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De unieke BMW K 1600 Grand America is een fulldresser in Amerikaan-
se stijl. Het touringvlaggenschip combineert de soevereine prestaties 
van een BMW 6-cilinder motor met exclusieve kenmerken, die lange-
afstandsritten op eindeloze snelwegen tot een comfortabele en tevens 
fascinerende ervaring maken. Afgeleid van de charismatische K 1600 B 
met druppelvormig silhouet en verlaagde achterkant vult een topcase 
met comfortabele rugleuning voor de duopassagier de authentieke 
uitstraling van de BMW K 1600 Grand America aan.  
Daarmee biedt deze motorfiets naast het grotere bagagevolume extra 
comfort tijdens lange ritten. Tegelijkertijd verwijst het nieuwe harmonische 
ontwerp van de achterkant naar het voor zeer lange ritten ontwikkelde 
voertuigconcept. Dankzij het lichtmetalen brugframe met BMW Duo-
lever voor en BMW Paralever achter evenals het elektronisch geregelde 
onderstel Dynamic ESA kenmerkt de Grand America zich door een 
overtuigende en aantrekkelijke touringervaring. Tegelijkertijd schittert hij 
met nog meer accessoires, waaronder achteruitrijhulp, treeplanken voor 
de bestuurder, motorbeschermbeugel en een zeer hoog windscherm. De 
twee lakkleuren en extra chromen applicaties worden aangevuld met 
een ruim aanbod aan fabrieksopties, inclusief de bekende comfort- en 
veiligheidspakketten.

Verstralers voor zijn geschikt als mistlampen en mogen alleen onder  
slechte weersomstandigheden 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.

OVERZICHT.



04 | 05

Lakkleur Hockenheim Silver metallic N2W / buddyseat zwart

KLEUREN.

Lakkleur Blackstorm metallic ND2 / buddyseat zwartLakkleur Imperial Blue metallic N2T / buddyseat zwart

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten. 
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Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten.

STANDAARDUITRUSTING.

BMW K 1600 GRAND AMERICA
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: 2.560 mm
• Hoogte / (breedte incl. spiegels): 1.440 mm / (1.000 mm)
• Wielbasis:  1.618 mm
• Rijklaargewicht met volle tank:  364 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):  196 kg
• Tankinhoud (waarvan reserve):  26,5 l (ca. 4 l)

Prestaties/verbruik
• Topsnelheid:  162 km/u
• Verbruik per 100 km conform WMTC (worldwide-harmonized motorcycle 

testcycle):  5,9 l
• CO2-uitstoot conform WMTC:  138 g/km
• 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), remklauwen met vier zuigers
• Enkele remschijf achter (Ø 320 mm), zwevende remklauwen met twee zuigers
• Buisvormig stuur, Schwarz 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, reistijd, datum en olieniveauweergave

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

Uitrusting
• Hoog windscherm (traploos elektrisch instelbaar)
• Eendelige buddyseat (zithoogte: 750 mm / binnenbeencurve: 1.720 mm)
• Treeplanken voor
• Geïntegreerde zijkoffers (37 l per kant ) en kofferdeksel in de kleur van de 

carrosserie
• Topcase 49 l met rugleuning, extra luidsprekers en LED-remlichten, topcasedeksel 

in de kleur van de carrosserie
• Motorbeschermbeugel
• Eén-sleutelsysteem voor alle sloten
• Rem- en koppelingshendel instelbaar
• Instructieboekje

* Adviesprijs af fabriek inclusief kosten rijklaar maken, incl. 21% btw. 
** Adviesprijzen af fabriek, incl. 21% btw. Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in de 

fabriek.

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 audiosysteem via Multi-Control-
ler

• HSC Pro (Hill Start Control)
• Audiosysteem met voorbereiding voor navigatieapparatuur
• Achteruitrijhulp
• Zelfbekrachtigende en hydraulisch bediende meervoudige natte plaatkoppeling, 

slipper clutch

Kleuren
• Lakkleur Blackstorm metallic ND2 / buddyseat zwart

Metallic lak in prijs inbegrepen.

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

• Lakkleur Hockenheim Silver metallic N2W / buddyseat zwart /  
opzetvoorspatbord voor, embleemhouder en windschermkappen verchroomd
Metallic lak tegen meerprijs van € 182,00

Prijs: vanaf € 31.900,00*

FABRIEKSOPTIES. 

Uitrustingspakketten optioneel tegen meerprijs* EURO
Veiligheidspakket SA-nr. 430 € 1.179,00
Alle opties zijn af fabriek alleen in pakket verkrijgbaar.

