW Série 2 Coupé e o BMW Série 2
Cabrio foram concebidos para a máxima
dinâmica de condução. Os Acessórios
BMW M Performance permitem-lhe ir ainda
mais longe.

Jantes BMW 405 M de raios duplos de 19"
As jantes de liga leve de 19" de elevada qualidade
são forjadas, em cinza Orbit de duas tonalidades,
polidas no lado visível e ostentam o logótipo
BMW M em quatro cores.
Sistema silenciador de escape
Garante uma impressionante sonoridade
desportiva – no interior e no exterior do
automóvel. Executado em aço inoxidável
resistente às intempéries.

Ponteiras de escape em carbono
Realçam o caráter individual do seu BMW Série 2.
São isoladas termicamente, com o logótipo
BMW M gravado. Disponíveis apenas em
combinação com um sistema silenciador de
escape BMW M Performance.

Alavanca seletora em Alcantara e carbono
na consola central
O carbono poroso torna a estrutura do material
de alta tecnologia imediatamente percetível.
O material Alcantara de elevada qualidade
convence pelo toque agradável.

Pack aerodinâmico
Para valores de aerodinâmica ainda melhores,
precisamente adequado ao BMW Série 2. Inclui
as entradas de ar, o avental e as aplicações para
o para-choques dianteiro, o difusor traseiro e as
aplicações para as saias laterais.

Frisos das soleiras com LED
O design dinâmico dos frisos das soleiras com
LED e a elegante aparência em aço inoxidável
tornam desde logo a entrada no veículo numa
experiência única. Uma bateria integrada e um
interruptor magnético permitem o funcionamento
sem fios.

Volante II em Alcantara com friso em
carbono e visor desportivo
Inclui um visor de controlos integrado na parte
superior do aro do volante. A mais recente
tecnologia OLED e os indicadores de mudança
de velocidade LED de duas cores permitem
utilizar os modos Race, Sport e EfficientDynamics
através dos botões integrados na área dos apoios
para os polegares.

Friso da alavanca seletora em carbono
Ostenta o logótipo BMW M em quatro cores
e realça a proximidade com o automobilismo.
É concebido em carbono poroso, com
acabamento em prata Satin mate, tornando
assim a alta tecnologia visível e tangível.
Faixas de realce em preto/prata
A localização por baixo da extremidade de
refração da luz sublinha especificamente o design
desportivo elegante do automóvel.
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Dificilmente outro automóvel representa
o caráter desportivo como o BMW Série 3.
Demonstre-o com os acessórios
adequados – porque aquele toque especial
dos Acessórios BMW M Performance
é percetível a cada metro percorrido.

Pack aerodinâmico
Para valores de aerodinâmica ainda melhores,
precisamente adequado ao BMW Série 3. Inclui
as entradas de ar, o avental e as aplicações para
o para-choques dianteiro, o difusor traseiro e as
aplicações para as saias laterais. O pré-requisito
é o pack aerodinâmico BMW M.
Volante II em Alcantara com friso
em carbono
Volante desportivo com revestimento em
Alcantara de excelente aderência e friso elegante
em carbono poroso.

Ponteiras de escape em cromado
ou carbono
Realçam o caráter individual do seu BMW Série 3.
São isoladas termicamente, com o logótipo
BMW M gravado. Disponíveis apenas em
combinação com um sistema silenciador de
escape BMW M Performance.
Jantes BMW 405 M de raios duplos de 20"
As jantes de liga leve de 20“ de elevada qualidade
são forjadas, em cinza Orbit de duas tonalidades,
polidas no lado visível e ostentam o logótipo
BMW M em quatro cores. Estão também
disponíveis jantes de 18“ em preto mate como
conjunto de jantes completas de inverno.

Sistema silenciador de escape
Garante uma impressionante sonoridade
desportiva – no interior e no exterior do
automóvel. Executado em aço inoxidável
resistente às intempéries.
Frisos interiores em carbono e Alcantara
A elegante mistura de materiais constituída por
carbono poroso e Alcantara garante uma exclusiva
sensação de automobilismo no cockpit.

Para descrições de outros Acessórios
BMW M Performance, consulte as
páginas 12/13; para uma visão geral
de todos os Acessórios, consulte a
tabela na página 56.

Diferencial autoblocante mecânico
Posicionado no eixo traseiro para uma tração
melhorada, transmite um binário mais elevado
à roda com melhor aderência, reduzindo assim
o deslizamento no eixo traseiro. O resultado
é um comportamento em curva mais estável,
uma tração otimizada e um comportamento
em estrada mais dinâmico.

1

BMW SÉRIE 3.

POTENCIAL DINÂMICO INIGUALÁVEL.
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1 Jantes BMW 405 M de raios duplos
de 20", pack aerodinâmico, sistema
silenciador de escape, ponteiras de
escape em carbono
2 Volante II em Alcantara com friso em
carbono, frisos interiores em carbono
e Alcantara
3 Diferencial autoblocante
4 Capas dos espelhos retrovisores
exteriores em carbono, grelha dianteira
em preto, jantes BMW 405 M de raios
duplos de 20", pack aerodinâmico

2

3

Quer se trate da versão Coupé ou Cabrio –
a dianteira robusta com as entradas de ar
de grandes dimensões constitui o primeiro
destaque desportivo. Os Acessórios
BMW M Performance oferecem ainda
diversas possibilidades de desfrutar das
vantagens do centro de gravidade mais
baixo e da distribuição otimizada do peso
entre os eixos.

BMW SÉRIE 4 COUPÉ E CABRIO.
A ESTÉTICA ALIADA À POTÊNCIA IMPRESSIONANTE.

Sistema silenciador de escape
Garante uma impressionante sonoridade
desportiva – no interior e no exterior do automóvel.
Executado em aço inoxidável resistente às
intempéries.
Ponteiras de escape em cromado
ou carbono
Realçam o caráter individual do seu BMW Série 4.
São isoladas termicamente, com o logótipo
BMW M gravado. Disponíveis apenas em
combinação com um sistema silenciador de
escape BMW M Performance.

1

Sistema de travagem de 18"
Com discos de travão desportivos, de baixo peso
e ventilados e pinças de travão em vermelho,
amarelo ou laranja BMW M Performance. Com
logótipo BMW M.
Películas para as saias laterais em preto
São perfeitamente ajustadas ao design do veículo
e realçam a sua aparência individual e desportiva.
Com inscrição BMW M Performance.
Jantes BMW 624 M de raios duplos de 20"
As jantes de liga leve de 20" de elevada qualidade
são forjadas, em preto mate de duas tonalidades,
fresadas, e ostentam o logótipo BMW M em
quatro cores.

Faixas de realce em preto/prata
A localização por baixo da extremidade de refração
da luz sublinha especificamente o design desportivo
elegante do automóvel.
Volante II em Alcantara com friso
em carbono e visor desportivo
Inclui um visor de controlos integrado na parte
superior do aro do volante. A mais recente
tecnologia OLED e os indicadores de mudança
de velocidade LED de duas cores permitem
utilizar os modos Race, Sport e EfficientDynamics
através dos botões integrados na área dos
apoios para os polegares.

