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Ta katalog je prevedena nemška verzija kataloga. V prikazanih modelih je

deloma tudi dodatna oprema, ki ne sodi v obseg serijske opreme. V posa-

meznih deželah lahko zaradi zakonskih predpisov prihaja do odstopanj glede

na v katalogu opisane izvedenke posameznega modela in obseg opreme. 

S podrobnostmi vas lahko seznani vaš pooblaščeni partner za vozila BMW. 

Pridružujemo si pravico do sprememb v konstrukciji in obsegu opreme ter

pravico do morebitnih napak.

© BMW AG, München/Nemčija. Ponatis, čeprav samo delni, je dovoljen

le na podlagi pisne privolitve podjetja BMW AG, München.

Podrobnejše
informacije

www.bmw.si
www.bmw.com Veselje do vožnje
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Novi  BMW limuzina
serije 3 

320i
325i
330i
320d Veselje do vožnje
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Moč. Uglajenost. Učinek.
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Novi BMW limuzina serije 3 je tu.
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Samo dve desetinki sekunde potrebuje informacija, da potuje iz oči v možgane. Novi BMW
limuzina serije 3 pa to doseže še hitreje. Zato ker vsaka površina, vsaka linija, vsak detajl 
izražajo posebno dinamičnost. Dolga medosna razdalja, uglajen pokrov motorja, kratki 
previsi in privlačna zunanjost v trenutku izražajo moč vozila. Potem boste opazili še 
elegantne linije in spoznali boste, da nova serija 3 ni samo hitra športna limuzina, ampak je
tudi avto z veliko mero elegance. Seveda so to vaše oči že zdavnaj razbrale. 

Novi BMW serije 3.
dinamične oblike.360°
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Ali veste, da obstajajo komponente? 
Opazili boste njihov učinek.Razvili smo še posebej močne in živahne motorje, uravnoteženo podvozje in natančen

menjalnik. Poskrbeli smo tudi, da vas v novem BMW serije 3 ne bo očarala samo vsaka
izmed teh komponent, ampak izredna harmonija med njimi. To boste doživeli tako na
vožnji v službo, kot na potovanju na vaše sanjske počitnice. Že od samega začetka smo
želeli samo to, da bi potovali udobno in v stilu.

3
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Moč. Uglajenost. Učinek. BMW-jev 6 valjni vrstni motor se je vedno uvrščal med najboljše
na svetu. Motor v novem 330i ima dve dodatni prednosti: lahko konstrukcijo in Valvetronic.
Z uporabo aluminija in magnezija smo zmanjšali težo vozila in s tem povečali njegove
vozne lastnosti. Sistem krmiljenja ventilov Valvetronic omogoča močnejšo in učinkovitejšo
odzivnost motorja. Seveda pa tudi novi 320i ne skriva, kako je lahko živahen BMW-jev
4 valjni motor. In dizel? Je čista moč, saj zahvaljujoč Common Rail tehnologiji  nov 320d 
dosega neverjeten navor.   

valjev lahko ustvari
veliko čarobne moči.

6
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Ne načrtujemo polovično, ampak razvijamo celotne koncepte - za izboljšano dinamičnost in
stabilnost. Na primer, teža vozila je enakomerno porazdeljena na obe osi. To pomeni, da 
vozilo hitreje reagira preko volanskega obroča. Poleg tega je zaviranje bolj varno, še pose-
bej v ovinku. Pogon na zadnja kolesa zagotavlja dinamično vožnjo, novo aktivno krmiljenje
pa optimalno vodljivost ne glede na hitrost vozila. Kot dodatek je na voljo dinamični nadzor
stabilnosti DSC, ki je vključen v serijsko opremo in zagotavlja povečano stabilnost vozila. Po
potrebi DSC posreduje v nadzoru motorja in zavira eno ali več koles in s tem ohranja vozilo
varno na svoji poti. 

Porazdelili smo težo 
in podvojili prednost.

