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OVERZICHT.
Krachtig, luxueus en gestroomlijnd: de nieuwe BMW K 1600 B maakt 
van elke rit een bijzondere gebeurtenis. De voor een Bagger typische 
vormgeving, met brede schouders, aflopend silhouet, strakke lijnen en 
een beeldbepalende achterkant, geeft hem zijn onmiskenbare, platte 
uitstraling. Imposant en soeverein tegelijk. Een blikvanger van jewelste, die 
meteen het verlangen oproept naar eindeloos cruisen over open vlakten. 
De krachtige, zijdezacht lopende viertakt 6-cilinder lijnmotor maakt met 
118 kW (160 PK) de weg vrij. Daarbij ontwikkelt zijn enorme koppel van 
175 Nm bij 5.250 t/min ook in het onderste toerentalbereik een buitenge-
wone trekkracht. De ontspannen, lage zitpositie, Dynamic ESA en op luxe 
cruisen afgestemde rijmodi creëren een ongelooflijke rijervaring. Optioneel 
zorgt de achteruitversnelling voor moeiteloos manoeuvreren en parkeren, 
en tillen opties als Hill Start Control (hellingassistent), schakelassistent Pro, 
adaptieve Xenon-bochtverlichting en de intelligente noodoproep eCall 
veiligheid en comfort naar het hoogste niveau. 

De verstralers zijn geschikt als mistlampen en mogen alleen onder slechte weersomstandig heden 
worden gebruikt. Nationale regelgeving kan van toepassing zijn. 
De afgebeelde Originele BMW Motorrad Accessoires zijn gedeeltelijk op de BMW K 1600 GTL 
en/of vorige modellen afgebeeld.
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Lakkleur Blackstorm metallic ND2 / buddyseat zwart / zijpanelen Zwart zijdenglans

KLEUREN.

Lakkleur Imperialblue metallic N2T / buddyseat zwart

Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten.



Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten.

STANDAARDUITRUSTING.

BMW K 1600 B
Bestelnummer 0F51

Motor/aandrijving
• 6-cilinder 4-takt lijnmotor
• 4-kleppen-technologie
• Cilinderinhoud: 1.649 ccm
• Vermogen: 118 kW (160 pk) bij 7.750 t/min
• Koppel: 175 Nm bij 5.250 t/min
• Elektronische inspuiting, digitaal motormanagement
• E-Gas (Ride-by-Wire), elektronische gashendel
• 2 geregelde 3-wegkatalysatoren
• 6-versnellingsbak
• Cardan-aandrijving
• Voldoet aan Euro 4-emissienorm

Maten/gewichten
• Lengte:  2.470 mm
• Hoogte / (breedte incl. spiegels):  1.300 mm / (1.000 mm)
• Wielbasis:  1.618 mm
• Rijklaargewicht met volle tank:  336 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:  560 kg
• Max. belading (bij standaarduitrusting):  224 kg
• Tankinhoud (waarvan reserve):  26,5 l (ca. 4 l)

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

(worldwide-harmonized motorcycle testcycle):  5,7 l
• Brandstof: euro loodvrij 95 RON

Rijwielgedeelte
• BMW Motorrad Integral ABS (deel-integraal) met ABS Pro en Dynamic Brake Light
• DTC (Dynamic Traction Control)
• Dynamic ESA, via rijmodi instelbaar
• BMW Motorrad Duolever
• BMW Motorrad Paralever
• Dubbele remschijf voor (ø 320 mm), 4-zuiger remklauwen
• Enkele remschijf achter (Ø 320 mm), zwevende 2-zuiger remklauwen
• Buisvormig stuur, zwart matt
• Aluminium gegoten velgen (120/70 ZR 17 voor, 190/55 ZR 17 achter)
• Zijstandaard met startonderbreking

Elektrische installatie
• Xenon-verlichting 
• Multifunctioneel display met boordcomputer:  

– Multifunctioneel display: digitale klok, versnellingsindicator, benzinevoorraad,  
 koelvloeistoftemperatuur en actieradius, kilometer- en drie dagtellers,  
 service intervalindicatie 
– Boordcomputer: actieradius, gemiddeld verbruik 1 en 2, gemiddelde 
 snelheid, buitentemperatuur, stopwatch, reistijden, datum en  
 oliepeilwaarschuwing

• TFT-instrumentenpaneel met snelheidsmeter en toerenteller
• Twee 12 Volt-aansluitingen
• Cruise control
• Verwarmbare handvatten 
• Buddyseatverwarming rijder en duopassagier
• Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
• Diagnose-aansluiting 
• Alarmknipperlichten
• Witte LED-richtingaanwijzers en LED-achterlicht

