MINI

JOHN COOPER WORKS
РОДИНА.

перегони у нашій днк.

«Далеко не всі люди готові присвятити себе
безперервному самовдосконаленню. Одним з таких був
Джон Купер. Геній будівництва автомобілів побачив в
класичному Mini майбутнього чемпіона з ралі. Mini Cooper
тричі виграв ралі в Монте-Карло, випередивши до фінішу
набагато більш потужні двигуни своїх конкурентів. Наші
чотири високопродуктивні моделі John Cooper Works
продовжують великі традиції цих легенд.

В основі динамічних автомобілів лежать потужні
двигуни, а також спеціально розроблені шасі і гальмівні
системи. Навіть зі стандартним обладнанням ви можете
відчути всю міць. Характерні деталі і високопродуктивні
технології підсилюють справжнє відчуття гонок в кожній
поїздці. У MINI John Cooper Works ви будете відчувати себе
чемпіоном на кожному сантиметрі дороги.

ГОТОВІ ДО
ШВИДКОГО КОЛА?

В основі 3-дверного хетчбека MINI John Cooper Works
і кабріолета MINI John Cooper Works лежить один і
той же двигун MINI Twin Power Turbo потужністю 170
кВт/231 к.с., який може похвалитися вражаючим крутним
моментом 320 Нм для блискавичних ривків. Трьохдверний
автомобіль розганяється до 100 км/год всього за 6,3
секунди (з ручною коробкою передач), а кабріолет MINI –
всього за 6,6 секунди (з механічною коробкою передач).

Завжди в стандартній комплектації: спортивна підвіска
для відмінного зчеплення з дорогою і комплект Aerodynamics зі спеціальними повітрозабірниками John
Cooper Works для максимального охолодження двигуна
і гальм, бічні спідниці в кольорі кузова і задній фартух
із заниженою вставкою дифузора для оптимального
повітряного потоку.

МИ ЗНАЙШЛИ
ЕСЕНЦІЮ
ПОТУЖНОСТІ.
І MINI John Cooper Works Clubman, і новий MINI John Cooper Works
Countryman оснащені найпотужнішим двигуном, який коли-небудь
встановлювався на MINI. Турбомотор розвиває вражаючі 225
кВт/306 к.с. і 450 Нм крутного моменту. Обидві моделі в
стандартній комплектації оснащені повним приводом ALL4, який
використовує цю величезну потужність для забезпечення
максимальної стійкості водіння. Електрогідравлічне багатодискове
зчеплення автоматично і плавно розподіляє оптимальний крутний
момент між передньою і задньою осями в будь-яких умовах.
Механічне блокування диференціала на передній осі забезпечує
оптимальну керованість на кожному повороті. Тим часом,
восьмиступінчаста автоматична коробка передач забезпечує
ідеальне передатне число між двигуном і приводом. MINI John
Cooper Works Clubman розганяється від 0 до 100 км/год за 4,9
секунди, а MINI John Cooper Works Countryman досягає цієї
позначки за 5,1 секунди.
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ЛАСКАВО ПРОСИМО
НА ПОДІУМ.
Додатковий проекційний дисплей MINI (1) переносить всі важливі дані про
поїздку прямо в поле вашого зору. І ексклюзивно для моделей John Cooper
Works з автоматичною спортивною коробкою передач, він також може
відображати поточні оберти, обрану передачу і оптимальну точку перемикання
передач. Червоний стартовий екран режиму SPORT з’являється на центральній
приладовій панелі MINI (2) при запуску.
Той, хто сидить за шкіряним рульовим колесом John Cooper Works Walknappa (3)
зі значком JCW, відчує чудову бічну підтримку спортивних сидінь John Cooper
Works з опціональною комбінацією Dinamica/шкіри * в кольорі Carbon Black (3) і
логотипом John Cooper Works під підголовником.

