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De BMW R nineT Racer grijpt als authentieke eenzitter met aluminium 
buddyseat onmiskenbaar terug op de racehistorie van BMW Motorrad. 
Hij is gemaakt voor het zoeken, vinden en volgen van de ideale lijn. 
Weggedoken achter de halve kuip, die doet denken aan de legendarische 
BMW’s uit de jaren ‘70, ben je beschermd tegen de wind. De vorkbrug met 
laaggeplaatste handgrepen en de opnieuw gepositioneerde voetsteu-
nen zorgen voor dynamisch rijplezier en maken de sportieve zitpositie 
compleet. Onderweg prikkelen 81 kW (110 pk) bij een koppel van 116 Nm 
en het sonore 2-in-1 uitlaatsysteem alle zintuigen. Standaard ABS en 
optioneel ASC zorgen dat je zijn volle kracht altijd veilig op de weg kunt 
overbrengen. Een uitgebreid assortiment accessoires met hoogwaardige, 
deels met de hand gemaakte componenten nodigt je uit om van de BMW 
R nineT Racer een zeer persoonlijk, uniek exemplaar te maken. 
 
Meer informatie over dit model op bmw-motorrad.be

OVERZICHT.

Sommige originele BMW Motorrad accessoires zijn op de BMW R nineT Scrambler, de  
BMW R nineT en/of vorige modellen afgebeeld.
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Lakkleur Lightwhite uni NB5 / buddyseat zwart / frame aluminium zilver metallic matt

KLEUREN.

Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten. 
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Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten.

STANDAARDUITRUSTING.

BMW R nineT Racer
Contactsleutelnummer 0J21

Motor/aandrijving
• Lucht-/oliegekoelde 2-cilinder 4-takt boxermotor met balansas
• DOHC-cilinderkop met 4 radiaal geplaatste kleppen
• Cilinderinhoud: 1.170 ccm
• Vermogen: 81 kW (110 pk) bij 7.750 t/min
• Koppel: 116 Nm bij 6.000 t/min
• Digitaal motormanagement met elektronische inspuiting in inlaattraject;  

dubbele ontsteking
• Geregelde 3-wegkatalysator met lambdasonde
• 2-in-1 uitlaatsysteem van edelstaal
• Magnesium kleppendeksels
• 6-versnellingsbak met schuine vertanding
• Cardan-aandrijving
• Voldoet aan Euro 4-emissienorm

Maten/gewichten
• Lengte:  2.105 mm
• Hoogte zonder spiegels / (breedte incl. spiegels):  1.105 mm / (920 mm)
• Wielbasis:  1.491 mm
• Rijklaargewicht met volle tank:  220 kg

Volgens EU-richtlijn 168/2013, d.w.z. met alle vloeistoffen en smeermiddelen en de bruikbare 
tankinhoud voor minstens 90% gevuld.

• Max. toelaatbaar totaalgewicht:  430 kg 
• Max. belading (bij standaarduitrusting):  210 kg
• Tankinhoud (waarvan reserve):  17 l (ca. 3,5 l)

Prestaties/verbruik
• Topsnelheid:  hoger dan 200 km/h
• Verbruik per 100 km conform WMTC 

(worldwide-harmonized motorcycle testcycle):  5,3 l
• Brandstof: Super(plus) benzineloodvrij, 95-98 (RON); (klopregeling, 

nominaal vermogen bij 98 RON); 91 RON mogelijk als fabrieksoptie (SA-nr. 639)

Rijwielgedeelte
• BMW Motorrad ABS
• Telescopische voorvork (ø 43 mm, veerweg 125 mm)
• Enkelzijdige swingarm van gegoten aluminium met BMW Motorrad Paralever 

achter (veerweg 120 mm) 
– centraal geplaatst veerbeen, veervoorspanning traploos instelbaar met 
haaksleutel 
– uitgaande demping traploos instelbaar 

• Dubbele remschijf met radiaal geplaatste 4-zuiger remklauwen voor (ø 320 mm)
• Enkele remschijf met zwevende 2-zuiger remklauw achter (ø 265 mm) 
• Stuur in sportief lage positie 
• 5-spaaks gegoten wielen (120/70 ZR 17 voor, 180/55 ZR 17 achter)
• Zijstandaard met startonderbreking

Elektrische installatie
• In hoogte verstelbare ronde koplamp: behuizing in lakkleur met verchroomde ring, 

