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Nowy S-Cross

Auto ma nową stylizację przedniej i tylnej części nadwozia

SX4 S-Cross będzie oferowany wyłącznie z turbodoładowanymi silnikami benzynowymi Boosterjet

Suzuki prezentuje nową generację SX4
S-Cross – crossovera łączącego cechy samochodu kompaktowego z elementami charakterystycznymi dla modeli SUV. Auto ma nową
stylizację przedniej i tylnej części nadwozia,
gdzie zastosowano reflektory i lampy w technologii LED.

dużą ładowność z niewielkimi wymiarami
zewnętrznymi. Nowy Crafter będzie dostępny
w trzech długościach, w zależności od wersji
nadwozia. Dodatkowo wersja Furgon będzie
miała trzy odmiany wysokości dachu.
Volkswagen zapowiada, że nowy Crafter
będzie dysponował znacznie szerszymi możliwościami połączenia silników, skrzyń biegów
i układów przeniesienia napędu. Bogatsza
ma być także gama systemów wspomagających kierowcę, zwiększających poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

N owy V olkswagen
z  W rześni
Volkswagen pokazał samochód, dla którego wybudował nową fabrykę we Wrześni.
Nowy Crafter został skonstruowany zgodnie
z całkowicie nową koncepcją projektowania
pojazdów użytkowych VW – każde auto powinno być maksymalnie funkcjonalne i jak
najlepiej dopasowane do potrzeb bardzo
zróżnicowanej grupy odbiorców. Konstrukcja w dużej mierze opiera się na założeniu,
że od Transportera – głównego auta dostawczego Volkswagena – większy brat przejmie jakość wykonania, materiały we wnętrzu, design
oraz solidność konstrukcji, których jeszcze nie
miał. Jest większy od poprzednika, ale łączy

C yfrowy świat BMW
Na wybranych europejskich rynkach
debiutuje BMW Connected, który pozwala
płynnie zintegrować systemy samochodu
z innymi urządzeniami cyfrowymi użytkownika za pośrednictwem różnych punktów
kontaktowych, takich jak telefony iPhone
czy zegarki Apple Watch. W pierwszej wersji
rozwiązania BMW Connected skupiono się
przede wszystkim na zarządzaniu podróżą.
Wersja ta zawiera produkty i usługi cyfrowe mające uprościć codzienne planowanie
tras i spotkań oraz ustawianie nawigacji.

Dzięki temu użytkownik BMW Connected
może dotrzeć do celu na czas i bez zbędnego stresu. Dzięki wysyłanym na smartfona
lub zegarek Apple Watch powiadomieniom
o godzinie wyjazdu kierowca wie, kiedy musi
wyruszyć, aby dotrzeć na miejsce o ustalonej porze. Przewidywany czas podróży jest
regularnie porównywany z aktualną sytuacją
na drogach.
– W nadchodzących latach cyfryzacja
będzie miała duży wpływ na to, w jaki sposób korzystamy z samochodów. Powstaną
usługi cyfrowe, które ściśle połączą systemy zainstalowane w pojazdach z naszym
osobistym światem bez względu na to, czy
jesteśmy na trasie czy w domu. Samochód
stanie się inteligentnym urządzeniem podłączonym do sieci, płynnie zintegrowanym
z innymi urządzeniami i doskonale dopasowanym do indywidualnych potrzeb każdego
użytkownika. Właśnie to chcieliśmy osiągnąć
w pierwszej wersji rozwiązania BMW Connected — wyjaśnił Dieter May, wiceprezes
ds. usług cyfrowych i modeli biznesowych
w Grupie BMW.
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Nowy model SX4 S-Cross będzie oferowany wyłącznie z turbodoładowanymi
silnikami benzynowymi Boosterjet, wyposażonymi w system ENG A-Stop (Engine Auto
Stop Start): jednolitrowym o mocy 112 KM
oraz 140-konnym, który ma pojemność 1,4 l.
Mniejszy współpracuje z pięciostopniową,
manualną skrzynią biegów, a większy z sześciostopniową. Dla obu jednostek dostępna
jest również automatyczna, sześciostopniowa
skrzynia biegów. Silnik 1,0 występuje w konfiguracji napędu 2WD lub 4WD, podczas gdy
1,4 jest oferowany wyłącznie w połączeniu
z napędem na wszystkie koła ALLGRIP.
Wyposażenie standardowe wersji Comfort oraz Premium będzie bogatsze niż obecnie. Comfort ma m.in. siedem poduszek powietrznych oraz rozwiązania podnoszące

komfort, jak system Hill Hold Control, manualna klimatyzacja, praktyczne rozwiązania
typu komunikacja bezprzewodowa Bluetooth®
czy tempomat z ograniczeniem prędkości.
Wersja Premium ma wiele dodatkowych elementów, m.in. światła do jazdy dziennej LED,
dwustrefową automatyczną klimatyzację, czujnik deszczu i interaktywny system multimedialny ze zintegrowaną tylną kamerą cofania.

Volkswagen pokazał samochód, dla którego wybudował nową fabrykę we Wrześni

BMW Connected pozwala płynnie zintegrować systemy samochodu z innymi urządzeniami cyfrowymi

