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bmw-motorrad.nl/
r1200rt

BMW maakt
rijden geweldig

OVERZICHT.
Reizen is beleven. De hele reis, niet alleen het deel na aankomst. Volg je
intuïtie en sla nieuwe wegen in. Geniet van het rijgevoel en laat nieuwe
werelden binnenkomen. Ver weg zijn en toch bij jezelf blijven. Verzamel
meer indrukken per kilometer en beleef deze zo intensief mogelijk. Dat is
het grote idee achter een reis maken. Met de R 1200 RT wordt elke reis een
onvergetelijke toertocht. Alleen of in het gezelschap van een duopassagier.

Meer informatie over dit model op
bmw-motorrad.nl/r1200rt
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Lakkleur Platinbronze metallic N97 / buddyseat zwart / motorspoiler Schwarz
seidenglänzend / tankcover Schieferdunkel metallic matt

KLEUREN.

Lakkleur San Marino blau metallic/Granitgrau metallic matt N0E / buddyseat zwart /
motorspoiler Granitgrau metallic matt / tankcover Granitgrau metallic matt
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Lakkleur Ebenholz metallic NC9 / buddyseat zwart / motorspoiler Schwarz
seidenglänzend / tankcover Monolith metallic matt

STANDAARDUITRUSTING.
R 1200 RT

Prestaties/verbruik

Uitrusting

Bestelnummer 0A03

· Topsnelheid:

meer dan 200 km/h

· Elektrisch verstelbaar windscherm

Motor/aandrijving

· Verbruik per 100 km bij 90 km/h
constant / (120 km/h constant):

3,9 l / (5,3 l)

· Tweedelige buddyseat: in hoogte verstelbare berijdersbuddy (zithoogte:
805/825 mm / binnenbeencurve: 1.810/1.850 mm)

· Lucht-/vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt boxermotor, 2 bovenliggende, door
tandwiel met rechte vertanding aangedreven nokkenassen en balansas
· In motorcarter geïntegreerde DOHC-cilinderkop met 4 kleppen

· Brandstof: euro loodvrij 95 RON

Rijwielgedeelte

· Cilinderinhoud: 1.170 ccm

· BMW Motorrad Integral ABS (deel-integraal)

· Vermogen: 92 kW (125 pk) bij 7.750 t/min

· BMW Motorrad Telelever voor, veerpootdiameter 37 mm

· Koppel: 125 Nm bij 6.500 t/min

· BMW Motorrad EVO Paralever achter
– Veervoorspanning hydraulisch instelbaar
– Uitgaande demping instelbaar
– Veerbeen met WAD (wegafhankelijke demping)

· Digitaal motormanagement met elektronische inspuiting in inlaattraject
· Korteslag gashendel met E-gas (elektronische gasklepaansturing)
· Mechanische koelmiddelpomp

· Dubbele remschijf met radiaal geplaatste remklauwen voor (Ø 320 mm)

· Geregelde 3-wegkatalysator met lambdasonde

· Enkele remschijf achter (Ø 276 mm)

· Uitlaatsysteem van edelstaal, met akoestische klep

· Uit 1 stuk gegoten stuur

· Magnesium kleppendeksels
· Natte plaatkoppeling met 8 platen, slipper clutch, hydraulisch bediend

· Aluminium gegoten velgen in 10-spaaks design
(120/70 ZR 17 voor, 180/55 ZR 17 achter)

· Geïntegreerde 6-versnellingsbak met schuine vertanding

· Zijstandaard met startonderbreking

· Cardan-aandrijving

Elektrische installatie

Maten/gewichten

· In hoogte verstelbaar dimlicht

· Lengte:

2.222 mm

· Hoogte / (breedte incl. spiegels / incl. koffers):

1.415,6 mm /
(982,8 / 984,5 mm)

· Wielbasis:

1.485 mm

· Rijklaargewicht met volle tank:

274 kg

Volgens EU-richtlijn 93/93, d.w.z. met alle vloeistoffen en smeermiddelen en de bruikbare
tankinhoud voor minstens 90% gevuld, inclusief koffers.

