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Volledig elektrisch met een oogverblindend design en een indruk- 
wekkende kracht. De perfecte symbiose van rijplezier en milieuvrien-
delijkheid: de BMW C evolution In plaats van uitlaatgassen en brand-
stofverbruik biedt hij topprestaties en bereikt hij bijna geruisloos een 
afstand van zo’n 160 kilometer in de optionele Long Range-versie. Vier 
rijmodi beïnvloeden met één druk op de knop de actieradius of de  
acceleratie. TCA (Torque Control Assist) zorgt voor optimale controle 
van de aandrijfkracht. Het uitstekend gebalanceerde rijwielgedeelte 
blijft ook bij stapvoets rijden extreem stabiel en maakt hem tot een 
perfecte metgezel in de stad. Onbeschrijfelijk blijft echter het gevoel 
wanneer je door de elektrische versnelling andere weggebruikers  
en passanten vol verbazing achter je laat.

OVERZICHT.

Sommige originele BMW accessoires zijn op andere modellen of het vorige model afgebeeld. 
Afbeeldingen tonen een aantal kleuren van de vorige modellen.
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Lak mineraalgrijs metallic / zwart N2P / buddyseat zwart met contrastnaden /  
tunnelbekleding zwart

KLEUREN.

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten (bijv. fabrieksoptie Long Range).  



STANDAARDUITRUSTING.

BMW C EVOLUTION
Voertuigsleutelnummer 0C03

Motor/aandrijving
• Elektromotor, aandrijflijn swingarm met vloeistofgekoelde dynamo, permanent 

opgewekte synchroonmotor, max. toerental 10.000 t/min
• Nominaal vermogen: 11 kW (15 pk) (homologatie volgens ECE R85,  

rijbewijsklasse A1); met fabrieksoptie Long Range: 19 kW (26 pk)
• Maximaal vermogen: 35 kW (48 pk) bij 4.650 t/min
• Koppel: 72 Nm van 0 tot 4.650 t/min
• Luchtgekoelde lithium-ion high-voltage accu
• Secundaire overbrenging via swingarm met riemaandrijving en planetaire  

overbrenging op de achteras
• Automatische recuperatie bij het uitrollen en remmen, gesimuleerde sleepkoppel 

(“motorrem”), uitbreiding van het bereik tot ca. 10 – 20% mogelijk
• Voldoet aan de Euro 4-emissienorm

Maten/gewichten
• Lengte:  2.190 mm
• Hoogte zonder spiegels / (breedte incl. spiegels):  1.255 mm / (947 mm)
• Wielbasis:  1.610 mm
• Rijklaargewicht:  275 kg

conform de EU-verordening 168/2013 met alle vloeistoffen en smeermiddelen,  
met standaarduitrusting.

• Max. toelaatbaar totaalgewicht:  445 kg
• Max. belading (bij standaarduitrusting):  170 kg

Prestaties/verbruik
• Topsnelheid (elektronisch begrensd):  120 km/h;  

  met fabrieksoptie  
  Long Range: 129 km/h

• Acceleratie  0 – 50 km/h / 0 – 100 km/h:  ca. 2,8 sec. / ca. 7 sec.;  
  met fabrieksoptie 
  Long Range:  
  ca. 2,8 sec. / ca. 6,8 sec.

• Verbruik per 100 km conform WMTC  8,5 kWh;  
(worldwide-harmonized motorcycle testcycle): met fabrieksoptie  
  Long Range: 9 kWh

• Actieradius conform WMTC:  ca. 100 km: 
  met fabrieksoptie  
  Long Range: 160 km)

Rijwielgedeelte
• BMW Motorrad ABS
• TCA (Torque Control Assist)
• Hybride frame met dragende accubehuizing van gietaluminium, aangeschroefd 

buisstalen balhoofd en achterframe
• Upside-down voorvork (Ø 40 mm, veerweg: 120 mm)
• Enkelzijdige swingarm met centraal geplaatst veerbeen achter; veerbasis 

handmatig in 7 standen verstelbaar (veerweg: 115 mm)
• Dubbele remschijf voor (Ø 270 mm), zwevende 2-zuiger remklauwen
• Enkele remschijf achter (Ø 270 mm), zwevende 2-zuiger remklauwen
• Aluminium gegoten vijfspaaks velgen (120/70 R 15 voor, 160/60 R 15 achter)
• Zijstandaard met startonderbreker en geïntegreerde parkeerrem