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

Uitrustingspakket SA-nr. 431 € 1.800,00
• Schakelassistent Pro SA-nr. 222 € 514,00
• Keyless Ride (toegang zonder sleutel) SA-nr. 193 € 372,00
• LED-verstralers  SA-nr. 562 € 413,00
• Centrale vergrendeling SA-nr. 417 € 416,00
• Diefstalalarmsysteem SA-nr. 603 € 271,00
• Prijsvoordeel  € 231,00

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

binnenbeencurve: 1.770 mm) SA-nr. 792
• Extra hoge buddyseat, zwart (zithoogte: 810 mm /  

binnenbeencurve: 1.820 mm) SA-nr. 220
• Gesmeed stuur, aluminium geëloxeerd SA-nr. 508
• Vermogensreductie (79 kW/107 pk) SA-nr. 703
• Brandstofvoorbereiding 91 octaan SA-nr. 639

Fabrieksopties optioneel tegen meerprijs* EURO
• Schakelassistent Pro SA-nr. 222 € 514,00
• Keyless Ride (toegang zonder sleutel) SA-nr. 193 € 372,00
• LED-verstralers  SA-nr. 562 € 413,00
• Intelligent Emergency Call1 SA-nr. 6AC € 372,00

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.

• Middenstandaard SA-nr. 636 € 176,00
• Centrale vergrendeling SA-nr. 417 € 461,00

Alleen in combinatie met SA-nr. 603 “Diefstalalarmsysteem”

• Diefstalalarmsysteem SA-nr. 603 € 271,00

RDC (bandenspanningscontrole), schakelassistent Pro, LED-verstraler, diefstalalarm-
systeem, buddyseats, motorbeschermbeugel en middenbok 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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OPTION	719.

MAAK	JOUW	BMW	K	1600	GRAND	AMERICA	 
UNIEK	MET	OPTION	719.
De hoogwaardige gesmede velgen Classic maken deel uit van de fabrieksopties uit het 
programma Option 719, die designaccenten zetten. De exclusieve onderdelen onderstrepen het 
unieke karakter van de machine en zorgen voor een bijzondere verschijning op de weg.

Het afgebeelde voertuig toont geen Option 719-opties.

Option 719 gesmede velg Classic
De hoogwaardige gesmede velg Classic van de exclusieve Option 719 
presenteert zich in een edele tweekleurige look en is rondom glanzend 
gefreesd. De bijzondere oppervlaktebehandeling met gedetailleerde 
gefreesde contouren en het negenspaakse ontwerp geven de 
touringmachines een zachte en zeer hoogwaardige uitstraling.

INDIVIDUELE	UITSTRALING,	OVERTUIGENDE	TECHNIEK.
Option 719 tegen meerprijs* EURO
• Option 719 Gesmede velgen Classic SA-nr. 791 € 1.859,00

* Alle prijsopgaven voor de speciale uitrusting zijn niet-bindende adviesprijzen af fabriek, incl. 21% 
btw. Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in de fabriek.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

1 Valbescherming voor zijkoffers
De valbescherming voor zijkoffers is gemaakt van robuust kunststof en biedt 
effectieve bescherming tegen krassen en andere beschadigingen.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Valbescherming voor toerkoffers (links en rechts) € 162,00

Binnentassen voor zijkoffers/topcase
De robuuste binnentassen maken het in- en uitladen gemakkelijk en comforta-
bel. De pasvorm is optimaal op de zijkoffers/topcase 
afgestemd, in de buitenvakken - op de zijkanten van echt leder - passen kleine 
spullen. Binnentas voor zijkoffers geschikt voor koffer links en rechts. Met 
afneembare schouderriem.

2 • Binnentas voor tourkoffers € 150,00

3 • Binnentas voor topcase € 69,00

4 Set tassen met trekkoord
De praktische set van tassen met trekkoord zorgt voor orde in de BMW Motor-
rad koffer.  
De set bestaat uit vijf tassen in drie grootten en een waszak.
• Set tassen met trekkoord € 47,00

5 Opvouwbare rugzak, 12 l
De lichte, opvouwbare rugzak is handig wanneer je onderweg ineens meer 
opbergruimte nodig hebt. De rugzak kan onder de buddyseat worden opge-
borgen.
• Opvouwbare rugzak, 12 l € 15,00

