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BMW Motorrad

PRODUCTINFORMATIE 2018 

BMW R 1200 GS ADVENTURE.
MAKE LIFE A RIDE.
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OVERZICHT.
Overal een thuisgevoel. Welke plaats of welke ondergrond dan ook, het 
maakt helemaal niets uit. Met de BMW R 1200 GS Adventure is dit een 
gegeven, meer dan ooit tevoren. De motorfiets ziet er niet alleen indruk-
wekkend uit, ook zijn prestaties zijn indrukwekkend. Op elk gebied. Met 
als gevolg dat hij zijn grenzen steeds verder legt. Of je nu over de Road 
of Bones rijdt, de Transamericana volgt of gewoon een dynamische, 
bochtrijke bergrit in Europa maakt, de Adventure is overal ter wereld in 
zijn element. Draai de contactsleutel om en start je volgende avontuur. 
Meer informatie over dit model op bmw-motorrad.be

Alle motorfietsen worden standaard geleverd met uitrusting zoals vereist door de wet. Motorfietsen 
die worden afgebeeld in deze documentatie kunnen afwijken van de standaard uitvoering of 
kleuren tonen van het vorige model. Sommige originele BMW accessoires zijn op andere modellen 
of het vorige model afgebeeld.
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KLEUREN.

BMW R 1200 GS Adventure: Lakkleur Racingred uni NA5 / buddyseat zwart / hoofdframe 
aluminium zilver / achterframe zwart
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Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten.
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BMW R 1200 GS Adventure Rallye: Lakkleur Lightwhite uni/Cordoba Blue N1F / 
buddyseat zwart/grijs / hoofdframe Cordoba Blue / achterframe zwart

BMW R 1200 GS Adventure Exclusive: Lakkleur Blackstorm metallic/Slate Grey metallic matt/ 
Agate Grey N1H / buddyseat zwart/grijs / hoofdframe Agate Grey metallic / achterframe zwart
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BMW R 1200 GS Adventure
Bestelnummer 0A02

Motor/aandrijving
 · Lucht-/vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt boxermotor, 2 bovenliggende, door 
tandwiel met rechte vertanding aangedreven nokkenassen en balansas

 · In motorcarter geïntegreerde DOHC-cilinderkop met 4 kleppen
 · Cilinderinhoud: 1.170 ccm
 · Vermogen: 92 kW (125 pk) bij 7.750 t/min
 · Koppel: 125 Nm bij 6.500 t/min
 · Digitaal motormanagement met elektronische inspuiting in inlaattraject
 · Korteslag gashendel met E-gas (elektronische gasklepaansturing)
 · Mechanische koelmiddelpomp
 · Geregelde 3-wegkatalysator, Euro 4-emissienorm
 · Uitlaatsysteem van edelstaal, met akoestische klep en verchroomde uitlaatbochten
 · Magnesium kleppendeksels
 · Natte plaatkoppeling met 8 platen, slipper clutch, hydraulisch bediend
 · Geïntegreerde 6-versnellingsbak met schuine vertanding
 · Cardan-aandrijving

Maten/gewichten
 · Lengte: 2.255 mm
 · Hoogte incl. windscherm / (breedte incl. handprotectoren): 1.450 mm / (980 mm)
 · Wielbasis: 1.510 mm
 · Rijklaargewicht met volle tank: 263 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: 480 kg
 · Max. belading (bij standaarduitrusting): 217 kg
 · Tankinhoud (waarvan reserve): 30 l (ca. 4 l)

Prestaties/verbruik
 · Topsnelheid: meer dan 200 km/h
 · Verbruik per 100 km conform WMTC (worldwide-harmonized motorcycle 
testcycle): 4,96 l

 · Brandstof: euro loodvrij 95 RON; 91 RON mogelijk als fabrieksoptie (SA-Nr. 639)

Rijwielgedeelte
 · BMW Motorrad Integral ABS (deel-integraal, uitschakelbaar)
 · BMW Motorrad Telelever voor, veerpootdiameter 37 mm
 · BMW Motorrad EVO Paralever achter 
– Veervoorspanning hydraulisch instelbaar 
– Uitgaande demping instelbaar 
– Veerbeen met WAD (wegafhankelijke demping)

 · Dubbele remschijf met radiaal geplaatste 4-zuiger remklauwen voor (Ø 305 mm)
 · Enkele remschijf achter (Ø 276 mm)
 · Verstelbaar aluminium stuur, konisch
 · Kruisspaakwielen (banden 120/70 R 19 voor, 170/60 R 17 achter)
 · Zijstandaard met startonderbreking