· Max. toelaatbaar totaalgewicht

495 kg

· Max. belading (bij standaarduitrusting):

221 kg

· Tankinhoud (waarvan reserve):

25 l (ca. 4 l)

· Boordcomputer Pro met multifunctioneel 5,7 inch TFT-scherm met hoge resolutie:
kilometerteller, dubbele dagtellers en automatische dagteller (reset zichzelf bij
pauze), buitentemperatuur met vorstwaarschuwing, gemiddeld en actueel verbruik,
actieradius, actuele en gemiddelde snelheid, olieniveau, bandenspanningcontrolesysteem, spanningaanduiding boordnet, datum, rittijden, service interval indicatie en
resterende afstand tot service
· Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en toerenteller
· 12 Volt-aansluiting
· CAN-bus met Single-Wire-System (SWS)
· Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
· Diagnose-aansluiting
· Alarmknipperlichten

· In kleur gespoten, geïntegreerde zijkoffers
· Verwarmbare handvatten
· Boordcomputer
· Opbergvak afsluitbaar
· Bagagerek
· Middenbok
· Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, tankdop-, opbergvak-, koffer en
buddyseatslot
· Voetsteunen en handgrepen voor duopassagier
· Rem- en koppelingshendel en schakelpedaal instelbaar
· Instructieboekje en boordgereedschap

Bijzonderheden
· 2 rijmodi, Rain en Road, beide met Automatic Stability Control (ASC)

Kleuren
· Lakkleur San Marino blau metallic / Granitgrau metallic matt N0E / buddyseat zwart /
motorspoiler Granitgrau metallic matt / tankcover Granitgrau metallic matt
Meerkleurenlak tegen meerprijs van 413,00 €

· Lakkleur Platinbronze metallic N97 / buddyseat zwart / motorspoiler Schwarz
seidenglänzend / tankcover Schieferdunkel metallic matt
Metallic lak tegen meerprijs van 176,00 €

· Lakkleur Ebenholz metallic NC9 / buddyseat zwart / motorspoiler Schwarz
seidenglänzend / tankcover Monolith metallic matt
Metallic lak tegen meerprijs van 176,00 €

19.950,00 €*

Inschrijving in kentekenregister & tenaamstelling, maximaal 49,00 €
Kosten rijklaar maken 395,00 € incl. 21% BTW.

· Dynamo 540 W
· Witte LED-knipperlichten en LED-achterlicht

* Adviesprijs af fabriek zonder kosten rijklaar maken, incl. 21% BTW en BPM.
Kosten rijklaar maken omvatten o.a. het schoonmaken, binnenlandse transportkosten,
kentekenplaat, nul-beurt en ± 15 liter brandstof.
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FABRIEKSOPTIES.
Uitrustingspakketten*
Comfort

Euro
SA-Nr. 230

985,00

· Uitlaat verchroomd
· Centrale vergrendeling
· Bandenspanningcontrole (RDC)
· Diefstalalarmsysteem met afstandsbediening
· 12 Volt-aansluiting
Touring

SA-Nr. 233

1.560,00

· Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment)

Fabrieksopties zonder meerprijs
· Bluetooth interface

SA-Nr. 143

· Hoge buddyseat (zithoogte: 830/850 mm /
binnenbeencurve: 1875/1.915 mm)

SA-Nr. 610

· Lage buddyseat (zithoogte: 760/780 mm / binnenbeencurve: 1.740/1.780 mm)

SA-Nr. 776

Alleen i.c.m. SA-Nr. 268

Fabrieksopties tegen meerprijs*
· Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment)

Euro
SA-Nr. 191

932,00

· Keyless Ride (toegang zonder sleutel)

SA-Nr. 193

354,00

· Dagrijverlichting (inclusief SA-Nr. 219 Koplamp Pro)

SA-Nr. 202

348,00

· Schakelassistent Pro

SA-Nr. 222

484,00

· Audiosysteem

SA-Nr. 268

1.245,00

· Navigatievoorbereiding

SA-Nr. 272

230,00

· Uitlaat verchroomd

SA-Nr. 350

159,00

· Hill Start Control (wegrijassistent)