Pack aerodinâmico
Para valores de aerodinâmica ainda melhores,
precisamente adequado ao BMW Série 4. Inclui
as entradas de ar, o avental e as aplicações para
o para-choques dianteiro, o difusor traseiro e as
aplicações para as saias laterais. O pré-requisito
é o pack aerodinâmico BMW M.

2
1 Ponteiras de escape em carbono, sistema
silenciador de escape
2 Volante II em Alcantara com friso em carbono
e visor desportivo
3 Ponteiras de escape em cromado, sistema
silenciador de escape, sistema de travagem
de 18", películas para as saias laterais, jantes
BMW 624 M de raios duplos de 20", pack
aerodinâmico, faixas de realce
4 Faixas de realce, grelha dianteira em preto, capas
dos espelhos retrovisores exteriores em carbono

3
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Para descrições de outros Acessórios BMW M
Performance, consulte as páginas 12/13; para uma
visão geral de todos os Acessórios, consulte a
tabela na página 56.
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A estética fascinante aliada à performance
típica da BMW: o Gran Coupé convence
pelos extraordinários elementos de design,
a que a seleção de Acessórios BMW
M Performance perfeitamente adequados
confere um caráter ainda mais intenso e –
sobretudo – ainda mais desportivo.

Spoiler traseiro em carbono
Elaboradamente executado à mão, totalmente em
carbono, otimizado em termos de peso e, ainda
assim, com a mais elevada estabilidade.

Ponteiras de escape em cromado
Realçam o caráter individual do seu BMW Série 4.
São isoladas termicamente, com o logótipo
BMW M gravado. Disponíveis apenas em
combinação com um sistema silenciador de
escape BMW M Performance.
Sistema de escape Active Sound
Com o sistema de escape Active Sound, está
disponível pela primeira vez um sistema de escape
desportivo de elevada qualidade também para
os automóveis com motor diesel. Com controlo
individual: modos de condução ECO PRO e
COMFORT com uma sonoridade profunda na
utilização diária, SPORT e SPORT+ com um
desenvolvimento ativo do som e emotividade
máxima.

1 Spoiler traseiro em carbono, sistema
de escape Active Sound, ponteiras de
escape em cromado, jantes de liga
leve BMW 624 M de 20", polidas,
capas dos espelhos retrovisores
exteriores em carbono, faixas de realce
em preto/prata, saias laterais em preto
mate, películas para as saias laterais
2 Sistema de escape Active Sound,
ponteiras de escape em cromado
Para descrições de outros Acessórios
BMW M Performance, consulte as
páginas 12/13; para uma visão geral
de todos os Acessórios, consulte a
tabela na página 56.

BMW SÉRIE 4 GRAN COUPÉ.

O CARÁTER DESPORTIVO MÁXIMO NUM COUPÉ DE QUATRO PORTAS.

1
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Combina o melhor dos mundos executivo
e desportivo. A mais moderna tecnologia
de comunicação digital, aliada à sensação
de condução simultaneamente clássica e
desportiva e ao design marcante – que os
Acessórios BMW M Performance realçam
ainda mais.

Aplicação dianteira em carbono
Executada à mão, de elevada qualidade sem
compromissos e adequada ao seu BMW em
termos de aerodinâmica.
Jantes BMW 669 M de raios duplos de 20"
As jantes de liga leve de 20" de elevada qualidade
são forjadas, em preto mate de duas tonalidades
e apresentam uma combinação exclusiva de
fresagem e polimento no lado visível, bem como
o logótipo BMW M.

Kit de atualização Travões desportivos
Para distâncias de travagem curtas – também em
situações de carga térmica elevada: os travões
desportivos de alta performance dispõem de
discos de travão ventilados e de baixo peso.
Estão equipados com pinças de travão fixas
com 4 êmbolos à frente e com pinças de travão
flutuantes com um êmbolo atrás. Em vermelho
BMW M Performance marcante e desportivo.
Com o logótipo BMW M em quatro cores.
Difusor traseiro em carbono
Destaque marcante: especialmente devido às
barras expressivas, o difusor traseiro em carbono
sublinha o caráter desportivo impressionante do
automóvel.

Saias laterais
Com ajuste perfeito, as saias laterais constituem
realces desportivos marcantes nas laterais do
automóvel.
Ponteiras de escape em carbono
A aparência de ponteiras de escape típicas de
veículos equipados com motor de 8 cilindros,
o revestimento em carbono e outras características
de design conferem às ponteiras de escape um
impressionante caráter apelativo que remete para
a potência do automóvel.

1 Ponteiras de escape em carbono, difusor traseiro em carbono
2 Spoiler traseiro em PU em preto mate
3 Avental dianteiro em carbono, aplicação dianteira em
carbono, grelha dianteira em preto brilhante
4 Jantes BMW 669 M de raios duplos de 20" em preto mate
de duas tonalidades, kit de atualização Travões desportivos
5 Spoiler traseiro em carbono, difusor traseiro em carbono,
sistema silenciador de escape, ponteiras de escape em
carbono, capas dos espelhos retrovisores exteriores em
carbono, saias laterais, película para as saias laterais, faixas
de realce, kit de atualização Travões desportivos, jantes
BMW 669 M de raios duplos de 20" em preto mate de
duas tonalidades
Para descrições de outros Acessórios BMW M Performance,
consulte as páginas 12/13; para uma visão geral de todos
os Acessórios, consulte a tabela na página 56.

2

Sistema silenciador de escape
Garante uma sonoridade impressionante – no
interior e no exterior do automóvel. Executado
em aço inoxidável resistente a intempéries. Com
ponteiras de escape em cromado ou carbono.

3

1

4

BMW Série 5.

A INOVAÇÃO MAIS RÁPIDA NA CLASSE EXECUTIVA.
25

1

BMW Série 6.

ELEGÂNCIA NATURAL, PERFORMANCE EXTRAVAGANTE.

Quer a escolha recaia sobre a versão Coupé,
Cabrio ou Gran Coupé – o BMW Série 6
apresenta a máxima performance desportiva
sempre de forma sofisticada. Os Acessórios
BMW M Performance fazem a diferença
subtil que pode ser decisiva a este nível.

2

3

Jantes BMW 464 M de raios em V de 20"
As jantes de liga leve de 20" de elevada qualidade
estão disponíveis em cinza Ferric de duas
tonalidades, polidas no lado visível, bem como
em preto Liquid.
Volante II em Alcantara com friso
em carbono
Volante desportivo com revestimento em
Alcantara de excelente aderência e friso elegante
em carbono poroso.
Friso da alavanca seletora em carbono para
veículos equipados com a transmissão
automática desportiva
Constitui um realce de automobilismo elegante e
individual no cockpit. Com logótipo BMW M.
Sistema silenciador de escape
Garante uma impressionante sonoridade
desportiva – no interior e no exterior do
automóvel. Executado em aço inoxidável
resistente às intempéries.