BMW logo en smeedijzeren koplamphouder 
• Instrumentenpaneel met analoge snelheidsmeter, toerenteller en boordcomputer: 

digitale klok, versnellingsindicator, kilometerteller, dubbele dagteller, weergave 
gemiddelde snelheid en gemiddeld brandstofverbruik, service-intervalindicatie, 
resterende afstand, aantal gereden kilometers na reserveweergave, motortempera-
tuur, actueel verbruik, foutmelding lampen/motormanagement, eventueel 
instellingen diefstalalarmsysteem en status handvatverwarming (indien gemon-
teerd)

• 12 Volt-aansluiting
• CAN-bus met Single-Wire-System (SWS) 
• Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
• Diagnose-aansluiting 
• Alarmknipperlichten 
• Dynamo 720 W 
• Richtingaanwijzerglas wit en LED-achterlicht met dynamisch remlicht

Uitrusting
• Sportieve halve kuip
• Eendelige buddyseat met in lakkleur gespoten aluminum buddyseat afdekking  

met rugsteun (zithoogte: 805 mm / binnenbeencurve: 1.785 mm) 
Alleen voor sologebruik.

• In lakkleur gespoten, stalen brandstoftank
• Voetsteunen in sportieve positie
• Eén-sleutelsysteem voor alle sloten
• Rem- en koppelingshendel meervoudig instelbaar
• Instructieboekje en boordgereedschap

FABRIEKSOPTIES.

Bijzonderheden
• Standaard uitgerust voor solo rijden; buddyseatframe, duobuddyseat en 

voetsteunen voor duopassagier achteraf monteerbaar

Kleuren
• Lakkleur Lightwhite uni NB5 / buddyseat zwart / frame aluminium zilver metallic matt

Fabrieksopties optioneel zonder meerprijs
• Brandstofvoorbereiding 91 octaan SA-Nr. 639

Fabrieksopties optioneel tegen meerprijs 
• ASC (Automatic Stability Control), uitschakelbaar SA-nr. 650  
• Aluminium tank handgeborsteld 

met verzonken lasnaad SA-nr. 17A 
Niet mogelijk i.c.m. BMW Motorrad Spezial lakkleuren.

• Aluminium tank handgeborsteld 
met zichtbare lasnaad SA-nr. 17B 
Niet mogelijk i.c.m. BMW Motorrad Spezial lakkleuren.

• Spaakwielen  SA-Nr. 145 
• Verchroomd uitlaatspruitstuk  SA-nr. 340 
• Handvatverwarming SA-nr. 519
• LED-richtingaanwijzers wit SA-nr. 590
• Diefstalalarmsysteem SA-nr. 603

Aluminium tanks, spaakwielen, uitlaatspruitstuk verchroomd, handvatverwarming, 
LED-richtingaanwijzers en diefstalalarmsysteem kunnen ook achteraf als originele 
BMW accessoires worden gemonteerd.



BMW MOTORRAD SPEZIAL.

INDIVIDUELE UITSTRALING, OVERTUIGENDE 
TECHNIEK VOOR JOUW BMW R NINE T RACER.
Met Option 719 van BMW Motorrad Spezial bieden wij af fabriek al hoogwaardige en exclusieve 
customizingsmogelijkheden aan. Onze gefreesde onderdelen worden met liefde voor detail 
gemaakt in de drie designvarianten Classic, Storm en Club Sport, die de motorfiets elk een eigen 
karakter geven. Daarbij komt nog een individuele Spezial lakkleur, die perfect op het design van  
de motorfiets afgestemd en met de hand aangebracht wordt.  
Met BMW Motorrad Spezial ontvang je reeds af fabriek een motorfiets met een unieke uitstraling.
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1 2 1 Option 719 Stijlvariant Classic
Elegant en karaktervol: De Option 719 Stijlvariant Classic onderscheidt zich 
door zijn puristische karakter. Liefdevol uitgewerkte gefreesde contouren en 
het exclusieve logo beloven esthetiek en charme.  
De geanodiseerde laag beschermt het oppervlak.

SA-nr. 796

2 Option 719 Stijlvariant Storm
Robuust en krachtig: De Option 719 Stijlvariant Storm laat zichzelf zien in 
harmonieus op elkaar afgestemde grijstinten. De aluminium gesmede delen 
zijn op hoogwaardige wijze gefabriceerd. Het gefreesde logo draagt bij aan 
de karaktervolle esthetiek. De geanodiseerde coating is er niet alleen voor de 
bescherming, maar geeft ook kleur aan de gefreesde delen. 