Elektrische installatie
 · In hoogte verstelbaar dimlicht
 · Multifunctioneel display met boordcomputer: digitale klok, snelheid- en 
brandstofmeter, kilometerteller, dubbele dagteller, actieradius, gemiddeld 
brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, oliepeil, buitentemperatuur, service 
interval indicatie, emissiecontrole

 · Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en toerenteller
 · 12 Volt-aansluiting
 · CAN-bus met Single-Wire-System (SWS)
 · Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
 · Diagnose-aansluiting
 · Alarmknipperlichten
 · Dynamo 510 W
 · Witte knipperlichten en LED-achterlicht

07

STANDAARDUITRUSTING.
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Uitrusting
 · Hoog windscherm, transparant (handmatig traploos verstelbaar)
 · Handprotectoren
 · Tweedelige buddyseat met in hoogte verstelbare berijdersbuddyseat (zithoogte: 
890/910 mm / binnenbeencurve: 1.950/1.990 mm); duobuddyseat 30 mm in 
lengte verstelbaar

 · Aluminium beschermplaat onderzijde motor
 · RVS bagagerek
 · Middenstandaard
 · Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, tank- en buddyseatslot
 · Rem- en koppelingshendel en rem- en schakelpedaal instelbaar
 · Houders voor voetsteunen voor duopassagier en kentekenplaathouder 
demonteerbaar voor offroad-gebruik

 · Instructieboekje en boordgereedschap

Bijzonderheden
 · 2 rijmodi, Rain en Road, beide met ASC (Automatic Stability Control)
 · Opbergvak
 · Aluminium tank, 30 l
 · Bredere Enduro-voetsteunen
 · Verlengd bovenste voorspatbord

Kleuren
 · BMW R 1200 GS Adventure: Lakkleur Racingred uni NA5 / buddyseat zwart / 
hoofdframe aluminium zilver / achterframe zwart

 · BMW R 1200 GS Adventure Rallye: Lakkleur Lightwhite uni/Cordoba Blue 
N1F / buddyseat zwart/grijs / hoofdframe Cordoba Blue / achterframe zwart

 · BMW R 1200 GS Adventure Exclusive: Lakkleur Blackstorm metallic/ 
Slate Grey metallic matt/Agate Grey N1H / buddyseat zwart/grijs / hoofdframe 
Agate Grey metallic / achterframe zwart

 Metallic lak tegen meerprijs

Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten.
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Uitrustingspakketten
Comfort SA-Nr. 230
 · Uitlaat verchroomd
 · Verwarmde handgrepen
 · Bandenspanningscontrole (RDC)

Touring SA-Nr. 233
 · Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment)
 · Keyless Ride (toegang zonder sleutel)
 · Navigatievoorbereiding
 · Cruise control
 · LED-mistlichten voor
 · Kofferdragers voor aluminium koffer

Dynamic SA-Nr. 235
 · LED-koplamp (inclusief SA-Nr. 202)
 · Schakelassistent Pro
 · Rijmodi Pro: omvat extra rijmodi Dynamic, Enduro, Dynamic Pro en Enduro Pro 
incl. ABS Pro met Dynamic Brake Light, DTC (Dynamic Traction Control) en HSC 
(Hill Start Control)

 · Witte LED-knipperlichten

Uitrustingspakketten
BMW R 1200 GS Adventure Rallye SA-Nr. 861
 · Exclusieve kleurstelling in Lightwhite uni/Cordobablau uni N1F / buddyseat zwart/
grijs / hoofdframe Cordobablau / achterframe zwart

 · Rallye windscherm
 · Rallye buddyseat met bagagerek voor duozit, zwart/wit (zithoogte: 895 mm / 
binnenbeencurve: 1.970 mm)
Niet i.c.m. bagagerek.

 · Framebescherming
 · Tank rechts/links Cordobablau uni met grote GS-striping
 · Remklauwen goud geanodiseerd
 · Afdekplaatjes voor bevestigingsgaten bagagerek 
Nodig als BMW R 1200 GS Adventure Rallye zonder bagagerek wordt gebruikt.

