När du älskar
att köra

EN RIVSTART.
DITT PERSONLIGA MÅL.
BMW M PERFORMANCE TILLBEHÖR 2018/2020.

DEN STÖRSTA PRESTATIONEN:
STÄNDIG FÖRBÄTTRING.
För våra kunder är maximalt dynamiska och sportbetonade
prestanda det som utmärker varumärket BMW. För att
kunna uppfylla och till och med toppa deras högt ställda
krav har vi utvecklat BMW M Performance tillbehör – och
vi arbetar ständigt på att göra dem ännu bättre. En viktig
del är glädjen i att hela tiden ställa vår egen prestation
på prov och mäta sig med de absolut bästa.
Därför är den nära och regelbundna kontakten med racingvärlden
en viktig del även för BMW M Performance tillbehör. Här hämtar
vi inspiration till vidareutveckling, här får vi värdefulla erfarenheter
och ett kvitto på vad som verkligen fungerar.
Vi träffar ambitiösa och passionerade förare, som också strävar
efter att bli ännu bättre, och som använder M Performance
tillbehör för att skapa precis den bil de vill ha. Det stora sortimentet
från M Performance tillbehör ger dig valfrihet – både för BMW
och för BMW M-modellerna. Vår mångåriga erfarenhet och
ingenjörernas specialistkunskap är din garanti för bästa tänkbara
materialval och perfekt bearbetade produkter.

3

Kolfiber tillverkas i en avancerad process. Diametern på en fiber är bara fem till nio mikrometer,
alltså en bråkdel av ett hårstrå.

KÖRGLÄDJE SOM
GÅR ATT TA PÅ.

När kolfibrerna bearbetas vävs de samman till ett
material och redan i det här skedet måste vävens
struktur anpassas exakt till de krav som ställs på
den färdiga produkten. Genom att binda samman
fibrerna med starka hartsmaterial skapas färdiga
komponenter av kolfiberlaminat, det som vi i dagligt
tal kallar för kolfiber eller kolfiberkomposit. Det är
50 % lättare än stål och 30 % lättare än aluminium.

Intelligent lättviktsteknik ökar dynamiken och förbättrar
förhållandet mellan vikt/prestanda – ett absolut måste
för sportiga bilar. Därför satsar vi även på kolfiber för
M Performance tillbehör.
De innovativa modellerna från BMW i och BMW M har redan idag
chassin som till stora delar består av kolfiber. Genom att bygga upp
egna fabriker för tillverkning och förädling av kolfiber har BMW konsekvent lagt sig till med den kunskap och de kvalitetskrav som krävs.
Även för många M Performance tillbehör är det lätta kolfibermaterialet det bästa av det bästa – oavsett om det gäller
exteriördelar som optimerar aerodynamiken eller läckra,
racinginspirerade interiördetaljer.
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Många av BMW M-modellerna har redan nu tak av
kolfiber, vilket reducerar vikten med fem till sex kg
beroende på modell. Det har en positiv inverkan
på bilens tyngdpunkt och ger bilen ännu smidigare
köregenskaper.

Kolfiber är optimalt för sportiga bilar som måste
tåla stora påfrestningar och där varenda gram
räknas. För att kunna ge våra kunder bästa
förhållande mellan vikt/prestanda med maximal
hållfasthet använder BMW M Performance tillbehör
ofta detta hightech-material i komponenterna.

ACCELERERAR ÄVEN
DINA HJÄRTSLAG.
BMW M Performance tillbehör får känslan av pole position
att sprida sig i hela kroppen. Njut av hur adrenalinet rinner
till och varslar om den körglädje som väntar.
Med BMW M Performance tillbehör får du ett perfekt avstämt paket,
som du själv bestämmer innehållet i. Tillbehören, som vi har specialanpassat till just din BMW-modell, optimerar det sportiga läget
i kurvorna och stabiliteten ända in i gränsområdet. En förare med
sportiga ambitioner får uppleva en bil med enastående bra manövreringsegenskaper – och total körglädje.
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Ett talande exempel är BMW M Performance ratt
med Race Display med OLED-teknik. Indikatorerna använder symboler för att göra funktionerna
ännu mer intuitiva, och de olika körlägena ställs
enkelt in med tummarna.
Alla kördynamiska egenskaper i din BMW går att
optimera ytterligare med faktorer som chassiinställning, aerodynamik, marktryck och bromssystem. Dessutom erbjuder BMW M Performance
tillbehör ökade prestanda för vissa modeller.

M Performance kolfiber-/keramikbromsarna på
bilden är betydligt lättare, starkare och håller
betydligt längre, vilket är viktigt om man kör
mycket på racingbana. Bromsbeläggen slits inte
lika snabbt, bromsskivorna håller i vanliga fall hela
bilens livslängd tack vare att friktionsbeläggningen
av kiselkarbid i princip är helt slitagefri.
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GÅSHUD
FÖR ÖRONEN.
BMW:s akustikexperter provar ljudkulissen från alla
nyutvecklade avgassystem i en specialutrustad
billjudsstudio, som ligger på BMW:s fabriksområde
i München. Det tar ungefär sex veckor att stämma
av ett avgassystem från M Performance tillbehör
så att det är perfekt och klart för serieproduktion.

Sportighet går visserligen att mäta, men är inte minst
en känsloladdad upplevelse. Det är din personliga attityd
till bilkörning som är avgörande, och det är du som
kan intensifiera känslan med rätt utrustning. Sportiga
avgassystem från M Performance tillbehör är en självklar
del av denna körupplevelse.
Motorns speciella ljud utvecklas av specialister på just akustik. De
är ytterst noggranna med att anpassa ljudet och hitta rätt sound till
respektive bilmodell. Klangen ska inte bara återspegla modellens
egenskaper utan även passa ihop med motorns karaktär.
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Den stora utmaningen när ljudet ska stämmas av
är att skapa en djup akustisk klang, som utstrålar
både kraft och högsta kvalitet på samma gång.
Soundet ska skapa den rätta känslan, men måste
givetvis uppfylla de lagare och direktiv som gäller.
För att utnyttja detta spelrum maximalt forskar våra
ljudingenjörer även på så kallade psykoakustiska
egenskaper – alltså hur ett ljud upplevs. Man
hoppas att resultatet ska leda till ett motorsound
som ger ännu högre gåshudsfaktor och som utnyttjar gränserna för det juridiskt godkända fullt ut.
Med tanke på hur mycket kraft vi lägger på att få
fram det optimala ljudet är det en naturlig följd att
M Performance avgassystem tillverkas av ytterst
hållbara material. De görs av rostfritt stål och av
den ännu lättare och mer hållfasta metallen titan.

Dags för soundcheck: med M Performance Sound
Player kan du interaktivt jämföra soundet från M
Performance avgassystem med standardsystemet.
Den finns som app för smartphone (Android och
iOS) eller på bmw.se/mperformance
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I VARJE BMW BOR DET
MOTORSPORTGENER.
Från första början har högsta prestanda varit ett självklart mål för BMW.
Det fanns även en dos sportigt konkurrenstänkande som central drivkraft,
vilket har gjort att vi fortlöpande har optimerat bilarnas prestanda och
kördynamik – två absoluta förutsättningar för det vi kallar körglädje och
som än idag utmärker varje BMW.
Hos många BMW-förare väcks ambitionen att med hjälp av extrautrustning skapa
en bil som är mer individuell och dynamisk än standardversionen. Det är för dem vi
utvecklar BMW M Performance tillbehör.
Var och en av komponenterna från M Performance har tagits fram i samarbete med
BMW M GmbH och är ett resultat att många decenniers erfarenhet inom motorsporten.
De är perfekt avstämda till respektive BMW-modell och dess användningsområde.

1929 går startskottet för BMW
Motorsport i och med att BMW 3/15
segrar i det prestigefyllda alprallyt.

10

1936 debuterar BMW 328, tävlingsversionen av 326, i Eifel-tävlingen
med Ernst Jakob Henne vid
ratten – och vinner direkt.