· Centrale vergrendeling

SA-Nr. 417

436,00

· Rijmodi Pro (Dynamic)

· Verwarmbare buddyseat

SA-Nr. 518

260,00

· Bandenspanningcontrole (RDC)

SA-Nr. 530

260,00

· Cruise control

SA-Nr. 538

389,00

· Diefstalalarmsysteem

SA-Nr. 603

260,00

· 12 Volt-aansluiting

SA-Nr. 764

24,00

· Navigatievoorbereiding
· Verwarmbare buddyseat
· Cruise control
Dynamic

SA-Nr. 235

· Dagrijverlichting (inclusief SA-Nr. 219 Koplamp Pro)
Alleen in pakket verkrijgbaar
Alleen in pakket verkrijgbaar

389,00

Alleen in combinatie met SA-Nr. 603

Lage en hoge buddyseat, navigatievoorbereiding, bandenspanningcontrole (RDC),
diefstalalarmsysteem, cruise control, extra 12 Volt-aansluiting en schakelassistent Pro
kunnen ook achteraf als originele BMW accessoires worden gemonteerd.

* Adviesprijzen af fabriek, incl. 21% BTW en BPM. Prijzen gelden per stuk en alleen voor
montage in de fabriek.
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Configureer je eigen BMW R 1200 RT op
bmw-motorrad.nl/r1200rt

[1]

[2]

[5]

BAGAGEPROGRAMMA
[1]

Binnentassen voor zijkoffers

[3]

De praktische en hoogwaardige binnentas voor de topkoffer is waterafstotend en benut het volledige volume. Het gelijktijdig gebruik van het
opbergvak voor de topkoffer is beperkt mogelijk.

De robuuste binnentassen vergemakkelijken het laden en lossen en zijn
waterafstotend. De praktische indeling maakt opbergen van bijvoorbeeld
kleding mogelijk, in de vakken aan de buitenkant passen kleine spullen.
Met handgrepen en afneembare schouderriem.

• Binnentas voor topkoffer
Bestelnummer: 77 41 8 520 301 l Prijs: 106,00 €*

• Binnentas voor zijkoffer links
Bestelnummer: 77 41 8 520 295 l Prijs: 106,00 €*
[3]

[4]

[6]

• Binnentas voor zijkoffer rechts
Bestelnummer: 77 41 8 520 296 l Prijs: 106,00 €*

[7]

[4]

Gemaakt van stevig kunststof, beschermt de koffer van opzij, onder en
voor.

• Opbergvak voor topkoffer
Bestelnummer: 77 41 8 520 303 l Prijs: 69,00 €*

Montage bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

ACCESSOIRES VOOR R 1200 RT.

• Stootlijst voor zijkoffer rechts
Bestelnummer: 77 42 7 700 462 | Prijs: 83,00 €*
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Opbergvak voor topkoffer
Een praktische oplossing voor documenten, schrijfattributen of zelfs een
notebook. Door middel van 4 snelsluitingen gemakkelijk in het deksel van
de topkoffer te bevestigen. Dit praktische opbergvak zorgt voor orde en
geeft snel toegang tot alles wat belangrijk is.

[X] Stootlijst voor zijkoffers (geen afbeelding)

• Stootlijst voor zijkoffer links
Bestelnummer: 77 42 7 700 461 | Prijs: 83,00 €*

Binnentas voor topkoffer

[5]

Extra remlicht voor topkoffer Groot met volledige uitrusting
Het LED-remlicht achter helder glas verhoogt de passieve veiligheid en
past perfect in het bestaande topkofferdeksel.
Montage bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.
Alleen i.c.m. centrale vergrendeling (SA-Nr. 417)

[X] Beschermfolie voor zijkoffers (geen afbeelding)

• Extra remlicht voor topkoffer Groot met volledige uitrusting
Bestelnummer: 77 51 8 520 044 l Prijs: 153,00 €*

Zelfklevend, beschermt de koffer boven en opzij tegen lichte krassen.
• Beschermfolie voor zijkoffers (1x bestellen)
Bestelnummer: 77 42 8 528 355 l Prijs: 99,00 €*
[2]

[6]

De grote waterdichte topkoffer biedt met zijn inhoud van 49 l plaats aan
bijvoorbeeld twee helmen en is standaard uitgerust met een rugsteun.
De topkoffer is in een handomdraai op het standaard kofferrek te
bevestigen. Naar wens leverbaar met één-sleutelsysteem.