Uitrusting
• Kort windscherm, elektrisch verstelbaar
• Eéndelige buddyseat (zithoogte: 750 mm / binnenbeencurve: 1.720 mm)
• Comfort voetsteunen
• Geïntegreerde zijkoffers (37 l per stuk) en kofferdeksel in kleur gespoten
• Eén-sleutelsysteem voor alle sloten
• Rem- en koppelingshendel instelbaar
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*Adviesprijs af fabriek zonder kosten rijklaar maken, incl. 21% btw.

Bijzonderheden
• 3 rijmodi: Rain, Road en Dynamic: BMW Motorrad Integral ABS en ABS Pro, 

DTC (Dynamic Traction Control) en dempingsgedrag aangepast aan ingestelde 
rijmodus

• Bediening boordcomputer, voertuiginstellingen en audiosystem (optioneel) via 
Multi-Controller

• HSC Pro (Hill Start Control)
• Zelfbekrachtigende en hydraulisch bediende meervoudige natte plaatkoppeling, 

slipper clutch

Kleuren
• Lakkleur Blackstorm metallic ND2 / buddyseat zwart

Metallic lak in prijs inbegrepen.

• Lakkleur Imperialblue metallic N2T / buddyseat zwart 
Metallic lak tegen meerprijs van € 182,00

Prijs: vanaf € 26.934,00*



FABRIEKSOPTIES.

Uitrustingspakketten optioneel tegen meerprijs* EURO
Toerpakket SA-nr. 233 € 2.249,00
• Audiosysteem met voorbereiding  

voor navigatieapparatuur  SA-nr. 267
• Achteruitrijhulp

Af fabriek alleen in pakket verkrijgbaar.

Veiligheidspakket SA-nr. 430 € 1.195,00
Alle opties zijn af fabriek alleen in pakket verkrijgbaar.

• Bandenspanningcontrole (RDC)
• Adaptieve bochtverlichting (Xenon)
• Dagrijverlichting

Uitrustingspakket  SA-nr. 431 € 1.765,00
• Schakelassistent Pro SA-nr. 222 
• Keyless Ride (toegang zonder sleutel) SA-nr. 193  
• LED-verstraler  SA-nr. 562 
• Centrale vergrendeling SA-nr. 417 
• Diefstalalarmsysteem SA-nr. 603 

Fabrieksopties zonder meerprijs
• Hoge buddyseat (zithoogte: 780 mm /  

binnenbeencurve: 1.770 mm) SA-nr. 792
• Gesmeed stuur, aluminium geëloxeerd SA-nr. 508
• Bediening Bluetooth-interface  SA-nr. 143

Alleen i.c.m. SA-Nr. 267 (Audiosysteem met voorbereiding voor navigatieapparatuur).

• Brandstofvoorbereiding 91 octaan SA-nr. 639

*Adviesprijzen af fabriek, incl. 21% BTW. Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in de 
fabriek.
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Fabrieksopties optioneel tegen meerprijs* EURO
• Schakelassistent Pro SA-nr. 222 € 501,00
• Keyless Ride (toegang zonder sleutel) SA-nr. 193  € 367,00
• LED-verstraler  SA-nr. 562 € 407,00
• Audiosysteem met voorbereiding  

voor navigatieapparatuur SA-nr. 267 € 1.433,00
• eCall (Intelligent Emergency Call)1 SA-nr. 6AC € 367,00

De eCall-optie biedt extra veiligheid.  
Systeem is vast ingebouwd in het stuur en zet bij een noodgeval automatisch en zelfstandig de 
reddingsoperatie in gang.

• Motorbeschermbeugel SA-nr. 671 € 236,00
• Middenstandaard SA-nr. 636 € 172,00
• Opbergvak afsluitbaar SA-nr. 152  € 230,00

Niet mogelijk i.c.m. SA-nr. 36A ‘Treeplanken’.

• Treeplanken voor SA-nr. 36A € 218,00
Alleen in combinatie met SA-nr. 671 “Motorbeschermbeugel”. 
Niet mogelijk i.c.m. SA-nr. 152 ‘Opbergvak afsluitbaar’.

• Centrale vergrendeling SA-nr. 417 € 448,00
Alleen in combinatie met SA-nr. 603 “Diefstalbeveiligingsinstallatie”.