1940 bjuder på en dubbelseger i Mille
Miglia för Berlinetta Touring-versionen av
BMW 328.

1954 Den representativa sedanen BMW
501 kniper tredjeplatsen i Monte Carlo-rallyt.

1960/1961 I en BMW 700 tar 60-årige Hans
Stuck titeln Deutscher Bergmeister. Walter
Schneider upprepar bedriften 1961 i en BMW
700 RS med rörramschassi och aluminiumkaross.

1964 dominerar Hubert Hahne de tyska
rundbanemästerskapen i sin BMW
1800Ti och vinner 14 av de 16 loppen.

1966 lyckas Hubert Hahne i en
BMW 2000Ti som första förare
någonsin ta nordslingan på
Nürburgring på under tio minuter.

1968/69 är det premiär för turbo och det
är BMW 2002 som får den äran. Dieter
Quester tackar genom att bli europamästare i DTM två gånger.
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De flesta M Performance tillbehör matchar alla här angivna
BMW-modeller. Välj basutrustning här i översikten och komplettera
sedan med M Performance tillbehör på modellsidan för just din BMW.

3 Nyckelfodral
Med speciell materialmix av kolfiber och alcantara. vilket ger ett
exklusivt intryck. Fjärrkontrollen sitter säkert i fodralet med en
insexskruv i BMW M Blå. Tidlöst elegant och med genomtänkt
teknik – en diskret liten motorsportdetalj.

6 Drive Analyser
Består av ett diagnosminne och en app för smartphone (iOS och
Android). Med Drive Analyser kan ett stort antal viktiga kördata
spelas in och analyseras professionellt: till exempel motordata,
toppvärden, g-krafter, gas- och bromspedalsanvändning.

4 Track Fix för actionkameror
Ger säker och stabil fixering utvändigt och möjliggör professionella
tagningar på tävlingsbanan. Hållaren monteras på ett av fästena
för bogseringsöglorna. Kameran kan sedan styras med hjälp av
en app.

7 Frontens dekorgaller Svart
Betonar bilens sportigt dynamiska karaktär. Frontens dekorgaller
har en infattning i Svart högglans.

5 Chassi (kan sänkas max 20 mm)
Sänkt chassi ser sportigare ut och utstrålar en dynamisk närvaro.
En bil med sportchassi framhäver även alla andra exteriördetaljer
från BMW M Performance ännu tydligare. En tuning av utseendet som ger en betydligt sportigare look, bättre kördynamik och
större körglädje. Även stabiliteten, kurvdynamiken och säkerheten
förbättras.

MER MOTORSPORT
ÅT FOLKET.
1 Ytterbackspeglar Carbon
Tillverkade för hand i 100 % kolfiber. Backspegelkåpornas
distinkta look framhäver bilens omisskännliga hightech-karaktär.
Den dynamiska designen skapar en ytterst exklusiv stil och
accentuerar den sportiga framtoningen.
2 Pedalytor/fotstöd i rostfritt stål
Tack vare ovansidan i exklusivt rostfritt stål och den asymmetriska
formen på profilerna ger fotstödet och pedalytorna även
fotutrymmet en dynamisk hightech-karaktär. De kraftigt
markerade gummiprofilerna motverkar att fötterna kanar.
6
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BMW 1-SERIEN.
BLI 1 MED RACINGBANAN.

Ett unikum i kompaktklassen. Sportig
karaktär, elegant design och kraftfulla
motorer gör BMW 1-serien verkligen sticker
ut som ett dynamiskt undantag i sin klass.
Ett intryck som du kan förstärka ännu mer
med M Performance tillbehör.

18" bromssystem
Med invändigt ventilerade sportbromsskivor
i lättviktskonstruktion och bromsok i
M Performance Röd, Gul eller Orange. Med
M-logo.
Aerodynamikpaket
För ännu bättre aerodynamiska värden, exakt
avstämt för att passa BMW 1-serien. Omfattar
luftintag, splitter och påbyggnadsdelar för stötfångaren fram samt bakre diffusor och kanter för
tröskelbreddarna.

Sidostripes Svart/Silver
Förstärker de distinkta linjerna hos BMW 1-serien.
Black Line bakljus
Matchar designen perfekt och är anpassat till
bilens elsystem. För bilar med halogenstrålkastare
ersätts bakljusen med LED-lampor.
Ljuddämparsystem
Ger ett imponerande sportigt ljud – både i och
utanför bilen. Tillverkat av tåligt rostfritt stål.
Bakre fenor
Ger tillsammans med takspoilern en uttrycksfull
look. Endast i kombination med takspoiler.

Ratt II i alcantara med kolfiberdekor
Sportratt med extra greppvänlig rattkrans i
alcantara och med elegant kolfiberdekor med
öppen struktur.

1 Frontens dekorgaller Svart, ytterbackspeglar Carbon, aerodynamikpaket,
18" bromssystem, sidostripes
2 Black Line bakljus, 19" M Performance Dubbeleker 405, ändrör i
krom, ljuddämpare, bakre fenor,
aerodynamikpaket, 18" bromssystem,
sidostripes
3 Interiörlister Carbon med alcantara
4 Ratt II i alcantara med kolfiberdekor

Interiörlister Carbon med alcantara
Den exklusiva materialmixen av kolfiber och
alcantara ger förarplatsen extra tydlig sportkänsla.

Fler beskrivningar av tillbehör på sidan
12/13, översiktstabell på sidan 56.

19" M Performance Dubbeleker 405
Högkvalitativa 19" lättmetallfälgar i Bicolor
Orbitgrå, smidda med högglanspolerad utsida och
M-logo i fyrfärg.

Ändrör i krom
Understryker den individuella karaktären
hos BMW 1-serien. Isolerade, med präglad
M-logo. Erbjuds endast i kombination med
M Performance ljuddämparsystem.
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1 Dekorpanel Carbon med alcantara för mittkonsol och
växelväljarspak, dekor Carbon för växelväljarspak
2 Ratt II i alcantara med kolfiberdekor och Race Display
3 LED-instegslister
4 Accentstripes, 19" M Performance Dubbeleker 405,
ljuddämparsystem, aerodynamikpaket, ändrör Carbon
5 Frontens dekorgaller Svart, ytterbackspeglar Carbon,
aerodynamikpaket
1

2

3

BMW 2-SERIE COUPÉ OCH CABRIOLET.
KONCENTRERAD SPORTIGHET.

Fler beskrivningar av tillbehör på sidan 12/13, översiktstabell
på sidan 56.
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Sportig design, korta överhäng, kraftfulla
proportioner för perfekt viktfördelning mellan axlarna – BMW 2-serie Coupé och BMW
2-serie Cabriolet har skapats föratt ta kördynamiken till sin spets. Med M Performance
tillbehör vässar du bilen ännu lite till.

19" M Performance Dubbeleker 405
Högkvalitativa 19" lättmetallfälgar i Bicolor Orbitgrå, smidda med högglanspolerad utsida och
M-logo i fyrfärg.
Ljuddämparsystem
Ger ett imponerande sportigt ljud – både i och
utanför bilen. Tillverkat av tåligt rostfritt stål.

Ändrör Carbon
Understryker den individuella karaktären hos
BMW 2-serien. Isolerade, med präglad M-logo.
Erbjuds endast i kombination med M Performance
ljuddämparsystem.

Dekorpanel Carbon med alcantara för
mittkonsol och växelväljarspak
Kolfiber med öppna porer ger hightech-materialet
en speciell yta som känns direkt. Högkvalitativ
alcantara ger en oslagbart behaglig yta.

Aerodynamikpaket
För ännu bättre aerodynamiska värden, exakt
avstämt för att passa BMW 2-serien. Omfattar
luftintag, splitter och påbyggnadsdelar för stötfångaren fram samt bakre diffusor och kanter för
tröskelbreddarna.

LED-instegslister
Den dynamiska formen på LED-instegslisterna
med rostfritt stål-look gör det till en upplevelse
redan när man sätter sig i bilen. Trådlös drift tack
vare integrerat batteri och magnetkontakt.