BMW R 1200 GS Adventure Exclusive SA-Nr. 862
 · Exclusieve kleurstelling in Blackstorm metallic/Schierferdunkel metallic matt/Achatgrau 
N1H / buddyseat zwart/grijs / hoofdframe Achatgrau metallic / achterframe zwart

 · Tankcover midden, beschermplaat en voorspatbord Blackstorm metallic
 · Tank rechts/links Schieferdunkel metallic matt met grote GS-striping
 · Remklauwen goud geanodiseerd

09

FABRIEKSOPTIES.
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1 Helm met BMW Motorrad Communicatiesysteem en smartphone nodig (apart verkrijgbaar). 
Telefonie (HFP), Mediaplayer (A2DP en AVRCP) en navigatie (SPP / iAP) worden ondersteund 
door de nieuwste smartphones. De BMW Motorrad Connected App werkt op Apple-apparaten 
met iOS vanaf 10.3.1 en op Android-apparaten vanaf 6.0.1. Navigatie blijft met de BMW Motorrad 
Connected App tot 3 jaar na aankoop bruikbaar en actueel. Meer informatie op bmw-motorrad.be

DR_K51-PI-AE_BFL   8 13.12.17   13:02
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Fabrieksopties zonder meerprijs
 · Offroad banden SA-Nr. 633 
 · Brandstofvoorbereiding 91 octaan SA-Nr. 639
 · Buddyseat zwart (zithoogte: 820/840 mm / 
binnenbeencurve: 1.810/1.850 mm) SA-Nr. 773
Alleen mogelijk i.c.m. SA-Nr. 499.

Fabrieksopties tegen meerprijs
 · Connectivity met TFT-display1 SA-Nr. 6AB
Multifunctionele instrumentencombi met 6,5-inch full colour TFT-display inclusief media- en 
telefoniefuncties. Volledige functionaliteiten alleen mogelijk i.c.m. BMW Motorrad Connected App.

 · eCall (Intelligent Emergency Call) SA-Nr. 6AC
Systeem is vast ingebouwd in het stuur en zet bij een noodgeval automatisch en zelfstandig de 
reddingsoperatie in gang. 
Alleen mogelijk i.c.m. SA-Nr. 6AB.

 · Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) SA-Nr. 191
 · LED-koplamp (inclusief SA-Nr. 202) SA-Nr. 192
 · Keyless Ride (toegang zonder sleutel) SA-Nr. 193
 · Extra hoge buddyseat, zwart (zithoogte: 895 mm /  
binnenbeencurve: 1.970 mm) SA-Nr. 220
Alleen i.c.m. Stijlvariant 1 BMW R 1200 GS Adventure Rallye.

 · Boordcomputer Pro SA-Nr. 221
 · Schakelassistent Pro SA-Nr. 222
 · Navigatievoorbereiding SA-Nr. 272
‘Mijn Motorfiets’-pagina alleen i.c.m. SA-Nr. 221.

 · Uitlaat verchroomd SA-Nr. 350
 · Passagierspakket SA-Nr. 413
Alleen i.c.m. Stijlvariant 1 BMW R 1200 GS Adventure Rallye. 
Standaard buddyseat i.p.v. Rallye buddyseat, R 1200 GS windscherm i.p.v. Rallye windscherm.

 · Verlagingset (zithoogte: 840/860 mm / 
binnenbeencurve: 1.850 / 1.890 mm) SA-Nr. 499
Alleen i.c.m. SA-Nr. 191; i.c.m. SA-Nr. 773 daalt de zithoogte met nog eens 20 mm.

 · Verwarmde handgrepen SA-Nr. 519
 · Bandenspanningscontrole (RDC) SA-Nr. 530
 · Cruise control SA-Nr. 538
 · LED-mistlichten voor SA-Nr. 562
De LED-mistlichten voor zijn geschikt als mistlampen en mogen alleen onder slechte 
weersomstandigheden worden gebruikt. Nationale regelgeving kan van toepassing zijn.

 · Witte LED-knipperlichten SA-Nr. 590
 · Diefstalalarmsysteem SA-Nr. 603
 · Kofferdragers voor aluminium koffer SA-Nr. 680

Bandenspanningcontrole (RDC), schakelassistent Pro, cruise control, kofferdragers 
voor aluminium koffers, LED-mistlichten voor, verwarmde handgrepen, witte 
LED-knipperlichten en diefstalalarmsysteem kunnen ook achteraf als originele 
BMW accessoires worden gemonteerd. 
 
Configureer je eigen BMW R 1200 GS Adventure op  
bmw-motorrad.be
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HIGH PERFORMANCE PARTS.
[1] HP sportuitlaat

High-end sportuitlaat: volledig van titanium, met eindkappen  
van carbon en met laser gegraveerd HP logo. Indrukwekkend 
geluid, maakt elke rit ook akoestisch tot een sportieve belevenis. 
Gewichtsbesparing tegenover standaard uitlaat ca. 0,5 kg.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

• HP sportuitlaat 
Bestelnummer: 77 11 8 569 593*

[2] HP koppelings- en remhendel gefreesd
De CNC-gefreesde HP koppelings- en remhendels van corrosie-
bestendig geanodiseerd aluminium combineert esthetiek met een 
hoge mate van functionaliteit.
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