SA-nr. 797

3 Option 719 Stijlvariant Club Sport
Donker karakter, edele verschijning: De Option 719 Stijlvariant Club Sport verenigt 
zwart en goud geanodiseerde delen. Uit aluminium gemaakt smeedwerk 
maakt indruk met verfijnd freeswerk en een gegraveerd logo. De coating geeft 
de gefreesde delen hun kleur en dient daarnaast als bescherming van het 
oppervlak. 

SA-nr. 798

4 Lakkleur: Option 719 Blackstorm metallic / Aurum
De Option 719 Blackstorm metallic / Aurum omvat een stalen tank in de Spezial 
lakkleur Blackstorm metallic / Aurum, die met de hand is aangebracht. De 
lakkleur is perfect afgestemd op overige fabrieksopties van Option 719 en brengt 
het elegante design van de motorfiets helemaal tot zijn recht.

SA-nr. H05

Alle Option 719 Stijlvarianten voor  
de BMW R nineT Racer zijn inclusief 
cilinderkopdeksels, olievulplug, riemaf-
dekking, 5-voudig verstelbare rem- en 
koppelingshendel, vloeistof-reservoir-
deksels, buddyseat-drager en een  
12-voudig verstelbare voetsteunenset.
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ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

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

HP PARTS.*

HP Carbon delen
De HP Parts stralen topprestaties uit: chique, sportief, exclusief 
en tevens stoer. Elk onderdeel is een meesterwerk op zich. Wie perfectie zoekt, 
heeft die nu gevonden. Onderdelen van carbon – het ultieme lichte materiaal – 
combineren een chique uitstraling met hightech kennis.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

1 • HP Carbon spatbord voor
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 

2 • HP Carbon riemafdekking
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 

3 • HP Carbon cilinderkopdeksels
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 

4 • HP Carbon afdekking luchtinlaten
(+) Bevestigingsmateriaal

5 • HP Carbon afdekking gasklepbehuizing
(+) Bevestigingsmateriaal

6 • HP Carbon afdekking contactslot
7 • HP Carbon buddyseatafdekking

Alleen voor sologebruik. 
Aanbevolen bij demontage van frame voor duozit. 
Combinatie van achtertas, afdekking en Comfort duobuddyseat niet mogelijk.

(+) Bevestigingsmateriaal
8 • Rugsteun voor customized buddyseatafdekking

HP PARTS.*

HP sportuitlaat
High-end tot in de perfectie: de volledig uit titanium vervaardigde HP sportuit-
laat wordt gekenmerkt door een robuust geluid en een aantrekkelijke sportieve 
look. De slip-on-uitlaatdemper weegt slechts 1,8 kg en is verkrijgbaar in een 
lage of een hoge inbouwvariant. Op de zijkant zijn de letters ‘HP’ erin gelaserd.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Varianten zonder buddyseatframe alleen voor solo rijden en alleen in combinatie met 
passende houder voor de einddemper; vanuit esthetisch oogpunt combinatie met afdekking 
voor hoofdframebevestiging aanbevolen (vanwege gedemonteerd buddyseatframe). 
Varianten met buddyseatframe: alleen in combinatie met buddyseatframe R NineT.

9 • HP sportuitlaat
(o) HP sportuitlaat zwart (geen afbeelding)

Verschillende inbouwvarianten:
10 • Laag met buddyseatframe – verbindingsbuis kort
10 • Laag zonder buddyseatframe – verbindingsbuis kort 

(+) Bevestigingsmateriaal
11 • Hoog zonder buddyseatframe – verbindingsbuis lang

(+) Bevestigingsmateriaal
• Houder voor einddemper (geen afbeelding)
• Houder voor HP sportuitlaat (geen afbeelding)

HP voetsteunen voor duopassagier
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• HP voetsteunen voor duopassagier (geen afbeelding)
12 • HP voetsteunen voor duopassagier zwart

Uitbreidingsset buddyseatframe R nineT (geen afbeelding)
• Buddyseatframe incl. bevestigingsmateriaal  

(geen afbeelding)

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer  
of via internet op bmw-motorrad.be.
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ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

* 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

BAGAGEPROGRAMMA.*

Tanktas / Tanktas Edition Leder
Praktisch en stijlvol in één – de waterdichte tanktas van canvas biedt 11 l opberg-
ruimte. Verkrijgbaar in twee materiaal-/kleurvarianten.