Ratt II i alcantara med kolfiberdekor och
Race Display
En funktionsdisplay är integrerad i den övre delen
av rattkransen. Tack vare senaste OLED-tekniken
och tvåfärgade LED-indikatorer kan lägena Race,
Sport och EfficientDynamics väljas med knapparna vid tumgreppen.

Dekor Carbon för växelväljarspak
Har en M-logo i fyrfärg och ger en tydlig fingervisning om de nära banden till motorsport. Den
består av kolfiber med öppna porer och sidenmatt
lyster – hightech-karaktär som både syns och
känns.
Accentstripes Svart/Silver
Placeringen under karossvecket betonar
ytterligare bilens sportigt eleganta design.
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Det är inte många bilar i världen som
utstrålar sportighet så övertygande som
BMW 3-serien. Du kan visa det med
perfekt passande tillbehör – och njuta av
att BMW M Performance tillbehör märks i
varenda fiber av din bil.

Aerodynamikpaket
För ännu bättre aerodynamiska värden, exakt avstämt för att passa BMW 3-serien. Omfattar luftintag,
splitter och påbyggnadsdelar för stötfångaren fram
samt bakre diffusor och kanter för tröskelbreddarna. Förutsätter M Aerodynamikpaket.
Ratt II i alcantara med kolfiberdekor
Sportratt med extra greppvänlig rattkrans i alcantara och med elegant kolfiberdekor med öppen
struktur.

Ändrör Carbon eller i krom
Understryker den individuella karaktären hos
BMW 3-serien. Isolerade, med präglad M-logo.
Erbjuds endast i kombination med M Performance ljuddämparsystem.
20" M Performance Dubbeleker 405
Högkvalitativa 20" lättmetallfälgar i Bicolor
Orbitgrå, smidda med högglanspolerad utsida
och M-logo i fyrfärg. Finns även 18" Svart matt
som kompletta vinterhjul.

Ljuddämparsystem
Ger ett imponerande sportigt ljud – både i och
utanför bilen. Tillverkat av tåligt rostfritt stål.
Interiörlister Carbon med alcantara
Den exklusiva materialmixen av kolfiber och alcantara ger förarplatsen extra tydlig sportkänsla.

Fler beskrivningar av tillbehör på sidan
12/13, översiktstabell på sidan 56.

Mekanisk differentialspärr
Vid bakhjulsdrift för att ge bättre drivgrepp.
Fördelar mer drivmoment till hjulet som har bäst
markkontakt för att förhindra hjulspinn på bakaxeln. Resultatet är stabilare läge i kurvor, förbättrat
drivgrepp och dynamiskare köregenskaper.

1

BMW 3-SERIEN.

2

OÖVERTRÄFFAD DYNAMISK POTENTIAL.
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1 20" M Performance Dubbeleker 405,
aerodynamikpaket, ljuddämparsystem,
ändrör i krom
2 Ratt II i alcantara med kolfiberdekor,
interiörlister Carbon med alcantara
3 Differentialspärr
4 Ytterbackspeglar Carbon, frontens
dekorgaller Svart, 20" M Performance
Dubbeleker 405, aerodynamikpaket

3

För både Coupé och Cabriolet – det första
som möter betraktaren är den exklusivt
sportiga fronten med stora luftintag.
BMW M Performance tillbehör erbjuder
många andra alternativ som sänker
bilens tyngdpunkt och ger den perfekt
viktfördelning mellan axlarna.

BMW 4-SERIE COUPÉ OCH CABRIOLET.
KRAFTFULL ESTETIK.

Ljuddämparsystem
Ger ett imponerande sportigt ljud – både i och
utanför bilen. Tillverkat av tåligt rostfritt stål.
Ändrör Carbon eller i krom
Understryker den individuella karaktären
hos BMW 4-serien. Isolerade, med präglad
M-logo. Erbjuds endast i kombination med
M Performance ljuddämparsystem.

18" bromssystem
Med invändigt ventilerade sportbromsskivor i
ättviktskonstruktion och bromsok i M Performance
Röd, Gul eller Orange. Med M-logo.
Folie för tröskelbreddarna Svart
Passar perfekt till bilens design och framhäver
det individuella och kraftfulla intrycket. Med logo
M Performance.
20" M Performance Dubbeleker 624
Högklassiga 20" lättmetallfälgar som är smidda,
utförda i Bicolor Svart matt och har infräst M-logo
i fyrfärg.

Accentstripes Svart/Silver
Placeringen under karossvecket betonar
ytterligare bilens sportigt eleganta design.
Ratt II i alcantara med kolfiberdekor och
Race Display
En funktionsdisplay är integrerad i den övre delen
av rattkransen. Tack vare senaste OLED-tekniken
och tvåfärgade LED-indikatorer kan lägena Race,
Sport och EfficientDynamics väljas med knapparna vid tumgreppen.

Aerodynamikpaket
För ännu bättre aerodynamiska värden, exakt avstämt för att passa BMW 4-serien. Omfattar luftintag,
splitter och påbyggnadsdelar för stötfångaren fram
samt bakre diffusor och kanter för tröskelbreddarna.
Förutsätter M Aerodynamikpaket.

1

2

1 Ändrör Carbon, ljuddämparsystem
2 Ratt II i alcantara med kolfiberdekor
och Race Display
3 Ändrör i krom, ljuddämparsystem, 18"
bromssystem, folie för tröskelbreddarna,
20" M Performance Dubbeleker 624,
aerodynamikpaket, accentstripes
4 Accentstripes, frontens dekorgaller Svart,
ytterbackspeglar Carbon
3

20

4

Fler beskrivningar av tillbehör på sidan 12/13,
översiktstabell på sidan 56.
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En fascinerande förening av smakfull estetik
och BMW-typiska prestanda: BMW 4-serie
Gran Coupé lockar med unika designdetaljer, som med fördel kombineras med
skräddarsydda M Performance tillbehör, för
att framhäva det eleganta – men framför allt
– sportiga draget.

Bakspoiler Carbon
Tillverkad för hand av 100 % kolfiber,
viktoptimerad men ytterst stabil.

Ändrör i krom
Understryker den individuella karaktären
hos BMW 4-serien. Isolerade, med präglad
M-logo. Erbjuds endast i kombination med
M Performance ljuddämparsystem.
Active Sound avgassystem
Detta är det första exklusiva sportavgassystem
som erbjuds även för dieselbilar. Personliga
preferenser: Lägena ECO PRO och Comfort
ger vardagen en mättad klang, och för maximalt
känsloladdat och djupt sound väljer du läget Sport
eller Sport+.

1 Bakspoiler Carbon, Active Sound
avgassystem, ändrör i krom, 20" M
Performance lättmetallfälgar 624
högglanspolerade, ytterbackspeglar
Carbon, accentstripes Svart/Silver,
tröskelbreddare Svart matt, folie för
tröskelbreddare
2 Active Sound avgassystem, ändrör
i krom
Fler beskrivningar av tillbehör på sidan
12/13, översiktstabell på sidan 56.

BMW 4-SERIE GRAN COUPÉ.
MAXIMALT SPORTIG COUPÉ MED FYRA DÖRRAR.

1
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Lika representativ som sportig – det bästa
av två världar. Senaste kommunikationstekniken i kombination med den klassiskt
sportiga körupplevelsen och det distinkta formspråket – med tillbehören från
BMW M Performance förädlar du bilens
karaktär ännu ett snäpp.

Frontsplittersats Carbon
Handtillverkad, med kompromisslös kvalitet och
aerodynamiskt optimerad till din BMW.
20" M Performance Dubbeleker 669
De högklassiga 20" lättmetallfälgarna är smidda,
utförda i Bicolor Svart matt med exklusiv, fräst och
högglanspolerad utsida samt M-logo.

Eftermonteringssats sportbromsar
Ger kort bromssträcka – även vid hög termisk
belastning. De kraftfulla sportbromsarna med
sportbromsskivor i lättviktskonstruktion med
invändig ventilation. Bromsarna har 4-kolvs fasta
bromsok fram och 1-kolvs fasta bromsok bak.
Lackerade i distinkt sportig M Performance Röd.
M-logo i fyrfärg.

