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BMW Motorrad

BMW F 800 GT 
PRODUCTINFORMATIE.
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OVERZICHT.
Neem plaats en vertrek. De BMW F 800 GT staat voor Gran Turismo ‘light’. 
Puur genieten van elke kilometer. Deze GT maakt reizen pas echt makkelijk. 
Het op toeren gerichte rijwielgedeelte garandeert comfort, ook op lange 
stukken. Ondertussen zet de parallel-twinmotor zijn krachtige vermogen in  
om elke rit vlug op snelheid te krijgen. Rijden bij weer en wind? Geen probleem. 
De BMW F 800 GT biedt niet alleen design dat emoties oproept, maar ook 
het hoogste toercomfort. Juist nog opstappen en de onvergetelijke reis 
kan beginnen. Typisch GT. 

Meer informatie over dit model op  
bmw-motorrad.be

KLEUREN  4 – 5

STANDAARDUITRUSTING / FABRIEKSOPTIES  6 – 7

ACCESSOIRES VOOR  
BMW F 800 GT  8 – 21

BMW RIDER EQUIPMENT  22 – 23

BMW MOTORRAD SERVICE  24 – 25
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Lakkleur Gravityblue metallic N1X / buddyseat zwart
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Lakkleur Blackstorm metallic met sportieve tape ND2 / buddyseat zwart Lakkleur Lightwhite uni NA5 / buddyseat zwart
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Prestaties/verbruik
 · Topsnelheid:  meer dan 200 km/u
 · Verbruik per 100 km conform WMTC  
(worldwide-harmonized motorcycle testcycle):  4,3 l

 · Brandstof:  euro loodvrij 95 RON

Rijwielgedeelte
 · BMW Motorrad ABS (uitschakelbaar)
 · Upside-down telescoopvork voor (Ø 43 mm) 
 · Enkelzijdige aluminium swingarm, achteras met excenter instelbaar, centraal 
geplaatst veerbeen  
- Veervoorspanning hydraulisch instelbaar 
- Uitgaande demping traploos instelbaar

 · Dubbele remschijf met radiaal geplaatste 4-zuiger remklauwen voor (ø 320 mm)
 · Enkele remschijf achter (Ø 265 mm), zwevende 1-zuiger remklauw
 · Aluminium stuur, konisch, zonder dwarsverbinding
 · Aluminium gegoten velgen (120/70 ZR 17 voor, 180/55 ZR 17 achter)
 · Zijstandaard met startonderbreking

Elektrische installatie
 · Dagrijverlichting
 · Multifunctioneel display (digitale klok, kilometer- en twee dagtellers, 
koelvloeistoftemperatuur, benzinevoorraad, service intervalindicatie, 
emissiecontrole, rijmodus)

 · Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en toerenteller 
 · 12 Volt-aansluiting
 · CAN-bus met Single-Wire-System (SWS)
 · Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
 · Diagnose-aansluiting 
 · Alarmknipperlichten
 · Rauchgrau knipperlichten

Uitrusting
 · 2 rijmodi Rain en Road; ABS en ASC (Automatic Stability Control) aangepast  
aan ingestelde rijmodus

 · Windscherm met mat gegraveerde GT-inscriptie
 · Cockpitbehuizing, vast op frame
 · Eendelige buddyseat (zithoogte: 800 mm / binnenbeencurve: 1.835 mm)
 · Bagagerek
 · Voetsteunen en handgrepen voor duopassagier
 · Dicht op het wiel geplaatst voorspatbord in motorkleur
 · Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, tank- en buddyseatslot
 · Rem- en koppelingshendel instelbaar
 · Reflectoren op de voorvork
 · Instructieboekje en boordgereedschap

Bijzonderheden
 · Actieve koolstoffilter

BMW F 800 GT
Bestelnummer 0B53

Motor/aandrijving
 · Vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt motor, 2 bovenliggende nokkenassen,  
dry-sump smering