1 • Tanktas, 11 l 
2 (o) Tanktas Edition Leder, 11 l 

(+) Bevestigingsmateriaal

Tanktas klein / Tanktas klein Edition Leder
Kleine, stijlvolle tas van canvas voor smartphone en zonnebril.  
Verkrijgbaar in twee materiaal-/kleurvarianten.

1 • Tanktas klein, 1,5 l 
3 (o) Tanktas klein Edition Leder, 11 l 

(+) Bevestigingsmateriaal

Achtertas / Achtertas Edition Leder
Praktisch voor op reis - de waterdichte achtertas van canvas biedt met 40 l veel 
ruimte voor bagage. Verkrijgbaar in twee materiaal-/kleurvarianten.
Alleen voor sologebruik. 
Niet mogelijk i.c.m. bagagedrager. 
Combinatie van achtertas, afdekking en Comfort duobuddyseat niet mogelijk. 
Niet mogelijk i.c.m. eendelige buddyseat Scrambler of comfort-duobuddyseat. 
Combinatie achtertas en zijtas(sen) niet mogelijk.

1 • Achtertas, 40 l
4 • Achtertas Edition Leder, 40 l

BAGAGEPROGRAMMA.*

Zijtassen / Zijtassen Edition Leder
De zijtassen combineren een klassieke uitstraling met een modern bevesti-
gingsconcept. Met een gezamenlijke inhoud van 23 l bieden ze genoeg plaats 
voor lange en korte ritten. Verkrijgbaar in twee materiaal-/kleurvarianten.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Combinatie achtertas en zijtas(sen) niet mogelijk. 
Zijtas links alleen i.c.m. sportuitlaat in lage positie.

1 • Zijtas rechts, 14 l
5 (o) Zijtas rechts Edition Leder, 14 l

(+) Bevestigingsmateriaal
1 • Zijtas links, 9 l
6 (o) Zijtas links Edition Leder, 9 l

(+) Bevestigingsmateriaal

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.be.
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* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
DESIGN.*

BMW Motorrad “Machined-onderdelen”
Met het unieke ontwerp en de BMW Motorrad “Machined-onderdelen” die 
met liefde voor detail zijn gemaakt, belichaamt de BMW R nineT Racer als 
geen ander de “Customizing Spirit”. De ontwerpen zijn ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met Roland Sands, de Californische designer en trendsetter in 
de wereld van customizing.  
Alle Machined delen dragen dan ook trots de signatuur ‘by Roland Sands Design’. 
De hoogwaardige oppervlaktekwaliteit van de uit aluminium vervaardigde 
onderdelen met sterke contrasten in hoogglans zwart, ontstaat door vele, deels 
met de hand uitgevoerde bewerkingen.  
Alle BMW Motorrad “Machined-onderdelen” kunnen gecombineerd worden 
met de originele BMW accessoires om van de BMW R nineT Racer een zeer 
persoonlijk unicum te maken.

1 • Cilinderkopdeksel Machined
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 

2 • Afdekking remvloeistofreservoir voor Machined 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 

3 • Afdekking koppelingsvloeistofreservoir Machined 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 

4 • Afdekking olievuldop Machined
5 • Riemafdekking Machined

Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 

6 • Afdekking stuuruiteinde Machined
7 • Afdekking achteras Machined
8 • Afdekking lager haakse tandwieloverbrenging Machined
9 • Afdekking swingarmlager Machined

DESIGN.*

10 Bedieningshendels gefreesd
De ergonomisch geoptimaliseerde bedieningshendels van zwart geëloxeerd 
aluminium zijn verstelbaar en onderstrepen het individuele karakter van de 
motorfiets. 
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Remhendel gefreesd
(+) Koppelingshendel gefreesd (geen afbeelding)

Aluminium tank
De met de hand geborstelde aluminium tank ziet er dankzij zijn unieke opper-
vlaktestructuur bijzonder elegant en exclusief uit. Deze wordt volgens de hoge 
kwaliteitsstandaarden van BMW vervaardigd en straalt dankzij het zichtbare 
handwerk echt vakmanschap uit. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 
Afbeelding toont BMW R nineT.