50 : 50
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obratov najbolje 
občutite v šesti prestavi.Močnejši kot je motor, bolj natančni moramo biti pri prestavljanju. Novi BMW 330i je na pri-

mer izjemno dinamičen tudi pri visokih obratih. Zaradi tega je novi BMW serije 3 serijsko
opremljen s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom za boljšo prilagodljivost in športno vožnjo.
Če želite, si lahko izberete novi BMW serije 3 tudi z udobnim 6-stopenjskim samodejnim
menjalnikom. Z uporabo ATM adaptivnega nadzora menjalnika lahko prilagodite način vož-
nje trenutnim razmeram. Za bolj športno vožnjo si naprimer izberete način Steptronic. Tako
lahko hitro s premikanjem ročice navzgor in navzdol menjate prestave in to brez uporabe
sklopke. 

7000
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Vsako sekundo morajo možgani prepoznati najpomembnejše informacije v ogromni količi-
ni podatkov. Tu vam je instrumentna plošča v novem BMW-ju serije 3 v veliko pomoč. Vsak 
detajl v voznikovem prostoru je ergonomsko optimiran in osredotočen na voznika. To zago-
tavlja, da lahko vozilo intuitivno upravljate v vsaki situaciji. Opcijski sistem iDrive vam omo-
goča dostop do veliko sekundarnih funkcij preko kontrolnika na sredinski konzoli. Vse 
informacije se vam prikažejo na zaslonu, ki je nameščen na konzoli v višini vaših oči. Vse to,
da ostanete osredotočeni na tisto, kar je res pomembno - na vožnjo.

Za             milijonov informacij 
na sekundo potrebujete 

jasne misli.

10
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prostora za noge.

Brez skrbi lahko pričakujete več od novega BMW serije 3.
Na primer več prostora na zadnjih sedežih in več možnosti
osebnih nastavitev - zato, da je lahko vsak detajl v novem
BMW serije 3 po vaši meri. Navsezadnje bolj kot avto ustre-
za vaši osebnosti, bolj boste uživali v vožnji. Še posebej, če
zagotavlja vrhunsko udobje z ergonomsko oblikovanimi 
sedeži in z veliko iznajdljivimi odlagalnimi prostori. Ko se 
boste odpeljali na prvo daljše potovanje, boste natanko 
vedeli, kaj smo imeli v mislih. 

101 %
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razred 
za užitek.

Notranjost novega BMW serije 3 je prava paša za vaše
čute. Vaše oči bodo v trenutku prepoznale enako 
dinamično oblikovanje, kot jo izraža zunanjost. Preciz-
ni šivi, pazljivo izbrane barve in materiali. Vaši prsti se
bodo dotaknili vrhunsko izdelanih površin, kot sta
žlahten les in usnje. Vaša ušesa bodo zaslišala pravi
koncert v trenutku, ko boste zaprli vrata, prižgali motor
in se odpeljali. In razumeli boste, zakaj nas je mati 
narava obdarila s temi čuti. 

1.

Versorgung 2/04 Katalog E90_DIN Modul Seite Montage-Step BPFlyer 17 04 0

E90DIN204S017T1 E90DIN204S017B1

E90_Flyer_DIN_SLO_2_04  7/31/04  11:04  Page 17



Že 70 let izdelujemo vrstne motorje na podlagi bogatih izkušenj in našega prepričanja, da
je to najboljši koncept izdelave motorjev. Noben drug koncept ne ponuja toliko uglajenosti
in učinkovitosti. V 330i boste videli bogato tradicijo. Ta 6-valjni vrstni motor pokaže svojo
izjemno moč s 7000 obrati na minuto s pomočjo Valvetronic in tristopenjskega induktivne-
ga sistema. Poleg tega postavlja nove standarde v razredu učinkovitosti in zmanjševanja
teže z uporabo aluminija in magnezija pri izdelavi bloka motorja. 190 kW (258 KM) pospeši
330i od 0 do 100 km/h v 6,3 sekunde. Gibčen 325i, z močjo 160 kW (218 KM) pospeši od
0 do 100 km/h v 7,0 sekunde. In seveda 320i s svojim 4-valjnim vrstnim motorjem, ki se prav
tako ponaša z impresivno dinamiko, najvišjo hitrostjo 219 km/h ter močjo 110 kW (150 KM). 

