
PPeerr  ttaall  dd’’aasssseegguurraarr  eell  ddiinnaammiissmmee  que tant valoren els
propietaris de BMW, el nou Sèrie 2 Active Tourer

disposa d’un mode de conducció Sport que modifica els
paràmetres del motor, de la direcció i de les suspensions,
per tal d’obtenir una resposta més enèrgica i esportiva.

Si fa un temps ens haguessin dit
que BMW llançaria al mercat un
monovolum compacte, molts de

nosaltres nos ens ho hauríem cregut.
Però si a més ens haguessin dit que el
nou vehicle aniria equipat amb un sis-
tema de tracció davantera, encara ens
hauria costat més de creure-ho. Però
els temps canvien, i ens hi hem d’adap-
tar. I l’automoció no se n’escapa. Això
és el que han pensat els enginyers de
BMW, que han ideat el nou Sèrie 2 Acti-
ve Tourer aprofitant un forat del mer-
cat on la competència no és excessiva-
ment forta. Sí que hi ha monovolums
de mides molt similars, però amb apa-
rença Premium i que tinguin un preu
de partida de menys de 30.000 euros,
en trobem ben pocs (els preus van dels
28.500 del 218i als 38.600 euros del
225i). Tot i que actualment només està
disponible amb tracció davantera, a fi-
nals d’any arribaran versions xDrive
(amb sistema de tracció integral de
BMW).

Disseny
Partint de la base que és difícil disse-
nyar un monovolum realment atractiu,
ja que el que ha d’estar per sobre de
tot en aquests vehicles és la practicitat,
els dissenyadors de BMW han fet un

gran treball amb el nou Sèrie 2 Active
Tourer, que disposa d’un frontal en el
qual destaquen uns ronyons més grans
i uns fars més allargats, si el comparem
amb un Sèrie 2 convencional. Es tracta,
a més, del primer BMW amb una fines-
treta al pilar A. De perfil, presenta una
estampa esportiva i afilada, remarcant
el caràcter dinàmic de la marca. 

El nou monovolum de BMW fa 4,34 me-
tres de longitud, 1,80 metres d’ampla-
da i 1,55 metres d’altura. Quan accedim
a l’interior, ens trobem un espai de
conducció que podria ser el d’un Sèrie
2 Coupé, però amb més espai per sobre
del cap. L’espai general de l’habitacle
està molt ben aprofitat, i s’exploten les
qualitats familiars del vehicle, com ara
un bon espai per a les cames a les pla-
ces posteriors o una bona distància al
sostre. A més, la banqueta es pot mou-
re de manera longitudinal fins a 13 cen-
tímetres, i els respatllers es poden aba-
tre fàcilment per tal de deixar una su-
perfície de càrrega pràcticament horit-
zontal. Fins i tot el seient del copilot es
pot plegar endavant per poder carre-
gar objectes de fins a 2,40 metres de
llargada. Òbviament, a l’interior també
hi trobem diversos espais per dipositar
objectes, i BMW també ofereix una àm-
plia gamma d’accessoris, com ara tau-
letes, penjadors i pantalles de vídeo
per a les places posteriors.

Per la seva banda, la capacitat mínima
del maleter és de 468 litres, ampliable
a 1.510 litres. Sota el sòl hi ha un espai
per a 70 litres més de capacitat, que
amaga una safata amb diversos com-
partiments i un equip de reparació de
punxades (com a opció hi podem incor-
porar una roda d’emergència). La porta
del maleter inclou de sèrie acciona-
ment elèctric, amb funció automàtica
d’obertura i tancament. Aquest equipa-
ment es pot completar amb uns sen-
sors al para-xocs posterior que llegei-
xen el moviment d’un peu quan ens
acostem al maleter amb les mans ocu-
pades.

Mecànica
Pel que fa als motors, actualment es
pot escollir entre les versions 218i, 225i
i 218d. El primer és un tres cilindres
que entrega 136 CV de potència i 220
Nm de parell motor. Consumeix una
mitjana de 4,9 l/100 km i està associat
a un canvi manual de sis velocitats i op-
cionalment a una d’automàtica també
de sis relacions. El 225i, de 231 CV i 350
Nm, va associat a una transmissió au-
tomàtica i seqüencial de vuit relacions
amb lleves al volant. Per la seva banda,
el motor dièsel 218d ofereix 150 CV i
330 Nm, i un consum de 4,1 l/100 km.
Opcionalment pot anar equipat amb la
caixa de canvis automàtica de vuit ve-
locitats. A finals d’any s’incorporarà a
la gamma el motor 216d de 136 CV.

Estètica Premium,
tot i ser
monovolum

Eficiència
mecànica

Comportament
dinàmic

Equipament
molt complet

Roda d’emergència
opcional

BMW estrena nou monovolum, el Sèrie 2 Active Tourer,
que, tot i ser un vehicle familiar i que disposa de tracció davantera, no
renuncia a les excel·lents sensacions al volant, que són una constant en
la marca alemanya. Arriba en tres versions disponibles: dos de
gasolina, de 136 i 231 CV, i una dièsel, de 150 CV.

Dinamisme en família
BMW Sèrie 2 Active Tourer 218i
Nombre de cilindres 3 en línia
Cilindrada en cc 1.499
Potència màx. CV/rpm 136 / 4.500
Parell motor màxim Nm/rpm 220 / 1.250
Tracció davantera
Caixa de canvis manual 6,

aut. 6 
Velocitat màxima km/h 205
Dimensions (en m): llarg 4,34
ample 1,80
alt 1,55
Pes en kg 1.320
Capacitat del maleter en l 468 / 1.510
Capacitat del dipòsit en l 51
Consum l/100 km:
urbà 6,1 / 6,3
extraurbà 4,3 / 4,4
combinat 4,9 / 5,1
Preu de venda en euros des de

28.500
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