11 • Aluminium tank geborsteld met zichtbare lasnaad
12 (o) Aluminium tank geborsteld met verzonken lasnaad

(+) Bevestigingsmateriaal

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer  
of via internet op bmw-motorrad.be.
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* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
DESIGN.*

BMW Motorrad Aluminium Parts
De hoogwaardige Aluminium Parts geven elke motorfiets een individuele look. 
Elk deel is een eye-catcher op zich.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Buddyseatafdekking uitsluitend bij sologebruik, aanbevolen bij demontage van duobuddyseat. 
Combinatie van achtertas, afdekking en Comfort duobuddyseat niet mogelijk.

1 • Aluminium radiatorafdekking geborsteld
• Aluminium afdekking driehoekig framedeel geborsteld  

(geen afbeelding)
2 • Aluminium buddyseatafdekking 

(+) Bevestigingsmateriaal
3 • Aluminium buddyseatafdekking geborsteld

(+) Bevestigingsmateriaal
2 • Rugsteun voor customized buddyseatafdekking

4 Cilinderkopdeksels 2V-Style
Unieke uitstraling - de cilinderkopdeksels in retrostijl geven de 
boxermotor een unieke en persoonlijke look.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• Cilinderkopdeksels 2V-Style (links en rechts)

Cilinderkopdeksel zilver, zwart of verchroomd
De cilinderkopdeksels zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, maar er zijn nog 
meer individualiseringen mogelijk. Chroom, zilver of zwart - elke variant zorgt 
voor een eigen, unieke uitstraling van de BMW R nineT. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

5 • Cilinderkopdeksels zwart (links en rechts)
(+) Bevestigingsmateriaal

6 • Cilinderkopdeksels zilver (links en rechts)
(+) Bevestigingsmateriaal

7 • Cilinderkopdeksels verchroomd (links en rechts)
(+) Bevestigingsmateriaal

DESIGN.*

Windscherm getint (geen afbeelding)
De getinte variant van het standaard windscherm heeft een sportievere uitstraling. 
• Windscherm getint

(+) Bevestigingsmateriaal

8 Startnummerhouder, alpinweiss
Doet qua design denken aan de voorgangers van de startnummerhouders van 
vroeger.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Afbeelding toont BMW R nineT Scrambler.

• Startnummerhouder, alpinweiß
(+) Startnummerhouder, alpinweiß  

(voor HP sportuitlaat boven)

9 Behuizing voor instrumentenpaneel mat verchroomd
Deze motorfiets springt nog meer in het oog met de mat verchroomde behuizing 
voor het instrumentenpaneel. Passend voor zowel standaard snelheidsmeter als 
optionele toerenteller.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 
Vanuit esthetisch oogpunt wordt aanbevolen de standaard behuizing van de snelheidsmeter 
ook te vervangen (2x bestellen). 
Passend voor zowel standaard snelheidsmeter als optionele toerenteller.

• Behuizing voor instrumentenpaneel mat verchroomd

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer  
of via internet op bmw-motorrad.be.



8

1 2

33

4

5

7

6

18 | 19

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

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
DESIGN.*

Afdekking contactslot, Granitgrau
De afdekking van het contactslot in Granitgrau zorgt voor een kleurrijk accent.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Afdekking contactslot, Granitgrau (geen afbeelding)

1 Afdekking voor stuuruiteinde
De afdekkingen voor het stuuruiteinde van de BMW R nineT in zilver zijn een 
visuele highlight en onderstrepen het individuele karakter van de motorfiets.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Afdekking stuuruiteinde R nineT (links en rechts)
(+) Bevestigingsmateriaal

2 Kniekussens
De ergonomisch gevormde kniekussens van zwart rubber beschermen de tank 
aan beide zijden tegen krassen.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Afbeelding toont BMW R nineT.

• Kniekussens

3 Spaakwielen R nineT
Het hoogwaardige spaakwiel van de R nineT maakt de klassieke Heritage-look 
compleet. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een officiële BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Afbeelding toont BMW R nineT.

• Spaakwielen R nineT (voor en achter)
(+) Bevestigingsmateriaal

4 Einddemper R nineT 
Een visuele highlight Dat is de hoogwaardige, standaard einddemper met 
dubbele buis van de BMW R nineT en dit onderdeel is voor alle Heritage- 
modellen verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een officiële BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

• Einddemper R nineT

DESIGN.*

5 Einddemper Scrambler
Ook de overige Heritage-modellen kunnen met de standaard einddemper met 
dubbele buis van de Scrambler visueel opgewaardeerd worden.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een officiële BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren. 
Alleen i.c.m. buddyseatframe of met houder voor einddemper Scrambler 
(zonder buddyseatframe). 
Vanuit esthetisch oogpunt bij gedemonteerd buddyseatframe combinatie met afdekking 
voor hoofdframebevestiging aanbevolen. 
Afbeelding toont BMW R nineT Scrambler.

