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Maak van de stad een arena en transformeer de weg in een podium. 
De BMW S 1000 R dwingt respect af op het asfalt. Een sterk karakter 
die met zijn atletisch DNA graag in de schijnwerpers staat. Met een 
perfecte handling, hoge wendbaarheid en maximale dynamiek, zet de 
BMW S 1000 R de concurrentie in de schaduw. Ondertussen plaatst 
zijn opvallende ontwerp hem midden in de actie. Het podium is vrij!

OVERZICHT.

Sommige originele BMW Motorrad Accessoires zijn op vorige modellen afgebeeld. 
Afbeeldingen kunnen kleuren van voorgaande modellen tonen.
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BMW S 1000 R: Lakkleur San Marina Blue metallic N2X / buddyseat zwart

KLEUREN.

BMW S 1000 R: Lakkleur Blackstorm metallic ND2 / buddyseat zwart /  
rode bies op standaard zwarte velgen 

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten. 

BMW S 1000 R HP: Lakkleur Lightwhite uni / Racingblue metallic / Racingred uni N2E /  
buddyseat zwart / rode bies op standaard zwarte velgen 



STANDAARDUITRUSTING.

BMW S 1000 R
Bestelnummer 0D52

Motor/aandrijving
• Vloeistof-/oliegekoelde 4-cilinder 4-takt lijnmotor
• 4-kleppentechniek met 4 kleppen per cilinder en  

2 bovenliggende nokkenassen
• Cilinderinhoud: 999 ccm
• Vermogen: 121 kW (165 pk) bij 11.000 t/min
• Koppel: 114 Nm bij 9.250 t/min
• Elektronische inspuiting
• Voll-E-Gas (Ride-by-Wire), elektronische gashendel
• Uitlaatsysteem van edelstaal met voordemper en interferentiebuis,  

HP titanium einddemper
• 2 geregelde 3-wegkatalysatoren
• Klauwengeschakelde 6-versnellingsbak met rechte vertanding
• Kettingaandrijving
• Voldoet aan Euro 4-emissienorm

Maten/gewichten
• Lengte:  2.057 mm
• Hoogte zonder spiegels / (breedte incl. spiegels):  1.228 mm / (845 mm)
• Wielbasis:  1.439 mm
• Rijklaargewicht met volle tank:  205 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:  407 kg
• Max. belading (bij standaarduitrusting):  202 kg
• Tankinhoud (waarvan reserve):  17,5 l (ca. 4 l)

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

(worldwide-harmonized motorcycle testcycle):  6,7 l
• CO2-uitstoot conform WMTC:  154 g/km
• Brandstof: Super(plus) benzine loodvrij, octaangehalte 95-98 RON  

(klopregeling; vermogensopgave bij 98 RON)

Rijwielgedeelte
• BMW Motorrad Race-ABS (deel-integraal, uitschakelbaar)
• Upside-down voorvork (Ø 46 mm, veerweg 120 mm), 
• Binnenpoot zwart geëloxeerd, trek- en drukstand instelbaar

Bij fabrieksoptie DCC (Dynamic Damping Control) is de upside-down telescoopvoorvork goud 
geëloxeerd

• Dubbelzijdige swingarm van aluminium achter (veerweg 120 mm), centraal 
geplaatst veerbeen met traploos instelbare en altijd afleesbare in- en uitgaande 
demping; veervoorspanning instelbaar met 17mm-dopsleutel

• Dubbele remschijf vóór (ø 320 mm, dikte 5 mm), vaste radiale 4-zuiger remklauwen
• Enkele remschijf achter, hydraulisch (Ø 220 mm, 5 mm), zwevende 1-zuiger 

remklauw
• Aluminium gegoten velgen (120/70 ZR 17 voor, 190/55 ZR 17 achter)
• Zijstandaard met startonderbreking

Elektrische installatie
• Koplamp en verstraler, asymmetrisch
• Multifunctioneel display, in 5 standen dimbaar (snelheidsmeter, totaal- en dagteller, 

klok, laptimer, analoge toerentalmeter, aanduiding actieve versnelling, gemiddeld 
verbruik en resterende actieradius); twee rijmodi Rain en Road i.c.m. SA-nr. 224 
rijmodi Pro met extra rijmodi Dynamic en Dynamic Pro; Statistische functies voor het 
circuit, waaronder gemiddelde mix tussen gasgeven en remmen, aantal schakelmo-
menten (ronde Vmin/Vmax), Freeze-functie, programmeerbare schakelindicator met 
snelheidswaarschuwing, ‘Best Lap in Progress’