Elektrische installatie
• Alarmknipperlichten
• Dubbele koplamp met LED-dagrijverlichting
• Laadtijd bij 220 V / 12 A laadstroom  

bij standaarduitrusting:  ca. 3:10 uur voor 100%, 
  ca. 2:20 uur voor 80% 
met fabrieksoptie Long Range:  ca. 4:30 uur voor 100%, 
  ca. 3:50 uur voor 80%

• Multifunctioneel TFT-display met boordcomputer: geselecteerde rijmodus, 
snelheid, laadniveau, stroomverbruik, resterende afstand, kilometer- en dubbele 
dagteller, temperatuurmeter met vorstwaarschuwing, actuele en gemiddelde 
snelheid, boordnetspanning, datum

• Geïntegreerde lader met een laadvermogen van 3 kW 
• Oplaadkabel voor huishoudstopcontact, oplaadstopcontact ook geschikt voor 

laadpaal
• 12 Volt-aansluiting in afsluitbaar opbergvak rechts
• CAN-bus met Single-Wire-System (SWS)
• Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
• Diagnose-aansluiting 
• LED-knipperlichten en LED-achterlicht
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FABRIEKSOPTIES.Uitrusting
• 4 Rijmodi: ROAD, ECO PRO, DYNAMIC en SAIL met invloed op de acceleratie en 

automatische recuperatie bij uitrollen (‘motorrem’) en remmen
• Achteruitrijhulp
• Windscherm getint
• Tweedelige buddyseat (zithoogte: 765 mm / binnenbeencurve: 1,745 mm) met 

opbergvak onder buddyseat voor duopassagier
• Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, buddyseat- en opbergvakslot
• Remhendel instelbaar
• Stille oplaadmodus bij 6 A
• Instructieboekje en boordgereedschap

Kleuren
• Lak mineraalgrijs metallic / zwart N2P / buddyseat zwart 

met contrastnaden / tunnelbekleding zwart

Fabrieksopties tegen meerprijs
• Long Range  SA-nr. 5H1
• Comfort-buddyseat zwart  

(zithoogte: 785 mm / binnenbeencurve: 1.770 mm)  SA-nr. 775
• Handvatverwarming SA-nr. 519
• Diefstalalarmsysteem SA-nr. 603

Comfort-buddyseat, handvatverwarming en diefstalalarmsysteem kunnen ook 
achteraf als originele BMW accessoires worden gemonteerd.

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten (bijv. fabrieksoptie Long Range).  

BMW Motorrad garantieverlenging: De best mogelijke service en  
optimaal waardebehoud reeds af fabriek garanderen: BMW Motorrad 
garantieverlengingspakketten zie pagina 17.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
BAGAGEPROGRAMMA.*

1 Topkoffer, 35 l en rugsteun
De waterdichte topkoffer wordt gemonteerd op het optioneel verkrijgbare 
bagagerek. Het optionele rugkussen biedt extra comfort voor de duopassagier.
Afbeelding Ionic Silver metallic.  
Alleen in combinatie met bagagerek.

• Topkoffer, 35 l
(+) Bevestigingsmateriaal

• Rugsteun voor topkoffer 35 l

2 Binnentas voor topkoffer, 35 l
De praktische, stevige binnentas met waterdicht hoofdvak zorgt voor goede 
bescherming van de inhoud. De inhoud van de topkoffer wordt maximaal benut 
en het in- en uitladen is met de binnentas in een handomdraai mogelijk.
• Binnentas voor topkoffer, 35 l

3 Bagagerek
Stabiel bagagerek in fraai design. Voor de bevestiging van de topkoffer of 
andere grote bagage.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Bagagerek
(+) Bevestigingsmateriaal

4 Tas voor bagagerek
Deze tas is op alle BMW Motorrad bagagerekken te plaatsen en beschikt  
dankzij een binnenzak met ritssluiting over een waterdicht hoofdvak. Met 5 l 
inhoud ideaal voor een dagje uit.
• Tas voor bagagerek

ERGONOMIE EN COMFORT.*

5 Toerwindscherm
Dit hogere windscherm verbetert de bescherming tegen weer en wind en 
verhoogt daarmee het rijcomfort. Met krasvaste coating voor duurzame trans-
parantie.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Toerwindscherm