Tröskelbreddare
Med perfekt passform accentuerar tröskelbreddarna den sportiga känslan på bilens sidor.
Ändrör Carbon
V8-look, kolfiberhölje och speciella designdetaljer ger ändrören ett extra massivt och kraftfullt
utseende.

Bakre diffusor Carbon
Effektfullt blickfång. Tack vare de distinkta dekorpanelerna gör den bakre diffusorn i kolfiber sitt till
för att förstärka den kraftfullt sportiga stilen.

1 Ändrör Carbon, bakre diffusor Carbon
2 Bakspoiler Svart matt
3 Frontspoiler Carbon, frontsplittersats Carbon, frontens
dekorgaller Svart högglans
4 20" M Performance Dubbeleker 669 i Bicolor Svart matt,
eftermonteringssats sportbromsar
5 Bakspoiler Carbon, bakre diffusor Carbon, ljuddämparsystem, ändrör Carbon, ytterbackspeglar Carbon,
tröskelbreddare, folie för tröskelbreddare, accentstripes,
eftermonteringssats sportbromsar, 20" M Performance
Dubbeleker 669 Bicolor Svart matt
Fler beskrivningar av tillbehör på sidan 12/13,
översiktstabell på sidan 56.

Ljuddämparsystem
Ger ett imponerande sportigt ljud – både i och
utanför bilen. Tillverkat av tåligt rostfritt stål. Med
ändrör Carbon eller i krom.

2

3

1

4

BMW 5-SERIEN.

MED KÄNSLA FÖR MOTORSPORT.
25

1

BMW 6-SERIEN.

NATURLIG ELEGANS, EXTRAORDINÄRA PRESTANDA.

2

3

Oavsett om valet faller på Coupé, Cabriolet
eller Gran Coupé – BMW 6-serien är en kultiverad form av prestanda i sin sportigaste
variant. Med BMW M Performance tillbehör
sätter du den avgörande pricken över i – och
ett tydligt personligt statement.

20" M Performance V-eker 464
De högkvalitativa 20" lättmetallfälgarna finns i
Bicolor Ferritgrå, med högglanspolerad utsida
samt i Liquid Black.
Ratt II i alcantara med kolfiberdekor
Sportratt med extra greppvänlig rattkrans i
alcantara och med elegant kolfiberdekor med
öppen struktur.
Dekorpanel Carbon för växelväljarspak till
Steptronic-sportväxellåda
Ger en elegant och individuell motorsportkänsla
på förarplatsen. Med M-logo.
Ljuddämparsystem
Ger ett imponerande sportigt ljud – både i och
utanför bilen. Tillverkat av tåligt rostfritt stål.

4
1 Frontens dekorgaller Svart, ytterbackspeglar Carbon,
20" M Performance V-eker 464 i Bicolor Ferritgrå
2 20" M Performance V-eker 464, Liquid Black
3 Dekorpanel Carbon för växelväljarspak till
Steptronic-sportväxellåda
4 Ratt II i alcantara med kolfiberdekor
5 Ljuddämparsystem
Fler beskrivningar av tillbehör på sidan 12/13,
översiktstabell på sidan 56.
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1 Frontens dekorgaller Svart,
ytterbackspeglar Carbon
2 21" M Dubbeleker 650,
folie för tröskelbreddarna
3 Bakspoiler
Fler beskrivningar av tillbehör på sidan
12/13, översiktstabell på sidan 56.

2

BMW 7-SERIEN.

MODERN LYX I EN SPORTIG TOLKNING.

BMW 7-serien innebär den ultimativa lyxen
att få uppleva morgondagens svar på tekniska lösningar redan idag – på ett alldeles
särskilt sportigt sätt. BMW M Performance
tillbehör tar din upplevelse till en ny, dynamisk dimension. De håller måttet även i den
allra högsta klassen.

1

Folie för tröskelbreddarna Svart
Passar perfekt till bilens design och framhäver
det individuella och kraftfulla intrycket. Med logo
M Performance.
Bakspoiler
I högklassigt plastmaterial, för ännu sportigare
närvaro. Optimerade aerodynamiska egenskaper
ökar marktrycket och ger ännu mer harmoniska
styregenskaper.

21" M Performance Dubbeleker 650
De högkvalitativa 21" lättmetallfälgarna är smidda
och i Bicolor Svart högglans med högglanspolerad utsida samt M-logo.
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1 Folie för tröskelbreddarna, ytterbackspeglar
Carbon, frontens dekorgaller Svart
2 LED-instegslister
3 Folie för tröskelbreddarna
Fler beskrivningar av tillbehör på sidan 12/13,
översiktstabell på sidan 56.

Vågar välja nya vägar. Den trendiga BMW X1
sätter redan vid första ögonkastet ett spontant och flexibelt statement. För att höja
den sportiga nivån finns perfekt avstämda
BMW M Performance tillbehör som stärker
karaktären ytterligare.

LED-instegslister
Den dynamiska formen på LED-instegslisterna i
rostfritt stål-look gör det till en upplevelse redan
när man sätter sig i bilen. Trådlös drift tack vare
integrerat batteri och magnetkontakt.
Folie för tröskelbreddarna Svart
Passar perfekt till bilens design och framhäver
det individuella och kraftfulla intrycket. Med logo
M Performance.

1

2

BMW X3.

KRAFT UTAN GRÄNSER.

3

BMW X1.

Paradgrenen är flexibilitet. BMW X3 är en
tävlingsinriktad universalbegåvning som
anpassar sig blixtsnabbt till nya utmaningar. När det gäller den sportiga utstrålningen
är det BMW M Performance tillbehör som är
förstahandsvalet.

Ratt i alcantara med kolfiberdekor
Rattkransen klädd i alcantara ger perfekt grepp
och behaglig yta – både när det är varmt och kallt.

20" M Performance Dubbeleker 310
De högkvalitativa, viktoptimerade 20" lättmetallfälgarna är utförda i Bicolor Orbitgrå eller Bicolor
Ferritgrå, med högglanspolerad utsida, valsad
fälgkant och M-logo.
21" M Performance Dubbeleker 599
Högklassiga 21" lättmetallfälgar, Bicolor Orbitgrå
matt eller Bicolor Svart, högglanspolerad utsida,
valsad fälgkant och M-logo.

1

2

1 Frontens dekorgaller Svart, ytterbackspeglar
Carbon, 21" M Performance Dubbeleker 310
2 21" M Performance Dubbeleker 599
3 21" M Performance Dubbeleker 310
4 Ratt i alcantara med kolfiberdekor, interiörlister Carbon
Fler beskrivningar av tillbehör på sidan
12/13, översiktstabell på sidan 56.

3

SPORTIG ACTION.
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BMW X4.

HÖJ TEMPERATUREN.
BMW X4 höjer sig över mängden. Formspråket är lika framtidsorienterat som de
kraftfulla motorerna. Med noggrant avstämda BMW M Performance tillbehör ger du
den kaxiga karkatären ett ännu personligare utseende.

1 Bakspoiler Carbon, ljuddämparsystem, accentstripes, 21" M Performance Dubbeleker 599
2 20" M Performance Dubbeleker 310
3 Ratt i alcantara med kolfiberdekor,
interiörlister Carbon
Fler beskrivningar av tillbehör på sidan 12/13,
översiktstabell på sidan 56.

Bakspoiler Carbon
Tillverkad för hand av 100 % kolfiber,
viktoptimerad men ytterst stabil.

Ljuddämparsystem
Ger ett imponerande sportigt ljud – både i och
utanför bilen. Tillverkat av tåligt rostfritt stål.
21" M Performance Dubbeleker 599
Högklassiga 21" lättmetallfälgar, Bicolor Orbitgrå
matt eller Bicolor Svart, högglanspolerad utsida,
valsad fälgkant och M-logo.