* Шкіряне оздоблення подушок сидінь, спинки і підголівників спереду і ззаду | Доступність стандартного і додаткового устаткування, а також конфігурації опцій можуть відрізнятися в залежності від країни для всіх
моделей, представлених в цій брошурі. Для отримання детальної інформації щодо доступності окремих опцій, будь ласка, зв’яжіться з вашим дилером MINI.
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ЕКСКЛЮЗИВНІ
СПОРТИВНІ АКЦЕНТИ.
Високу ПОТУЖНІСТЬ потрібно ШВИДКО ТА ТОЧНО контролювати. Максимальна
ефективність гальмування ДОСТУПНА завдяки спортивній 4-поршневій
гальмівній системі (4-поршневі гальма з фіксованим супортом спереду.) (1)
Гальмівні супорти пофарбовані в червоний колір, Логотип John Cooper Works також зображений на спортивних бічних накладках на крилах. (4)
кращу притискну силу та чудову стабільність на зростаючих швидкостях
забезпечують передні повітрязабірники John Cooper Works (2) та спойлер на даху
John Cooper Works (5). Подвійні вихлопні труби спортивної вихлопної системи
John Cooper Works розміщені по центру заднього дифузора на 3-дверному MINI (3)
і кабріолеті, в той час як вихлопні труби двопотокової вихлопної системи на
Clubman і Countryman інтегровані в задній бампер.

ЯКИЙ КОЛІР
СТАНЕ ЛІДЕРОМ?
Моделі MINI John Cooper Works доступні в різних варіантах забарвлення. Деякі з них
прив’язані виключно до конкретних моделей. Поряд з Aspen White і Jet Black в якості
контрастних кольорів для даху і дзеркал заднього виду, Chilli Red також доступний
виключно для моделей John Cooper Works. Інший варіант – феноменальний новий дах
Multitone. Винятком, звичайно ж, є дах з відкидним верхом. Це або тканинний м’який
верх в класичному чорному кольорі, або версія MINI Yours з дизайном Union Jack.

Rebel Green: ексклюзивно для John Cooper Works.
Ексклюзивний колір Rebel Green віддає данину поваги
британським гоночним традиціям і призначений
тільки для моделей MINI John Cooper Works.

Дах 1 та дзеркала заднього виду:

Chilli Red

Aspen White

М’який дах карбіолета MINI John Cooper Works:

Jet Black

Multitone 3

MINI Yours

1
Недоступно для MINI John Cooper Works Convertible | 2 неметалічний колір | 3 Із дзеркалами заднього виду кольору Jet Black – недоступно для
MINI John Cooper Works Countryman. | 4 Доступно для 3-дверного хетчбека MINI John Cooper Works з березня 2022 року | 5 Доступно тільки до жовтня 2021 г.
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Moonwalk Grey
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Zesty Yellow 4
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Rooftop Grey
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Midnight Black

3

Pepper White 2/5
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British Racing Green
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Island Blue
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Chilli Red 2

4

Sage Green

Лакофарбове покртиння доступне для:
1
3

1

3-дверний хетчбек MINI John Cooper Works. 2 Кабріолет MINI John Cooper Works Convertible.
MINI John Cooper Works Clubman. 4 MINI John Cooper Works Countryman.
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MINI Yours Enigmatic Black

БЕЗДОГАННА
ПРОДУКТИВНІСТЬ.
Будь то 17 дюймів, 18 дюймів або 19 дюймів, сріблястий, чорний або
двоколірний варіант, широкий вибір легкосплавних дисків дозволить вам
довести до досконалості свою індивідуальну модель MINI John Cooper Works.
Почніть з конфігуратора на головній сторінці MINI, щоб побачити, як буде
виглядати ваш автомобіль.

3-ДВЕРНИЙ ХЕТЧБЕК ТА КАБРІОЛЕТ MINI JOHN COOPER WORKS.

17" John Cooper Works Track Spoke чорні

18" John Cooper Works Cross Spoke двоколірні*

18" John Cooper Works Circuit Spoke двоколірні

MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN AND COUNTRYMAN.

18" John Cooper Works Grip Spoke

18" John Cooper Works Grip Spoke чорні

* Оригінальні аксесуари MINI доступні у офіційного дилера MINI або в нашому інтернет-магазині. www.shop.mini.ua

19" John Cooper Works Circuit Spoke двоколірні

ГОТОВІ ДО ТЕСТ-ДРАЙВУ?
Знайомі дороги, якими ви начебто ніколи раніше не їздили – під час тест-драйву
на одній з найдинамічніших і захоплюючих моделей MINI John Cooper Works
всіх часів. Ваш дилер MINI з нетерпінням чекає на вас.