• HP koppelingshendel gefreesd 
Bestelnummer: 77 25 8 554 323*
(+) HP remhendel gefreesd 
Bestelnummer: 77 25 8 554 324*

BAGAGEPROGRAMMA.
[3] Aluminium koffer

De robuuste aluminium koffers beschikken samen over een 
inhoud van 80 l. Ze zijn beide voorzien van twee sloten en be-
vestigingsogen waarmee extra bagage verankerd kan worden. 
Eén-sleutelsysteem is mogelijk.
• Aluminium koffer links, 44 l 
Bestelnummer: 77 41 8 562 409*
• Aluminium koffer rechts, 36 l 
Bestelnummer: 77 41 8 562 410*
(+) Cilinderslot voor één-sleutelsysteem met code 
(per koffer 1x bestellen) 
Bestelnummer: 77 49 8 544 628*
(o) Cilinderslot-inbouwset (per koffer 3x bestellen) 
Bestelnummer: 77 49 8 544 517*

[4] Binnentas voor aluminium koffers en topkoffer
Voor de aluminium koffer en topkoffer zijn waterdichte binnen-
tassen verkrijgbaar. Ze verlichten het in- en uitpakken, bescher-
men de bagage en zijn dankzij de lussen eenvoudig te vervoeren. 
Inclusief montagekit.
Ook te gebruiken als extra bagagemogelijkheid op aluminium (top)koffer(s)(max. belading 
per (top)koffer en toelaatbaar totaalgewicht in acht nemen)

• Binnentas voor aluminium koffer links 
 Bestelnummer: 77 41 8 543 197*
• Binnentas voor aluminium koffer rechts 
 Bestelnummer: 77 41 8 543 199*
• Binnentas voor aluminium topkoffer 
 Bestelnummer: 77 43 8 543 194*

[5] Aluminium topkoffer en rugkussen1

De waterdichte topkoffer beschikt over een volume van 32 l en 
bevestigingsogen voor meer bagagemogelijkheden. Het optionele 
rugkussen biedt extra comfort voor de duopassagier.
• Aluminium topkoffer 
Bestelnummer: 77 43 8 562 407*
(+) Cilinderslot voor één-sleutelsysteem met code (1x bestellen) 
Bestelnummer: 77 49 8 544 513*
(o) Cilinderslot-inbouwset (2x bestellen) 
Bestelnummer: 77 49 8 544 517*
• Rugkussen voor aluminium topkoffer 
Bestelnummer: 77 44 8 546 808*

[6] Draaggrepen voor aluminium koffersysteem
De praktische draaggrepen vereenvoudigen het vervoer van de 
aluminium koffers van en naar de BMW. Bovendien kan er extra 
bagage op worden bevestigd.
• Draaggreep voor aluminium koffers en topkoffer 
Bestelnummer: 77 49 8 543 224*

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES. 

* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.

1 Raadpleeg voor beperkingen van topsnelheid door belading de gebruikershandleiding.

(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar
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BAGAGEPROGRAMMA.
[1] Bagagesysteem Atacama (geen afbeelding)

Veelzijdig te gebruiken softbags met verschillende functies. Spe-
ciaal ontwikkeld voor globetrotters die ook moeilijk terrein niet uit 
de weg gaan. Gemaakt van extreem slijtvast en scheurbestendig 
materiaal en met waterdichte, uitneembare binnenzakken. Door 
het snelsluitsysteem zijn de zijtassen snel aan de verbindingstang 
te (de)monteren. Bagagerol met rugzakfunctie.
Alleen i.c.m. kofferdrager voor aluminium koffer.

• Zijtassen Atacama, 25 l + 35 l 
Bestelnummer: 77 40 2 451 375*
(+) Adapter voor zijtassen Atacama 
Bestelnummer: 77 40 2 451 360*
• Bagagerol Atacama, 40 l 
Bestelnummer: 77 40 2 451 381*

[2] Kofferdragers voor aluminium koffer
Deze kofferdragers voor de aluminium koffers dragen wat ze 
beloven. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer.

• Kofferdrager links 
Bestelnummer: 46 54 8 520 067*
(+) Kofferdrager rechts 
Bestelnummer: 46 54 8 520 068*
(+) Verbindingstang 
Bestelnummer: 46 54 8 520 069*
(+) Montageset kofferdrager voor aluminium koffer 
Bestelnummer: 77 41 8 543 993*

[3] Bagagerek
Het bagagerek kan worden bevestigd in plaats van de duobud-
dyseat. In combinatie met de aluminium koffers ontstaat zo een 
grote, plat oppervlak voor een veilige bevestiging van grotere 
bagage dichtbij het zwaartepunt van de motorfiets.
Niet i.c.m. Rallye buddyseat met bagagerek.
Niet i.c.m. onderdeelnummer 77 30 8 546 226,  wanneer de standaard handgrepen voor 
duopassagier gedemonteerd worden.