 · 4-kleppen-technologie
 · Cilinderinhoud: 798 cc
 · Vermogen: 66 kW (90 pk) bij 8.000 t/min 
(vermogensreductie: 35 kW (48 pk) bij 6.750 t/min. mogelijk)

 · Koppel: 86 Nm bij 5.800 t/min 
(vermogensreductie: 69 Nm bij 3.500 t/min)

 · Digitaal motormanagement
 · E-Gas (Ride-by-Wire), elektronische gashendel
 · Geregelde 3-wegkatalysator
 · Compleet uitlaatsysteem van RVS
 · 6-versnellingsbak
 · Kettingaandrijving
 · Voldoet aan Euro 4-emissienorm

Maten/gewichten
 · Lengte:  2.156 mm
 · Hoogte zonder spiegels (breedte incl. spiegels):  1.248 mm (905 mm)
 · Wielbasis:  1.514 mm
 · Rijklaargewicht met volle tank:  214 kg
Volgens EU-richtlijn 93/93, d.w.z. met alle vloeistoffen en smeermiddelen en de bruikbare 
tankinhoud voor minstens 90% gevuld.

 · Max. toelaatbaar totaalgewicht:  420 kg 
 · Max. belading (bij standaarduitrusting):  206 kg 
 · Tankinhoud (waarvan reserve):  15 l (ca. 3 l)
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Kleuren
 · Lakkleur Gravityblue metallic N1X / buddyseat zwart
Metallic lak tegen meerprijs

 · Lakkleur Blackstorm metallic met sportieve tape ND2 / buddyseat zwart
Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten.

 · Lakkleur Lightwhite uni NA5 / buddyseat zwart
Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten.
Metallic lak tegen meerprijs
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Uitrustingspakketten
Veiligheid  SA-Nr. 430
 · Rijmodi Pro: extra rijmodi Dynamic; ABS en ASC (Automatic Stability Control) 
aangepast aan ingestelde rijmodus
Alleen in pakket verkrijgbaar

 · ASC (Automatic Stability Control), uitschakelbaar
 · ESA (Electronic Suspension Adjustment)
 · Bandenspanningscontrole (RDC)

Comfort  SA-Nr. 431
 · Kofferdragers links en rechts
 · Middenstandaard 
 · Verwarmde handgrepen
 · Boordcomputer

Fabrieksopties zonder meerprijs
 · Vermogensreductie 35 kW (48 pk)  SA-Nr. 800
 · Lage buddyseat zwart  
(zithoogte: 765 mm / binnenbeencurve: 1.755 mm)  SA-Nr. 774
Een combinatie van SA-Nr. 774 en SA-Nr. 775 is niet mogelijk

 · Brandstofvoorbereiding 91 octaan  SA-Nr. 639

Fabrieksopties tegen meerprijs
 · ASC (Automatic Stability Control), uitschakelbaar  SA-Nr. 650
 · ESA (Electronic Suspension Adjustment)  SA-Nr. 416
 · Bandenspanningscontrole (RDC)  SA-Nr. 530
 · Verwarmde handgrepen  SA-Nr. 519
 · Boordcomputer  SA-Nr. 539
 · Led knipperlichten wit  SA-Nr. 590
 · Anti-diefstal systeem  SA-Nr. 603
 · Comfort buddyseat zwart  
zithoogte: 820 mm / binnenbeencurve: 1.858 mm)  SA-Nr. 775

 · Kofferdragers links en rechts  SA-Nr. 681

ASC (Automatic Stability Control), kofferdragers, verwarmde handgrepen, lage buddyseat, 
led knipperlichten wit, anti-diefstal systeem, Comfort buddyseat en middenstandaard 
kunnen ook achteraf als originele BMW accessoires worden gemonteerd.
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* Originele BMW accessoires zijn te verkrijgen bij de BMW Motorrad dealer.

Raadpleeg voor beperkingen van topsnelheid door belading de gebruikershandleiding.