3

2

1
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Accentstripes Svart/Silver
Placeringen under karossvecket betonar ytterligare bilens sportigt eleganta design.

20" M Performance Dubbeleker 310
De högkvalitativa, viktoptimerade 20" lättmetallfälgarna är utförda i Bicolor Orbitgrå eller Bicolor
Ferritgrå, med högglanspolerad utsida, valsad
fälgkant och M-logo.
Ratt i alcantara med kolfiberdekor
Rattkransen klädd i alcantara ger perfekt grepp
och behaglig yta – både när det är varmt och kallt.
Interiörlister Carbon
Lyxig materialblandning med lackerad kolfiber och
krom samt M Performance-logo.

Överlägset dominerande oavsett terräng,
med sportig suveränitet på högsta nivå – de
båda toppmodellerna i X-serien är unika
skapelser, var och en med sin omisskännliga
karaktär.

Frontsplittersats
Förstärker bilens sportiga design. De är omsorgsfullt handtillverkade och består av 100 % kolfiber.
Förutsätter M Sportpaket eller M Aerodynamikpaket samt bakspoiler Carbon för BMW X6 resp.
takspoiler för BMW X5.
Takspoiler
I Svart högglans, som betonar bilens distinkta
utseende ännu mer.

Ratt i alcantara med kolfiberdekor
Rattkransen klädd i alcantara ger perfekt grepp
och behaglig yta – både när det är varmt och kallt.
Folie för tröskelbreddarna Svart
Passar perfekt till bilens design och framhäver
det individuella och kraftfulla intrycket. Med logo
M Performance.
21" M Performance Dubbeleker 310
De högkvalitativa, viktoptimerade 21" lättmetallfälgarna är utförda i Bicolor Orbitgrå eller Bicolor
Ferritgrå, med högglanspolerad utsida, valsad
fälgkant och M-logo.
21" BMW Performance Y-eker 375
21" BMW Performance lättmetallfälgar utförda i
Bicolor Ferritgrå, med högglanspolerad utsida och
logo BMW Performance.

1

2

21" M Performance Dubbeleker 599
Högklassiga 21" lättmetallfälgar, Bicolor Orbitgrå
matt eller Bicolor Svart, högglanspolerad utsida,
valsad fälgkant och M-logo.
Bakspoiler Carbon
Tillverkad för hand av 100 % kolfiber,
viktoptimerad men ytterst stabil.
Bakre diffusor Carbon
Effektfullt blickfång. Tack vare de distinkta dekorpanelerna gör den bakre diffusorn i kolfiber sitt till
för att förstärka den kraftfullt sportiga stilen.

Ändrör i krom
Understryker den individuella karaktären hos
BMW X5 och BMW X6. Isolerade, med präglad
M-logo. Erbjuds endast i kombination med
M Performance ljuddämparsystem.
Nyckelfodral
Med speciell materialmix av kolfiber och alcantara.
vilket ger ett exklusivt intryck. Fjärrkontrollen sitter
säkert i fodralet med en insexskruv i BMW M Blå.
Tidlöst elegant och med genomtänkt teknik – en
diskret liten motorsportdetalj.

Bakre flaps
Ger bilen ett bredare utseende. Den distinkta
vingprofilen förstärker den personligt sportiga
framtoningen. I högklassig kolfiber (BMW X5)
och Svart högglans (BMW X6).

4

7

5

BMW X5 OCH BMW X6 .
EXTRA KRAFT TILL EXTRAORDINÄRA BILAR.

3

1 Takspoiler
2 Ratt i alcantara med kolfiberdekor
3 Frontens dekorgaller Svart, ytterbackspeglar Carbon,
frontsplittersats
4 Bakre diffusor Carbon
5 21" M Performance Dubbeleker 310
6 21” M Performance Dubbeleker 599
7 Bakre flaps, ändrör i krom, bakre diffusor Carbon, bakspoiler
Carbon, folie för tröskelbreddarna, 21" M Performance
Dubbeleker 599
Fler beskrivningar av tillbehör på sidan 12/13,
översiktstabell på sidan 56.

6

1973 Hans-Joachim Stuck och Chris Amon
kammar hem det stora priset i standardvagnsmästerskapet på Nürburgring i en
BMW 3.0 CSL. Med sina sex europeiska
mästerskapstitlar är CSL den mest framgångsrika standardvagnen under 1970-talet.

1978 premiär för BMW M1 som
är den första egna modellen från
BMW Motorsport GmbH.

1984 Volker Strycek tar den
första DTM-segern för BMW
med BMW 635 CSi.

MOTORSPORT
BÖRJAR PÅ M.

1972 grundas BMW Motorsport GmbH.

Höga sportiga ambitioner har alltid varit med på ritbordet för varje ny BMW.
Genom att bilda BMW Motorsport GmbH år 1972 kunde man koncentrera
sig på motorsporten helt utan att kompromissa. En lång rad stora
framgångar under många år har gett företaget en unik kompetens.
Den första segerrika modellen skapades i samarbete med Alpina och var en BMW 3.0
CSL – med sex europeiska mästerskapstitlar var den 70-talets mest framgångsrika
standardvagn. På den följde BMW M1, den första BMW som bar den numera legendariska bokstaven M i namnet.
Från och med 1980 präglade BMW Motorsport GmbH även Formel 1 med BMW:s
turbomotorer. Den första VM-titeln med turbomotor i historien tog Nelson Piquet 1983
i sin Brabham BMW.
Samtidigt gjorde sig BMW M3 ett namn på standardvagnssidan. Bilarna i serien E30 är
än idag de mest framgångrika standardvagnarna i världen. Sedan 2015 representerar
BMW M4 DTM de tre klassiska BMW M-färgerna i Deutschen Tourenwagen Masters.

BMW M4 DTM under DTM-säsongen 2016.

2016 Marco Wittman i
BMW M4 DTM vinner
DTM som bästa förare.

1989 Roberto Ravaglia tar hem
mästerskapet för standardvagnar
i sin BMW M3.

2004/2005 BMW triumferar i
24-timmarsmästerskapet på
Nürburgring med dubbelsegrar två
år i följd, med två BMW M3 GTR.

2012 Återkomsten till DTM blir startskottet på en ny framgångsrik era. Den
legendariska BMW M3 DTM vinner
omedelbart tre gånger om. Hattrick i
titlar för bästa förare, fabrik och lag.
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FÖR ALLA MED M.
1

Vissa BMW M Performance tillbehör passar perfekt till alla BMW M-modeller. Välj basutrustning här i översikten och komplettera sedan med skräddarsydda M Performance tillbehör på modellsidan för just din BMW.

1 Frontens dekorgaller Svart
De markerade dubbelstavarna och infattningen
i Svart högglans utstrålar kraft och dominans.
För en individuell stil med kaxig attityd.

2

2 Ratt II i alcantara med kolfiberdekor
och Race Display
Rattkrans i högkvalitativ alcantara ger utmärkt
grepp. Race Display med senaste OLED-teknik och tvåfärgade LED-växelindikatorer ger
den äkta motorsportkänslan, varje dag. Med
en knapptryckning växlar du mellan lägena
Race, Sport och EfficientDynamics. Stoppur
(i Race-läge, med visning av hundradelar)
och g-mätare för acceleration ger dig motorsportrelevanta uppgifter. Det är också möjligt
att spara upp till 50 varvtider och toppvärden för
hastighet och g-krafter. Det unika, sportiga och
eleganta utseendet understryks av dekoren i
lackerad kolfiber. Finns även utan Race Display.

3 Ytterbackspeglar Carbon
Av 100 % kolfiber och tillverkade helt för hand.
Den dynamiska och sportiga formgivningen slår
an tonen vid första anblicken: Lämna företräde
för en individuell stil!
4 Chassi (sänkbart upp till 20 mm)
Sänkt chassi ser sportigare ut och utstrålar
en dynamisk närvaro. En bil med sportchassi
framhäver även alla andra exteriördetaljer från
BMW M Performance ännu tydligare. Det
skapar inte bara ett läckrert, tunat utseende
utan ger bättre kördynamik och större körglädje.
Även stabiliteten, kurvdynamiken och säkerheten
förbättras.