6 Comfort-buddyseat
De comfort-buddyseat laat een meer ontspannen zithouding toe en zorgt 
daarmee voor nog meer comfort. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
• Comfort-buddyseat, zwart 

(zithoogte: 785 mm / binnenbeencurve: 1.770 mm)

7 Uitbreidingsset handvatverwarming
Warme handen geven een goed gevoel. Daarvoor zorgt de handvatverwarming 
die in twee standen instelbaar is. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Handvatverwarming (links en rechts)
(+) Bevestigingsmateriaal

* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Raadpleeg voor beperkingen van de topsnelheid en de belading de gebruikershandleiding. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.be.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
NAVIGATIE EN COMMUNICATIE.*

BMW Motorrad navigatiesystemen
Waar ben ik, waar wil ik heen en wat is de mooiste weg?  
Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn met de BMW Motorrad navigatie- 
systemen. Gemakkelijk te monteren, comfortabel met handschoenen te bedie-
nen en vanzelfsprekend met Lifetime-Map-Update.
Niet alleen liefhebbers van toeren zullen genieten van de Navigator VI. Met het 
systeem wordt routeplanning kinderspel en krijg je talrijke extra functies, die 
van elke toer een beleving maken. Het 5” grote touchscreen is waterdicht, is 
zelfs bij direct zonlicht goed leesbaar en garandeert het vereiste overzicht. 
De slimme BMW Motorrad Navigator Street heeft een goed afleesbaar 4,3 inch 
display, is dankzij Bluetooth® compatibel met het optionele BMW Motorrad 
Communicatiesysteem en verrast met veel kleine details.
Alleen i.c.m. houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen.

1 • BMW Motorrad Navigator VI
• BMW Motorrad Navigator VI (zonder kaartgegevens)

(+) Oplaadhouder met 4 bedieningsknoppen
2 • BMW Motorrad Navigator Street

Houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen  
(geen afbeelding)
Houder voor de bevestiging en stroomverzorging van de BMW Motorrad 
navigatiesystemen of de BMW Motorrad Smartphone Cradle. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen

Carkit voor BMW Motorrad Navigator V (geen afbeelding)
Dankzij de optionele carkit kan de BMW Motorrad Navigator VI ook makkelijk in 
de auto te gebruikt en opgeladen worden.
• Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI

NAVIGATIE EN COMMUNICATIE.*

3 BMW Motorrad Smartphone Cradle
De robuuste Smartphone Cradle van BMW Motorrad biedt de eigen smart-
phone een veilige en beschermde plek. Hierdoor kunnen nuttige functies, 
zoals de navigatie-instructies en online informatie, ook onderweg worden 
gebruikt. Dankzij de praktische laadfunctie kan de smartphone zelfs bij lange 
toeren op de motorfiets altijd gebruikt worden.
Alleen i.c.m. houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen. 
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• BMW Motorrad Smartphone Cradle

4 Dual-USB-oplader
You get the power! Smartphone, mp3-speler, tablet of digitale camera, met de 
dual-USB-oplader kunnen via de 12 volt-aansluiting twee mobiele apparaten 
tijdens het rijden tegelijkertijd worden opgeladen. Dankzij de automatische her-
kenning van de laadtechnologie van alle gangbare smartphones is supersnel 
opladen mogelijk met een maximale laadstroom van 2 x 2 A.
• BMW dual USB-oplader met kabel, 120 cm
• BMW dual USB-oplader met kabel, 60 cm

BMW USB-adapter
Alleen in combinatie met dual-USB-oplader.

• BMW USB-adapter Lightning (geen afbeelding)
• BMW USB-adapter micro-USB (geen afbeelding)

* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.be.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
ONDERHOUD EN TECHNIEK.*

3 AC-snellaadkabel
De AC-snellaadkabel – geschikt voor openbare oplaadpunten en laadboxen 
aan de muur tot 16 A – verkort de laadtijd met zo’n 25% en laat zich daarna 
perfect opbergen onder de buddyseat. Verkrijgbaar met 3 ECE-normstekkers.
Informeer je vooraf over de in jouw gebied voorhanden zijnde elektrische infrastructuur.