DESIGN. EURO*

Option 719 Stijlvariant Classic
De hoogwaardige gesmede velg Classic van de exclusieve Option 719 presen-
teert zich in een edele tweekleurige look en is rondom glanzend gefreesd. De 
bijzondere oppervlaktebehandeling met gedetailleerde gefreesde contouren 
en het negenspaakse ontwerp geven de touringmachines een zachte en zeer 
hoogwaardige uitstraling. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

6 • Option 719 Stijlvariant Classic, voor € 1.050,00
(+) Bevestigingsmateriaal vanaf € 955,00

7 (+) Option 719 gesmede velg Classic achter € 1.170,00
(+) Bevestigingsmateriaal vanaf € 15,00

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

8 • Kofferlijsten verchroomd (links en rechts) € 460,00

9 • Topcase-dekselpaneel verchroomd € 215,00

10 • Windgeleider verchroomd (links en rechts) € 195,00

11 • Windgeleidende vleugel verchroomd (links en rechts) € 634,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 1,00

12 • Spiegelkappen verchroomd (links en rechts) € 146,00

* Originele BMW Motorrad 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) = “of”-teken is als alternatief bruikbaar

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

Windscherm Comfort en windscherm kort, getint of trans-
parant
Het krasvast gecoate windscherm Comfort is hoger dan het standaard wind-
scherm en biedt de bestuurder en bijrijder maximale bescherming tegen wind 
en regen. Dankzij zijn aerodynamisch geoptimaliseerde vorm worden ook bij 
hoge snelheid luchtwervelingen en rijgeluiden tot een minimum beperkt. Het 
windscherm kort is krasvast gecoat. Het biedt de bestuurder goede bescher-
ming tegen wind en ziet er met name in de donkere uitvoering zeer sportief uit.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

1 • Windscherm Comfort € 359,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 9,00

2 • Windscherm kort, getint € 324,00

• Windscherm kort, transparant € 282,00

Eéndelige buddyseat
De ééndelige buddyseat nodigt vanaf het eerste moment uit tot opstappen: de 
met sierstiksels veredelde buddyseat is uitgebreid gewatteerd en biedt uitste-
kend tourcomfort voor berijder en passagier. In drie zithoogten verkrijgbaar.  
Alle achteraf te monteren buddyseats zijn verwarmbaar. Buddyseat hoog en 
buddyseat extra hoog zijn ook als fabrieksoptie verkrijgbaar. 
• Extra hoge buddyseat  

(zithoogte: 810 mm / binnenbeencurve: 1.820 mm)
€ 514,00

• Hoge buddyseat  
(zithoogte: 780 mm / binnenbeencurve: 1.770 mm)

€ 514,00

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

€ 492,00

4 Armleuningen voor duopassagier 
De armleuningen voor de duopassagier worden op de topcase bevestigd. Ze 
zijn gevoerd voor meer comfort en kunnen opgeklapt worden om zo gemakke-
lijker op te stappen.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Armleuningen voor duopassagier (links en rechts) € 155,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 123,00

ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

Hittewerende elementen voor treeplanken voor 
Bieden extra bescherming tegen direct contact met hete voertuigonderdelen.
• Hittewerende elementen voor treeplanken (links en rechts) € 119,00

5 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 de BMW Motorrad dealer.

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

LED-op- en afstapverlichting
In het donker en op onbekend terrein vergemakkelijkt de LED-op- en afstapver-
lichting het zoeken naar een geschikte plek om je motorfiets neer te zetten.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Alleen i.c.m. SA-Nr. 603 en SA-Nr. 417 (Diefstalalarmsysteem met centrale vergrendeling).

• LED-op- en afstapverlichting € 86,00

Middenstandaard 
Met de middenstandaard wordt het tanken comfortabeler en is de motorfiets 
overal stabiel en ruimtebesparend te parkeren. Tevens als fabrieksoptie verkrijg-
baar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Middenstandaard € 257,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 59,00

Uitbreidingsset Schakelassistent Pro
De schakelassistent Pro kan via de vrijschakelcode en de schakelassistent 
Pro-eenheid met terugwerkende kracht toegevoegd worden. Zo hoeft de 
bestuurder het assistentiesysteem niet te missen. De schakelassistent Pro 
maakt comfortabel op- en terugschakelen mogelijk, zonder de koppelings- of 
gashendel te gebruiken. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset Schakelassistent Pro € 500,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 50,00