• Diefstalalarmsysteem SA-nr. 603 € 266,00

RDC (bandenspanningscontrole), Schakelassistent Pro, LED-verstralers, 
diefstalbeveiligingsinstallatie, buddyseats, motorbeschermbeugels,  
middenstandaard, opbergvakken en treeplanken kunnen ook achteraf als 
Originele BMW Motorrad Accessoires worden gemonteerd.

1 Voor het gebruik van de intelligente noodoproep zijn de identificatie en de lokalisering van 
het voertuig nodig en moet de voor de hulp vereiste informatie worden doorgegeven aan 
de verantwoordelijke noodhulpcentrale. Snelheidsgegevens worden niet doorgegeven. 
Nadere aanwijzingen op bmw-motorrad.nl/ecall.
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BMW MOTORRAD SPEZIAL.

MAAK	JOUW	BMW	K	1600	B	UNIEK	MET	
BMW MOTORRAD SPEZIAL.
Met Option 719 van BMW Motorrad Spezial bieden wij af fabriek hoogwaardige en exclusieve 
individualisatiemogelijkheden aan. De BMW K 1600 B is met de exclusieve Option 719 gesmede 
velgen nog beter op jouw persoonlijke stijl af te stemmen. Door het krachtige kleurenspel tussen 
zwarte lak en oppervlaktes van puur aluminium ontstaat een zeer bijzonder en edel karakter en 
maak jij van je motorfiets een echte highlight.

Het afgebeelde voertuig toont geen BMW Motorrad Spezial-opties.

Option 719 gesmede velgen
Hoogwaardige uitstraling, elegant optreden: de in Orbit Grey uitgevoerde 
Option 719 gesmede velgen met robuuste aluminium legering trekken 
meteen alle aandacht. Dit komt door het bijzonder hoogwaardige frees-
werk. Het krachtig werkende kleurenspel van zwarte lak en puur gehou-
den aluminium oppervlakken completeert de unieke uitstraling met een 
edel bicolor-effect. Tweelaags coating van heldere lak zorgt bovendien 
voor hoogglans en beschermt de velgen tegen corrosie.

INDIVIDUELE	UITSTRALING,	OVERTUIGENDE	TECHNIEK.
BMW Motorrad Spezial met meerprijs* EURO
• Option 719 Gesmede velgen Classic SA-nr. 791 € 1.823,00

* Adviesprijzen af fabriek, incl. 21% BTW. Prijzen gelden alleen voor montage in de fabriek.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

1 Binnentassen voor zijkoffers
De robuuste binnentassen maken het in- en uitladen gemakkelijk en comfortabel. 
De pasvorm is optimaal op de toerkoffer afgestemd, in de buitenvakken – op 
de zijkanten van echt leder – passen kleine spullen. Binnentas voor zijkoffers 
geschikt voor koffer links en rechts. Met schouderriem.
• Binnentas voor toerkoffers (elke koffer 1x bestellen) € 100,00

2 Opbergvakken
Nog meer comfort door de praktische opbergvakken aan beide zijkanten.  
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Niet i.c.m. treeplanken voor. 
Afbeelding toont BMW K 1600 GTL.

• Opbergvak (links en rechts) € 567,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 322,00

3 Stootlijst voor zijkoffer
Gemaakt van stevig kunststof, beschermt de koffer van opzij tegen krassen.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Stootlijst voor toerkoffers (links en rechts) € 156,00

DESIGN. EURO*

Option 719 Gesmede velgen Classic
De glanzend gefreesde, 9-spaaks gesmede aluminium velgen zetten visueel 
de toon. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

4 • Option 719 Gesmede velgen Classic voor € 1.030,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 936,00

5 • Option 719 Gesmede velgen Classic achter € 1.150,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 15,00

Chromen onderdelen
Aan jou de keuze: de hoogwaardige en stijlvolle chromen onderdelen, die 
onderling te combineren zijn, geven je BMW K 1600 B een persoonlijke en 
geraffineerde uitstraling.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

6 • Windgeleider verchroomd (links en rechts) € 394,00

7 • Spiegelkappen verchroomd (links en rechts) € 296,00

8 • Windgeleiders verchroomd (links en rechts) € 322,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 1,00

9 • Kofferlijsten verchroomd (links en rechts) € 380,00

*  Originele BMW Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
Raadpleeg voor beperkingen van de topsnelheid en de belading de gebruikershandleiding. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

Kuipruit Comfort en Kuipruit kort getint
Het krasvast gecoate comfort-windscherm biedt voor berijder en 
duopassagier behalve een maximale bescherming tegen weer en 
wind ook uitstekende aero-akoestische eigenschappen. De getinte 
variant van het standaard korte windscherm geeft de BMW K 1600 B 
een sportief accent.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

1 • Kuipruit comfort € 291,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 2,00

2 • Kuipruit kort, getint € 318,00

3 Treeplanken voor
Voor een bijzonder relaxte ‘Foot-Forward’-positie. Tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Alleen i.c.m. Motorbeschermbeugels mogelijk. 
Niet i.c.m. opbergvak.