• AC-snellaadkabel type CEE
• AC-snellaadkabel type 2
• AC-snellaadkabel type 3

4 Multifunctioneel gereedschap
Het BMW Motorrad multifunctioneel gereedschap is het ideale hulpmiddel 
voor eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en ergonomische aanpassingen 
aan de motorfiets. Onderweg of thuis.
• Multifunctioneel gereedschap

Reisset bandenspanning (geen afbeelding)
• Reisset bandenspanning

5 Mini-voetpomp
Veelzijdig inzetbare luchtpomp met digitale manometer in klein formaat.  
Handig voor het controleren van de bandenspanning tijdens het reizen.
• Mini-voetpomp

6 Motorfietstapijt
• Motorfietstapijt

VEILIGHEID.*

1 Spiegelglas, asferisch
Het gebogen oppervlak van het asferische spiegelglas vergroot de zichthoek 
en elimineert – bij juiste instelling – vrijwel geheel de dode hoek.
Afbeelding toont C 650 GT, modeljaar 2015. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Spiegelglas asferisch (links en rechts)

2 Remschijfslot met diefstalalarmsysteem
Dubbele bescherming tegen diefstal: het remschijfslot met diefstalalarmsysteem 
is de ideale bescherming tegen diefstal voor onderweg. Het slot van gehard 
staal beschermt betrouwbaar tegen manipulatie en kan dankzij de compacte 
afmetingen gemakkelijk worden opgeborgen. Het diefstalalarmsysteem reageert 
op de kleinste bewegingen en trillingen met een akoestisch alarm.
• Remschijfslot met diefstalalarmsysteem

Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem (geen afbeelding)
Krachtige bescherming tegen diefstal: het diefstalalarmsysteem reageert  
op veranderingen in positie en trillingen met een duidelijk hoorbaar geluids- 
signaal en het knipperen van de alarmknipperlichten. Dankzij de akoestische  
en optische waarschuwing wordt snel de aandacht van voorbijgangers  
getrokken. Het alarmsysteem wordt automatisch geactiveerd zodra het  
contact wordt uitgeschakeld. Tevens als  
fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem
(+) Bevestigingsmateriaal

EHBO-set (geen afbeelding)
Plaatsbesparend en waterdicht verpakt verbandmateriaal. Voldoet bovendien aan 
de DIN-norm voor EHBO-sets voor verbandkisten op motorfietsen.
• EHBO-set groot
• EHBO-set klein

* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.be.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
ONDERHOUD EN TECHNIEK.*

LED-zaklamp (geen afbeelding)
Klein, stevig en betrouwbaar: de LED-zaklamp met zijn hoge verlichtingssterkte 
van meer dan 80 Lumen kan tot wel 3.000 keer geladen worden. Met adapter 
voor 12V-aansluitingen.
• LED-zaklamp

1 Motorfietshoes
Perfect passende, waterdichte en actief ventilerende beschermhoes. Beschermt 
de BMW C evolution tegen regen, vuil en andere weersinvloeden. Scheur- en 
UV-bestendig.
• Motorfietshoes

Werkplaatshandboek (geen afbeelding)
Reparatie- en onderhoudshandleiding.
• Werkplaatshandboek, DVD

BANDEN.*

Banden (geen afbeelding)
De belangrijkste verbinding tussen de motorfiets en de weg. Door BMW Motorrad 
geteste banden garanderen de best mogelijke rijeigenschappen. Vraag de 
BMW Motorrad dealer naar de bandenkeuzemogelijkheden voor dit model.

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTEN.

2 BMW Motorrad Care Products (afbeeldingen v.l.n.r.)
De BMW Motorrad Care Products zijn speciaal ontwikkeld voor motorrijders 
en voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van BMW Motorrad. Ze reinigen en 
verzorgen, gaan slijtage tegen en beschermen daarmee ook de waarde en 
veiligheid van je motorfiets.
• Buddyseatreiniger (voor glad kunstleer), 50 ml
• Motorglansspray, 300 ml (geen afbeelding)
• Motorfietsreiniger, 500 ml
• Insectenverwijderaar, 500 ml
• Velgenreiniger, 500 ml 
• Glansmiddel, 250 ml
• Douchegel Body + Bike, 250 ml
• Metaalpoets, 75 ml