• CAN-bus met Single-Wire-System (SWS)
• Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
• Dynamo 406 W
• Valsensor
• Diagnose-aansluiting
• Alarmknipperlichten
• Rauchgrau knipperlicht en LED-achterlicht

Uitrusting
• 2 rijmodi Rain en Road; Race-ABS en ASC (Automatic Stability Control)  

aangepast aan ingestelde rijmodus
• Tweedelige buddyseat (zithoogte: 814 mm / binnenbeencurve: 1.805 mm)
• Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, tank- en buddyseatslot
• Remhendel instelbaar
• Klein opbergvak met boordgereedschap onder buddyseat
• Instructieboekje
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* Adviesprijs af fabriek inclusief kosten rijklaar maken, incl. 21% btw. 

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten.

Bijzonderheden
• Aluminium tank
• Meervoudige natte plaatkoppeling, slipper clutch, mechanisch bediend
• Afneembare kentekenplaathouder
• Voorbereiding voor schakelpatroon omkering

Kleuren
• BMW S 1000 R HP:  

Lakkleur Lightwhite uni / Racingblue metallic / Racingred uni N2E / buddyseat 
zwart / rode bies op standaard zwarte velgen
Alleen mogelijk i.c.m. uitvoering BMW S 1000 R HP  
tegen een meerprijs van € 560,00. 
Als alternatief tegen meerprijs verkrijgbaar met SA-nr. 275 “HP gesmede velgen”

• BMW S 1000 R:  
Lakkleur San Marina Blue metallic N2X / buddyseat zwart  
Metallic lak tegen meerprijs van 182,00 euro.

• BMW S 1000 R:  
Lakkleur Blackstorm metallic ND2 / buddyseat zwart / rode bies op standaard 
zwarte velgen
Metallic lak in prijs inbegrepen. 
Als alternatief tegen meerprijs verkrijgbaar met SA-nr. 275 “HP gesmede velgen”

Prijs: vanaf 16.550,00 euro*
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FABRIEKSOPTIES. 

Uitrustingspakketten optioneel tegen meerprijs* EURO
Sportpakket SA-nr. 227 € 1.179,00
• Rijmodi Pro SA-nr. 224  € 495,00 

met instelbare DTC (Dynamic Traction Control), 
snelheidsbegrenzer voor pitstraat en launch control 
(2 extra rijmodi: “Dynamic” en “Dynamic Pro” 
met codeerstekker voor persoonlijke instellingen)

• ABS Pro SA-nr. 5AC 
(hellingshoekafhankelijk ABS voor de rijmodi Rain en  
Sport en op droog wegdek ook voor de rijmodus Race)
Uitsluitend in pakket verkrijgbaar.

• Schakelassistent Pro (met tussengasfunctie) SA-nr. 222 € 514,00
• Cruise control SA-nr. 538 € 407,00

Dynamic SA-nr. 235 € 1.179,00
• DDC (Dynamic Damping Control) SA-nr. 223 € 844,00

Bij fabrieksoptie DCC (Dynamic Damping Control) is  
de upside-down telescoopvoorvork goud geëloxeerd

• Motorspoiler in kleur van de carrosserie SA-nr. 580
Alleen in pakket verkrijgbaar.

• Handvatverwarming SA-nr. 519  € 260,00
• LED-richtingaanwijzers wit  SA-nr. 590

Alleen in pakket verkrijgbaar.

Uitrustingspakketten optioneel tegen meerprijs* EURO
BMW S 1000 R HP  SA-nr. 456  € 560,00
• Exclusieve kleurstelling in Lightwhite uni / Racingblue  

metallic / Racingred uni N2E/buddyseat zwart 
• Wielen met rode bies op zwarte velgen
• Tapes in HP Motorsport-design

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

Fabrieksopties optioneel zonder meerprijs
• Vermogensreductie (79 kW/107 pk) SA-nr. 703

Fabrieksopties optioneel tegen meerprijs* EURO
• Rijmodi Pro  SA-nr. 224  € 495,00 

met ABS Pro, instelbare DTC (Dynamic Traction  
Control), snelheidsbegrenzer voor pitstraat en launch  
control (2 extra rijmodi: “Dynamic” en “Dynamic Pro”  
met codeerstekker voor persoonlijke instellingen; 
hellingshoekafhankelijk ABS voor de rijmodi “Rain”  
en “Sport” en op droog wegdek ook voor de rijmodus  
“Dynamic”)

• DDC (Dynamic Damping Control) SA-nr. 223 € 844,00
• Schakelassistent Pro SA-nr. 222 € 514,00
• HP gesmede velgen SA-nr. 275 € 1.522,00

Een combinatie van SA-nr. 275 HP gesmede velgen en  
SA-nr. 276 “Designoptie wielen” is niet mogelijk.