1 Grelha dianteira em preto, capas dos espelhos retrovisores
exteriores em carbono, jantes BMW 464 M de raios em V
de 20" em cinza Ferric de duas tonalidades
2 Jantes BMW 464 M de raios em V de 20" em preto Liquid
3 Friso da alavanca seletora em carbono para a transmissão
automática
4 Volante II em Alcantara com friso em carbono
5 Sistema silenciador de escape

4

Para descrições de outros Acessórios BMW M Performance,
consulte as páginas 12/13; para uma visão geral de todos os
Acessórios, consulte a tabela na página 56.

26
5

1 Grelha dianteira em preto, capas dos
espelhos retrovisores exteriores em
carbono
2 Jantes BMW 650 M de raios duplos de
21", películas para as saias laterais
3 Spoiler traseiro
Para descrições de outros Acessórios
BMW M Performance, consulte as
páginas 12/13; para uma visão geral de
todos os Acessórios, consulte a tabela
na página 56.

2

BMW Série 7.

LUXO MODERNO, DESPORTIVAMENTE DEFINIDO.

No BMW Série 7, o luxo supremo significa
poder experienciar já hoje as exigências
tecnológicas de amanhã – de uma forma
especialmente desportiva. Os Acessórios
BMW M Performance conferem a esta
experiência uma nova dimensão dinâmica.
Mesmo nesta classe de veículos, convencem
pela qualidade superior que os distingue.

1

Películas para as saias laterais em preto
São perfeitamente ajustadas ao design do veículo
e realçam a sua aparência individual e desportiva.
Com inscrição BMW M Performance.
Spoiler traseiro
Em PU de elevada qualidade, sublinha a presença
desportiva do automóvel. Os valores de aerodinâmica otimizados reduzem a força ascendente
e garantem um comportamento da direção ainda
mais harmonioso.

Jantes BMW 650 M de raios duplos de 21"
As jantes de liga leve de 21" de elevada qualidade
são forjadas, em preto brilhante de duas tonalidades,
polidas no lado visível, e apresentam o logótipo
BMW M.

28
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1 Películas para as saias laterais, capas dos
espelhos retrovisores exteriores em carbono,
grelha dianteira em preto
2 Frisos das soleiras com LED
3 Películas para as saias laterais
Para descrições de outros Acessórios BMW
M Performance, consulte as páginas 12/13;
para uma visão geral de todos os Acessórios,
consulte a tabela na página 56.

A desbravar novos caminhos: na qualidade
de Sports Utility Vehicle moderno, o BMW X1
demonstra ao primeiro olhar que a
espontaneidade e a versatilidade são a sua
natureza. Os Acessórios BMW M Performance
perfeitamente adaptados à utilização
desportiva tornam esta característica ainda
mais evidente.

Frisos das soleiras com LED
O design dinâmico dos frisos das soleiras com
LED e a elegante aparência em aço inoxidável
tornam desde logo a entrada no veículo numa
experiência única. Uma bateria integrada e um
interruptor magnético permitem o funcionamento
sem fios.

1

2

BMW X3.

POTÊNCIA SEM LIMITES.

3

BMW X1.

O seu forte: a flexibilidade. O BMW X3 é um
todo-o-terreno profissional comprovado
em competição que se adapta rapidamente
a todas as exigências. Sempre que se trate
de uma aparência desportiva de primeira
classe, os Acessórios BMW M Performance
são a primeira escolha.

Volante em Alcantara com friso em carbono
O revestimento em Alcantara garante uma
aderência excelente e um toque agradável – em
condições de calor ou frio.

Jantes BMW 310 M de raios duplos de 20"
As jantes de liga leve de 20" de elevada qualidade
e otimizadas em termos de peso são em cinza
Orbit de duas tonalidades ou em cinza Ferric de
duas tonalidades, polidas no lado visível e apresentam
um aro laminado e o logótipo BMW M.
Jantes BMW 599 M de raios duplos de 21"
As jantes de liga leve de 21" de elevada qualidade
são em cinza Orbit mate de duas tonalidades
ou em preto mate de duas tonalidades, polidas
no lado visível e apresentam um aro laminado
e o logótipo BMW M.

1

2

1 Grelha dianteira em preto, capas dos
espelhos retrovisores exteriores em carbono,
jantes BMW 310 M de raios duplos de 21"
2 Jantes BMW 599 M de raios duplos de 21"
3 Jantes BMW 310 M de raios duplos de 21"
4 Volante em Alcantara com friso em carbono,
frisos interiores em carbono
Para descrições de outros Acessórios
BMW M Performance, consulte as
páginas 12/13; para uma visão geral
de todos os Acessórios, consulte
a tabela na página 56.

3

AÇÃO DESPORTIVA.
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BMW X4.

CARÁTER DESPORTIVO PERFEITAMENTE AUMENTADO.
O BMW X4 atrai as atenções pelo caráter
individual que exibe. O design é tão inovador
como os motores potentes que o equipam.
Os Acessórios BMW M Performance
cuidadosamente adaptados permitem-lhe
tornar esta aparência ainda mais individual.

1 Spoiler traseiro em carbono, sistema silenciador
de escape, faixas de realce, jantes BMW 599 M
de raios duplos de 21"
2 Jantes BMW 310 M de raios duplos de 20"
3 Volante em Alcantara com friso em carbono,
frisos interiores em carbono
Para descrições de outros Acessórios BMW
M Performance, consulte as páginas 12/13;
para uma visão geral de todos os Acessórios,
consulte a tabela na página 56.

Spoiler traseiro em carbono
Elaboradamente executado à mão, totalmente em
carbono, otimizado em termos de peso e, ainda
assim, com a mais elevada estabilidade.

Sistema silenciador de escape
Garante uma impressionante sonoridade
desportiva – no interior e no exterior do
automóvel. Executado em aço inoxidável
resistente às intempéries.
Jantes BMW 599 M de raios duplos de 21"
As jantes de liga leve de 21" de elevada qualidade
são em cinza Orbit mate de duas tonalidades
ou em preto mate de duas tonalidades, polidas
no lado visível e apresentam um aro laminado
e o logótipo BMW M.

3

2

1
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Faixas de realce em preto/prata
A localização por baixo da extremidade de
refração da luz sublinha especificamente o design
desportivo elegante do automóvel.

Jantes BMW 310 M de raios duplos de 20"
As jantes de liga leve de 20" de elevada qualidade
e otimizadas em termos de peso são em cinza Orbit
de duas tonalidades ou em cinza Ferric de duas
tonalidades, polidas no lado visível e apresentam
um aro laminado e o logótipo BMW M.
Volante em Alcantara com friso em carbono
O revestimento em Alcantara garante uma
aderência excelente e um toque agradável – em
condições de calor ou frio.
Frisos interiores em carbono
Mistura elegante de materiais constituída por
carbono pintado, combinado com cromado; com
designação BMW M Performance.

Comportamento superior em qualquer piso
e caráter desportivo soberano ao mais
alto nível – ambos os modelos topo de gama
da série X são únicos e inigualáveis. Os
Acessórios BMW M Performance conferem
a ambos o toque final perfeito.