• Topkoffer klein, waterdicht, 28 l
Bestelnummer: 77 43 7 724 352 l Prijs: 315,00 €*
(+) Cilinderslot voor één-sleutelsysteem met code
Bestelnummer: 51 25 7 681 200 l Prijs: 37,10 €*

• Topkoffer Light, Weissaluminium, 49 l
Bestelnummer: 77 43 8 544 630 l Prijs: 777,00 €*

Zonder elektrische aansluiting, centrale vergrendeling, binnenverlichting en bekleding

(o) Cilinderslot-inbouwset
Bestelnummer: 51 25 7 698 204 l Prijs: 21,60 €*

• Topkoffer Groot met volledige uitrusting, Weissaluminium, 49 l
Bestelnummer: 77 43 8 544 631 l Prijs: 943,00 €*
Montage bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.
Alleen i.c.m. centrale vergrendeling (SA-Nr. 417)

(+) Cilinderslot voor één-sleutelsysteem met code
Bestelnummer: 51 25 7 681 200 l Prijs: 37,10 €*
(o) Cilinderslot-inbouwset
Bestelnummer: 51 25 7 698 204 l Prijs: 21,60 €*

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

Topkoffer klein
De kleine waterdichte topkoffer heeft een inhoud van 28 l en biedt plaats
aan één helm. Rugsteun en één-sleutelsysteem zijn leverbaar. De topkoffer is in een handomdraai op het standaard kofferrek te bevestigen.

Topkoffer (Light / Groot met volledige uitrusting)

[7]

Binnentas voor topkoffer klein, 28 l
De binnentas vereenvoudigt het in- en uitladen van de topkoffer.
Door de praktische draaggreep kan de binnentas eenvoudig worden
meegenomen.
• Binnentas voor topkoffer klein
Bestelnummer: 71 60 7 680 541 l Prijs: 69,00 €*
• Rugsteun voor topkoffer klein
Bestelnummer: 71 60 7 693 672 l Prijs: 60,00 €*

[1]

[2]

[7]

[1]

BAGAGEPROGRAMMA

DESIGN

Tanktas

Chromen onderdelen

Het afsluitbare binnengedeelte (inhoud ca. 11 l) en het kaartenvak hebben
het hoogste niveau van waterwering. In de waterafstotende buitentas is
veilig plaats voor een 0,5 l PET-fles. Met draaggreep en afneembare
schouderriem.

Aan jou de keus: de hoogwaardige en stijlvolle chromen onderdelen, die
onderling te combineren zijn, geven de R 1200 RT een persoonlijke en
geraffineerde uitstraling.

• Tanktas
Bestelnummer: 77 45 8 543 227 l Prijs: 234,00 €*
[3]

[4]

[8]

[2]

Varioinzet voor tanktas
Met de praktische varioinzet deel je de binnenruimte van de tanktas
zelf in en dat zorgt ervoor dat alle spullen ook bij het bochtenwerk op
de gewenste plaats blijven zitten.

Montage bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

[6]

[7]
[8]

• Varioinzet voor tanktas
Bestelnummer: 77 49 8 546 687 l Prijs: 43,10 €*

[5]

[6]
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ACCESSOIRES VOOR R 1200 RT.

[3]

Softbag klein
Veel extra opbergruimte dankzij een inhoud van 30 l, eventueel te
vergroten met 5 l. De softbag heeft een waterdicht hoofdvak van robuust,
eenvoudig te onderhouden materiaal en is met een snelsluiting op zowel
bagagerek als duozitplaats te bevestigen. Aanbevolen topsnelheid:
180 km/u.