• Einddemper Scrambler 
(+) Bevestigingsmateriaal

6 Afdekking voor hoofdframebevestiging
De afdekking voor de hoofdframebevestiging is een elegante oplossing bij 
een gedemonteerd buddyseatframe. Hierbij wordt de open verbinding van het 
hoofdframe met een dubbele aluminium huls afgedekt.
Alleen voor sologebruik. 
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Aanbevolen bij demontage van buddyseatframe: bij lage zitpositie 1x bestellen.

• Afdekking voor hoofdframebevestiging (1 stuk)

7 Uitlaatspruitstuk verchroomd
Het verchroomde uitlaatspruitstuk verleent zowel de standaard uitlaat als de HP 
sportuitlaat een extra chique accent. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• Uitlaatspruitstuk verchroomd

8 LED-knipperlichten
Glanzend uiterlijk: de mooi gevormde LED-knipperlichten met wit richtingaan-
wijzerglas overtuigen door hun slank design en moderne lichttechnologie. Ze 
reageren aanzienlijk sneller dan en zijn nagenoeg slijtvast. Voor extra veiligheid 
in het wegverkeer.. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• LED-richtingaanwijzers (voor en achter)
(+) Bevestigingsmateriaal

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer  
of via internet op bmw-motorrad.be.
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* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.
ERGONOMIE EN COMFORT.*

1 Custom berijdersbuddyseat, zwart
De zwarte custom berijdersbuddyseat zorgt met dwarsstiksels en details in 
Alcantara voor bijzondere individuele accenten.
Alleen i.c.m. BMW R nineT duobuddyseat of Comfort duobuddyseat.. 
Niet mogelijk i.c.m. HP sportuitlaat hoog (verbindingsbuis lang) 
Afbeelding toont BMW R nineT.

• Custom berijdersbuddyseat, zwart

2 R nineT duobuddyseat, zwart
De zwarte duobuddyseat van de BMW R nineT geeft de BMW R nineT Racer 
een klassiek uitstraling.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Niet mogelijk i.c.m. eendelige buddyseat Scrambler. 
Alleen i.c.m. BMW R nineT berijdersbuddyseat of Comfort berijdersbuddyseat; niet mogelijk 
wanneer frame voor duozit is gedemonteerd. 
Afbeelding toont BMW R nineT.

• Duobuddyseat R nineT, schwarz
(+) Bevestigingsmateriaal

3 Comfort duobuddyseat, zwart
De comfort duobuddyseat is breder en meer opgevuld en biedt de berijder 
daardoor meer zitcomfort.
Combinatie van achtertas, afdekking en Comfort duobuddyseat niet mogelijk. 
Alleen i.c.m. berijdersbuddyseat BMW R nineT of custom-berijdersbuddyseat; niet mogelijk 
wanneer buddyseatframe  is gedemonteerd. 
Afbeelding toont BMW R nineT.

• Comfort duobuddyseat, zwart
(+) Bevestigingsmateriaal

ERGONOMIE EN COMFORT.*

4 Uitbreidingsset handvatverwarming
Warme handen geven een goed gevoel. Daarvoor zorgt de handvatverwarming die 
in twee standen instelbaar is en de vingers aangenaam warm houdt. Tevens als 
fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 
Afbeelding toont BMW R nineT Scrambler.

• Uitbreidingsset handvatverwarming
(+) Bevestigingsmateriaal

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.be.
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* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

ORIGINELE BMW 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 naviga-
tiesystemen. Gemakkelijk te monteren, comfortabel met handschoenen te 
bedienen 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. 
BMW Motorrad navigatiesystemen alleen i.c.m. houder voor BMW Motorrad navigatiesys-
temen mogelijk.

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

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

3 Houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen 
De houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen wordt op het stuurklemblok 
of op de stuurbuis binnen het gezichtsveld van de berijder bevestigd.  
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen

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

NAVIGATIE EN COMMUNICATIE.*

4 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 mogelijk.

