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El BMW M3 Touring ja està fent els
primers tests
El primer BMW M3 Touring encara es troba a l'etapa inicial del seu procés de
desenvolupament que durarà uns dos anys

Aquest cop si, el nou BMW M3 Touring arribará a la producció | BMW

La marca alemanya ha confirmat que la variant Touring de l'M3 es veurà rodant prop del centre de
desenvolupament a Garching, prop de Munich; posteriorment visitarà el Nürburgring Nordschleife.

La nova versió del BMW M3 en versió berlina s'estrenarà mundialment aquest setembre de 2020.
Tanmateix, la marca germànica ha anunciat que està treballant en un model Touring de la versió del
Serie 3 més esportiva, l'M3 Touring.

El rendiment específic de la sèrie M combinat amb la funcionalitat d'un model Touring només
tenia cabuda al BMW M5. Ja sigui en la segona generació (al 1992) com en la quarta (al 2007),
aquesta berlina d'altes prestacions estava acompanyada per una versió Touring. Amb el BMW M3
Touring s'espera complir els desitjos d'aquells que volen combinar el rendiment d'un BMW M
amb les característiques d'un Touring.

Fa vint anys justos es va presentar un prototip Touring basat amb la tercera generació del BMW
M3, l'E46. Amb la sisena generació de l'M3, aquesta variant no només es quedarà en un prototip,
sinó que acabarà sent una realitat.
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BMW M3 Touring Concept sobre la base del E46 Foto: BMW

Com estem acostumats a veure a les versions M de BMW, disposarà d'elements característics com
eixos eixamplats, preses d'aire notablement més grosses i quatre tubs d'escapament. Amb tot
això, i més elements que falten per confirmar, es pot endevinar que mantindrà l'ADN M i serà fàcil de
reconèixer.
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