(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

HP PARTS
[1] HP sportuitlaat 

Volledig handgemaakte slip-on uitlaat van titanium en RVS.  
Kenmerkend zijn de krachtige sound en het geringe gewicht.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

• HP sportuitlaat
Bestelnummer: 77 11 8 567 783*

BAGAGEPROGRAMMA
[2] Zijkoffers

De stabiele, waterbestendige zijkoffers bieden in totaal 55 l opbergruimte 
(27 l links, 28 l rechts). In de rechterkoffer is plaats voor een helm. De 
uitgekiende vormgeving maakt in- en uitladen beduidend eenvoudiger.
• Zijkoffer links
Bestelnummer: 77 41 8 529 893*
• Zijkoffer rechts
Bestelnummer: 77 41 8 529 894*
(+) Bevestigingsmaterialen voor één koffer (2x bestellen)
Bestelnummer: 71 60 7 680 840*
(+) Cilinderslot voor één-sleutelsysteem met code (2x bestellen)
Bestelnummer: 51 25 7 681 200*
(o) Cilinderslot-inbouwset
Bestelnummer: 51 25 7 698 204*

[3] Binnentassen voor zijkoffers
De praktische binnentas is waterdicht en benut de ruimte van de zijkoffer 
optimaal. De bagage is door de handgrepen eenvoudig mee te nemen 
en heeft bovendien een afneembare schouderriem.
• Binnentas voor zijkoffer links
Bestelnummer: 77 49 8 534 714*
• Binnentas voor zijkoffer rechts
Bestelnummer: 77 49 8 534 715*

[4] Sportkoffer
De inhoud van de sportkoffer is variabel van 15 tot 25 l. De waterdichte 
binnentas is al in de koffer geïntegreerd. In combinatie met de kofferdra-
ger en het bagagerek zijn de koffers snel te bevestigen en weer los te 
maken.
• Sportkoffer links 
Bestelnummer: 71 60 7 719 740*
• Sportkoffer rechts 
Bestelnummer: 71 60 7 722 364*
(+) Bevestigingsmaterialen voor één koffer (2x bestellen) 
Bestelnummer: 71 60 7 680 840*
(+) Cilinderslot voor één-sleutelsysteem met code (2x bestellen) 
Bestelnummer: 51 25 7 681 200*
(o) Cilinderslot-inbouwset 
Bestelnummer: 51 25 7 698 204*

[5] Kofferdrager
De solide kofferdrager is perfect in het design geïntegreerd en maakt de zij- 
en sportkoffers snel en veilig vast. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
• Kofferdrager 
 Bestelnummer: 71 60 7 719 744*

[6] Topkoffer klein, 28 l en rugkussen
In de waterdichte topkoffer past gemakkelijk een helm. De topkoffer 
is snel en eenvoudig op het bagagerek te bevestigen. Samen met het 
optionele rugkussen biedt deze de passagier nog meer comfort.
• Topkoffer klein, waterdicht, 28 l
Bestelnummer: 77 43 7 724 352*
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

(+) Cilinderslot met sleutel
Bestelnummer: 51 25 7 688 957*
(o) Cilinderslot voor één-sleutelsysteem met code (1x bestellen)
Bestelnummer: 51 25 7 681 200*
• Rugsteun voor topkoffer klein
Bestelnummer: 71 60 7 693 672*

[7] 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 
Bestelnummer: 77 49 8 562 634*
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* Originele BMW accessoires zijn te verkrijgen bij de BMW Motorrad dealer.

Raadpleeg voor beperkingen van topsnelheid door belading de gebruikershandleiding.,

(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

BAGAGEPROGRAMMA
[1] Binnentas voor topkoffer klein, 28 l

De binnentas vereenvoudigt het in- en uitladen van de topkoffer.  
Door de praktische draaggreep kan de binnentas eenvoudig worden 
meegenomen.
• Binnentas voor topkoffer klein 
Bestelnummer: 71 60 7 680 541*

[2] Tanktas
De tanktas past perfect bij de vorm van de tank en behoudt een vrij 
uitzicht op de BMW Motorrad Navigator. De inhoud van het hoofdvak 
varieert van 10 l tot 14 l en is waterdicht, evenals het kaartvak.
• Tanktas 
Bestelnummer: 77 45 8 534 702 *