Aplicações dianteiras
Realçam o design desportivo do automóvel. São
totalmente concebidas em carbono e executadas
à mão. Pré-requisitos são a Versão Desportiva M
ou o pack aerodinâmico M, bem como o spoiler
traseiro em carbono no BMW X6 e o spoiler de
tejadilho no BMW X5.
Spoiler de tejadilho traseiro
Em pretro brilhante, realça ainda mais a aparência
marcante do automóvel. O design dinâmico
confere realces inequívocos e individuais à traseira
do veículo.

Volante em Alcantara com friso em carbono
O revestimento em Alcantara garante uma
aderência excelente e um toque agradável – em
condições de calor ou frio.
Películas para as saias laterais em preto
São perfeitamente ajustadas ao design do veículo
e realçam a sua aparência individual e desportiva.
Com inscrição BMW M Performance.
Jantes BMW 310 M de raios duplos de 21"
As jantes de liga leve de 21" de elevada qualidade
e otimizadas em termos de peso são em cinza Orbit
de duas tonalidades ou em cinza Ferric de duas
tonalidades, polidas no lado visível, e apresentam
um aro laminado e o logótipo BMW M.
Jantes BMW 375 de raios em Y de 21"
As jantes de liga leve BMW M Performance 375
de raios em Y de 21" de elevada qualidade são
em cinza Ferric de duas tonalidades, polidas no
lado visível, e apresentam a designação BMW
M Performance.

1

2

Jantes BMW 599 M de raios duplos de 21"
As jantes de liga leve de 21" de elevada qualidade
são em cinza Orbit mate de duas tonalidades
ou em preto mate de duas tonalidades, polidas
no lado visível e apresentam um aro laminado
e o logótipo BMW M.

Ponteiras de escape em cromado
Realçam o caráter individual do seu BMW X5
e BMW X6. São isoladas termicamente, com o
logótipo BMW M gravado. Disponíveis apenas
em combinação com um sistema silenciador de
escape BMW M Performance.

Spoiler traseiro em carbono
Elaboradamente executado à mão, totalmente em
carbono, otimizado em termos de peso e, ainda
assim, com a mais elevada estabilidade.

Estojo porta-chaves
Convence pela mistura de materiais em carbono
e Alcantara. A chave é presa ao estojo de forma
segura através de uma porca com sextavado
interno em azul BMW M. Concebido de forma
tecnologicamente sofisticada, distingue-se pela
elegância intemporal – e pela clara afirmação do
caráter Motorsport.

Difusor traseiro em carbono
Destaque marcante: especialmente devido às
barras expressivas, o difusor traseiro em carbono
sublinha o caráter desportivo impressionante do
automóvel.
Aplicações traseiras
Sublinham de forma excecional a impressão de
largura do veículo. O marcante perfil tipo asa confere
realces desportivos individuais à traseira do veículo.
Disponíveis em carbono de elevada qualidade
(BMW X5) e em preto brilhante (BMW X6).

3

1 Spoiler de tejadilho
2 Volante em Alcantara com friso em carbono
3 Grelha dianteira em preto, capas dos espelhos retrovisores
exteriores em carbono, aplicações dianteiras
4 Difusor traseiro
5 Jantes BMW 310 M de raios duplos de 21"
6 Jantes BMW 599 M de raios duplos de 21"
7 Aplicações traseiras, ponteiras de escape em cromado, difusor
traseiro em carbono, spoiler traseiro em carbono, películas para
as saias laterais, jantes BMW 599 M de raios duplos de 21"
Para descrições de outros Acessórios BMW M Performance,
consulte as páginas 12/13; para uma visão geral de todos
os Acessórios, consulte a tabela na página 56.
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BMW X5 E BMW X6.

5

POTÊNCIA ADICIONAL PARA ATLETAS DE EXCEÇÃO.

6

1973 Hans-Joachim Stuck e Chris Amon,
no BMW 3.0 CSL, conquistam o Grande
Prémio de automóveis de turismo em
Nürburgring. Com seis títulos de campeão
europeu, o CSL é o automóvel de turismo
com mais sucesso dos anos 1970.

1978 Com o BMW M1, surge o
primeiro modelo independente
da BMW Motorsport GmbH.

1984 Volker Strycek alcança a
primeira vitória para a BMW no
DTM com o BMW 635 CSi.

M DE MOTORSPORT.

1972 A BMW Motorsport GmbH
é fundada.

Desde os primórdios da marca, as elevadas exigências desportivas fazem
parte do plano de construção de cada BMW. A criação da BMW Motorsport
GmbH em 1972 e a concentração sem compromissos no automobilismo
abriu novas perspetivas. Com a longa série de grandes sucessos, cresceu
uma competência única.

O BMW M4 DTM no DTM de 2016.

O primeiro vencedor foi o BMW 3.0 CSL, desenvolvido em colaboração com a
Alpina – o mais bem-sucedido automóvel de turismo dos anos 70, com seis títulos
de campeão europeu. Seguiu-se-lhe o BMW M1, o primeiro BMW com o entretanto
lendário M no nome.
A partir de 1980, a BMW Motorsport GmbH impõe-se na Fórmula 1 com os motores
turbo BMW. O primeiro título mundial com um motor turbo é conquistado por Nelson
Piquet em 1983 no seu BMW Brabham.
O BMW M3 tornou-se entretanto famoso nas corridas de turismo. Os automóveis
da série E30 permanecem até hoje os automóveis de turismo mais bem-sucedidos.
Desde 2015, o BMW M4 DTM representa as três cores da BMW M GmbH no
Deutsche Tourenwagen Masters (DTM).

1989 Roberto Ravaglia sagra-se
campeão na categoria de turismo
com o BMW M3.

2004/2005 A BMW triunfa nas
24 Horas de Nürburgring dois anos
consecutivos com uma vitória dupla
de dois BMW M3 GTR.

2012 O regresso ao DTM marca o
início de uma nova série de sucessos.
O lendário BMW M3 DTM alcança
de imediato um hat-trick de títulos.
Vitória na classificação de pilotos,
fabricantes e por equipas.

2016 Marco Wittman,
no BMW M4 DTM, alcança o
primeiro lugar na classificação
de pilotos no DTM.
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PARA TODOS OS
MODELOS BMW M.
Alguns Acessórios BMW M Performance adequam-se na perfeição a todos os
modelos BMW M. Selecione a versão base pretendida a partir desta visão geral
e complete a personalização do seu automóvel com a seleção na página do seu
modelo BMW M individual.

1 Grelha dianteira em preto
As barras duplas marcantes e o aro em preto
brilhante irradiam robustez e personalidade,
criando uma aparência individual que não deixa
margem para dúvidas.