Veliko je inovacij, 
ampak pojdimo po vrsti.

330i.
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Tiho delovanje in učinkovitost - močan 4-valjni dizelski motor v novem 320d ima oboje. 
120 kW (163 KM) pospeši BMW serijo 3 od 0 do 100 km/h v 8,2 sekunde in doseže najvišjo
hitrost 225 km/h. Največji navor 340 Nm pri 2000 obratih je dodaten dokaz o zmogljivosti
motorja. Uravnoteženost gredi in tehnologija Common Rail zagotavljata izjemno tiho in
učinkovito delovanje. Visoko-tlačna črpalka z reguliranjem količine goriva optimira porabo
goriva, kar ustvari večjo moč in zelo tiho delovanje ter zmanjša porabo goriva.  

Skoraj
neslišen.

320d.
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Ksenonske zasenčene in dolge luči (opcija)
zagotavljajo optimalno osvetlitev cestišča 
v vseh vremenskih razmerah. Štirje obroči 
parkirnih luči in nagnjen zgornji rob ustvarijo
zelo opazen videz. Opcijsko je na voljo tudi 
adaptivno krmiljenje luči za izjemno vidljivost.

1 Okrasna maska s kromirano obrobo led-
vičk in kromiranimi prečkami ledvičk za 
limuzino 330i in 325i1.

2 Opcijska platišča iz lahkih litin z dvojnimi
kraki 161 z različnimi dimenzijami pnevmatik.
Spredaj 8 J x 17 palčna s pnevmatikami
225/45 R 17, zadaj 8,5 J x 17 palčna s pnev-
matikami 255/40 R 17.

3
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Veliki zunanji vzvratni ogledali, asferično
izbočeni in aerodinamično oblikovani, ki se
zlivata z obliko vozila. 

4 Opcijska platišča iz lahkih litin z elipsoid-
nimi kraki 162 z različnimi dimenzijami pnev-
matik. Spredaj 8 J x 18 palčna s pnevmatikami
225/40 R 18, zadaj 8,5 J x 18 palčna s pnevma-
tikami 255/35 R 18.

5 Velike zadnje luči je zelo lahko opaziti 
celo z velike razdalje in zavorne luči pomaga-
jo vozilom za vami bolj točno oceniti moč
vašega zaviranja od rahlega pritiska na zavoro
do polnega zaviranja. Oblika v črki L pa je tra-
dicionalna oblikovna zaščitna znamka BMW.

6

1 Na voljo v 1. četrtletju 2005.
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Za vžig vozila lahko uporabite gumb
Start/Stop ali enoto za daljinsko upravljanje. 
1 Avtomatska klimatska naprava (opcija)

vključno s samodejnim nadzorom kroženja zra-
ka (AUC), senzorji za sonce in odrosevanje,
ločenim nadzorom temperature za voznika in
sovoznika kot tudi z razporeditvijo in reguliran-
jem količine zraka. Vse to vam hitro priskrbi
vašo najljubšo temperaturo v vozilu.

2 Kontrolnik iDrive z opcijskim navigacij-
skim sistemom omogoča hiter dostop do šte-
vilnih funkcij  s pomočjo zaslona.

3
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Instrumentna plošča s klasičnimi okroglimi merilniki prikazuje ergonomič-
nost voznikovega prostora. Zgornji del je rahlo obrnjen proti vozniku in se potem
počasi nagiba proti sovoznikovi strani, kar ustvari občutek prostornosti.

4 Opcijski navigacijski sistem Professional s kontrolnikom iDrive hrani podat-
ke o celotni Evropi na enem samem DVD-ju, ki so prikazani na zaslonu pri vrhu 
instrumentne plošče.

5
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Barve zunanjosti.

Uni barve:

1 Črna (668)

2 Alpin bela (300)

3 Japonsko rdeča (438)

Metalna:

1 Safir črna (475)

2 Titan srebrna (354)

3 Bleščeče grafitna (A22)

4 Ultramarin modra1 (A42)

5 Monako modra (A35)

6 Globoko zelena1 (A43)

7 Arktična (A34)

8 Barrique rdeča1 (A41)

9 Sonora1 (A23)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

32
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Blago Fluid:

1 Antracit (ALAT)

2 Siva (ALAD)

3 Bež (ALB4)

Blago-Usnje kombinacija:

1 Antracit (FFAT)

2 Modra (FFB5)

3 Quartz siva (FFB6)

Barve oblazinjenja / Materiali.