• Bagagerek 
Bestelnummer: 77 44 8 523 742*
(+) Set afdekplaatjes voor schroefgaten handgrepen 
Bestelnummer: 77 30 8 546 226*

[4] Tanktas1

Het afsluitbare binnengedeelte en het kaartenvak zijn waterafstotend. 
De inhoud van het hoofdvak is te vergroten van 12 l naar 16 l. De  
waterafstotende buitentas biedt veilig plaats aan een 0,5 l PET-fles.
• Tanktas 
Bestelnummer: 77 45 8 543 190*

[5] 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.
• Varioinzet voor tanktas 
Bestelnummer: 77 49 8 546 687*

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES. 

* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.

1 Raadpleeg voor beperkingen van topsnelheid door belading de gebruikershandleiding.

(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld
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BAGAGEPROGRAMMA.
[1] Bagagerol1

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*

[2] Softbag groot1

Extra veel opbergruimte dankzij een inhoud van 50 l, eventueel te 
vergroten met 5 l. De softbag heeft een waterdicht hoofdvak van 
robuust, eenvoudig te onderhouden materiaal. Voorzien van een 
snelsluiting.
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*

[3] Softbag klein1

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

• Softbag klein, 30 l – 35 l 
Bestelnummer: 77 49 8 549 323*

[4] Achtertas waterdicht1

Op de duobuddyseat te bevestigen, waterdichte tas met een in-
houd van 14 l die te vergroten is tot 18 l. Past perfect bij de tanktas 
en is daarmee de ideale opbergruimte uitbreiding als deze niet 
voldoende is.
Alleen voor solo rijden.
Niet i.c.m. Rallye buddyseat met bagagerek.
Niet i.c.m. onderdeelnummer 77 30 8 546 226, wanneer de standaard handgrepen voor 
duopassagier gedemonteerd worden.

• Achtertas waterdicht 
Bestelnummer: 77 49 8 562 633*

DESIGN.

[5] LED-knipperlichten
Optisch perfect op de BMW R 1200 GS Adventure afgestemd, 
blinken de LED-knipperlichten uit in laag energieverbruik en een 
beduidend langere levensduur. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
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*

[X] Stickerfolie (geen afbeelding)
Een nieuwe look gewenst? De stickerfolie in Racingred uni en 
Blackstorm metallic voor tank, spaakwielen en het aluminium baga-
gesysteem inclusief topkoffer is speciaal voor de BMW R 1200 GS 
Adventure ontworpen. De stickerfolie kenmerkt zich door metallic 
kleureffecten, hoge kleurintensiteit en extreme duurzaamheid. Met 
montageset en -handleiding voor blaasjesvrij aanbrengen.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

• Stickerfolie 
Bestelnummer: 77 31 2 455 683*
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ERGONOMIE EN COMFORT.
[1] Windscherm groot, getint / windgeleider getint

Onderstreept de sportieve totaalindruk van de 
BMW R 1200 GS Adventure.
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

• Windscherm getint (geen afbeelding) 
Bestelnummer: 77 33 8 554 726*
• Windscherm groot getint 
Bestelnummer: 77 33 8 554 727*
• Windgeleider getint 
Bestelnummer: 77 33 8 545 881*

[2] Rallye buddyseat met bagagerek
De hogere, harder gevulde Rallye buddyseat biedt dankzij een 
smaller silhouet toch goed grondcontact en is hierdoor ideaal voor 
offroad gebruik.
Niet i.c.m. bagagerek.

• Rallye buddyseat met bagagerek voor duozit, zwart/grijs 
 (zithoogte: 895 mm / binnenbeencurve: 1.970 mm) 
Bestelnummer: 77 34 8 523 744*

[3] Lage berijdersbuddyseat, zwart
De circa 30 mm lagere, verstelbare berijdersbuddyseat maakt 
opstappen en handling gemakkelijker.
Alleen i.c.m. bijpassende duobuddyseat

• Lage berijdersbuddyseat, zwart 
(zithoogte: 840/860 mm / binnenbeencurve: 1.850/1.890 mm) 
Bestelnummer: 52 53 8 532 738*

[X] Overige buddyseats: (geen afbeelding)
Alleen i.c.m. bijpassende duo- of berijdersbuddyseat.