2

2 Volante II em Alcantara com friso
em carbono e visor desportivo.
O revestimento em Alcantara de elevada
qualidade garante uma aderência excelente.
O visor desportivo na mais recente tecnologia
OLED e os indicadores de mudança de
velocidade LED de duas cores oferecem uma
autêntica sensação de automobilismo no dia a
dia. Os modos Race, Sport e EfficientDynamics
são ativados ao toque num botão. O cronómetro
(no modo Race com um indicador de segundos
1/100) e o medidor da força G para a aceleração
longitudinal e transversal fornecem dados atuais
relevantes em termos de automobilismo.
É também possível armazenar até 50 tempos de
volta e valores máximos relativos à velocidade e
à aceleração longitudinal e transversal. O friso

em carbono pintado contribui para a aparência
desportiva elegante e única. Disponível
também sem visor desportivo.
3 Capas dos espelhos retrovisores
exteriores em carbono
Totalmente em carbono e meticulosamente
executadas à mão. O design dinâmico e
desportivo de elevada qualidade anuncia ao
primeiro olhar: o caráter exclusivo tem prioridade!
4 Suspensão (ajustável em altura,
rebaixada até 20 mm)
Um veículo com suspensão rebaixada
exibe uma aparência mais desportiva e uma
presença dinâmica. Um veículo equipado
com a suspensão desportiva confere a
todos os outros componentes exteriores da
linha BMW M Performance uma aparência
otimizada. Contudo, a aparência fantástica
não é tudo - está também presente uma
otimização da dinâmica de condução e do
“prazer de conduzir”: maior estabilidade
na condução, melhor dinâmica em curva e
segurança.

5 Alavanca da caixa de velocidades Pro
Confere à consola central um inconfundível
toque de automobilismo. Com esquema de
velocidades iluminado, um toque agradável,
inserções laterais nas cores BMW M e fole em
Alcantara. Para uma sensação de mudança
de velocidade totalmente nova.

8 Capas dos pedais em aço inoxidável
Em aço inoxidável maciço. O design assimétrico
dos perfis em borracha garante um caráter de
alta tecnologia inconfundivelmente dinâmico
também na zona dos pés. O complemento
perfeito para outros produtos BMW
M Performance.

6 Bolsa para a chave
Convence pela mistura de materiais em carbono
e Alcantara. A chave é presa à bolsa de forma
segura através de uma porca com sextavado
interno em azul BMW M. Concebida de forma
tecnologicamente sofisticada, distingue-se pela
elegância intemporal – e pela clara afirmação
do caráter Motorsport.

8 Tapetes
Elaborados na perfeição, conferem ao automóvel
um toque desportivo individual também na
zona dos pés. Com linhas de design em cinza
e designação BMW M Performance tecida.

7 Drive Analyser
É constituído por um dispositivo de diagnóstino
de bordo e uma aplicação para Smartphone
(iOS e Android). Desta forma, é possível analisar
uma diversidade de dados de condução
relevantes de forma profissional e registar, por
exemplo, dados do motor, valores máximos,
dados relativos à utilização dos pedais do
acelerador e do travão, à aceleração transversal
e muito mais.

9 Suporte Track Fix para câmaras Action
Oferece a base segura e estável para fotografias
profissionais da sua condução na pista de
corridas fora do automóvel. Para isso, o suporte
exterior é montado no olhal de reboque.
A câmara pode ser controlada através de uma
aplicação.

5
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BMW M2 COUPÉ.

5

COMPACTO, POTENTE, SUPERIORMENTE INDIVIDUAL.
Curto, preciso, compacto: o BMW M2 Coupé
oferece 500 Nm de binário em menos de
quatro metros e meio. É impossível definir
o conceito de automóvel desportivo de alta
performance com mais precisão – exceto
com os Acessórios BMW M Performance.

Saias laterais em carbono
Sublinham de forma marcante a aparência
desportiva do automóvel. Convencem pelo peso
especialmente reduzido, elevada estabilidade
e encaixe perfeito.
Aplicações dianteiras em carbono
à esquerda/direita
Executadas à mão, de elevada qualidade sem
compromissos e adaptadas ao seu BMW em
termos de aerodinâmica.

1

Faixas desportivas
As faixas dianteiras, traseiras e laterais nas cores
características BMW M transmitem logo ao
primeiro olhar um caráter típico de automobilismo
sem compromissos. A qualidade das películas
foi comprovada em rigorosos testes de mudança
climática. A sua geometria adapta-se na perfeição
à forma do automóvel.
Kit de componentes interiores em carbono
A mistura de materiais constituída por carbono
poroso e Alcantara transmite uma sensação de
automobilismo exclusiva em termos visuais e
táteis. O kit inclui o friso da alavanca seletora
DKG, o friso da consola central e a alavanca do
travão de mão. O complemento perfeito para o
equipamento de série.
Sistema de escape
Sinfonia na estrada: o sistema de escape permite
selecionar entre a sonoridade reforçada de
um motor de seis cilindros e a sonoridade de
automobilismo perfeita.

2

Difusor traseiro em carbono
Difusor traseiro 100% em carbono e totalmente
executado à mão. Puro caráter de automobilismo.
Puro entusiasmo. O difusor traseiro de alta
tecnologia confere ao veículo uma aparência
ainda mais desportiva – e realça de forma
impressionante a sua presença marcante.
Ponteiras de escape em carbono
Constituem destaques dominantes na traseira
do automóvel. Com logótipo BMW M.
Volante Pro em Alcantara com friso
em carbono
Garante uma inconfundível sensação de
automobilismo no cockpit. Convence pela forma
marcante e pela zona de aderência extremamente
acentuada em Alcantara – para uma aderência
otimizada a todas as temperaturas. Com marcação
Motorsport em pele em azul-claro.

3

1 Ponteiras de escape em carbono
2 Volante Pro em Alcantara com friso
em carbono
3 Aplicações em carbono para as
saias laterais
4 Pack interior em carbono
5 Aplicações dianteiras em
carbono, à esquerda/direita, faixas
desportivas
Para descrições de outros
Acessórios BMW M Performance,
consulte as páginas 38/39; para
uma visão geral de todos os
Acessórios, consulte a tabela na
página 57.
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BMW M3.

SELECIONE O SEU EMBLEMA
DESPORTIVO.
Há mais de 30 anos que o BMW M3
estabelece novos padrões de referência a
cada volta. O automóvel de turismo mais
bem-sucedido é reconhecido em todas
as pistas de corridas. As possibilidades
oferecidas pelos Acessórios BMW
M Performance permitem-lhe conferir
ao seu automóvel uma marca distintiva
muito pessoal.

Frisos decorativos no painel lateral
Em preto brilhante, sublinham o caráter marcante
da lateral do automóvel. Desportivos. Elegantes.
Aparência inconfundível.
Puxadores das portas em carbono
Completam de forma perfeita o mundo desportivo
individual BMW M Performance no interior do
automóvel. Efeito de profundidade extraordinário,
graças ao acabamento brilhante.

Alavanca do travão de mão em carbono
com fole em Alcantara
Alavanca em carbono pintada, fole em Alcantara
de elevada qualidade. A costura nas cores BMW M
confere elegância ao fole. Isto sublinha a sensação
de automobilismo dominante no interior do
automóvel e combina na perfeição com os outros
produtos da linha BMW M Performance.
Sistema de escape em titânio
Através do botão experiência de condução, é possível escolher entre três modos: Sport e Sport+
para uma sonoridade extremamente distinta e
emocionante e Efficient para uma intensidade
muito desportiva e, contudo, natural. O sistema
de escape otimizado reforça ainda mais a típica
característica sonora do motor biturbo de seis
cilindros. O silenciador é totalmente executado
em titânio, material utilizado no automobilismo.