[X] Tanktas waterdicht
Robuuste tanktas met waterdicht binnenvak van 12 l.
• Tanktas waterdicht 
Bestelnummer: 71 60 7 691 391*
(+) Bevestigingsmaterialen voor tanktas 
Bestelnummer: 71 60 7 699 045*

[3] Tanktas klein
Het waterdichte hoofdvak is te vergroten van 10 l naar 12 l. In het nage-
noeg waterdichte kaartvak kan bijvoorbeeld ook een mobiele telefoon 
worden opgeborgen. De waterwerende zijvakken bieden plek aan  
twee PET-flessen.
• Tanktas klein 
Bestelnummer: 77 49 7 726 994*
(+) Bevestigingmaterialen voor tanktas klein 
Bestelnummer: 77 49 8 520 292*

[4] Varioinzet voor tanktas
Met de praktische varioinzet is de binnenruimte van de tanktas zelf in 
te delen en dat zorgt ervoor dat alle spullen ook bij bochtenwerk op de 
gewenste plaats blijven zitten. Geschikt voor alle tanktassen van de  
BMW F 800 GT.
• Varioinzet voor tanktas 
Bestelnummer: 77 49 8 546 687*

[5] Softbag klein
Veel extra opbergruimte dankzij een inhoud van 30 l, eventueel te 
vergroten met 5 l. De softbag heeft een waterdicht hoofdvak van robuust, 
eenvoudig te onderhouden materiaal en is met een snelsluiting op zowel 
bagagerek als duozitplaats te bevestigen.
• Softbag klein, 30 l – 35 l 
Bestelnummer: 77 49 8 549 323*

[6] Softbag groot
De hoogwaardig afgewerkte, grote softbag heeft een waterdicht hoofd-
vak van 50 l, eventueel te vergroten met 5 l. De stabiele bodem past zich 
aan de verschillende BMW Motorrad modellen aan en is voorzien van 
antislip coating. Voorzien van een snelsluiting.
Geschikt voor bagagerek en duozitplaats.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

• Softbag groot, 50 l – 55 l 
Bestelnummer: 77 49 8 549 320*

[7] Bagagerol
Robuuste, waterdichte bagagerol met stabiele, uitneembare bodem en 
een volume van 50 l. Rolsluiting voor eenvoudige toegang, netvak aan 
buitenkant en een kleine, waterdichte binnentas met ritssluiting. In lengte 
verstelbare compressieriem om volume aan te passen. Afneembare, 
instelbare schouderriem en gevoerde handgrepen.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

• Bagagerol, 50 l 
Bestelnummer: 77 49 8 550 346*
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* Originele BMW accessoires zijn te verkrijgen bij de BMW Motorrad dealer.

(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar
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DESIGN
[1] LED-knipperlichten

Wegwijzers in design en functionaliteit. Optisch perfect op de  
BMW F 800 GT afgestemd, schitteren de LED-knipperlichten door  
een lager energieverbruik en een beduidend langere levensduur.  
Tevens als fabrieks optie leverbaar.
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

• LED-knipperlichten voor (2x bestellen) 
Bestelnummer: 63 13 8 522 499*
• LED-knipperlichten achter (2x bestellen) 
Bestelnummer: 63 23 8 522 500*

[2] LED-achterlicht
Lichtsterk en stroombesparend.
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

• LED-achterlicht 
Bestelnummer: 63 21 7 714 557*
(+) Kit adapter voor LED-achterlicht 
Bestelnummer: 71 60 7 723 027 *
(+) Kabelboom voor LED-achterlicht 
Bestelnummer: 61 11 8 532 308*

[X] Spatlap achter (geen afbeelding)
Vermindert het vuil worden van de achterkant op natte wegen.
• Spatlap achter 
Bestelnummer: 71 60 7 694 184*

ERGONOMIE EN COMFORT
[3] Windscherm getint

Het getinte windscherm is er niet alleen voor optimale bescherming 
tegen weer en wind, maar ook voor een sportieve uitstraling.
• Windscherm getint 
Bestelnummer: 77 33 8 523 924*