Usnje Dakota:

1 Črna (LCSW)

2 Siva (LCAD)

3 Bež (LCB4)

4 Limona (LCB7)

5 Terra (LCB8)

Notranje okrasne letve:

1 Titan, matirane 

2 Aluminij, vzdolžno brušen,

fin (4AD) 

3 Lisast les oreha,

temno rjav (4AB)

4 Les topola, bež (4AC)

1 2 3 1 2 3 44 5

1 32 1 32
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Oprema.

Varnost 320i 325i1 330i 320d

Nadzor razdalje med parkiranjem (PDC), 
spredaj in zadaj ali samo zadaj

Senzor za dež, samodejni vklop voznih luči

Prikaz poškodb pnevmatik

Sistem za pranje žarometov

Varnostni pasovi:

– Avtomatski prednji varnostni pasovi 
na zunanjih sedežih spredaj in zadaj 
s pirotehničnim zategovalnikom in 
omejevalnikom sile

– Ergonomski sistem zadnjih varnostnih 
pasov s tritočkovnimi varnostnimi pasovi

Varnostna karoserija:

– integrirana bočna zaščita vrat

– Odbijači s prednjimi blažilci trčenja iz
aluminija in zadnjimi iz jekla brez poškodb
prejmejo sile trčenj do 4 km/h, cone
deformiranja spredaj in zadaj 
absorbirajo trčenja do 15 km/h

Ksenonske zasenčene in dolge luči,
vklj. s štirimi parkirnimi lučmi  in  
dinamičnim nadzorom prednjih
žarometov

Centralno zaklepanje z elektronsko blokado
zagona motorja in senzorjem trka

Serijska oprema                  Dodatna oprema                  - ni na voljo

Varnost 320i 325i1 330i 320d

Adaptivno krmiljenje luči 
(v kombinaciji s ksenonskimi žarometi)

Varnostne zračne blazine:

– Voznikova in sovoznikova ID varnostna 
zračna blazina, detektor zasedenosti
sovoznikovega sedeža

– Prednje in zadnje zračne blazine za glavo

– Voznikove in sovoznikove prednje  
stranske varnostne blazine

Zavore:

– Prednji zavorni diski, notranje hlajeni

– Zadnji zavorni diski

– Zadnji zavorni diski, notranje hlajeni -

– Prikaz moči zavor

Dinamični nadzor stabilnosti (DCS, 
vklj. z  ABS, CBC in DTC)

Dinamični nadzor stabilnosti (DCS) 
z razširjenimi funkcijami

- -

Naslonjala za glavo zadaj, poklopljivo
srednje naslonjalo

Varnostna platišča in pnevmatike

Meglenki in reflektorji proste oblike, vklj. z 
ogrevanimi zunanjimi ogledali in šobami 
za čiščenje vetrobranskega stekla

Motor 320i 325i1 330i 320d

4-valjni vrstni bencinski motor
s tehnologijo 4-ventilov

- - -

6-valjni vrstni bencinski motor
s tehnologijo 4-ventilov

- -

4-valjni vrstni dizelski motor
s tehnologijo 4-ventilov

- - -

Emisijske norme: EU4

Common Rail tehnologija - - -

DISA - diferencialna sesalna naprava -

Filter delcev za dizelski motor - - -

Dvojni VANOS -

Valvetronic -

Menjalnik/Podvozje 320i 325i1 330i 320d

6-stopenjski samodejni menjalnik s Steptronic

6-stopenjski ročni menjalnik

Aktivno krmiljenje - -

Sprednja os z vzmetno nogo in dvojnimi
zglobi

Servo volan

Športno podvozje, s 15 mm nižjim 
podvozjem

Večtočkovno zadnje vzmetenje
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Oprema.