2

1

Efetue o teste de som: o BMW M Performance Soundplayer
oferece uma comparação interativa da sonoridade M com a
sonoridade dos motores de produção em série. Disponível como
aplicação para Smartphones com sistema operativo Android ou
iOS ou em bmw.com/mperformance

1 Faixas desportivas laterais, frisos
decorativos em preto brilhante no
painel lateral, sistema de escape
em titânio, capas dos espelhos
retrovisores exteriores em carbono
2 Sistema de escape em titânio
3 Friso da alavanca seletora em
carbono, alavanca do travão de
mão em carbono com fole em
Alcantara, volante II em Alcantara
com friso em carbono
Para descrições de outros
Acessórios BMW M Performance,
consulte as páginas 38/39; para
uma visão geral de todos os
Acessórios, consulte a tabela na
página 57.

3

Experiencie a sonoridade original do seu
BMW M4 equipado com o sistema de escape BMW
M Performance em:
bmw.com/ultimateplayground

1

2

3

BMW M4.

4

DEMONSTRAÇÃO DE POTÊNCIA.
Os destaques tecnológicos do BMW M4
Coupé e Cabrio como a transmissão de
embraiagem dupla com Drivelogic, o sistema
de controlo do arranque e o diferencial
Active M permitem-lhe alcançar os limites
de forma ainda mais descontraída. A seleção
de Acessórios BMW M Performance
permite-lhe conferir ainda mais estilo e
caráter individual ao seu automóvel.

Difusor traseiro em carbono
Difusor traseiro 100% em carbono e totalmente
executado à mão. Puro caráter de automobilismo.
Puro entusiasmo. O difusor traseiro de alta
tecnologia confere ao veículo uma aparência ainda
mais desportiva – e realça de forma impressionante
a sua presença marcante.

Apoio de braços em Alcantara
Completa a exclusiva aparência de automobilismo
no cockpit. Elegante mistura de materiais em
Alcantara e carbono brilhante. Ajustável em
comprimento. Com costura apelativa nas cores
BMW M.
Spoiler traseiro em carbono
Sublinha a aparência desportiva de elevada
qualidade do automóvel. Em combinação
com outros componentes aerodinâmicos,
garante valores de aerodinâmica otimizados
e um comportamento em estrada ainda
mais desportivo.
Faixas desportivas laterais
Nas três cores BMW M. A referência clara ao
automobilismo realça o design desportivo global
e confere um caráter ainda mais individual ao
automóvel.

* O opcional friso de remate está disponível em carbono ou, em alternativa, em PU e pintado na cor da carroçaria.
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Saias laterais
Em preto mate ou na cor da carroçaria, as saias
laterais realçam de forma marcante o caráter
desportivo do automóvel. Em combinação com
outros componentes aerodinâmicos BMW
M Performance, garantem valores de aerodinâmica
otimizados.
Frisos decorativos no painel lateral
Em preto brilhante, sublinham o caráter marcante
da lateral do automóvel. Desportivos. Elegantes.
Aparência inconfundível.
Aplicações dianteiras em carbono
à esquerda/direita*
Executadas à mão, de elevada qualidade sem
compromissos e adaptadas ao seu BMW em
termos de aerodinâmica.

1 Difusor traseiro em carbono
2 Alavanca do travão de mão em carbono
com fole em Alcantara, apoio de braços
em Alcantara, friso da alavanca seletora
3 Spoiler traseiro em carbono
4 Faixas desportivas laterais, saias laterais,
frisos decorativos em preto brilhante no
painel lateral, aplicação dianteira em
carbono, grelha dianteira em preto
Para descrições de outros Acessórios
BMW M Performance, consulte as
páginas 38/39; para uma visão geral de
todos os Acessórios, consulte a tabela
na página 57.

BMW M4 COUPÉ.
SUBLINHA A EXCLUSIVIDADE.

Películas para as saias laterais
As películas em preto de elevada qualidade
com inscrição BMW M Performance e o logótipo
BMW M em três cores sublinham ainda mais
o caráter dinâmico das saias laterais BMW M
Performance. Para uma aparência ainda mais
exclusiva.

O BMW M4 Coupé reflete em muitos
detalhes a dinâmica sem compromissos
da competição desportiva. Os Acessórios
BMW M Performance aqui apresentados
sublinham de forma especial a proximidade
com os automóveis de turismo.

Spoiler traseiro em carbono
(com passagem de ar)
Confere inconfundíveis realces de automobilismo
à traseira do automóvel. Graças à aerodinâmica
otimizada, melhora significativamente o
comportamento em estrada. A dinâmica na sua
forma mais exclusiva.

Aplicações dianteiras em carbono
à esquerda/direita*
Executadas à mão, de elevada qualidade sem
compromissos e adaptadas ao seu BMW em
termos de aerodinâmica.
Volante Pro em Alcantara com friso
em carbono
Garante uma inconfundível sensação de
automobilismo no cockpit. Convence pela forma
marcante e pela zona de aderência extremamente
acentuada em Alcantara – para uma aderência
otimizada a todas as temperaturas. Com marcação
Motorsport em pele em azul-claro.

* O opcional friso de remate está disponível em carbono ou, em alternativa, em PU e pintado na cor da carroçaria.

1
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4

3

1
2
3
4

Películas para as saias laterais, faixas desportivas laterais
Spoiler traseiro em carbono (com passagem de ar)
Aplicações dianteiras em carbono, grelha dianteira
Spoiler traseiro em carbono (com passagem de ar),
películas para as saias laterais
Para descrições de outros Acessórios BMW M
Performance, consulte as páginas 38/39; para uma
visão geral de todos os Acessórios, consulte a tabela
na página 57.
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BMW M5.

CONCEBIDO PARA UMA PERFORMANCE SUPERIOR.
Ponteiras de escape em carbono ou titânio
Constituem destaques dominantes na traseira do
automóvel. Com logótipo BMW M.

Relação potência/peso impressionante,
aceleração extraordinária: o BMW M5
é desde sempre sinónimo de máximo
desempenho de condução e de uma
performance fascinante. Os Acessórios
BMW M Performance são precisamente
adequados a esta performance superior e
garantem o máximo prazer de condução
individual possível.

Difusor traseiro em carbono
Difusor traseiro 100% em carbono e totalmente
executado à mão. Puro caráter de automobilismo.
Puro entusiasmo. O difusor traseiro de alta
tecnologia confere ao veículo uma aparência
ainda mais desportiva – e realça de forma
impressionante a sua presença marcante.
Sistema de escape
Com uma configuração especificamente
desenvolvida para as versões BMW M, foi
alcançada uma sonoridade mais desportiva
e ressonante ímpar. Distingue-se por uma
resistência excecional a elevadas temperaturas
e à corrosão, bem como por uma redução
do peso de 10,4 kg em relação ao sistema
de escape de série.