5 Växelspaksknopp Pro
Ger mittkonsolen den perfekta motorsportlooken. Med belyst växelschema, behagligt greppvänliga ytskikt, inlägg på sidorna i M-färgerna
samt damask i alcantara. Växla upp till en helt ny
körupplevelse.

8 Pedalytor i rostfritt stål
Av massivt rostfritt stål. De asymmetriskt designade gummiprofilerna ger även fotutrymmet ett
omisskännligt dynamiskt utseende som utstrålar
hightech och kvalitet. Det perfekta komplementet till andra M Performance-produkter.

6 Nyckelfodral
Med speciell materialmix av kolfiber och alcantara. vilket ger ett exklusivt intryck. Fjärrkontrollen sitter säkert i fodralet med en insexskruv i
BMW M Blå. Tidlöst elegant och med genomtänkt teknik – en diskret liten motorsportdetalj.

8 Golvmattor
Perfekt bearbetade och ger bilen en individuellt
sportig karaktär även i fotutrymmet. Med grå
dekorlinjer och invävd logo M Performance.

7 Drive Analyser
Består av ett diagnosminne och en app för
smartphone (iOS och Android). Med Drive
Analyser kan ett stort antal viktiga kördata
spelas in och analyseras professionellt: till
exempel motordata, toppvärden, g-krafter,
gas- och bromspedalsanvändning.

9 Track Fix för actionkameror
Ger säker och stabil fixering utvändigt och
möjliggör professionella tagningar på tävlingsbanan. Hållaren monteras på ett av fästena för
bogseringsöglorna. Kameran kan sedan styras
med hjälp av en app.

4
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6

3

BMW M2 COUPÉ.

5

KOMPAKT KRAFTPAKET,
MAXIMAL UTSTRÅLNING.
Kort, koncis, kompakt: BMW M2 Coupé ger
ett vridmoment på 465 Nm och det på under
fyra och en halv meter. En mer utpräglad definition av prestandasportvagn är knappast
möjlig – utom med BMW M Performance
tillbehör.

Winglets Carbon för tröskelbreddare
Förstärker på ett kraftfullt sätt bilens sportiga utseende. Imponerande låg vikt, mycket god stabilitet
och perfekt passform.
Frontsplittersats Carbon vänster/höger
Handtillverkade, med kompromisslös kvalitet och
aerodynamiskt optimerade till din BMW.

1

Motorsportstripes
Stripes för fronten, bakpartiet och sidorna i de
typiska BMW M-färgerna visar den kompromisslösa tävlingskaraktären redan vid första anblicken.
Foliens kvalitet har testats under hårda klimatförhållanden. De har en geometri som passar perfekt
till bilens form.
Interiörkit Carbon
Materialmixen av kolfiber och alcantara ger förarplatsen extra sportig attityd som både känns och
syns. Detta kit består av dekor för M dubbelkopplingsväxellådans växelväljarspak samt tillhörande
dekorpanel för mittkonsolen och handbromshandtaget. Det perfekta komplementet till standardutrustningen.

Bakre diffusor Carbon
100 % handtillverkad bakre diffusor helt i kolfiber.
100 % ren motorsportkaraktär. 100 % passion.
Därmed bidrar diffusorn till att framhäva den sportiga looken och atletiska utstrålningen.
Ändrör Carbon
Skänker bakpartiet en suverän utstrålning.
Med M-logo.

1 Ändrör Carbon
2 Ratt Pro i alcantara med
kolfiberdekor
3 Winglets Carbon för tröskelbreddare
4 Interiörkit Carbon
5 Frontsplittersats Carbon vänster,
motorsportstripes
Fler beskrivningar av tillbehör
på sidan 38/39, översiktstabell
på sidan 57.

Ratt Pro i alcantara med kolfiberdekor
Ger en oslagbar motorsportkänsla i cockpit. Det
distinkta greppområdet i alcantara gör att ratten
ligger extremt bra i händerna i alla situationer – och
i alla temperaturer. Med center-stripe i ljusblått
läder.

Avgassystem
Asfaltens musik. Med avgassystemet kan du välja
mellan ett intensivt 6-cylinderljud och det ultimativa
motorsportsoundet.

2

3

4
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BMW M3.

GE DIN BIL EN SPORTIG UTMÄRKELSE.

Sedan mer än 30 år rundar BMW M3 banan
i en klass för sig. Den mest framgångsrika
standardvagnen någonsin är en legend på
världens alla tävlingsbanor. BMW M Performance tillbehör öppnar ännu fler möjligheter för dig att ge din bil ett helt personligt
utseende.

Dekorlister på sidan
I Svart högglans som framhäver den distinkt sportiga stilen på bilens sidor. Sportig. Exklusiv. Och
med ett omisskännligt uttryck.
Dörrhandtag Carbon
Harmonierar perfekt med bilens interiör i sportig,
individuell och omisskännlig M Performance-stil.
Unik djupverkande effekt tack vare högglansfinish.

Handbromshandtag Carbon med
damask i alcantara
I lackerad kolfiber och klädd med exklusiv alcantara. Damasken är förädlad med söm i BMW
M-färger. Den framhäver motorsportkaraktären i
cockpit och passar perfekt till de andra BMW M
Performance-produkterna.
Avgassystem Titan
Med knappen för motordynamik kan du ställa in
tre olika lägen: Sport och Sport+ för en mycket
bestämd och laddad ljudbild. Efficient för ett
intensivt sportigt, men ändå vardagskompatibelt
sound. Det optimerade avgassystemet förstärker det typiska ljudet från en 6-cylindrig biturbo.
Ljuddämparen är tillverkad helt i tävlingståligt titan.

2

1

Dags för soundcheck: med M Performance Sound Player kan du
interaktivt jämföra soundet från M Performance avgassystem med
standardsystemet. Den finns som app för smartphone (Android och iOS)
eller på bmw.se/mperformance

1 Motorsportstripes (på sidorna), dekorlister på sidan i Svart högglans,
avgassystem Titan, ytterbackspeglar Carbon
2 Avgassystem Titan
3 Dekor Carbon för växelväljarspak,
handbromshandtag Carbon med
damask i alcantara, ratt II i alcantara
med kolfiberdekor
Fler beskrivningar av tillbehör på
sidan 38/39, översiktstabell på
sidan 57.

3

Upplev det omisskännliga soundet hos din BMW M4
med BMW M Performance avgassystem:
bmw.com/ultimateplayground

1

2

3

BMW M4.

4

PRESTANDAPARAD FÖR COUPÉ OCH CABRIOLET.
De tekniska finesserna i BMW M4 Coupé
och Cabriolet, som M dubbelkopplingsväxellåda med Drivelogic, Launch Control
och aktiv M differential, gör att du kan testa
gränserna med ännu större suveränitet.
Med BMW M Performance tillbehör kan du
dessutom göra det med ännu sportigare
stil, till rätt soundtrack.

Bakre diffusor Carbon
100 % handtillverkad bakre diffusor helt i kolfiber.
100 % ren motorsportkaraktär. 100 % passion.
Därmed bidrar diffusorn till att framhäva den sportiga looken och atletiska utstrålningen.

Armstöd i alcantara
Fulländar den exklusiva motorsportkänslan på
förarplatsen. Elegant materialmix av alcantara
och kolfiber med högglansfinish. Kan ställas in på
längden. Med läcker söm i BMW M-färgerna.

Tröskelbreddare
I Svart matt eller i karossens färg för att förstärka
bilens sportiga karaktär. Tillsammans med andra
M Performance aerodynamikkomponenter ger de
optimerade aerodynamiska egenskaper.

Bakspoiler Carbon
Understryker bilens exklusivt sportiga utseende.
Tillsammans med andra aerodynamikkomponenter ger den fartvinden en rejäl match och bidrar till
ännu sportigare köregenskaper.