[4] Windscherm hoog
Betere bescherming tegen weer en wind dankzij het 14 cm hogere wind-
scherm met mat gegraveerde GT-inscriptie. De krasvaste coating zorgt 
voor blijvende transparantie.
• Windscherm hoog 
Bestelnummer: 77 33 8 559 918*

 Comfort buddyseat / hoge Comfort buddyseat
De gevoerde, bredere Comfort buddyseat (hoogte: 820 mm) biedt extra  
zitcomfort op langere ritten. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar. De hoge  
Comfort buddyseat (hoogte: 845 mm) optimaliseert bovendien de 
kniehoek voor langere rijders.

[5] • Comfort buddyseat 
(zithoogte: 820 mm / binnenbeencurve: 1.858 mm) 
Bestelnummer: 52 53 8 528 623*

[X] • Hoge Comfort buddyseat (geen afbeelding)  
(zithoogte: 845 mm / binnenbeencurve: 1.910 mm) 
Bestelnummer: 77 34 8 544 479*

Lage buddyseat / extra lage buddyseat
Twee buddyseat-varianten die opstappen en de handling eenvoudiger 
maken. De lage buddyseat is tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.

[X] • Lage buddyseat, zwart (geen afbeelding) 
(zithoogte: 785 mm / binnenbeencurve: 1.785 mm) 
)Bestelnummer: 52 53 8 554 097*

[6] • Extra lage buddyseat, zwart (geen afbeelding) 
(zithoogte: 765 mm / binnenbeencurve: 1.755 mm) 
Bestelnummer: 52 53 8 554 099*

[7] Middenstandaard
Met de middenstandaard is de motor overal stabiel te parkeren, op het 
asfalt of in het terrein. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
• Middenstandaard 
Bestelnummer: 46 52 8 552 109*
(+) Bevestigingsmaterialen voor middenstandaard 
Bestelnummer: 77 25 8 524 477*

[8] Verwarmde handgrepen en schakelaar
Warme handen geven een goed gevoel. Daarvoor zorgt de handvat-
verwarming die in twee standen instelbaar is en de vingers aangenaam 
warm houdt. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

• Verwarmde handgrepen en schakelaar
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* Originele BMW accessoires zijn te verkrijgen bij de BMW Motorrad dealer.

(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

NAVIGATIE- EN 
 COMMUNICATIECOMPONENTEN
BMW Motorrad navigatiesystemen
Waar ben ik, waar wil ik heen en wat is de mooiste weg? Vragen die een-
voudig te beantwoorden zijn met de BMW Motorrad navigatiesystemen. 
Gemakkelijk te monteren, comfortabel met handschoenen te bedienen 
en vanzelfsprekend met Lifetime-Map-Update. 
Het GPS-navigatiesysteem BMW Motorrad Navigator V heeft een 5 inch 
beeldscherm, 8 GB opslagcapaciteit, Bluetooth® technologie en optionele 
Smartphone Link voor real time file-info. 
De 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.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

[1] • BMW Motorrad Navigator V 
Bestelnummer: 77 52 8 536 089*
(o) BMW Motorrad Navigator V (zonder kaartgegevens) 
Bestelnummer: 77 52 8 536 779*

[2] (o) BMW Motorrad Navigator Street 
Bestelnummer: 77 52 8 557 855*
• Houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen 
Bestelnummer: 77 52 8 529 421*
(+) Bevestigingsschroeven (4x bestellen) 
Bestelnummer: 32 71 7 652 161*

[X] Carkit voor BMW Motorrad Navigator V (geen afbeelding)
Met de optionele carkit is de BMW Motorrad Navigator V ook als hands-
free telefoonsysteem in de auto te gebruiken.
• Carkit voor BMW Motorrad Navigator V 
Bestelnummer: 77 52 8 544 460*