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

1 BMW Motorrad Navigator VI
Met de multifunctionele BMW Motorrad Navigator VI wordt routeplanning 
kinderspel. Het systeem met 16 GB flashgeheugen en een vijf inch groot tou-
chscreen wijst altijd de goede weg. Dankzij het ronde polarisatiefilter (CPOL) is 
het waterdichte scherm zelf 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 tocht tot een spannende bele-
venis. 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 naar het 
beginpunt terugbrengt. Dankzij de Bluetooth-koppeling met het communicatie-
systeem van BMW Motorrad en de optionele Smartphone Link-app kun je ook 
onderweg van multimedia genieten: routebeschrijvingen, telefoongesprekken 
en het streamen van muziek evenals het oproepen van weersvoorspellingen 
of file-informatie zijn daarmee geen probleem. Met 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 vooraf geïnstalleerde kaartgegevens, is dankzij de 
levenslange gratis kaart-updates altijd up-to-date.
• BMW Motorrad Navigator VI € 854,00
• BMW Motorrad Navigator VI (zonder kaartgegevens) € 759,00

Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI 
Wanneer de motor thuisblijft, kun je de BMW Motorrad 
Navigator VI ook in een handomdraai in de auto gebruiken dankzij de carkit.
• Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI € 101,00

NAVIGATIE EN COMMUNICATIE. EURO*

2 BMW Motorrad dual-USB-oplader
Met de BMW Motorrad dual-USB-oplader kunnen tijdens het rijden twee 
mobiele apparaten comfortabel via de 12V-stekkerdoos van de motorfiets op-
geladen worden. Dankzij de automatische herkenning van de laadtechnologie 
levert het apparaat automatisch de maximale laadstroom en zorgt er zo voor dat 
apparaten zo snel mogelijk opgeladen worden.
• BMW dual-USB-oplader met kabel, 60 cm € 45,00
• BMW Motorrad dual-USB-oplader met kabel, 120 cm € 45,00

USB-poorten
BMW adapterkabel voor Apple iPhone/iPod / BMW adapterkabel voor micro-USB:  
alleen met oplaadfunctie, geen multimediafunctie.

• Music Adapter Lightning (iPhone-adapter) € 73,00
• BMW adapterkabel voor Apple iPhone/iPod € 37,00
• BMW adapterkabel voor micro-USB € 21,00

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

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



21

43

5 6

16 | 17

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
VEILIGHEID. EURO*

1 LED-verstralers
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) € 246,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 901,00

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

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

2 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 € 212,00

Uitbreidingsset RDC (bandenspanningscontrole)
De bandenspanningscontrole (RDC) kan achteraf worden ingebouwd door 
middel van een stuurapparaat. De RDC geeft de huidige bandenspanning 
weer en waarschuwt de bestuurder vroegtijdig als de spanning laag is. De 
meldingen worden door de boordcomputer in de cockpit weergegeven. Tevens 
als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset RDC € 241,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 333,00

VEILIGHEID. EURO*

EHBO-set
De uitgebreide EHBO-set groot van BMW Motorrad voldoet aan de DIN-nor-
mering voor verbandtassen voor motoren en mag in geen enkele motor ontbre-
ken. De compacte EHBO-set klein van BMW Motorrad past in iedere motor en 
bevat de basis voor het verzorgen van kleine verwondingen.
• EHBO-set groot € 24,00
• EHBO-set klein € 11,00

ONDERHOUD EN TECHNIEK.

3 Multifunctioneel gereedschap
Het multifunctionele gereedschap van BMW Motorrad heeft alles onder con-
trole – en wel precies 40 bruikbare tools voor onderweg en thuis. Van zakmes, 
schroevendraaier en tang, tot ratel met verlengd bit en 9 bitinzetten.
• Multifunctioneel gereedschap € 247,00

4 Mini-voetpomp
Of het nu gaat om een motorfiets, auto, fiets, voetbal of luchtbed: de BMW 
mini-voetpomp past op alle ventielen en pompt extreem precies dankzij de 
manometer.
• Mini-voetpomp € 57,00

5 Reisset bandenspanning 
Voor het checken van de bandenspanning zit er in de reisset een klein digitaal 
meetapparaat, evenals CO2-patronen voor navulling.
• Reisset bandenspanning € 60,00

6 LED-zaklamp 
De heroplaadbare LED-zaklamp overtuigt met zijn lichtstroom van meer dan 
80 lumen, enorme lichtbundel en batterij die lang meegaat.
• LED-zaklamp € 45,00

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

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

1 Motorfietstapijt
Het hoogwaardige motorfietstapijt beschermt de vloer onder de motor op 
betrouwbare wijze tegen zowel vuil als olie- en benzinevlekken. 
• Motorfietstapijt € 159,00