• Treeplanken (links en rechts) € 314,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 481,00

4 Treeplanken voor duopassagier
Deze uit een legering van hoogwaardig aluminium gesmede treeplanken met 
anti-sliprubbers, zorgen op lange tochten voor ontspannen comfort bij de 
duopassagier.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Treeplanken voor duopassagier (links en rechts) € 294,00

Buddyseats laag en hoog
De ca. 30 mm lagere ééndelige buddyseat maakt het opstappen en de 
handling gemakkelijker, de hoge buddyseat heeft een comfortabele bekleding. 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar. 

5 • Lage buddyseat (standaardhoogte) 
(zithoogte: 750 mm / binnenbeencurve: 1.720 mm)

€ 440,00

ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

Middenstandaard (geen afbeelding)
Met de middenstandaard wordt het tanken comfortabeler en is de motor-
fiets overal stabiel en ruimtebesparend te parkeren. Tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Middenstandaard € 251,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 58,00

Uitbreidingsset Schakelassistent Pro (geen afbeelding)
Naadloos op- en terugschakelen zonder gas terugdraaien en de koppelings-
hendel te gebruiken. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset schakelassistent Pro € 445,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 43,00

*  Originele BMW Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

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

BMW Motorrad navigatiesystemen
Met de multifunctionele navigator VI wordt routeplanning kinderspel.  
Het systeem met 16 GB flash-opslag en vijf inch groot touchscreen wijst altijd 
de goede weg. Dankzij het ronde polarisatiefilter (CPOL) is het waterdichte 
scherm zelfs bij rechtstreeks zonlicht uitstekend afleesbaar. Het scherm en 
zijn hoge resolutie in een smartphone-achtige behuizing levert alle belangrijke 
informatie en zorgt in elke situatie voor het benodigde overzicht. De talrijke 
extra functies maken de planning en de toerrit een spannende belevenis.  
Zo zijn routes volgens persoonlijke voorkeuren instelbaar, om ritten op  
bochtige en verkeersarme secundaire wegen te maken. Op onbekend terrein 
kun je de optie “Rondreis” gebruiken, die je aan het eind betrouwbaar op 
het beginpunt terug brengt. De Bluetooth-koppeling met het communicatie-
systeem BMW Motorrad en de optionele smartphone-link app maken ook 
onderweg multimedia mogelijk: Routebeschrijvingen, telefoongesprekken 
en het streamen van muziek evenals het oproepen van weersvoorspellingen 
of file-informatie zijn daarmee geen probleem. Bij de voorbereiding voor de 
navigatie staan nog meer functies zoals “Mijn motorfiets” ter beschikking, als 
alternatief is de bediening met de Multi-Controller op het stuur mogelijk. Wie 
gekozen heeft voor de voorgeïnstalleerde kaartgegevens, is dankzij de levens-
lange gratis kaart-update altijd bij.
Alleen i.c.m. voorbereiding voor navigatieapparatuur.

1 • BMW Motorrad Navigator VI € 837,00
• BMW Motorrad Navigator VI (zonder kaartgegevens) € 744,00

NAVIGATIE EN COMMUNICATIE. EURO*

Carkit voor BMW Motorrad Navigator V (geen afbeelding)
Dankzij de optionele carkit kan de BMW Motorrad Navigator VI ook makkelijk 
in de auto te gebruikt en opgeladen worden.
• Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI € 99,00

USB-poorten
BMW USB-adapter Lightning/micro-USB: alleen oplaadfunctie, geen multimediafunctie.