Spoiler traseiro em carbono
Sublinha a aparência desportiva de elevada
qualidade do automóvel. Em combinação
com outros componentes aerodinâmicos,
garante valores de aerodinâmica otimizados
e um comportamento em estrada ainda
mais desportivo.

Películas para as saias laterais
As películas em preto de elevada qualidade com
inscrição BMW M Performance e o logótipo
BMW M realçam ainda mais o caráter dinâmico
das saias laterais. Para uma aparência ainda mais
exclusiva.
Faixas desportivas dianteiras e traseiras
Nas cores BMW M características, transmitem ao
primeiro olhar um caráter típico de automobilismo
sem compromissos. A qualidade das películas
foi comprovada em rigorosos testes de mudança
climática. A sua geometria adapta-se na perfeição
à forma do automóvel.

1

2

3

4

1 Spoiler traseiro em carbono,
películas para as saias
laterais, faixas desportivas
dianteiras e traseiras
2 Difusor traseiro em
carbono, ponteiras de
escape em carbono
3 Ponteiras de escape
em carbono, sistema de
escape
4 Capas dos espelhos
retrovisores exteriores em
carbono, grelha dianteira
em preto
Para descrições de
outros Acessórios
BMW M Performance,
consulte as páginas 38/39;
para uma visão geral de
todos os Acessórios,
consulte a tabela na
página 57.
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BMW M6.

UM EXTRA MARCANTE PARA AS VERSÕES
COUPÉ, CABRIO E GRAN COUPÉ.
A elegância sofisticada ao encontro dos
espíritos desportivos livres: com duas ou
quatro portas, com capota em tecido ou
tejadilho em carbono – um BMW M6 tem
sempre uma aparência extraordinária.
Especialmente devido ao caráter
individual conferido pelos Acessórios
BMW M Performance.

Faixas desportivas dianteiras e traseiras
Nas cores BMW M características, transmitem ao
primeiro olhar um caráter típico de automobilismo
sem compromissos. A qualidade das películas
foi comprovada em rigorosos testes de mudança
climática. A sua geometria adapta-se na perfeição
à forma do automóvel.

Sistema de escape
Com uma configuração especificamente
desenvolvida para as versões BMW M, foi
alcançada uma sonoridade mais desportiva
e ressonante ímpar. Distingue-se por uma
resistência excecional a elevadas temperaturas
e à corrosão, bem como por uma redução
do peso de 10,4 kg em relação ao sistema
de escape de série.
Ponteiras de escape em carbono
Constituem destaques dominantes na traseira
do automóvel. Com logótipo BMW M.

Difusor traseiro em carbono
Difusor traseiro 100% em carbono e totalmente
executado à mão. Puro caráter de automobilismo.
Puro entusiasmo. O difusor traseiro de alta
tecnologia confere ao veículo uma aparência
ainda mais desportiva – e realça de forma
impressionante a sua presença marcante.

1 Grelha dianteira em preto, capas dos
espelhos retrovisores exteriores em carbono,
faixas desportivas dianteiras
2 Spoiler traseiro em carbono
3 Ponteiras de escape em carbono
4 Faixas desportivas traseiras, difusor traseiro
em carbono, ponteiras de escape em
carbono, sistema de escape, spoiler traseiro
em carbono
Para descrições de outros Acessórios
BMW M Performance, consulte as páginas
38/39; para uma visão geral de todos os
Acessórios, consulte a tabela na página 57.
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2

1

BMW X5 M.

AUMENTA A SUPREMACIA DESPORTIVA.
Máxima performance em todos os pisos.
O BMW X5 M é o raro exemplo de um todoo-terreno que apresenta uma performance
igualmente superior na estrada. Os
Acessórios BMW M Performance revelam-no
à distância e otimizam a aparência individual
do automóvel.

1 Volante II em Alcantara com friso em carbono,
frisos interiores em carbono, capas dos pedais em
aço inoxidável
2 Saídas de ar em preto brilhante, grelha dianteira
em preto, faixas desportivas
Para descrições de outros Acessórios BMW
M Performance, consulte as páginas 38/39;
para uma visão geral de todos os Acessórios,
consulte a tabela na página 57.
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Frisos interiores em carbono
Garantem uma autêntica sensação de
automobilismo no cockpit. Efeito de profundidade
fascinante proporcionado por várias camadas de
verniz e pelo acabamento brilhante.

Saídas de ar em preto brilhante
Sublinham o caráter marcante das laterais do
automóvel. Desportivas. Elegantes. Aparência
inconfundível.
Faixas desportivas
As faixas dianteiras, traseiras e laterais nas cores
características BMW M transmitem logo ao
primeiro olhar um caráter típico de automobilismo
sem compromissos. A qualidade das películas
foi comprovada em rigorosos testes de mudança
climática. A sua geometria adapta-se na perfeição
à forma do automóvel.

1 Saídas de ar em preto brilhante, faixas desportivas, spoilers de
tejadilho laterais
2 Friso da consola central em carbono

BMW X6 M.

Para descrições de outros Acessórios BMW M Performance,
consulte as páginas 38/39; para uma visão geral de todos os
Acessórios, consulte a tabela na página 57.

LÍDER NATURAL.

Ei-lo: preparado para qualquer desafio,
impulsionado pelo binário potente
de um motor de 8 cilindros com dois
turbocompressores Twin-Scroll. Equipado
com Acessórios BMW M Performance
ultradesportivos, criado por si de forma
individual: o seu BMW X6 M único.

Saídas de ar em preto brilhante
Sublinham o caráter marcante das laterais do
automóvel. Desportivas. Elegantes. Aparência
inconfundível.

1

Friso da consola central em carbono
É constituído por várias camadas de carbono
envernizado e constitui um destaque de
automobilismo inconfundível no interior do
automóvel.

Faixas desportivas
As faixas dianteiras, traseiras e laterais nas cores
características BMW M transmitem logo ao
primeiro olhar um caráter típico de automobilismo
sem compromissos. A qualidade das películas
foi comprovada em rigorosos testes de mudança
climática. A sua geometria adapta-se na perfeição
à forma do automóvel.
Spoilers de tejadilho laterais
Concebidos em poliuretano especialmente
resistente. A aparência desportiva e de elevada
qualidade confere ao automóvel um caráter
ainda mais dinâmico. Além disso, os spoilers
de tejadilho laterais otimizam significativamente
as características de condução a velocidades
elevadas.