Двигун
Двигун/трансмісія

3-door

Convertible

Clubman

Countryman

4/inline/4
1998
170/231/
5200 – 6200
320/1450 – 4800

4/inline/4
1998
170/231/
5200 – 6200
320/1450 – 4800

4/inline/4
1998
225/306/
5000 – 6250
450/1800 – 4500

4/inline/4
1998
225/306/
5000 – 6250
450/1800 – 4500

246 [246]
6.3 [6.1]

242 [241]
6.6 [6.5]

[250]
[4.9]

[250]
[5.1]

9.2 / 9.6 [9.4 / 9.7]
6.6 / 6.9 [6.5 / 6.8]
5.9 / 6.2 [5.6 / 5.9]
6.8 / 7.0 [6.5 / 6.8]
6.8 / 7.1 [6.6 / 6.9]
Euro 6d-TEMP
155 / 161 [150 / 157]

9.5 / 9.9 [9.6 / 9.8]
6.9 / 7.1 [6.7 / 7.0]
6.1 / 6.4 [5.8 / 6.1]
7.1 / 7.4 [6.8 / 7,1]
7.1 / 7.4 [6.9 / 7.1]
Euro 6d-TEMP
161 / 167 [156 / 162]

[10.4 / 10.9]
[7.3 / 7.9]
[6.4 / 6.9]
[7.2 / 7.7]
[7.4 / 7.9]
Euro 6d-TEMP
[168 / 180]

[10.5 / 11.0]
[7.6 / 8.1]
[6.5 / 7.2]
[7.5 / 8.2]
[7.6 / 8.2]
Euro 6d-TEMP
[173 / 188]
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Циліндри/конфігурація/клапани на циліндр
Ємність
Номінальна потужність/
номінальна швидкість
Макс. крутний момент/обороти

см3
кВт / к.с. / об
/ хв
Нм / об / хв

Продуктивність
Макс. швидкість
Розгін 0-100 км/ч

км / год
c

Витрата (хв / макс) 1/2
низька
помірна
висока
надвисока
комбінована
Стандарт викидів (схвалений тип)
Викиди CO2, г/км в змішаному циклі

л / 100 км
л / 100 км
л / 100 км
л / 100 км
л / 100 км

Усі цифри відносяться до автомобілів зі стандартною 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Значення в [] відносяться до автомобілів з 7/8-ступінчастою автоматичною коробкою передач Steptronic.
Дані про витрату палива, викиди CO2 і енергоспоживання визначаються відповідно до процесів вимірювання, визначеними Європейським Регламентом (ЄС) 715/2007 у відповідній версії.
Дані відносяться до автомобіля з базовим обладнанням в Німеччині, і значення запасу ходу враховують відмінності в залежності від обраних коліс і розміру шин, а також додаткового обладнання. Для цих
автомобілів значення, відмінні від зазначених тут можуть застосовуватися для обчислення податків та інших зборів, пов’язаних з транспортними засобами, які (також) засновані на викидах CO2.
1
2

Моделі, що представлені в цій брошурі,
показують технічні характеристики
автомобілів, вироблених BMW AG для ринку
Німеччини. Частково вони включають
додаткове обладнання та аксесуари, які
не входять до стандартної комплектації.
Доступність стандартного і додаткового
устаткування, а також конфігурації опцій
можуть відрізнятися для всіх моделей,
представлених в цій брошурі, після виходу в
друк 1 січня 2021 року і можуть відрізнятися
від країни до країни в межах Європейського
Союзу. Для отримання детальної інформації
про ситуацію у вашій країні, будь ласка,
зв’яжіться з авторизованим дилером MINI.
Можливі зміни в конструкції і оснащенні.
В кінці фази використання всі автомобілі,
звичайно, можуть бути перероблені
і використані повторно. Додаткову
інформацію про повернення старого
автомобіля можна знайти на нашому вебсайті mini.com/recycling.

© BMW AG, Мюнхен, Німеччина.
Забороняється відтворення
повністю або частково без
письмового дозволу BMW AG,
Мюнхен.

Дізнайтеся більше
за посиланням:
mini.ua
@MINI
facebook.com/miniukraina
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