Notranja oprema 320i 325i1 330i 320d

Notranje ogledalo z avt.  zasenčevanjem

Notranje in zunanji ogledali z avt. 
zasenčevanjem

Instrumentna plošča z okroglimi merilniki, 
obratomerom ter prikazovalnikoma za
nivo in porabo goriva

Notranje okrasne letve:

– Titan matirane

– Aluminij, vzdolžno brušen, fin

– Lisast les oreha, 
temno rjav

– Les topola, bež

Klimatska naprava (vklj. z mikrofiltrom)

Avtomatska klimatska naprava (vklj.  z AUC, 
senzorji za rosenje in gretje stekel in z 
gumbom za gretje in šobami zadaj)

Sistem udobnega dostopa

Volani:

– Serijski volan s tremi kraki - -

– Športni volan s tremi kraki, ročica 
menjalnika in ročica ročne zavore
v usnju

– Usnjen volan s tremi kraki

– Multifunkcijske tipke za volan

Notranja oprema 320i 325i1 330i 320d

Navigacijski sistem:

– Business, s 6,5 palčnim barvnim  
zaslonom, prikazovalnik s puščicami,
DVD pogon, iDrive kontrolnik, vklj. z radiem
BMW Professional in 2 sprejemnikoma

– Professional, z 8,8 palčnim barvnim zaslo-
nom, prikazovalnik s puščicami in zemljevi-
dom, DVD pogon, iDrive kontrolnik, radio 
BMW Professional z 2 sprejemnikoma

Oblazinjenje:

– Blago Fluid

– Blago-usnje kombinacija

– Usnje Dakota

Radio/Avdio:

– CD izmenjevalnik, za 6 CD-jev

– HiFi sistem zvočnikov

– HiFi sistem Professional LOGIC7

– Radio BMW Business CD 

– Radio BMW Professional

Sedeži/Udobno sedenje:

– Ledvena opora za voznika in sovoznika, 
el. nastavljiva 

E90DIN204S027T1 E90DIN204S027B1
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Notranja oprema 320i 325i1 330i 320d

Odlagalni paket (držali za pijačo spredaj, 
odlagalni prostori na voznikovi strani in 
zadaj, dve 12 V vtičnici in odlagalna mrežna
žepa na zadnjem delu prednjih sedežev)

Naslonjalo za roko spredaj, poklopljivo, 
z odlagalnim prostorom

Odlagalni sistem (asimetrična deljiva  
zadnja klop z poklopljivimi naslonjali - vsak
del se poklopi ločeno), vreča za smuči

Elektronski pomik stekel spredaj in zadaj, 
vlečno potisno stikalo za odpiranje in 
zapiranje 

Prtljažni paket (mreža na desni strani prtlja-
žnika, talna mreža,12 Vvtičnica na levi strani,
deljiv odlagalni del v tleh prtljažnika, držalo
za vrečke in dežnik, vodoodporna zložljiva
škatla in odstranljiv predal pod zadnjo polico)

Tempomat z nastavitvami preko zaslona
na instrumentni plošči

- -

Tempomat z nastavitvami preko 
ročice

- -

Tempomat, aktiven

Steklena sončna streha, elekronsko 
nastavljiva, udobno odpiranje s ključem 
vozila

1 Na voljo šele v 1. četrtletju 2005.
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Oprema.

Zunanja oprema 320i 325i1 330i 320d

Metalna barva

Kolesa:

– Jeklena platišča z okrasnimi pokrovi,
7 J x 16 palčna, pnevmatike 205/55 R16

- -

– Platišča iz lahkih litin, z dvojnimi kraki 154,
7 J x 16 palčna, pnevmatike 205/55 R 16

-

– Platišča iz lahkih litin, z dvojnimi kraki 156,
7 J x 16 palčna, pnevmatike 205/55 R 16

-

– Platišča iz lahkih litin, zvezdasta 155,
7 J x 16 palčna, pnevmatike 225/50 R 16

-

– Platišča iz lahkih litin, zvezdasta 158, 
8 J x 17 palčna, pnevmatike 225/45 R 17

– Platišča iz lahkih litin, zvezdasta 159, 
8 J x 17 palčna, pnevmatike 225/45 R 17