[9]

[4]

• Kofferlijst links, verchroomd
Bestelnummer: 51 14 8 545 123 l Prijs: 52,00 €*
• Kofferlijst rechts, verchroomd
Bestelnummer: 51 14 8 545 124 l Prijs: 52,00 €*
• Topkofferdekselpaneel, verchroomd
Bestelnummer: 46 54 8 522 938 l Prijs: 83,00 €*
• Uitlaateinddemper, verchroomd
Bestelnummer: 18 51 8 531 078 l Prijs: 713,00 €*

SOUNDCOMPONENTEN
[9]

Akrapovič sportuitlaat
Perfectie van de bovenste plank. Volledig van titanium, met gelaserd
Akrapovič logo. Eindkap en hittebescherming van koolstofvezel. Het
indrukwekkend klinkende uitlaatgeluid maakt van elke rit een sportieve
belevenis. Gewichtsbesparing t.o.v. standaard uitlaat: ca. 1,1 kg.

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer.

Montage bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• Softbag klein, 30 - 35 l
Bestelnummer: 77 49 8 549 323 l Prijs: 137,00 €*

• Akrapovič sportuitlaat
Bestelnummer: 77 11 8 543 042 l Prijs: 976,00 €*

Softbag groot
De hoogwaardig afgewerkte, grote softbag heeft een waterdicht
hoofdvak van 50 l, eventueel te vergroten met 5 l. De stabiele bodem past
zich aan aan de verschillende BMW Motorrad modellen en is voorzien van
antislip coating. Voorzien van een snelsluiting. Aanbevolen topsnelheid:
180 km/u.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer.

• Softbag groot, 50 l – 55 l
Bestelnummer: 77 49 8 549 320 l Prijs: 177,00 €*
[5]

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

• Bagagerol, 50 l
Bestelnummer: 77 49 8 550 346 l Prijs: 137,00 €*
* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer. Alle prijzen zijn
adviesverkoopprijzen incl. 21% BTW, excl. montage.

ERGONOMIE EN COMFORT
[1]

Comfort windscherm

[X] Buddyseat, zwart (geen afbeelding)
Zithoogte: 805 / 8 25 mm / binnenbeencurve: 1.810 / 1.850 mm

Het bredere Comfort windscherm biedt optimaal toercomfort in alle
weersomstandigheden. Het blinkt uit in aero-akoestiek en de krasvaste
coating zorgt voor blijvende transparantie.

• Buddyseat, zwart (zie pagina’s 4-5)
Bestelnummer: 52 53 8 544 782 l Prijs: 266,00 €*

Montage bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

(o) Verwarmbare buddyseat. zwart
Bestelnummer: 52 43 8 544 784 l Prijs: 300,00 €*

• Comfort windscherm
Bestelnummer: 77 33 8 543 540 l Prijs: 317,00 €*
[2]

Verwarmfunctie buddyseat alleen i.c.m. SA-Nr. 518;
Buddyseat met verwarmfunctie biedt extra zitcomfort door variabele stevigheid
van het schuim en de speciale overtrekstof ‘Freshtouch’.

Schakelassistent Pro
Naadloos op- en terugschakelen, zonder de koppelingshendel te
gebruiken of het gas los te laten. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.

[X] Cruise control (geen afbeelding)

Montage en vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.

• Schakelassistent Pro
Bestelnummer: 23 41 8 536 884 l Prijs: 407,00 €*

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

Montage en vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

(+) Vrijschakelcode schakelassistent Pro
Bestelnummer: 13 61 8 545 879 l Prijs: 42,00 €*

[1]

[3]
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[2]

ACCESSOIRES VOOR R 1200 RT.

[3]

Hoge buddyseat, zwart
De in hoogte verstelbare buddyseat (hoogte: 830 / 850 mm / binnenbeencurve: 1.875 / 1.915 mm ) optimaliseert de kniehoek van langere rijders
en biedt extra zitcomfort op langere ritten. Optioneel met buddyseatverwarming mogelijk. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.