3 Onderhoudsset
Alles voor een goed onderhouden motorfiets: insectenverwijderaar, motorfietsen  
velgenreiniger, glansmiddel, functioneel reinigingsmiddel, 3 Body + Bike 
douchegeltesters (elk 20 ml), spons (130 x 105 x 40 mm) en microvezeldoekje 
(40 x 40 mm) in een handige, hersluitbare emmer van 10 l.
• Onderhoudsset 

* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.be.
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1 Jack DownTown
Na regen komt zonneschijn. Na een zakelijke afspraak volgt motorrijden. 
Speciaal voor dit soort situaties is dit halflange 2-in-1 parka jack bedacht. 
Dankzij de uitneembare thermovoering is het jack comfortabel te dragen 
over een colbertje of kostuum en beschermt het effectief in stadsverkeer. 
Wat het tot een ideale begeleider maakt voor iedereen die moet pendelen 
tussen werk en de mooiste momenten op de motor.

2 Jeans WaterProof
De jeans WaterProof ziet eruit als een klassieke jeansbroek, maar is 
wind- en waterdicht. Door het BMW klimaatmembraan bovendien actief 
ventilerend. Of de zon nu schijnt of als het regent – deze jeans trotseert 
alle weersomstandigheden.

3 Handschoen DownTown
Ongehinderd genieten van de rijwind en mobiel blijven met een hand-
schoen waarmee je een touchscreen kunt bedienen? Geen probleem met 
deze dunne handschoen van zacht geitenleer en licht textiel. Want dankzij 
GORE-TEX® WINDSTOPPER is het materiaal 100% winddicht
en actief ventilerend.

4 Sneaker Dry
Voor een bliksembezoek aan de stad hoef je niet altijd je hoge motorlaarzen 
aan. Beduidend lager en makkelijker is deze casual sneaker. Natuurlijk met 
de beste bescherming tegen weer en wind dankzij de robuuste bescher-
ming van de enkels en de actief ventilerende OutDry-technologie.

Deze en andere motorkleding vind je bij de BMW Motorrad dealer en op 
bmw-motorrad.be

BMW RIDER EQUIPMENT. 
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SERVICE- EN GARANTIEPAKKETTEN.

BMW Motorrad garantieverlenging 
Langer zorgeloos rijden. Met de optionele garantieverlenging van  
BMW Motorrad hoef je je nooit meer zorgen te maken over door defecten 
veroorzaakte reparatiekosten. In totaal tot 5 jaar lang. Diagnose en  
reparatie bij de BMW Motorrad specialist waarbij uitsluitend originele  
BMW Motorrad onderdelen gebruikt worden, garanderen onbeperkt  
rijplezier bij een optimaal waardebehoud van de motorfiets. Vanzelfspre-
kend ook voor eventuele volgende eigenaars. Gedetailleerde informatie  
is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.   
 
Garantieverlengingspakketten
• Garantieverlenging + 2 jaar SA-nr. 7A7
• Garantieverlenging + 3 jaar SA-nr. 7A8

Alle BMW Motorrad garantieverlengingspakketten zijn zonder kilometerbegrenzing en kunnen  
tot 3 maanden na de wettelijke startdatum van de garantie worden aangeschaft. 



NOTITIES.
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NOTITIES.

 



Bij BMW Financial Services ontwikkelen we individuele 
concepten om iets fascinerends te financieren: vrijheid.  
Meer informatie op bmw-motorrad.be

„LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.“
* BMW Motorrad 3asyRide is een verkoop op afbetaling met een verhoogde laatste termijnbedrag voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van 

aanvaar  ding van uw kredietaanvraag door het kredietcomité van BMW Financial Services Belgium NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, BE 0451.453.242 – RPR Mechelen, 
kredietgever. Het verstrekken van bijkomende waarborgen of het sluiten van andere overeenkomsten kan vereist worden. Uw BMW concessiehouder treedt op als  
bemiddelaar in consumentenkrediet, agent in nevenfunctie.

Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. © BMW Motorrad, UX-VB-1, München, Duitsland. Nadruk, ook als samenvatting, alleen met schriftelijke 
toestemming van BMW AG, München. Deze catalogus is gedrukt op 100% chloorvrij gebleekt papier.

UW AVONTUUR FLEXIBEL GEFINANCIERD.
REALISEER UW DROOM MET 3ASY RIDE.