[3] BMW Motorrad Smartphone cradle
Navigeren met de eigen smartphone en tijdens het rijden draadloos of 
met de kabel opladen – het kan met de waterdichte smartphone cradle 
van BMW Motorrad. Scherm en navigatie blijven volledig in het zicht en 
goed te bedienen. Voor smartphones met een scherm van maximaal  
5 inch en een grootte van maximaal 13,8 cm x 7,3 cm x 1,1 cm.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

• BMW Motorrad Smartphone cradle 
Bestelnummer: 77 52 8 563 125*
• Houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen 
Bestelnummer: 77 52 8 529 421*
(+) Bevestigingsschroeven (4x bestellen) 
Bestelnummer: 32 71 7 652 161*

[X] BMW USB-oplader (geen afbeelding)
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

• BMW Dual USB-oplader met kabel, 60 cm 
Bestelnummer: 77 52 2 414 855
• BMW Dual USB-oplader met kabel, 120 cm 
Bestelnummer: 77 52 2 414 856

BESCHERMING EN VEILIGHEIDPROGRAMMA

[4] Anti-diefstal systeem met afstandsbediening
Het systeem reageert op veranderingen in positie en trillingen met een 
duidelijk hoorbaar geluidssignaal en het knipperen van de alarmknipper-
lichten. Comfortabel te bedienen met de afstandsbediening. Tevens als 
fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer. 
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer.

• Anti-diefstal systeem met afstandsbediening  
Bestelnummer: 77 53 8 545 003*
(+) Houder voor anti-diefstal systeem 
Bestelnummer: 65 75 7 718 385*

[5] ASC (Automatic Stability Control), uitschakelbaar
Regelt en optimaliseert de krachtoverbrenging en voorkomt door slippen 
van het achterwiel, bijvoorbeeld op een nat wegdek. Tevens als fabrieks-
optie leverbaar.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer. 

• ASC (Automatic Stability Control), uitschakelbaar
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* Originele BMW accessoires zijn te verkrijgen bij de BMW Motorrad dealer.

(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld

BESCHERMING EN  
VEILIGHEIDPROGRAMMA

[1] BMW Motorrad gevarendriehoek
Met het zeer compacte formaat (h x b x l : 22,5 x 8,5 x 3,5 cm) is in of op de 
motor altijd wel plaats voor de BMW Motorrad gevarendriehoek. Voldoet 
aan de ECE-norm R 27. In stevige plastic hoes met handleiding.
• BMW Motorrad gevarendriehoek 
Bestelnummer: 77 02 8 543 476*

EHBO-set
Plaatsbesparend en waterdicht verpakt. Voldoet aan de DIN-norm voor 
EHBO-sets voor motorfietsen.

[2] • EHBO-set groot 
Bestelnummer: 72 60 2 449 657*

[3] • EHBO-set klein 
Bestelnummer: 72 60 2 449 656*

ONDERHOUD EN SERVICE
[4] Gereedschapset

Klein, licht en multifunctioneel met alles wat nodig is voor eenvoudig 
onderhoud en kleine reparaties.
Wordt geleverd zonder de 4 knoopcelbatterijen (1,5V / type LR-41) voor de LED-zaklamp

• Gereedschapset 
Bestelnummer: 71 60 7 702 754*
(+) Steeksleutel 
 Bestelnummer: 71 11 1 112 893*

[X] Vermogensreductie (geen afbeedling)
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be 
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

• Vermogensreductie 35 kW (48 pk)

[5] Multifunctioneel gereedschap
Het BMW Motorrad multifunctioneel gereedschap is het ideale hulp-
middel voor eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en ergonomische 
aanpassingen aan de motorfiets. Onderweg of thuis.
• Multifunctioneel gereedschap 
Bestelnummer: 71 60 2 414 858*

[6] Acculader
Microprocessorgestuurde acculader voor natte en onderhoudsvrije  
12 Volt loodaccu’s. Aansluiting via boordcontactdoos. Adapterkabel voor 
direct aansluiten op accupolen inbegrepen.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