Dekorlister för gälar
I Svart högglans som framhäver den distinkt
sportiga stilen på bilens sidor. Sportig. Exklusiv.
Och med ett omisskännligt uttryck.

Motorsportstripes på sidan
I de tre BMW M-färgerna. Den tydliga racingkopplingen förstärker bilens sportiga design och ger
den en ännu mer individuell karaktär.

* Undre list för spoiler som tillval i kolfiber, alternativt i plastmaterial, grundlackerad för lackering i karossens färg.
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Frontsplittersats Carbon vänster/höger*
Handtillverkat, med kompromisslös kvalitet och
aerodynamiskt optimerat till din BMW.

1 Bakre diffusor Carbon
2 Handbromshandtag Carbon med damask
i alcantara, armstöd i alcantara, dekor för
växelväljarspak
3 Bakspoiler Carbon
4 Motorsportstripes på sidan, tröskelbreddare, dekorlister på sidan i Svart högglans,
frontsplitter Carbon, frontens dekorgaller
Svart
Fler beskrivningar av tillbehör på sidan
38/39, översiktstabell på sidan 57.

BMW M4 COUPÉ.
FÖRSTÄRKER EXKLUSIVITETEN.

Med sina många sportiga detaljer utstrålar
BMW M4 Coupé kompromisslös dynamik.
De BMW M Performance tillbehör som visas
här framhäver extra tydligt släktskapet med
standardvagnsracingen.

Folie för tröskelbreddarna
Exklusiv folie i Svart med M Performance-logo
och trefärgad M-logo betonar den dynamiska
karaktären hos M Performance tröskelbreddarna.
För ett ännu personligare uttryck.
Bakspoiler Carbon, fristående
Sätter omisskännliga motorsportaccenter på
bakpartiet. Tack vare optimerade aerodynamiska
egenskaper stegras även de sportiga köregenskaperna markant. Dynamik i sin mest individuella
form.

Frontsplittersats Carbon vänster/höger*
Handtillverkat, med kompromisslös kvalitet och
aerodynamiskt optimerat till din BMW.
Ratt Pro i alcantara med kolfiberdekor
Ger en oslagbar motorsportkänsla i cockpit. Det
distinkta greppområdet i alcantara gör att ratten
ligger extremt bra i händerna i alla situationer
– och i alla temperaturer. Med center-stripe i
ljusblått läder.

* Undre list för spoiler som tillval i kolfiber, alternativt i plastmaterial, grundlackerad för lackering i karossens färg.

1
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4

Folie för tröskelbreddarna, motorsportstripes på sidan
Bakspoiler Carbon, fristående
Frontsplittersats Carbon, dekorgaller för fronten
Bakspoiler Carbon, fristående, folie för tröskelbreddarna
Fler beskrivningar av tillbehör på sidan 38/39,
översiktstabell på sidan 57.
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BMW M5.

ÖVERLÄGSET FÖRSPRÅNG.
Imponerande vikteffekt, enorm potential i
spurten. BMW M5 har alltid varit sinnebilden
för maximala prestanda och fascinerande
köregenskaper. BMW M Performance tillbehör
är perfekt avstämda för prestandabilar och
bidrar till att maximera din körglädje.

Bakspoiler Carbon
Understryker bilens exklusivt sportiga utseende.
Tillsammans med andra aerodynamikkomponenter ger den fartvinden en rejäl match och bidrar till
ännu sportigare köregenskaper.

Ändrör Carbon eller Titan
Bakparti med suverän utstrålning. Med M-logo.
Bakre diffusor Carbon
100 % handtillverkad bakre diffusor helt i kolfiber.
100 % ren motorsportkaraktär. 100 % passion.
Därmed bidrar diffusorn till att framhäva den
sportiga looken och atletiska utstrålningen.
Avgassystem
Ett avgassystem utvecklat speciellt för BMW
M-modellerna med en ojämförligt djupare
resonans i ljudbilden. Med enastående temperaturbeständighet, utmärkt korrosionsbeständighet
och en viktminskning på 10,4 kg jämfört med
standardutrustningens system.

Folie för tröskelbreddarna
Exklusiv folie i Svart med M Performance-logo
och M-logo betonar den dynamiska karaktären
hos tröskelbreddarna. För ett ännu personligare
uttryck.
Stripes fram och bak
I de typiska BMW M-färgerna, visar den kompromisslösa tävlingskaraktären redan vid första
anblicken. Foliens kvalitet har testats under hårda
klimatförhållanden. De har en geometri som
passar perfekt till bilens form.

1

2

3

4

1 Bakspoiler Carbon, folie för
tröskelbreddarna, stripes
fram och bak
2 Bakre diffusor Carbon,
ändrör Carbon
3 Ändrör Carbon,
avgassystem
4 Ytterbackspeglar Carbon,
frontens dekorgaller Svart
Fler beskrivningar av
tillbehör på sidan 38/39,
översiktstabell på sidan 57.

1

2

3

4

BMW M6.

EXTRA ALLT FÖR COUPÉ,
CABRIOLET OCH GRAN COUPÉ.
Lyxig elegans möter atletisk frihet. Med
två eller fyra dörrar, tygsufflet eller kolfibertak – en M6 kan konsten att överraska och
förnya. Inte minst genom den individuella
prägel du sätter på den med BMW M
Performance tillbehör.

Stripes fram och bak
I de typiska BMW M-färgerna, visar den kompromisslösa tävlingskaraktären redan vid första
anblicken. Foliens kvalitet har testats under hårda
klimatförhållanden. De har en geometri som
passar perfekt till bilens form.

Avgassystem
Ett avgassystem utvecklat speciellt för
BMW M-modellerna med en ojämförligt
djupare resonans i ljudbilden. Med enastående
temperaturbeständighet, utmärkt korrosionsbeständighet och en viktminskning på 10,4 kg
jämfört med standardutrustningens system.

Bakre diffusor Carbon
100 % handtillverkad bakre diffusor helt i kolfiber.
100 % ren motorsportkaraktär. 100 % passion.
Därmed bidrar diffusorn till att framhäva den sportiga looken och atletiska utstrålningen.

1 Frontens dekorgaller Svart,
ytterbackspeglar Carbon, stripes fram
2 Bakspoiler Carbon
3 Ändrör Carbon
4 Stripes bak, bakre diffusor Carbon, ändrör
Carbon, avgassystem, bakspoiler Carbon
Fler beskrivningar av tillbehör på sidan 38/39,
översiktstabell på sidan 57.

Ändrör Carbon
Skänker bakpartiet en suverän utstrålning.
Med M-logo.
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2

1

BMW X5 M.

STEGRAR DEN SPORTIGA SUVERÄNITETEN.
Maximalt dominerande oavsett terräng.
BMW X5 M är en sällsynt kombination av
offroadkompatibel tuffing och gatusmart
glidare. Med BMW M Performance tillbehör
optimerar du både looken på långt håll och
finesserna in i minsta detalj.

1 Ratt II i alcantara med kolfiberdekor, interiörlister
Carbon, pedalytor och fotstöd i rostfritt stål
2 Air Breather Svart högglans, frontens dekorgaller
Svart, motorsportstripes
Fler beskrivningar av tillbehör på sidan 38/39,
översiktstabell på sidan 57.
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Interiörlister Carbon
Ger en genuin motorsportkänsla i cockpit.
Fascinerande djupverkan genom flera lager lack
och högglansfinish.

Air Breather Svart högglans
Framhäver den distinkt sportiga stilen på bilens
sidor. Sportig. Exklusiv. Och med ett omisskännligt uttryck.
Motorsportstripes
Stripes för fronten, bakpartiet och sidorna i de
typiska BMW M-färgerna visar den kompromisslösa tävlingskaraktären redan vid första anblicken.
Foliens kvalitet har testats under hårda klimatförhållanden. De har en geometri som passar perfekt
till bilens form.

1 Air Breather Svart högglans, motorsportstripes, bakre fenor
2 Dekorpanel för mittkonsolen Carbon

BMW X6 M.