• Zithoogte: 890/910 mm / binnenbeencurve: 1.950/1.990 mm) 
– Berijdersbuddyseat olijfgrijs/zwart 
Bestelnummer: 52 53 8 540 917* 
– Berijdersbuddyseat blauw/zwart 
Bestelnummer: 52 53 8 537 858* 
– Berijdersbuddyseat rood/zwart 
Bestelnummer: 52 53 8 560 506*
• Lage Exclusive berijdersbuddyseat  
(zithoogte: 840/860 mm / binnenbeencurve: 1.850/1.890 mm) 
Bestelnummer: 77 34 8 553 994*
• Exclusive berijdersbuddyseat 
(zithoogte: 870/890 mm / binnenbeencurve: 1.910/1.950 mm) 
Bestelnummer: 77 34 8 552 146*
• Hoge Exclusive berijdersbuddyseat 
(zithoogte: 890/910 mm / binnenbeencurve: 1.950/1.990 mm) 
Bestelnummer: 77 34 8 553 995*
• Exclusive duobuddyseat 
Bestelnummer: 77 34 8 552 145*
• Smalle Exclusive duobuddyseat 
Bestelnummer: 52 53 8 532 740*
• Duobuddyseat olijfgrijs/zwart 
Bestelnummer: 52 53 8 540 919*
• Duobuddyseat blauw/zwart 
Bestelnummer: 52 53 8 537 859*
• Duobuddyseat rood/zwart 
Bestelnummer: 52 53 8 560 503*
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ERGONOMIE EN COMFORT.
Rijdersvoetsteunen, verstelbaar
Geveerde rijdersvoetsteunen voor extra comfort tijdens zittend 
rijden en betere handling in het terrein.
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

[1] • Rijdersvoetsteun verstelbaar, zwart, rechts 
Bestelnummer: 77 25 2 452 958*
(+) Rijdersvoetsteun verstelbaar, zwart, rechts 
Bestelnummer: 77 25 2 452 960*
(+) Veer (2x bestellen) 
Bestelnummer: 46 71 8 526 107*

[2] • Rijdersvoetsteun verstelbaar, links 
Bestelnummer: 77 25 8 525 369*
(+) Rijdersvoetsteun verstelbaar, rechts 
Bestelnummer: 77 25 8 525 370*
(+) Veer (2x bestellen) 
Bestelnummer: 46 71 8 526 107*

[3] Schakelassistent Pro
Naadloos op- en terugschakelen zonder gas terugdraaien en de 
koppelingshendel te gebruiken. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

• Schakelassistent Pro 
Bestelnummer: 23 41 8 536 884*
(+) Vrijschakelcode schakelassistent Pro 
Bestelnummer: 13 61 8 545 879*

[X] Rijmodi Pro (geen afbeelding)
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.

[X] Verwarmde handgrepen en schakelaar (geen afbeelding)
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.

[4] Cruise control
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.

NAVIGATIE-  
EN COMMUNICATIECOMPONENTEN.
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  navigatiesys-
temen. Gemakkelijk te monteren, comfortabel met handschoenen te 
bedienen en vanzelfsprekend met Lifetime-Map-Update. De nieuwe 
BMW Motorrad Navigator VI is perfect afgestemd op de behoeften van 
veeleisende motorrijders. Alle routeopties kunnen naar hartenlust ge-
combineerd worden; de opties ‘Bochtrijke wegen’, ‘Vermijd snelwegen’ 
of ‘Rondreis’ met desgewenst invoer van tijd, afstand en wel of geen 
tussenstop(s), leveren toertochten op om van te dromen. Het circulaire 
polarisatiefilter (CPOL) minimaliseert reflecties op het scherm, verbetert 
het contrast en garandeert daarmee optimale leesbaarheid, zelfs in 
direct zonlicht. Met 16 GB opslagcapaciteit en de mogelijkheid om via 
je smartphone muziek te streamen, blijft niets meer te wensen over.  
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.
Alleen mogelijk i.c.m. navigatievoorbereiding (SA-Nr. 272 of accessoire).
‘Mijn Motorfiets’-pagina alleen i.c.m. Boordcomputer Pro.

[5] • BMW Motorrad Navigator VI (met kaartgegevens van Europa) 
Bestelnummer: 77 52 8 355 994*
(o) BMW Motorrad Navigator VI (zonder kaartgegevens) 
Bestelnummer: 77 52 8 356 005*

[6] • BMW Motorrad Navigator V (met kaartgegevens van Europa) 
Bestelnummer: 77 52 8 536 777*
(o) BMW Motorrad Navigator V (zonder kaartgegevens) 
Bestelnummer: 77 52 8 536 779*
• Nalevering navigatievoorbereiding
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

[7] • Carkit voor BMW Motorrad Navigator V en VI 
Bestelnummer: 77 52 8 544 460*
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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

DR_K51-PI-AJ_BFL   19 13.12.17   13:05



Images: MAS
Im

ag
es

:M
AS

[4]

[3]

[2] [5]

[1]

20|21

20Page:Text: BFL
20

Pa
ge

:
Te

xt:
BF

L

DR_K51-PI-AK_BFL   20 07.12.17   13:06



Images: MAS

Im
ag

es
:M

AS

NAVIGATIE-  
EN COMMUNICATIECOMPONENTEN.