• BMW Motorrad acculader 230 V 
Bestelnummer: 77 02 8 551 896*

[7] Mini-voetpomp
Veelzijdig inzetbare luchtpomp met digitale manometer in kleine verpakking. 
Handig voor het controleren van de bandenspanning tijdens het reizen.
• Mini-voetpomp 
Bestelnummer: 71 60 7 715 824*

Reparatieset voor banden 
Essentieel voor onderweg - complete set voor bandenpech.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

[8] • Reparatieset voor tubeless banden 
Bestelnummer: 71 11 2 332 083*

[X] • Reparatieset voor banden (geen afbeelding) 
Bestelnummer: 71 11 2 414 854*
Levering voorzien vanaf 2e kwartaal 2017.
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* Originele BMW accessoires zijn te verkrijgen bij de BMW Motorrad dealer.

ONDERHOUD EN SERVICE
[1] Motorfietshoes

Stevige motorfietshoes voor buiten. Met transparant venster voor  
kentekenplaat.
• Motorfietshoes 
 Bestelnummer: 71 60 7 689 674*

[X] LED-zaklamp (geen afbeelding)
Hoge lichtintensiteit LED-zaklamp met accu. Opladen via stopcontact  
of sigarettenaansteker mogelijk.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

• LED-zaklamp 
Bestelnummer: 71 60 2 414 853

[2] Remschijfslot met anti-diefstal alarm
Stabiel remschijfslot met geluidsalarm bij onbevoegd gebruik.  
Een meerkleurige LED toont de batterij- en activatiestatus.
• Remschijfslot met anti-diefstal alarm 
Bestelnummer: 77 25 2 414 845*

[3] Werkplaatshandboek
Reparatie- en onderhoudshandleiding.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

• Werkplaatshandboek, DVD

[4] Motorolie Advantec
1 liter originele BMW Motorrad motorolie.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

• BMW Motorrad motorolie Advantec Pro 15W-50, 1 l 
Bestelnummer: 83 21 2 444 515*

BANDEN
[X] Banden (geen afbeelding)

De belangrijkste verbinding tussen de motorfiets en de weg. Door  
BMW Motorrad  geteste banden garanderen de best mogelijkerijeigen-
schappen. Vraag de BMW Motorrad dealer naar de bandenkeuze-
mogelijkhedenvoor dit model.
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BMW MOTORRAD CARE PRODUCTS.
Van alles waar je van houdt, wil je dat het er goed uitziet, vooral je eigen motorfiets. 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.
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* Originele BMW accessoires zijn te verkrijgen bij de BMW Motorrad dealer.

[1] Motorfietsreiniger, 500 ml
Motorfietsreiniger voor eenvoudige reiniging van de machine.
• Motorfietsreiniger, 500 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 408 157*

[2] Insectenverwijderaar, 500 ml
Verwijdert eenvoudig hardnekkige insectenresten. Bevat glansbehoud
componenten en is daarom niet geschikt voor matte lakken en 
afwerkingen.
•Insectenverwijderaar, 500 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 420 028*

[3] Buddyseatreiniger, 50 ml
Reinigt diep in de poriën en beschermt tegen broosheid. Haalt tevens de 
buddyseatkleur op en zorgt voor UVbescherming.
• Buddyseatreiniger, 50 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 420 026*

[4] Glansmiddel, 250 ml
Nietschurend onderhoudsmiddel met natuurlijke ingrediënten voor een 
hoogglans afwerking. Voor het reinigen, polijsten en beschermen van  
alle lak, chroom en kunststof delen.
• Glansmiddel, 250 ml
Bestelnummer: 83 19 2 420 023*

[5] Metaalpoets, 75 ml 
Nietschurende hoogglans metaalpoets voor aluminium, chroom, koper, 
nikkel, roestvrij staal en andere ongeverfde metalen. Inclusief microfiber 
doekje.
• Metaalpoets, 75 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 420 025*

[6] Douchegel Body + Bike, 250 ml
Omdat je altijd al eens wilde douchen met je motorfiets. Dermatologisch 
getest, reinigt en verzorgt de huid en heeft een gedurfde, verfrissende geur.  
• Douchegel Body + Bike, 250 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 420 029*