2 BMW Motorrad acculader plus
Met de hoogwaardige BMW Motorrad acculader plus kunnen naast het 
opladen van conventionele loodzuuraccu’s en onderhoudsvrije accu’s (gel/
AGM) ook alle originele BMW Motorrad lithium-ion-startaccu’s met 12 V en 
een capaciteit van 6 tot 60 Ah volledig automatisch en via een microprocessor 
aangestuurd opgeladen en onderhouden worden.
• BMW Motorrad acculader plus € 130,00

3 Original BMW Engine Oil ADVANTEC
De motorolie ADVANTEC Ultimate met viscositeit 5W-40 is perfect afgestemd 
op de krachtige motoren van BMW Motorrad.
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC Ultimate 5W-40, 1 l € 19,00
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC 

Ultimate 5W-40, 500 ml
€ 13,00

BANDEN. EURO*

Banden en binnenbanden 
De belangrijkste verbinding tussen de motorfiets en de weg. Door BMW Motorrad 
geteste banden garanderen de best mogelijke rijeigenschappen. Bij vragen 
over de voor het betreffende BMW Motorrad model vrijgegeven banden en evt. 
bijpassende, hoogwaardige binnenbanden geven onze BMW Motorrad dealers 
u graag uitgebreid advies.

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTS.

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.
• Motorglansspray, 300 ml € 20,00
• Motorfietsreiniger, 500 ml € 8,00
• Insectenverwijderaar, 500 ml € 10,00
• Velgenreiniger, 500 ml € 16,00
• Glansmiddel, 250 ml € 10,00
• Douchegel Body + Bike, 250 ml € 10,00
• Metaalpoets, 75 ml € 15,00

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

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

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

3 Laars Rockster
De laars Rockster biedt de bescherming van een motorlaars, zonder dat 
deze eruit ziet als een motorlaars. Dankzij het gehydrofobeerde rundleer is 
de laars waterafstotend en actief ventilerend tegelijk. Door het modieuze 
design leent de Rockster zich ook perfect om los van de motorfiets te 
dragen.

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

BMW RIDER EQUIPMENT. SERVICE INCLUSIVE.

BMW Motorrad Service Inclusive 
Met de BMW Motorrad Service Inclusive-pakketten krijgt je motorfiets 
de best mogelijke service. Want originele BMW Motorrad onderdelen, 
originele ADVANTEC BMW motorolie evenals de service en diagnose bij 
de BMW Motorrad-specialist garanderen het behoud van de waarde en 
een lange levensduur van de motorfiets.  
Met de rondom-zorgeloos-pakketten van BMW Motorrad betaal je een-
malig een vast bedrag en profiteer je van aanzienlijke prijsvoordelen en het 
wereldwijde netwerk van erkende BMW Motorrad dealers.

* Adviesprijzen af fabriek, incl. 21 % btw 
Alle Service Inclusive-pakketten gelden voor nieuwe en tweedehands  
BMW Motorrad motorfietsen van maximaal 10 jaar oud. 

Service Inclusive-pakketten* EURO
• Service Inclusive 3 jaar / 30.000 km SA-nr. 7A2 € 1.077,00
• Service Inclusive 5 jaar / 50.000 km SA-nr. 7A3 € 1.513,00
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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 opgeleide 
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 fascine-
rende wereld van BMW motorfietsen live. En met BMW eRide, onze 
digitale nieuwsbrief, waarop u zich via bmw-motorrad.nl/eride kunt 
abonneren, 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  
aanschaft, 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 bekeurin- 
gen 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 financie-
ren, 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 aanschaf-
waarde 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).



Drukfouten, vergissingen en (prijs)wijzigingen voorbehouden. Op afbeeldingen van gehele voertuigen kunnen ook zonder specifieke vermelding fabrieksopties te zien zijn.  
© BMW Motorrad, EX-VB-1, München, Duitsland. Nadruk, ook als samenvatting, alleen met schriftelijke toestemming van BMW AG, München.  
Deze catalogus is gedrukt op 100% chloorvrij gebleekt papier.

BMW Financial Services. Bij BMW Financial Services 
ontwikkelen we individuele oplossingen om iets fascinerends te 
financieren: vrijheid. Voor meer informatie kun je je wenden tot de 
BMW Financial Services-contactpersoon op 
bmw-motorrad.nl/3asyride

MAAK JE
  DROMEN WAAR
	 MET	3ASY	RIDE.