[4]

• Hoge buddyseat, zwart
Bestelnummer: 52 53 8 544 778 l Prijs: 266,00 €*
(o) Hoge buddyseat met verwarming, zwart
Bestelnummer: 52 53 8 544 792 l Prijs: 300,00 €*

Verwarmfunctie buddyseat alleen i.c.m. SA-Nr. 518;
Buddyseat met verwarmfunctie biedt extra zitcomfort door variabele stevigheid van het
schuim en de speciale overtrekstof ‘Freshtouch’

NAVIGATIE- EN
COMMUNICATIECOMPONENTEN
[5]

BMW Motorrad Navigator V
GPS-navigatie voor motorrijders. Inclusief Lifetime-Map-Update,
Bluetooth®, optionele Smartphone Link voor real time ﬁle-info, opbergtas
en meer. Met de optionele carkit ook als handsfree telefoonsysteem in de
auto te gebruiken.
Alleen i.c.m. SA-Nr. 272

• BMW Motorrad Navigator V (met kaartgegevens van Europa)
Bestelnummer: 77 52 8 536 777 | Prijs: 693,00 €*
(o) BMW Motorrad Navigator V (zonder kaartgegevens)
Bestelnummer: 77 52 8 536 779 | Prijs: 539,00 €*
(+) Nalevering voorbereiding voor navigatieapparaat (geen afbeelding)
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op
bmw-motorrad.nl/navigatie

[4]

[5]

Lage buddyseat, zwart
De circa 45 mm lagere, verstelbare buddyseat (zithoogte 760 / 780 mm /
binnenbeencurve: 1.740 / 1.780 mm) maakt opstappen en handling
eenvoudiger. Optioneel met buddyseatverwarming mogelijk. Tevens als
fabrieksoptie verkrijgbaar.
• Lage buddyseat, zwart
Bestelnummer: 52 53 8 544 780 l Prijs: 266,00 €*
(o) Lage buddyseat met verwarming, zwart
Bestelnummer: 52 53 8 544 786 l Prijs: 300,00 €*

Verwarmfunctie buddyseat alleen i.c.m. SA-Nr. 518;
Buddyseat met verwarmfunctie biedt extra zitcomfort door variabele stevigheid van het
schuim en de speciale overtrekstof ‘Freshtouch’

• Carkit voor BMW Motorrad Navigator V
Bestelnummer: 77 52 8 544 460 | Prijs: 95,00 €*
[X] iPod-adapterkabel (geen afbeelding)
Aansluitmogelijkheid voor je iPod op de standaard audioaansluitingen van
het audiosysteem.
Alleen voor iPods met DockConnector, leverbaar sinds januari 2014.

• iPod-adapterkabel
Bestelnummer: 61 12 2 338 491 l Prijs: 64,00 €*

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

[1]

[4]

BESCHERMING EN
VEILIGHEIDPROGRAMMA
[1]

Cilinderkopbescherming van RVS

[4]

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

De cilinderkopbescherming biedt uitgebreide bescherming tegen
beschadiging. De kunststof beschermer is vervangbaar.
• Cilinderkopbescherming
Bestelnummer: 77 14 8 533 745 | Prijs: 198,00 €*
[2]

• BMW Motorrad gevarendriehoek
Bestelnummer: 77 02 8 543 476 l Prijs: 21,10 €*

LED-mistlichten voor

EHBO-set

Verhoogt de veiligheid bij slecht zicht. Beter zien en gezien worden tijdens
mist, sneeuwval of regen.
Montage en vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• LED-mistlichten voor (2x bestellen)
Bestelnummer: 63 17 8 532 147 l Prijs: 105,00 €*

De LED-mistlichten voor zijn geschikt als mistlampen en mogen alleen onder slechte
weersomstandigheden worden gebruikt. Nationale regelgeving kan van toepassing zijn.

(+) Houder voor LED-mistlichten voor links
Bestelnummer: 63 17 8 541 631 l Prijs: 50,00 €*

[2]
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[3]

ACCESSOIRES VOOR R 1200 RT.