[1] USB-oplader
Met de dubbele USB-lader kunnen op de 12 Volt-aansluiting twee 
mobiele apparaten tijdens het rijden tegelijk worden opgeladen – 
je smartphone, mp3-speler, tablet of digitale camera. Dankzij de 
automatische herkenning van de laadtechnologie van alle gangba-
re smartphones, is supersnel opladen mogelijk met een maximale 
laadstroom van 2 x 2 Ampère.
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.

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

[X] Diefstalalarmsysteem (geen afbeelding)
Het systeem reageert op veranderingen in positie en trillingen 
met een duidelijk hoorbaar geluidssignaal en het knipperen van  
de alarmknipperlichten. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

• Diefstalalarmsysteem 
Bestelnummer: 77 53 8 554 348*
(+) Lenskopschroef met onderlegring 
Bestelnummer: 07 14 9 141 517*

[2] Enduro aluminium motorbeschermplaat
Deze speciaal voor in het terrein ontwikkelde, robuuste enduro alu-
minium motorbeschermplaat beschermt de onderkant van de motor.
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

• Enduro aluminium motorbeschermplaat 
Bestelnummer: 77 14 8 533 747*

[3] LED-mistlichten voor
Verhogen de veiligheid bij slecht zicht. Beter zien en gezien worden 
tijdens mist, sneeuwval of regen. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.
De LED-mistlichten voor zijn geschikt als mistlampen en mogen alleen onder slechte 
weersomstandigheden worden gebruikt. Nationale regelgeving kan van toepassing zijn.

• LED-mistlichten voor (2x bestellen) 
Bestelnummer: 63 17 8 556 937*
(+) Cilinderschroef M6x40 (2x bestellen) 
Bestelnummer: 07 12 9 907 398*
(+) Zeskantmoer M6 (2x bestellen) 
Bestelnummer: 07 12 9 905 826*
(+) Houder voor kabelboom (6x bestellen) 
Bestelnummer: 12 53 1 721 040*
(+) Kabelklem 
Bestelnummer: 22 11 1 093 424*
(+) Kabelbinder (6x bestellen) 
Bestelnummer: 61 13 1 367 599*
(+) Kabelboom voor LED-mistlichten voor 
Bestelnummer: 61 12 8 394 907*
(+) Schakelaar voor LED-mistlichten voor 
Bestelnummer: 61 31 8 533 473*
(+) Schroef 
Bestelnummer: 07 12 9 907 413*
(+) Accuklem 
Bestelnummer: 32 72 8 534 366*

[4] Koplampbeschermer
De koplampbescherming voorkomt schade aan de koplamp in het 
terrein (niet toegestaan op openbare weg). Snel en eenvoudig te 
(de)monteren.
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

• Koplampbeschermer (alleen voor offroad-gebruik) 
Bestelnummer: 77 51 8 529 214*

[5] 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*
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* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.

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

[1] Veiligheidsplug voor olievulopening
Klein maar fijn: de uit aluminium gefreesde olievuldop voorkomt 
ongewenste toegang.
• Veiligheidsplug voor olievulopening 
Bestelnummer: 71 60 7 696 117*

[X] EHBO-set (geen afbeelding)
Voldoet aan de DIN-norm voor EHBO-sets voor motorfietsen. 
Plaatsbesparend en waterdicht verpakt.
• EHBO-set groot 
Bestelnummer: 72 60 2 449 657*
• EHBO-set klein 
Bestelnummer: 72 60 7 449 656*

ONDERHOUD EN SERVICE
Paddockstand
De stabiele montagestand houdt de BMW R 1200 GS Adventure 
veilig in positie en maakt onderhoud eenvoudiger. Verkrijgbaar 
voor voor- en achterwiel.
Alleen i.c.m. paddockstand achter. 
Afbeelding toont BMW R 1200 RS.

[2] • Paddockstand, voor 
Bestelnummer: 77 02 8 551 859*

[3] • Paddockstand, achter 
Bestelnummer: 77 02 8 551 854*

[4] Acculader
Microprocessorgestuurde acculader voor natte en onderhoudsvrije 
12 Volt loodaccu’s. Aansluiting via boordcontactdoos. Adapterkabel 
voor direct aansluiten op accupolen inbegrepen.
• BMW Motorrad acculader 230 V 
Bestelnummer: 77 02 8 551 896*

[5] Extra 12 Volt-aansluiting
Montage en/of vrijschakeling uitsluitend door de BMW Motorrad dealer.