2 • BMW dual USB-oplader met kabel, 120 cm € 44,50
• BMW dual-USB-oplader met kabel, 60 cm  

(geen afbeelding)
€ 44,50

• BMW USB-adapter Lightning (geen afbeelding) € 37,00
• BMW USB-adapter Micro-USB (geen afbeelding) € 20,50

*  Originele BMW Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
VEILIGHEID. EURO*

1 Motorbeschermbeugel
De tweedelige robuuste motorbeschermbeugel van mat gestraald edelstaal 
beschermt het motorblok tegen grotere beschadigingen en past perfect bij de 
elegante uitstraling van de BMW K 1600 B. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Motorbeschermbeugels (links en rechts) € 326,00

2 LED-verstralers voor
Verhogen de veiligheid bij slecht zicht. Beter zien en gezien worden bij mist, 
sneeuwval of regen. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• LED-verstralers (links en rechts) € 240,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 114,00

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

• Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem € 262,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 1,00

3 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 € 208,00

VEILIGHEID. EURO*

Uitbreidingsset RDC (bandenspanningscontrole) 
(geen  afbeelding)
Het uitgebreide RDC van BMW Motorrad bewaakt en informeert de berijder 
over de actuele bandenspanning.  Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset RDC € 138,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 24,50

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 € 23,00
• EHBO-set klein € 10,00

ONDERHOUD EN TECHNIEK.

4 Multifunctioneel gereedschap
Het BMW Motorrad multifunctioneel gereedschap is het ideale hulpmiddel 
voor eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en ergonomische aanpassingen 
aan de motorfiets. Onderweg of thuis.
• Multifunctioneel gereedschap € 242,00

Reisset bandenspanning (geen afbeelding)
• Reisset bandenspanning € 59,00

5 Mini-voetpomp
Veelzijdig inzetbare luchtpomp met digitale manometer in klein formaat.  
Handig voor het controleren van de bandenspanning tijdens het reizen.
• Mini-voetpomp € 56,00

*  Originele BMW Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

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

1 Motorfietstapijt
• Motorfietstapijt € 156,00

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 € 44,00

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 110 V € 128,00
• BMW Motorrad acculader 230 V € 128,00

3 Original BMW Engine Oil ADVANTEC
De originele BMW Motorrad motorolie.
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC  

Ultimate 5W-40, 1 l
€ 22,00

• Original BMW Engine Oil ADVANTEC  
Ultimate 5W-40, 500 ml

€ 15,00

BANDEN. EURO*

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

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTEN.

4 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 € 5,00
• Motorglansspray, 300 ml (geen afbeelding) € 21,00
• Motorfietsreiniger, 500 ml € 9,50
• Insectenverwijderaar, 500 ml € 11,50
• Velgenreiniger, 500 ml € 17,00
• Glansmiddel, 250 ml € 10,50
• Douchegel Body + Bike, 250 ml € 11,50
• Metaalpoets, 75 ml € 16,00

5 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 € 56,00

*  Originele BMW Accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% btw, excl. montagekosten. 
 
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld 
(o) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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1 Motorpak Atlantis
Dit premium toerpak van hoogwaardig leer zorgt het hele jaar voor veilig 
rijplezier. Zo biedt het combipak van extreem slijtvast, waterafstotend en 
actief ventilerend rund-nubuckleer ook op lange ritten een perfect tempe-
ratuur- en draagcomfort.

2 Handschoenen Atlantis
De waterdichte leren handschoen Atlantis komt met name tijdens de 
overgangstemperaturen goed op koers. Het robuuste materiaal uit 
rund-veloursleer en actief ventilerend GORE-TEX® X-TRAFIT-membraan 
past optisch perfect bij het gelijknamige motorpak Atlantis. En is ook 
op lange toerritten je beste compagnon.

3 Laars ProTouring
Voorjaar of herfst – met de laars ProTouring zit je altijd veilig. Aange-
naam soepel, gehydrofobeerd zacht rundleer, een actief ventilerend 
 GORE-TEX®-membraan voor de beste ventilatie, en flexibele zones op 
hiel en wreef maken dit de ideale toerlaars voor het hele jaar. Zeker op 
lange ritten ervaar je hoe aangenaam deze geraffineerde ergonomische 
performance voelt. Zelfs bij het wandelen blijft de laars ondanks alle vei-
ligheidsvoorzieningen comfortabel dankzij de vele verstelmogelijkheden.

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

BMW RIDER EQUIPMENT.
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BMW MOTORRAD SERVICE.
BMW Motorrad service 
Wij staan altijd voor u klaar: met meer dan 1.000 vestigingen in meer 
dan 100 landen zijn wij altijd bij u in de buurt. En wat de serviceverlening 
betreft bent u bij de BMW Motorrad dealer altijd in goede handen. U kunt 
er terecht voor  betrouwbare en snelle levering van reserveonderdelen, 
gedegen advies en een uitstekende werkplaats met door BMW opge-
leide monteurs. 
 