• Designoptie wielen  SA-nr. 276  € 123,00 
(rode bies op standaard zwarte velgen ) 
Een combinatie van SA-nr. 275 HP gesmede velgen en  
SA-nr. 276 “Designoptie wielen” is niet mogelijk.  
Omvat de lakken Lightwhite uni / Racingblue metallic /  
Racingred uni N2E en Blackstorm metallic ND2

• Cruise control SA-nr. 538 € 407,00
• Handvatverwarming SA-nr. 519  € 260,00
• Diefstalalarmsysteem SA-nr. 603 € 271,00

Rijmodi Pro, ABS Pro, DTC (Dynamic Traction Control), schakelassistent Pro, 
motorspoiler, handvatverwarming, LED-richtingaanwijzers, HP gesmede velgen en 
diefstalalarmsysteem kunnen ook achteraf als originele BMW Motorrad Accessoires 
worden gemonteerd.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.

* 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

HP PARTS. EURO*

1 HP voetsteunenset voor berijder en HP voetsteun voor  
duopassagier
De HP voetsteunenset zorgt voor een dynamische look en biedt met veel ver-
stelmogelijkheden optimale ergonomie en sportiviteit. De voetsteunen worden 
uit een zeer sterke aluminiumlegering gefreesd, zijn bijzonder licht en bieden 
door hun driekleurige anodisering een optimale bescherming tegen corrosie.  
De HP voetsteunen voor de duopassagier zijn uit een geëloxeerde aluminium-
legering gefreesd en geven de motorfiets een nog sportiever uiterlijk.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• HP voetsteunenset voor berijder (links en rechts) € 698,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 71,00

2 • HP voetsteunen voor duopassagier € 165,00

3 (o) HP voetsteunen voor duopassagier zwart € 165,00

4 HP koppelingshendel / HP handremhendel inklapbaar
De CNC-gefreesde HP koppelings- en remhendels van corrosiebestendig 
geanodiseerd aluminium combineert esthetiek met een hoge mate van functi-
onaliteit. Individueel instelbaar op de ergonomische wensen van de rijder. Het 
ingebouwde omklapmechanisme vermindert de kans op breken of verbuigen 
bij een val.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• HP koppelingshendel € 201,00
• HP remhendel, omklapbaar € 201,00

HP koppelingshendelprotector/ 
HP handremhendelprotector
Voorkomt op het circuit het blokkeren van het voorwiel bij ongewenste  
aanraking en is een helder statement op de openbare weg.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
HP koppelingshendelprotector alleen i.c.m. HP koppelingshendel, omklapbaar.

5 • HP koppelingshendelprotector € 149,00

• HP handremhendelprotector € 149,00

HP PARTS. EURO*

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

6 • HP Carbon spatbord voor € 383,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 14,00

7 • HP Carbon spatbord achter € 350,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 29,00

8 • HP Carbon windscherm € 280,00

9 • HP Carbon tankafdekking (links en rechts) € 724,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 20,00

10 • HP Carbon afdekking airbox € 560,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 22,00

11 • HP Carbon tandwielbeschermer € 320,00

12 • HP Carbon kettingbeschermer € 304,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 4,00

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.

* 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

HP PARTS. EURO*

HP gesmede velgen
De gesmede, zwart geëloxeerde HP aluminium velgen leveren meer  
rijdynamiek bij een beduidend lager gewicht (besparing ten opzichte  
van standaard velgen: 2 kg). Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

1 • HP gesmede velg voor € 860,00
(+) Bevestigingsmateriaal vanaf € 109,00

• HP gesmede velg achter € 914,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 678,00

Ontwikkeld voor het circuit
Alleen voor gebruik op het circuit (niet toegelaten op openbare weg).

2 • HP infrarood ontvanger voor Laptimer € 214,00
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

3 • HP Cover Kit: n.n.b.
Voor de BMW S 1000 R is alleen de afdekking kentekenplaathouder bruikbaar.

(+) Bevestigingsmateriaal n.n.b.