• Extra 12 Volt-aansluiting 
Bestelnummer: 77 53 8 526 285*

[X] Gereedschapset (geen afbeelding)
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 8 523 399*
(+) Adapter voor schachtbobine 
Bestelnummer: 12 13 7 673 248*

[6] 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*

[X] Reparatieset voor banden (geen afbeelding)
Essentieel voor onderweg – complete set voor bandenpech.
• Reparatieset voor tubeless banden 
Bestelnummer: 71 11 2 447 552*

[7] Multifunctioneel gereedschap
Het BMW Motorrad multifunctioneel gereedschap is het ideale 
hulpmiddel voor eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en ergo-
nomische aanpassingen aan de motorfiets. Onderweg of thuis.
• Paddockstand, achter 
Bestelnummer: 77 02 8 551 854*

[X] Werkplaatshandboek (geen afbeelding)
Reparatie- en onderhoudshandleiding.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.be

•Werkplaatshandboek, DVD
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ONDERHOUD EN SERVICE.
[1] Motorfietshoes

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

[2] Indoor motorfietshoes
Beschermt de motor tegen stof en krassen en voorkomt condens-
vorming.
Niet i.c.m aluminium koffers.

• Indoor motorfietshoes 
Bestelnummer: 77 02 8 555 890*

[3] 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 Ultimate 5W-40, 1 l 
Bestelnummer: 83 21 2 444 514*

BANDEN.
[X] 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 banden 
keuzemogelijkheden voor dit model.

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTS.
[4] 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 ont-
wikkeld 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, 50 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 420 026*
•Motorfietsreiniger, 500 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 408 157*
•Insectenverwijderaar, 500 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 420 028*
•Glansmiddel, 250 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 420 023*
•Douchegel Body + Bike, 250 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 420 029*
•Metaalpoets, 75 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 420 025*
•Velgenreiniger, 500 ml 
Bestelnummer: 83 19 2 420 024*
• Vizier- en helmreinigingsdoek 
Bestelnummer: 83 19 2 420 022*
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[1] Motorpak EnduroGuard
Wat het weer ook wordt, met het pak EnduroGuard ben je op alles 
voorbereid. Het professionele enduropak biedt maximale functionaliteit. Het 
speciaal ontwikkelde bovenmateriaal van Dynatec en Dynatec-Stretch met 
gedeeltelijke ceraspace-opdruk zorgt voor de beste waarden wat betreft 
slijtvastheid. Voor een perfect klimaat zorgt het 3-laags laminaat met BMW 
klimaatmembraan, waardoor het motorpak wind- en waterdicht is en toch 
actief ventilerend.  De veelzijdige ventilatieritssluitingen en andere details 
maken dat elke rijder, ook bij hogere temperaturen, van zijn persoonlijke 
gevoelstemperatuur kan genieten.

[2] Handschoen EnduroGuard
Deze sportieve endurohandschoen met 2-kamer-technologie is uniek 
en multifunctioneel: afhankelijk van de weersomstandigheden wissel 
je eenvoudig van kamer. De kamer PROOF beschermt tegen vocht, is 
actief ventilerend, wind- en waterdicht en warmte-isolerend gevoerd. De 
gripkamer GRIP zorgt middels extreem dun en slijtvast kangoeroeleer voor 
uitmuntend vingergevoel en een plooivrije pasvorm.

[3] Laars Gravel
De beste verbinding tussen rijder en motorfiets? Een paar comfortabele 
rundleren endurolaarzen, voorzien van absoluut weerbestendig materiaal 
met actief ventilerend GORE-TEX®-membraan. Waarmee je het hele jaar 
over de beste bescherming beschikt. Meer perfectie komt van vele andere 
veiligheidszaken en de extreem robuuste zoolconstructie.

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 concessiehou-
der 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 product-
verbeteringsactie.

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 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 motorfiets goed te overleggen en te plannen. Want 
uiteraard blijft u het liefst zo lang mogelijk gespaard van hoge reparatie-
kosten. Dan komt een bijkomende fabrieksgarantie als geroepen. 
Helaas, na verloop van tijd blijven zelfs de beste machines niet gevrij-
waard 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 
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 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, Lodder-
straat 16, 2880 Bornem, BE 0451.453.242 – RPR Mechelen, Kredietge-
ver, 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 concessie-
houder 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 concessiehouder maakt 
graag een offerte op maat en informeert u over wat financieel en fiscaal 
voor u het meest interessant is.

BMW MOTORRAD SERVICE.
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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

„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 aanvaarding 

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.
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