• BMW Motorrad Smartphone Cradle

5 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, 60 cm
• BMW dual-USB-oplader met kabel, 120 cm

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

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

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.be.
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ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

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

VEILIGHEID.*

1 • Cilinderkopbescherming kunststof
De cilinderkopbescherming met glasvezel versterkt kunststof beschermt  
de cilinderkop tegen beschadigingen en benadrukt het ontwerp van de 
boxermotor.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Cilinderkopbescherming kunststof

2 Aluminium cilinderkopbescherming
De cilinderkopbescherming van geëloxeerd aluminium biedt extra bescherming 
tegen beschadigingen en geeft een extra cachet aan de motorfiets.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Aluminium cilinderkopbescherming

3 Afsluitbare olievuldop
Klein maar fijn: de uit aluminium gefreesde olievuldop voorkomt ongewenste 
toegang.
• Afsluitbare olievuldop

Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem (geen afbeelding)
Het diefstalalarmsysteem reageert op veranderingen in positie en trillingen met 
een duidelijk hoorbaar geluidssignaal en het knipperen van de alarmlichten.  
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem
(+) Bevestigingsmateriaal

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

VEILIGHEID.*

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

ONDERHOUD EN TECHNIEK.

5 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

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

Reisset bandenspanning (geen afbeelding)
• Reisset bandenspanning

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.be.
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ORIGINELE BMW ACCESSOIRES.

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

ONDERHOUD EN TECHNIEK.*

1 Motorfietstapijt
Het hoogwaardige motorfietstapijt beschermt de vloer onder de motor op 
betrouwbare wijze tegen zowel vuil als olie- en benzinevlekken. 
• Motorfietstapijt

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

2 Acculader
Microprocessorgestuurde acculader voor natte en onderhoudsvrije 12 Volt 
loodaccu’s. Aansluiting via boordcontactdoos. Adapterkabel voor direct aan-
sluiten op accupolen inbegrepen.
• BMW Motorrad acculader

3 Motorfietshoes
De waterdichte motorfietshoes voor buiten beschermt de motorfiets betrouw-
baar tegen regen, vuil en andere weersinvloeden.
• Motorfietshoes

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

4 Original BMW Engine Oil ADVANTEC
De originele BMW Motorrad motorolie.
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC Pro 15W-50, 1 l
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC Pro 15W-50, 500 ml

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.

5 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

6 Onderhoudsset
Alles voor een goed onderhouden motorfiets: insectenverwijderaar, motorfiets- 
en 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 

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.be.
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1 Motorpak DarkNite
Het pure rijden – hiervoor staat het motorpak DarkNite. Een modern 
leren motorpak in een klassieke retrosnit. Dankzij het hoogwaardige, 
niet verzegelde rundleer behoudt het motorpak zijn natuurlijke uitstraling 
en krijgt het een uniek patina. Uitneembare NPL- en NP2-protectoren, 
gewatteerde inzetstukken en meer, zorgen voor bescherming en zo 
mogelijk nog meer zelfvertrouwen, zonder dat de puristische uitstraling 
van het jack verloren gaat.

2 Handschoen Rockster
De lichte lederen handschoen Rockster is ideaal voor hogere temperaturen. 
Door perforaties aan de zijkant blijven de handen steeds goed 
geventileerd en de ongevoerde handpalm zorgt voor een directe grip.

3 Laars Rockster
De laars Rockster biedt de bescherming van een motorlaars, zonder dat 
ze eruit ziet als een motorlaars. Dankzij het speciale gehydrofobeerde 
rundleer is de laars waterafstotend en toch actief ademend. Door het 
modieuze design leent de Rockster zich ook perfect om los van de 
motorfiets gedragen te worden.

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

BMW RIDER EQUIPMENT. 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 ver-
oorzaakte 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. Vanzelfsprekend ook voor 
eventuele volgende eigenaars. Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij 
de BMW Motorrad dealer.   
 

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

Garantieverlengingspakketten* 
• Garantieverlenging + 2 jaar SA-nr. 7A7
• Garantieverlenging + 3 jaar SA-nr. 7A8
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BMW MOTORRAD SERVICE.
BMW Motorrad online
Voor meer informatie kan u ook terecht op bmw-motorrad.be.  
Daar vindt u bijvoorbeeld de BMW configurator, waar u met behulp  
van fabrieksopties uw eigen BMW motorfiets kan samenstellen. 