Ideaal op en naast het circuit
4 • HP kettingspanner € 88,00

De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• HP buddyseat berijder € 278,00
5 • HP bandenwarmer € 1.090,00

HP PARTS. EURO*

6 HP asprotectoren
De HP asprotectoren van zeer slijtvast kunststof beschermen de vork en  
swingarm tegen krassen bij vallen.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• HP asprotectoren (1x per as bestellen) € 89,00

7 HP motorprotectoren
De HP motorprotectoren bieden met hun verwisselbare kunststof schuur-
blokjes een betere bescherming tegen schade aan motoronderdelen.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• HP motorprotectoren (links en rechts) € 267,00

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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* 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

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

1 Zadeltassen, 10 l – 16 l
De zadeltassen van duurzaam polyester bieden aan elke kant opbergruimte 
van ca. 10 liter, die indien gewenst uitgebreid kan worden naar 16 liter. De aan 
drie zijden lopende ritssluiting zorgt voor een goede toegankelijkheid. Tot de 
leveringsomvang behoren twee waterdichte, uitneembare binnentassen. Het 
snelsluitsysteem maakt een snelle montage mogelijk.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Alleen in combinatie met duo-buddyseat, niet in combinatie met buddyseatafdekking.

• Zadeltassen, 10 l – 16 l € 363,00

2 Tanktas, 13 l
De tankrugzak van duurzaam polyester met PU-coating, waterdicht hoofdvak 
en riembevestiging heeft een inhoud van 13 liter. Extra opbergruimte biedt het 
waterafstotende buitenvak. De draaggreep en de afneembare schouderriem 
zijn andere praktische kenmerken.
• Tanktas, 13 l € 230,00

3 Bagagetas, 25 l – 32 l
De robuuste bagagetas met waterdicht hoofdvak en waterafstotende buiten-
vakken biedt een inhoud van 25 tot 32 liter. De gevoerde draaggreep en  
schouderriem vergemakkelijken het transport. De tas is perfect aangepast  
aan de duo-buddyseat en wordt via 3-punts spanbanden veilig bevestigd.
Alleen voor sologebruik. 
Niet in combinatie met Comfort buddyseat of afdekking duozitplaats.

• Bagagetas, 25 l – 32 l € 223,00

BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

4 Tas voor duo-buddyseat, 2,5 l – 5,5 l
De waterdichte tas voor de duo-buddyseat van duurzaam polyester met een 
opbergruimte van 2,5 liter is uitbreidbaar tot 5,5 liter – precies de juiste grootte 
voor een dagtocht. De aan drie zijden lopende ritssluiting zorgt voor een goede 
toegankelijkheid.
Alleen voor sologebruik. 
Niet in combinatie met afdekking duozitplaats.

• Tas voor duo-buddyseat, 2,5 l – 5,5 l € 134,00

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

6 Set tassen met trekkoord
De praktische set tassen met trekkoord zorgt voor orde. De set bestaat uit  
vijf tassen in drie grootten en een waszak.
• Set tassen met trekkoord € 47,00

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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* 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

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
DESIGN. EURO*

1 Kunststof buddyseatafdekking in lakkleur
Met de hoogwaardige buddyseatafdekking kan de duo-buddyseat snel en 
eenvoudig tot sportieve eenzitter omgebouwd worden.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.  
Alleen voor sologebruik. 
Niet i.c.m. achtertas groot of achtertas klein. 
Als alternatief kan ook het cilinderslot van de buddyseat worden gebruikt.

• Buddyseatafdekking € 176,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 76,00

2 Motorspoiler kunststof in lakkleur
Onderstreept het opvallende ontwerp van de BMW S 1000 R en geeft deze 
een nog sportievere uitstraling. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Motorspoilers (links en rechts) € 169,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 53,00

3 LED-richtingaanwijzers
De mooi gevormde LED-richtingaanwijzers met wit richtingaanwijzerglas over-
tuigen door hun design en functie. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• LED-richtingaanwijzers (voor en achter) € 164,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 47,00

ERGONOMIE EN COMFORT.

4 Windscherm Sport, getint
Het getinte windscherm Sport onderstreept de dynamische uitstraling van  
de motorfiets en biedt een goede bescherming tegen weer en wind.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Windscherm Sport, getint € 160,00

5 Comfort-buddyseat
De dikker gevoerde en bredere Comfort buddyseat biedt op langere ritten 
meer zitcomfort.
• Comfort buddyseat  

(zithoogte: 840 mm / binnenbeencurve: 1.865 mm)
€ 255,00

ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

6 Comfort-duobuddyseat
De comfort-duobuddyseat is breder en meer opgevuld en biedt de  
duopassagier daardoor meer zitcomfort.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.  
Niet in combinatie met bagagetas. 
Als alternatief kan ook het cilinderslot van de buddyseat worden gebruikt.