– Platišča iz lahkih litin, z radialnimi kraki 160,
8 J x 17 palčna, pnevmatike 225/45 R 17

– Platišča iz lahkih litin, z dvojnimi kraki 161, 
z različnimi pnevmatikami, spredaj 8 J x   
17 palčna, pnevmatike 225/45 R 17, zadaj
8,5 J x 17 palčna, pnevmatike 255/40 R 17

– Platišča iz lahkih litin, elipsoidnokraka 162, 
z različnimi pnevmatikami, spredaj 8 J x
18 palčna, pnevmatike 225/40 R 18, zadaj
8,5 J x 18 palčna, pnevmatike 255/35 R 18

Tehnični podatki.

Serijska oprema                  Dodatna oprema                  - ni na voljo n. p. - ni podatka

Dimenzije 320i 325i1 330i 320d

Medosna razdalja mm 2760 2760 2760 2760

Prostornina prtljažnika l 460 460 460 460

Teža 320i 325i1 330i 320d

Teža praznega vozila EU2 kg 1395 n. p. 1525 1490

Teža tovora kg 520 520 520 520

Motor3 320i 325i1 330i 320d

Valji/Ventili 4/4 6/4 6/4 4/4

Delovna prostornina cm3 1995 n. p. 2996 1995

Nazivna moč/št. vrtljajev kW (KM) 110/150 190(258) 120(163)
1/min 6200 n. p. 6600 4000

Največji navor/ Nm 200 300 340
št. vrtljajev 1/min 3600 n. p. 2500 2000

Zmogljivost 320i 325i1 330i 320d

Najvišja hitrost km/h 219 n. p. 2505 225

Pospešek  0–100 km/h s n. p. 7,0 6,3 8,2

Poraba4 320i 325i1 330i 320d

EU mestna/izven mesta/
skupno l/100 km n. p.

Emisija CO2 g/km n. p.
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Notranja oprema 320i 325i1 330i 320d

– Gretje sedežev za voznika in sovoznika

– El. nastavitev sedežev, s funkcijo  
spomina za voznikov sedež

– Športni sedeži za voznika in sovoznika, 
ročno nastavljiva, vklj. z elektronsko 
nastavitvijo naslonjala

Gumb Start-/Stop

Telefoni:

– Avto telefon Professional

– Priprava za avto telefon z Bluetooh 
vmesnikom

– Prtljažnik, prostornina 460 litrov

Zunanja oprema 320i 325i1 330i 320d

Odstranljiva vlečna kljuka

Vzvratni ogledali v barvi vozila, el. nastav-
ljivi, asferični, za 325i in 330i ogrevani

Paket zunanjih ogledal s funkcijo zložljivosti, 
gretja, spomina in avt. prikazom robnikov

Smerniki, beli (spredaj)

Zunanje kljuke in strešne obrobe v črni barvi - -

Zunanja oprema v barvi vozila 
(zunanje kljuke in strešne obrobe)

Prečke ledvičk v kromu in s kromirano
obrobo

- -
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Mere.

1 Na voljo šele v 1. četrtletju 2005.

2 Navedene vrednosti veljajo za
90% poln rezervoar ter 68 kg
težkega voznika in 7 kg prtljage.
Teža praznega vozila velja za vo-
zila s serijsko opremo. Dodatna
oprema zvišuje to vrednost.

3 Bencinski motorji so izdelani 
za kakovost bencina RON 98. 
Uporaba bencina do minimalne 
kakovosti RON 91 lahko zmanjša 
učinkovitost motorja in poveča
porabo goriva.

4 Vsi motorji ustrezajo emisijskim
standardom EU 4. Poraba goriva
je določena po ECE voznem ciklu,
ki je določen po približno tretjini
mestne vožnje in dve tretjini izven
mestne vožnje (merjeno v vred-
nostih razdalje). Emisije CO2 
so dodatno izmerjene pri porabi 
goriva.

5 Elektronsko reguliranje

Vsa števila so za vozila z ročnim
menjalnikom.
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Vse navedbe ob tehničnih skicah so zapisane v milimetrih. Prostornina prtljažnika 460 litrov (meritev VDA).
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