(+) Houder voor LED-mistlichten voor rechts
Bestelnummer: 63 17 8 541 630 l Prijs: 50,00 €*
(+) Kabelboom voor LED-mistlichten voor
Bestelnummer: 61 12 8 548 710 l Prijs: 53,00 €*
(+) Cilinderkopbout M6x40 (2x bestellen)
Bestelnummer: 07 12 9 907 398 l Prijs: 1,60 €*
(+) Zeskantmoer M6 (2x bestellen)
Bestelnummer: 07 12 9 905 826 l Prijs: 1,60 €*
(+) Cilinderkopbout M8x30 (2x bestellen)
Bestelnummer: 07 12 9 907 381 l Prijs: 1,50 €*
(+) Schakelaar voor LED-mistlichten voor
Bestelnummer: 61 31 8 533 473 | Prijs: 69,00 €*
(+) Plaatschroef M5x14
Bestelnummer: 07 12 9 907 413 l Prijs: 1,20 €*

BMW Motorrad gevarendriehoek

[5]
[6]

Voldoet aan de DIN-norm voor EHBO-sets voor motorfietsen.
Plaatsbesparend en waterdicht verpakt.
• EHBO-set groot
Bestelnummer: 72 60 2 317 554 l Prijs: 22,00 €*
• EHBO-set klein
Bestelnummer: 72 60 7 695 290 l Prijs: 8,80 €*

[X] Bandenspanningcontrole (RDC) (geen afbeelding)
Het uitgebreide RDC van BMW Motorrad bewaakt en informeert de
berijder over de actuele bandenspanning. Met actieve waarschuwingsfunctie bij ernstig drukverlies. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer of via internet op bmw-motorrad.nl
Montage en vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

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

• Diefstalalarmsysteem
Bestelnummer: 77 53 8 554 348 l Prijs: 241,00 €*

(+) Accuklem
Bestelnummer: 32 72 8 534 367 l Prijs: 30,60 €*

[5]

[6]

[3]

Afsluitbare olievuldop
Klein maar fijn: de uit aluminium gefreesde olievuldop voorkomt
ongewenste toegang.
• Afsluitbare olievuldop
Bestelnummer: 71 60 7 696 117 l Prijs: 22,00 €*

* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer. Alle prijzen zijn
adviesverkoopprijzen incl. 21% BTW, excl. montage.
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld

[1]

[2]

ONDERHOUD EN SERVICE
[1]

Gereedschapset

[6]

Klein, licht en multifunctioneel met alles wat nodig is voor eenvoudig
onderhoud en kleine reparaties.

1 liter originele BMW Motorrad motorolie.
• BMW Motorrad motorolie Advantec Ultimate 5W-40, 1 l
Bestelnummer: 83 12 2 405 887 l Prijs: 21,70 €*

Wordt geleverd zonder de 4 knoopcelbatterijen (1,5V / type LR-41) voor de LED-zaklamp.

• Gereedschapset
Bestelnummer: 71 60 8 523 399 l Prijs: 147,00 €*
(+) Adapter voor schachtbobine
Bestelnummer: 12 13 7 673 248 l Prijs: 2,80 €*
[3]

[4]

[2]

Acculader
Microprocessor gestuurde acculader voor natte en onderhoudsvrije
12 Volt loodaccu’s. Aansluiting via boordcontactdoos. Adapterkabel
voor direct aansluiten op accupolen inbegrepen.

[X] Paddockstand (geen afbeelding)
• Paddockstand
Bestelnummer: 77 02 8 549 415 l Prijs: 210,00 €*
[X]

Reparatieset voor tubeless banden

ACCESSOIRES VOOR R 1200 RT.

Essentieel voor onderweg - complete set voor bandenpech.
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• Reparatieset voor tubeless banden
Bestelnummer: 71 11 2 332 083 | Prijs: 26,50 €*
[4]

Werkplaatshandboek, DVD
Reparatie- en onderhoudshandleiding.

Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer.

Extra 12 Volt-aansluiting (geen afbeelding)
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.

Montage en vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.