• Comfort duobuddyseat € 229,00

Uitbreidingsset Rijmodi Pro
Via een vrijschakelcode kunnen de rijmodi Pro met terugwerkende kracht  
toegevoegd worden. Bestuurders van oudere motorfietsen hoeven daarom 
geen moderne veiligheidsfuncties mis te lopen. Afhankelijk van het bouwjaar  
is een uitbreiding met de rijmodi Pro, Pro met DTC of Pro met ABS Pro,  
DTC en HSC mogelijk. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset Rijmodi Pro op aanvraag

7 Uitbreidingsset handvatverwarming
De handvatverwarming houdt handen en vingers ook op koude dagen  
aangenaam warm en biedt daarbij ook meer comfort en extra veiligheid.  
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset handvatverwarming n.n.b.
(+) Bevestigingsmateriaal n.n.b.

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.

• Schakelassistent Pro op aanvraag

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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* 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

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
NAVIGATIE EN COMMUNICATIE. EURO*

BMW Motorrad Navigator VI
Met de multifunctionele BMW Motorrad Navigator VI wordt routeplanning 
kinder spel. Het systeem met 16 GB flashgeheugen en vijf inch groot touch-
screen wijst altijd de goede weg, waarbij het waterdichte scherm zelfs bij 
rechtstreeks invallend zonlicht uitstekend afleesbaar is. Het scherm met hoge 
resolutie 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 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 naar het beginpunt terugbrengt. Dankzij de Bluetooth-koppeling 
met het communicatiesysteem van BMW Motorrad en de optionele Smart-
phone Link-app kun je ook onderweg van multimedia genieten: routebeschrij-
vingen, telefoongesprekken en het streamen van muziek evenals het oproepen 
van weersvoorspellingen of file-informatie zijn daarmee geen probleem. De 
bediening vindt plaats met de stabiele Mount Cradle, waarbij je de vier toetsen 
ook met handschoenen aan perfect kunt bedienen. Wie gekozen heeft voor  
de vooraf geïnstalleerde kaartgegevens, is dankzij de levenslange gratis 
kaart-updates altijd up-to-date. 
BMW motorrad navigatiesystemen alleen i.c.m. houder voor BMW Motorrad  
navigatiesystemen mogelijk.

1 • BMW Motorrad Navigator VI € 854,00

• BMW Motorrad Navigator VI (zonder kaartgegevens) € 759,00

(+) Oplaadhouder met 4 bedieningsknoppen € 109,00

Houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen 
De functionele houder voor de navigatiesystemen van BMW Motorrad wordt 
veilig op het stuurklemblok bevestigd. Hierdoor is een positionering in het  
directe gezichtsveld van de bestuurder gegarandeerd. Bovendien past de 
houder perfect in de cockpit. 
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen € 74,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 33,00

NAVIGATIE EN COMMUNICATIE. EURO*

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

2 BMW Motorrad Smartphone Cradle
De robuuste Smartphone Cradle van BMW Motorrad biedt de eigen smart-
phone een veilige en beschermde plek. Hierdoor kunnen nuttige functies, 
zoals de navigatie-instructies en online informatie, ook onderweg worden 
gebruikt. Dankzij de praktische laadfunctie kan de smartphone zelfs bij lange 
toeren op de motorfiets altijd gebruikt worden.
Alleen i.c.m. houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen mogelijk.

• BMW Motorrad Smartphone Cradle € 214,00

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.

* 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

VEILIGHEID. EURO*

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

• Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem € 262,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 9,00

1 Remschijfslot met diefstalalarmsysteem
Dubbele bescherming tegen diefstal: het remschijfslot met diefstalalarmsysteem 
is de ideale bescherming tegen diefstal voor onderweg. Het slot van gehard 
staal beschermt betrouwbaar tegen manipulatie en kan dankzij de compacte 
afmetingen gemakkelijk worden opgeborgen. Het diefstalalarmsysteem  
reageert op de kleinste bewegingen en trillingen met een akoestisch alarm.
• Remschijfslot met diefstalalarmsysteem € 212,00