[X] Velgenreiniger, 500 ml (geen afbeelding)
Zuurvrij, intensief reinigingsmiddel voor stalen, aluminium en  
geoxideerde velgen.
• Velgenreiniger, 500 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 420 024*

[X] Vizier- en helmreinigingsdoek (geen afbeelding)
Handig nat en droog doekje voor helder zicht onderweg.
• Vizier en helmreinigingsdoek 
Bestelnummer: 83 19 2 420 022*
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[1] Motorpak TourShell
Het sportieve toermotorpak TourShell met BMW klimaatmembraan 
zet nieuwe maatstaven. De door BMW Motorrad ontwikkelde stof biedt 
nog meer draagcomfort en een verbeterde temperatuurbeheersing. 
Het bovenmateriaal van het motorpak TourShell als Z-liner-constructie 
combineert bovendien een hoge slijtvastheid met het comfort van een 
zacht, minder stijf materiaal. Zodat de drager ervan gezond, uitgerust en 
veilig aankomt. Daarvoor zorgen ook de NP2-protectoren, waterdichte 
ventilatieritssluitingen, gevoerde elastische inzetstukken en nog veel 
meer. Kortom, een trendsetter.

[2] Handschoenen ProSummer
Robuust en solide om altijd alles in de hand te houden: de toerhandschoe-
nen ProSummer van geitenleer. Versterkt met een mix van nylonstretch 
en GORE-TEX® X-TRAFIT membraan. De wind- en waterdichtheid en  
actieve ventilatie verhogen het rijplezier. De lichte binnenvoering en plooivrije 
pasvorm zorgen overigens voor nog meer comfort, de schokabsorberende 
dubbele leerlaag en PORON®-schuim voor extra veiligheid. De rubberen 
vingerwisser en de reflecterende strepen maken de handschoenen 
compleet.

[3] Laarzen ProTouring
Wie laarzen zoekt die het hele jaar gebruikt kunnen worden, is bij de laarzen 
ProTouring aan het juiste adres. Grote beschermdelen voor de scheen-
benen en hielen staan garant voor hoog draagcomfort en dito bescherming. 
Het GORE-TEX® klimaatmembraan maakt de laarzen wind- en waterdicht 
en actief ventilerend. De damesvariant heeft een verhoogde zool. Dit geeft 
een solidere stand bij hogere motoren.  

Deze en andere motorkleding vind je bij de BMW Motorrad dealer en op 
bmw-motorrad.be
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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, waar
mee 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 werkplaats kan bereiken. 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. Gedetailleerde informatie over deze service kan u verkrijgen via de 
BMW Motorrad concessiehouder. 
 
BMW Motorrad EUROPlus 
Geen vurigere wens dan een eigen motorfiets. Als die droom dan werkelijkheid  
wordt, doet u er maar beter aan zowel aankoop als financiering van de motor
fiets goed te overleggen en te plannen. Want uiteraard blijft u het liefst zo lang  
mogelijk gespaard van hoge reparatiekosten. Dan komt een bijkomende fabrieks 
 garantie als geroepen. Helaas, na verloop van tijd blijven zelfs de beste machi
nes niet gevrijwaard van kleinere of grotere defecten. Een BMW Motorrad 
EUROPlus Garantie biedt u, nadat de fabrieksgarantie is vervallen, nog tot 1, 2 of  
3 jaar extra bescherming tegen onverwachte reparatiekosten. Dat voorkomt 
dure verrassingen, zodat u uw geld aan leukere dingen kan besteden. 
 
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 opti  
maal 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 pro 
fessioneel kan u kiezen voor een rentingof 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 natuurlijke 
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 BMWmotorrad.be leest u meer over de mogelijkheden op het gebied van 
leasing en financiering. Uw BMW Motorrad concessiehouder maakt graag een 
offerte op maat en informeert u over wat financieel en fiscaal voor u het meest 
interessant is.
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„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.

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