2
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VISÃO GERAL DE TODOS OS ACESSÓRIOS
PARA OS MODELOS BMW.
Série 1

Alavanca da caixa de velocidades em carbono com fole em Alcantara
Alavanca seletora em Alcantara e carbono na consola central
Analisador de condução
Aplicações dianteiras em carbono1
Aplicações dianteiras em preto mate
Aplicações traseiras em carbono1
Aplicações traseiras1
Apoio de braços em Alcantara
Capas dos espelhos retrovisores exteriores em carbono
Capas dos pedais/apoio de pés em aço inoxidável
Diferencial autoblocante
Difusor traseiro em carbono1
Difusor traseiro1
Estojo porta-chaves
Faixas de realce em preto/prata
Faixas laterais
Farolins Black Line3
Friso da alavanca seletora em carbono
Frisos das soleiras com LED
Frisos interiores em carbono
Frisos interiores em carbono e Alcantara
Grelha dianteira em preto
Jantes BMW 310 M de raios duplos de 20" em cinza Ferric de duas tonalidades
Jantes BMW 310 M de raios duplos de 20" em cinza Orbit de duas tonalidades
Jantes BMW 310 M de raios duplos de 21" em cinza Ferric de duas tonalidades
Jantes BMW 310 M de raios duplos de 21" em cinza Orbit de duas tonalidades
Jantes BMW 375 de raios em Y de 21" em cinza Ferric de duas tonalidades
Jantes BMW 405 M de raios duplos de 19", forjadas, em cinza Orbit de duas tonalidades
Jantes BMW 405 M de raios duplos de 20", forjadas, em cinza Orbit de duas tonalidades
Jantes BMW 464 M de raios em V de 20" em cinza Ferric de duas tonalidades
Jantes BMW 464 M de raios em V de 20" em preto Liquid
Jantes BMW 599 M de raios duplos de 21" em cinza Orbit mate de duas tonalidades
Jantes BMW 599 M de raios duplos de 21" em preto mate de duas tonalidades
Jantes BMW 624 M de raios duplos de 19", forjadas e polidas
Jantes BMW 624 M de raios duplos de 19", forjadas, em preto mate de duas tonalidades
Jantes BMW 624 M de raios duplos de 20", forjadas e polidas
Jantes BMW 624 M de raios duplos de 20", forjadas, em preto mate de duas tonalidades
Jantes BMW 650 M de raios duplos de 21", forjadas, em preto brilhante de duas tonalidades
Jantes BMW 669 M de raios duplos de 20" em preto mate de duas tonalidades
Kit de atualização Travões desportivos
Kit de potência2
Películas para as saias laterais1
Ponteiras de escape em carbono2
Ponteiras de escape em cromado2
Saias laterais
Sistema de travagem de 18" em vermelho, amarelo ou laranja
Sistema de travagem de 19" em azul
Sistema silenciador de escape2
Spoiler de tejadilho
Spoiler traseiro
Spoiler traseiro em carbono
Spoilers de tejadilho laterais
Suporte Track Fix para câmaras Action
Suspensão
Tapetes
Volante em Alcantara com friso em carbono
Volante em Alcantara com friso em carbono e visor desportivo4
Volante II em Alcantara com friso em carbono
Volante II em Alcantara com friso em carbono e visor desportivo4
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Pré-requisito: pack aerodinâmico M.
fabricado a partir de 06/2017.

1

2

Disponibilidade consoante a motorização.

3

Série 2

a partir de
03/2014

Cabrio
a partir de
03/2014
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a partir de
02/2015
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•
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Série 4

Touring
a partir de
09/2012

3 portas
a partir de
09/2012

•

Série 3

Berlina
a partir de
11/2011

5 portas
a partir de
07/2011

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Série 5

Coupé Gran Coupé Berlina
a partir de a partir de a partir de
01/2010
06/2014
02/2014
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Série 7

Coupé Gran Coupé
a partir de a partir de a partir de
03/2012
10/2015
06/2011

X1

X3

X4

X5

X6

a partir de
11/2015

a partir de
11/2010

a partir de
07/2014

a partir de
02/2014

a partir de
02/2014

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
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•
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•5
•5

•5
•
•
•
•
•5

•

•6
•
•
•
•
•6

•
•

M3

Berlina
a partir de
03/2014

Cabrio
a partir de
07/2014

Coupé
a partir de
03/2014

M5

Alavanca da caixa de velocidades Pro2

•

•

•

•

Alavanca do travão de mão em carbono com fole em Alcantara2

•

•

•

•

Analisador de condução

•

•

•

•

Aplicações dianteiras em carbono

•

•

•

•

Apoio de braços em Alcantara

•

M4

•

•

•

Capas dos espelhos retrovisores exteriores em carbono

•

•

•

X5 M

X6 M

Berlina
a partir de
07/2013

Cabrio
a partir de
06/2012

Coupé
a partir de
09/2012

M6

Gran Coupé
a partir de
05/2013

a partir de
02/2015

a partir de
2/2015

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Capas dos pedais em aço inoxidável

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Difusor traseiro em carbono

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Estojo porta-chaves

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

Faixas dianteiras e traseiras

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Faixas desportivas (dianteiras, traseiras e laterais)
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Friso da alavanca seletora em carbono2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Friso da consola central em carbono
Frisos das soleiras com LED

•

•

•

•

•
•

•
•

Frisos decorativos em preto brilhante, no painel lateral

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Frisos interiores em carbono

•

Grelha dianteira em preto
•
•
•

Películas para as saias laterais

•
•
•

•

•

•

•

Ponteiras de escape em carbono

•

•

•

•

•

•

•

•

Ponteiras de escape em titânio

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Saias laterais
•

•

Faixas laterais desportivas

Puxadores das portas em carbono

•
•

•6
•6

•
•

M2

Coupé
a partir de
04/2016

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Cabrio
a partir de
12/2010

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Série 6

Touring
a partir de
06/2010

VISÃO GERAL DE TODOS OS ACESSÓRIOS
PARA OS MODELOS BMW M.

•

Saídas de ar em preto brilhante

•

Sistema de escape

•

Sistema de escape em titânio

•

•

•

Sistema de travagem em carbono e cerâmica

•

•

•

•

•

•

Spoiler traseiro em carbono

•

•

•

Spoiler traseiro em carbono (com passagem de ar)

•

Spoilers de tejadilho laterais

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Disponível apenas para o BMW Série 1 fabricado até 03/2015. 4 Utilização apenas no âmbito do código da estrada em vigor. 5 Disponível apenas para o BMW Série 5 Berlina fabricado a partir de 02/2017.

•

6

•

•
•

•
•

Suporte Track Fix para câmaras Action

•

•

•

•

Suspensão

•

•

•

•

•

•

Tapetes

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Disponível apenas para o BMW Série 5 Touring

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Volante em Alcantara com friso em carbono

•

•

•

•

•

•

•

Volante em Alcantara com friso em carbono e visor desportivo1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Volante II em Alcantara com friso em carbono

1

Volante II em Alcantara com friso em carbono e visor desportivo1

•

Volante Pro em Alcantara com friso em carbono

•

O pré-requisito é o pack aerodinâmico BMW M.

2

Disponível para o BMW M2 Coupé apenas em combinação com o pack interior.
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O seu Ponto de Serviço Autorizado BMW terá todo o gosto
em aconselhá-lo.
Os modelos apresentados incluem também, em parte, equipamentos especiais que não
pertencem ao conjunto disponibilizado de série. Nem todas as variantes do produto estão
aqui ilustradas. Reservado o direito de alterações de estruturas, equipamentos e conteúdos,
bem como de erros de impressão. © BMW AG, Munique/Alemanha. Qualquer reprodução,
mesmo que parcial, só será permitida mediante autorização escrita da BMW AG, Munique.
Número de encomenda 411 015 204 58 1 2017, BM-32. Impresso na Alemanha, 05/2017.