EHBO-set
De uitgebreide EHBO-set groot van BMW Motorrad voldoet aan de DIN-norme-
ring voor verbandtassen voor motoren en mag in geen enkele motor ontbreken. 
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. EURO*

Montagestandaard Sport
De montagestandaard Sport zorgt ervoor dat de motorfiets veilig neergezet kan 
worden. Hij is extreem stabiel en is van dikker materiaal gemaakt dan standaard 
montagestandaarden. De dubbele wielen vergemakkelijken het opbokken en 
zijn zeer duurzaam.
Montagestandaard Sport voor alleen in combinatie met montagestandaard Sport achter. 
De montagehandleiding van de HP montagestandaardbevestiging kan worden gedownload 
via de homepage van BMW Motorrad.

2 • Montagestandaard Sport voor € 201,00

• Montagestandaard Sport achter € 201,00
(+) HP montagestandaardbevestiging € 45,00

3 Multifunctioneel gereedschap
Het multifunctionele gereedschap van BMW Motorrad heeft alles onder  
controle – 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 Reparatieset voor tubeless banden 
De bandenpechset voor tubeless banden bevat simpelweg alles wat je nodig 
kunt hebben voor een noodreparatie bij bandenpech onderweg.
• Reparatieset voor tubeless banden € 27,00

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.

* 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

ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

1 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 230 V € 130,00
• BMW Motorrad acculader 110 V € 130,00
• BMW Motorrad acculader Groot-Brittannië € 130,00

2 Motorfietshoes
De waterdichte motorfietshoes voor buiten beschermt de motorfiets  
betrouwbaar tegen regen, vuil en andere weersinvloeden.
• Motorfietshoes € 81,00

3 Beschermhoes Indoor
De op maat gemaakte beschermhoes voor binnen beschermt de motorfiets 
betrouwbaar tegen stof en krassen.
Afbeelding toont BMW R 1200 GS modeljaar 2015.

• Beschermhoes Indoor € 230,00

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

5 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

6 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
€ 22,00

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

€ 15,00

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.

7 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
• Kettingreiniger, 300 ml € 10,00
• Kettingspray, 300 ml € 12,00
• Douchegel Body + Bike, 250 ml € 10,00
• Metaalpoets, 75 ml € 15,00

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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1 Jack RaceFlow
Met het sportieve textieljack RaceFlow voor heren kan de zomer beginnen. 
Het hoge aandeel sterk luchtdoorlatend netmateriaal zorgt ook op warme 
dagen voor perfecte ventilatie van lichaam en armen. De taillewijdte kan 
met twee drukknopen worden ingesteld. Protectoren op schouders en 
ellebogen zijn standaard.

2 Jeans Ride
De Jeans Ride is een volwaardige motorbroek met de casual uitstraling 
van een 5-pocket jeans. Verbeterde slijtvastheid dankzij de toegepaste 
materiaalmix en de geïntegreerde Kevlar-inzetstukken op valgevoelige 
plaatsen. Eenmaal op de bestemming aangekomen kunnen de knie-
protectoren eenvoudig van buitenaf verwijderd worden. Zo wordt de 
Jeans Ride een gemakkelijk zittende spijkerbroek voor elke dag.

3 Handschoen ProRace
De handschoen ProRace is ideaal voor sportieve motorrijders die veel 
waarde hechten aan extreme bewegingsvrijheid, uitstekende veiligheid en 
een direct gripgevoel bij snel rijden. De handschoen is deels voorzien van 
Temperfoam. De handpalm is bekleed met kangoeroeleer en de boven-
kant met geitenleer met stretchzones.

4 Laars ProRace
De waterdichte, actief ventilerende laars ProRace voor heren verrast  
niet alleen door zijn Race-look, maar ook door de vele praktische details. 
De laars beschikt onder andere over zij- en hielsliders, schakelpedaal-
bescherming en zacht ruw leer aan de binnenkant van de schacht voor 
optimaal contact met de motorfiets. De binnenzool is uitneembaar en 
wasbaar.

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

BMW RIDER EQUIPMENT. 
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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 eenmalig 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 reserveonder-
delen, 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  
fascinerende 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 infor-
matie 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, motor-
rijtuigenbelasting 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 uitste-
kende nieuw-of aanschafwaarde vergoeding. Bereken uw verzekerings-
premie eenvoudig op bmw-motorrad.nl/verzekeringen.
 
 
Meer weten?
Op bmw-motorrad.nl/financialservices leest u meer over de mo-
gelijkheden 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.