BMW Motorrad online 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op bmw-motorrad.nl. Daar 
vindt u bijvoorbeeld de BMW configurator, waar u met behulp van 
fabrieksopties uw eigen BMW motorfiets kunt samenstellen. Voor 
uw droommotor kunt u online een offerte of proefrit aanvragen en de 
documentatie downloaden. Via een zoekfunctie vindt u ook snel een 
BMW Motorrad dealer bij u in de buurt. Daar beleeft u de fascinerende 
wereld van BMW motorfietsen live. En met BMW eRide, onze digitale 
nieuwsbrief, waarop u zich via bmw-motorrad.nl/eride kunt abon-
neren, blijft u helemaal op de hoogte. Uw eigen ervaringen delen met 
BMW Motorrad en andere liefhebbers kan natuurlijk ook op 
facebook.com/bmwmotorrad.nederland. 
 
BMW Motorrad Service Card 
Exclusief bij BMW Motorrad, bij aanschaf van een nieuwe motorfiets 
of een jong gebruikte uit de BMW Motorrad Premium Selection: de 
BMW Motorrad Service Card. Wie een nieuwe BMW motorfiets aan-
schaft, ontvangt automatisch de BMW Motorrad Service Card, waarmee 
u – mocht het onverhoopt nodig zijn – verzekerd bent van hulpverlening. 
De BMW Motorrad 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 
kunt u verkrijgen via de BMW Motorrad dealer. 
 

BMW Financial Services 
BMW rijden doet u voor uw plezier. En dat moet ook op een plezierige 
manier te financieren zijn. Daarom heeft BMW Financial Services altijd 
een oplossing die past bij uw persoonlijke situatie. Of het nu om leasing, 
financiering of verzekering gaat.  
 
Leasen of financieren? 
Als u uw BMW motorfiets gaat leasen, zakelijk of privé, dan kiest 
u voor gemak en zekerheid. Voor een vast bedrag per maand rijdt 
u een nieuwe BMW motorfiets. In dit maandbedrag zijn vrijwel alle 
kosten inbegrepen: rente, afschrijving, onderhoud, banden, reparatie, 
motorrijtuigenbelasting en vervangend vervoer na 24 uur. Alleen 
brandstof en eventuele bekeuringen komen daar nog bij. En na 
afloop van het contract levert u de motorfiets gewoon weer in. U kunt 
er ook voor kiezen om uw motorfiets te financieren, zakelijk of privé. 
U geniet volop van uw motorfiets en lost elke maand een deel van uw 
financiering aan ons af. Heeft u alles betaald? Dan is de motorfiets 
van u. Kosten zoals reparatie, onderhoud, vervanging van banden en 
bijvoorbeeld uw motorverzekering zijn niet inbegrepen in het bedrag.  
 
Uw rijplezier verzekerd met BMW Motor Cover 
Met BMW Motor Cover, een all-risk verzekering speciaal voor  
BMW motorrijders, kunt u goed verzekerd en tegen een aantrekkelijk 
tarief de weg op. Heeft u schade en kunt u niet verder rijden? Dan kunt 
u rekenen op snelle en deskundige hulp en transport van uw motorfiets 
naar uw eigen BMW Motorrad dealer. Uw dealer zorgt voor schadeherstel 
en u krijgt gratis een vervangende motorfiets mee. U heeft bovendien 
geen eigen risico bij schadeherstel door uw BMW Motorrad dealer 
en bij diefstal of total loss bieden wij een uitstekende nieuw- of 
aanschafwaarde vergoeding. Bereken uw verzekeringspremie 
 eenvoudig op bmw-motorrad.nl/verzekeringen.  
 
Meer weten? 
Op bmw-motorrad.nl/financialservices leest u meer over de 
mogelijkheden op het gebied van leasing, financiering en verzekering. 
Uw BMW Motorrad dealer maakt graag een offerte op maat en informeert 
u over wat financieel en fiscaal voor u het meest interessant is. U kunt 
ook contact opnemen met de medewerkers van onze klantenservice via 
telefoonnummer 0800-0992234 (gratis).
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NOTITIES.

 



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. 08/18

BMW Financial Services. Bij BMW Financial Services 
ontwikkelen we individuele oplossingen om iets fascinerends 
te financieren: vrijheid. Voor meer informatie ga je naar 
bmw-motorrad.nl/3asyride

MAAK JE
  DROMEN WAAR
	 MET	3ASY	RIDE.