Voor uw droommotor kan u online een offerte of proefrit aanvragen  
en de documentatie downloaden. Via een zoekfunctie vindt u ook  
snel een BMW Motorrad concessiehouder bij u in de buurt. Daar 
beleeft u de fascinerende wereld van BMW motorfietsen live.

Verder kan u dankzij de handige BMW Motorrad SAFETY CHECK 
applicatie nakijken of uw BMW motorfiets betrokken is bij een  
productverbeteringsactie.

BMW Motorrad Road Assist 24/7
Exclusief bij BMW Motorrad, inclusief bij aanschaf van een nieuwe 
motorfiets, de BMW Motorrad Road Assist 24/7. Wie een nieuwe  
BMW motorfiets aanschaft, ontvangt automatisch de BMW Motorrad 
Road Assist Card, waarmee u – mocht het onverhoopt nodig zijn – kan 
rekenen op hulpverlening. De BMW Group Service Centrale schakelt bij 
pech een professionele door BMW getrainde hulpverlener in, wanneer 
uw BMW niet op eigen kracht, veilig en verantwoord een BMW werk - 
plaats kan bereiken. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gedetailleerde 
informatie over deze service kan u verkrijgen via de BMW Motorrad 
concessiehouder.

BMW Financial Services
BMW rijden doet u voor uw plezier. Daarom biedt BMW Financial 
Services u aantrekkelijke mogelijkheden om de financiële aspecten  
van het rijplezier optimaal op uw persoonlijke wensen af te stemmen.  
Zo bieden wij u diverse mogelijkheden op het gebied van services  
en financiële formules. En door de bevoorrechte samenwerking met  
het BMW dealernet, kan u dat allemaal regelen bij uw verdeler. 
 

Hoe financieren ?
Een service die op hetzelfde hoge niveau staat als uw motorfiets.  
Dat is wat wij aan particulieren [1] en professionelen [2] aanbieden  
bij BMW Financial Services. Aangezien wij deel uitmaken van de  
BMW Group, begrijpen wij perfect uw wensen als BMW rijder. Hierop 
spelen we in met financiële formules [3] die helemaal afgestemd zijn  
op uw behoeften. Kiest u als particulier voor een financieringsoplossing, 
dan lost u elke maand een deel van uw financiering af. Heeft u alles 
betaald, dan is de motorfiets van u. U kan kiezen voor een klassieke 
financiering of een financiering met laatste verhoogde termijnbedrag. 
Als professioneel kan u kiezen voor een renting-of leasingsformule.  
U kiest dan voor gemak en zekerheid. Voor een vast bedrag per maand 
rijdt u met een nieuwe BMW motorfiets. Bij een rentingoplossing kan  
u tevens zelf bepalen welke diensten u opneemt in het contract.

„Let op, geld lenen kost ook geld.“
[1]  De contracten voor particulieren zijn enkel bestemd voor natuur-

lijke personen die handelen met een oogmerk dat (in hoofdzaak) 
geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn beroepsactiviteiten.

[2]  De contracten voor professionelen richten zich uitsluitend tot 
professionele klanten die het voertuig gebruiken met het oog  
op de uitoefening van hun handels-, beroeps-, of ambachtelijke 
activiteiten.

[3]  Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag  
door het kredietcomité van BMW Financial Services Belgium NV, 
Lodderstraat 16, 2880 Bornem, BE 0451.453.242 – RPR Mechelen, 
Kredietgever, uitgever in geval van een financiering gericht aan 
particulieren. Het verstrekken van bijkomende waarborgen of  
het sluiten van andere overeenkomsten kan vereist worden. Uw 
BMW Motorrad concessiehouder treedt op als bemiddelaar in 
consumentenkrediet – agent in nevenfunctie.

Meer weten?
Op BMW-motorrad.be leest u meer over de mogelijkheden op het 
gebied van leasing en financiering. Uw BMW Motorrad concessiehou-
der maakt graag een offerte op maat en informeert u over wat financieel 
en fiscaal voor u het meest interessant is.



*

*  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 (prijs)wijzigingen voorbehouden. Op afbeeldingen van gehele voertuigen kunnen ook zonder specifieke vermelding speciale uitrustingen 
te zien zijn. © 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.

BMW Financial Services. Bij BMW Financial Services 
ontwikkelen we individuele oplossingen om iets fascinerends 
te financieren: vrijheid. Voor meer informatie, surf naar  
bmw-motorrad.be

MAAK JE
  DROMEN WAAR
	 MET	3ASY	RIDE.