Fler beskrivningar av tillbehör på sidan 38/39,
översiktstabell på sidan 57.

FÖDD LEDARE.

1

Här är den: rustad för alla tänkbara utmaningar, driven av ett våldsamt vridmoment
från V8-motorn med dubbla Twin Scroll-turboaggregat. Utrustad med extremsportiga
BMW M Performance tillbehör, som du
personligen har valt – din unika BMW X6 M.

Motorsportstripes
Stripes för fronten, bakpartiet och sidorna i de
typiska BMW M-färgerna visar den kompromisslösa tävlingskaraktären redan vid första anblicken.
Foliens kvalitet har testats under hårda klimatförhållanden. De har en geometri som passar perfekt
till bilens form.

Air Breather Svart högglans
Framhäver den distinkt sportiga stilen på bilens
sidor. Sportig. Exklusiv. Och med ett omisskännligt uttryck.

Bakre fenor
Tillverkade av extra motståndskraftigt plastmaterial. Den högkvalitativa, sportiga looken ger bilens
bakparti en ännu mer dynamisk karaktär. I högre
hastigheter optimerar dessutom de bakre fenorna
köregenskaperna.

Dekorpanel Carbon för mittkonsolen
Består av exklusivt lackerad kolfiber som ger en
omisskännlig motorsportkänsla i bilens interiör.

2
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BMW M PERFORMANCE TILLBEHÖR
FÖR BMW.
1-serien

Accentstripes, Svart/Silver
Armstöd i alcantara
Bakre diffusor Carbon1
Bakre diffusor1
Bakre fenor
Bakre flaps Carbon1
Bakre flaps1
Bakspoiler
Bakspoiler Carbon
Black Line bakljus3
Chassi
Dekor Carbon för växelväljarspak
Dekorpanel Carbon med alcantara för mittkonsol och växelväljarspak
Differentialspärr
Drive Analyser
Eftermonteringssats sportbromsar
Folie för tröskelbreddarna1
Frontens dekorgaller Svart
Frontsplittersats Svart matt
Frontsplittersats Carbon1
Golvmattor
Interiörlister Carbon
Interiörlister Carbon med alcantara
LED-instegslister
Ljuddämparsystem2
Nyckelfodral
Pedalytor/fotstöd i rostfritt stål
Power Kit 2
Ratt i alcantara med kolfiberdekor
Ratt i alcantara med kolfiberdekor och Race Display4
Ratt II i alcantara med kolfiberdekor
Ratt II i alcantara med kolfiberdekor och Race Display4
Sidostripes
Takspoiler
Track Fix för actionkameror
Tröskelbreddare
Växelspaksknopp Carbon med damask i alcantara
Ytterbackspeglar Carbon
Ändrör Carbon2
Ändrör i krom2
18" bromssystem med ok i Röd, Gul eller Orange
19" bromssystem med ok i Blå
19" Dubbeleker 405, smidda, Bicolor Orbitgrå
19" Dubbeleker 624, smidda, Bicolor Svart matt
19" Dubbeleker 624, smidda, högglanspolerade
20" Dubbeleker 310, Bicolor Ferritgrå
20" Dubbeleker 310, Bicolor Orbitgrå
20" Dubbeleker 405, smidda, Bicolor Orbitgrå
20" Dubbeleker 624, smidda, Bicolor Svart matt
20" Dubbeleker 624, smidda, högglanspolerade
20" Dubbeleker 669, Bicolor Svart matt
20" V-eker 464, Bicolor Ferritgrå
20" V-eker 464, Liquid Black
21" Dubbeleker 310, Bicolor Ferritgrå
21" Dubbeleker 310, Bicolor Orbitgrå
21" Dubbeleker 599, Bicolor Svart matt
21" Dubbeleker 599, Bicolor Orbitgrå matt
21" Dubbeleker 650, smidda, Bicolor Svart högglans
21" BMW Performance Y-eker 375, Bicolor Ferritgrå
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1

Förutsätter M Aerodynamikpaket.

2

Beroende på valt motoralternativ.

2-serien

3-serien

5-dörrars
fr 07/2011

3-dörrars
fr 09/2012

Cabriolet
fr 02/2015

Coupé
fr 03/2014

Sedan
fr 11/2011

Touring
fr 09/2012
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•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

4-serien

Cabriolet
fr 03/2014
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Cabriolet
fr 12/2010

7-serien

Coupé
Gran Coupé
fr 06/2011 fr 03/2012

fr 10/2015

X1

fr 11/2015

X3
fr 11/2010

•
•
•
•

fr 07/2014

X5
fr 02/2014

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

X6

•

•

•

•

•

•

•

•

M3

Sedan
fr 03/2014

Cabriolet
fr 07/2014

Coupé
fr 03/2014

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Chassi

•

•

•

•

Dekor Carbon för växelväljarspak 2

•

•

•

•

Dekorlister för gälar i Svart högglans

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

fr 02/2014
•

•
•

M2

Coupé
fr 04/2016

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

M4

Armstöd i alcantara
Avgassystem

•

•

Avgassystem Titan
Bakre diffusor Carbon

•

•

•

•

•
•5
•
•

•
•6
•
•

•

•

•

•
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•6
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•5
•
•
•
•
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•
•

•
•
•

•
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•
•
•

•
•
•
•6
•6
•
•

•
•5
•5
•
•

Drive Analyser
Dörrhandtag Carbon
Folie för tröskelbreddarna

Endast för BMW 5-serie Touring från 06/2017.

•

•

•

•
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•
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•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

Frontsplittersats Carbon

•

•

•

•

Golvmattor

•

•

•

•

•

•

•

Handbromshandtag Carbon med damask i alcantara2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kolfiber-/keramikbromsar
LED-instegslister

•

•

•

•
•

•

•

•

•

fr 02/2015

fr 02/2015

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Motorsportstripes på sidan

•

•

•

•

Nyckelfodral

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pedalytor i rostfritt stål

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ratt i alcantara med kolfiberdekor

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ratt i alcantara med kolfiberdekor och Race Display1

•

•

•

•

•

•

•

Ratt II i alcantara med kolfiberdekor och Race Display1

•

Ratt Pro i alcantara med kolfiberdekor

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Stripes fram och bak
Tröskelbreddare

•
•

X6 M

Ratt II i alcantara med kolfiberdekor

1

•

6

•

Interiörlister Carbon

•
•

•
•

•
Endast för BMW 1-serien till 03/2015. 4 Far endast användas enligt gällande trafiklagstiftning. 5 Endast för BMW 5-serie Sedan från 02/2017.

•

Frontens dekorgaller Svart

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Växelspaksknopp Pro2

•

•

•

•

Ytterbackspeglar Carbon

•

•

•

•

•

•

•

•

Ändrör Carbon

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ändrör Titan
•
•

•

X5 M

•

Dekorpanel Carbon för mittkonsolen

6

•
•

Gran Coupé
fr 05/2013

Motorsportstripes (fram, bak, på sidorna)

•

5

Coupé
fr 09/2012

•

Bakspoiler Carbon
Bakspoiler Carbon, fristående

•

M6

Cabriolet
fr 06/2012

Bakre fenor

•

•

M5

Sedan
fr 07/2013

Air Breather Svart högglans

•

Track Fix för actionkameror

•
•
•

3

X4

•
•
•

•
•
•
•
•
•

6-serien

Touring
fr 06/2010

BMW M PERFORMANCE TILLBEHÖR
FÖR BMW M.

Förutsätter M Aerodynamikpaket.

2

För BMW M2 Coupé endast med interiörkit Carbon.
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Din BMW-återförsäljare/serviceverkstad hjälper dig gärna
med tips och råd.
Modellerna på bilderna är delvis försedda med utrustning, som inte ingår i
standardutförandet. Alla produkter finns inte på bild. Med förbehåll för ändringar
i konstruktion, utrustning och innehåll samt skrivfel och andra felaktigheter.
© BMW AG, München, Tyskland. Eftertryck för publicering, även delvis, endast
efter skriftligt medgivande från BMW AG, München.