• Extra 12 Volt-aansluiting
Bestelnummer: 61 34 7 694 306 | Prijs: 27,60 €*

• BMW Motorrad acculader 230 V
Bestelnummer: 77 02 8 551 896 l Prijs: 121,00 €*
[3]

Motorolie Advantec

[X]

Banden (geen afbeelding))
De belangrijkste verbinding tussen de motorfiets en de weg. Deze
banden zijn door BMW Motorrad getest en garanderen de best
mogelijke rijeigenschappen.
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer.

• Continental Road Attack 2GT 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
Continental Road Attack 2GT 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
• Metzeler Roadtec Z8 Interact M 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
Metzeler Roadtec Z8 Interact C 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
• Michelin Pilot Road 4GT 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL

[5]

Motorﬁetsreiniger

Michelin Pilot Road 4GT 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

500 ml motorfietsreiniger voor eenvoudige reiniging van de machine.
• Motorfietsreiniger, 500 ml
Bestelnummer: 83 19 2 408 157 | Prijs: 8,30 €*

[5]

[6]

* Originele BMW accessoires zijn verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer. Alle prijzen zijn
adviesverkoopprijzen incl. 21% BTW, excl. montage.
(+) = “plus”-teken moet worden meebesteld

[1]

[2]

NOTITIES.

[1]

Motorpak StreetGuard
Op intuïtie en weerberichten kun je niet altijd vertrouwen. Op de
StreetGuard wel. Dit professionele toermotorpak beschermt je op alle
wegen en in alle opzichten. Met NP2-protectoren, slijtvast ProtectionGuard, reflecterend materiaal en talloze andere functies. Ook warmteopslag is met dit pak geen thema meer, dankzij het BMW klimaatmembraan, effectieve ventilatieritssluitingen en andere details. Samen zorgen
ze ervoor dat elke bestuurder zijn eigen comfortabele klimaat kan scheppen. Kortom, met dit pak doet het weer er niet meer toe.
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BMW RIDER EQUIPMENT.

[3]

[2]

Handschoen ProSummer
Robuust en solide om altijd alles in de hand te houden: de toerhandschoen ProSummer van geitenleer. Versterkt met een mix van nylonstretch en GORE-TEX® X-TRAFIT membraan. De wind- en waterdichtheid en actieve ventilatie verhogen het rijplezier. De lichte
binnenvoering en plooivrije pasvorm zorgen voor nog meer goede zin,
de schokabsorberende dubbele leerlaag en Temperfoam voor extra
veiligheid. De rubberen vingerwisser en de reflecterende strepen maken de handschoen compleet.

[3]

Laars ProTouring
Wie een laars zoekt die het hele jaar gebruikt kan worden, is bij de laars
ProTouring aan het juiste adres. Een groot beschermdeel voor scheenbeen en hiel staat garant voor hoog draagcomfort en dito bescherming.
Het GORE-TEX® klimaatmembraan maakt de laars wind- en waterdicht
en actief ventilerend. De damesvariant heeft een verhoogde zool. Dit
geeft een solidere stand bij hogere motoren.
Deze en andere motorkleding vind je bij de BMW Motorrad dealer of op
bmw-motorrad.nl/ride

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 SERVICE.

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 en via de
BMW Motorrad Community (bmw-motorrad.nl/community).
BMW Group Nederland is ook te volgen op twitter (@BMWGroup_NL).
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BMW Motorrad Service Card
Exclusief bij BMW Motorrad, inclusief 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 Group Service Centrale schakelt
bij pech een professionele door BMW getrainde hulpverlener in, wanneer uw
BMW niet op eigen kracht, veilig en verantwoord een BMW werkplaats kan
bereiken. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gedetailleerde informatie over
deze service 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 (070) 41 47 510.

BMW Motorrad
2016

bmw-motorrad.nl/
r1200rt

MAAK UW
DROOM WERKELIJKHEID
met 3asy ride.
BmW Financial services. Bij BMW Financial Services
ontwikkelen we individuele concepten om iets fascinerends
te financieren: vrijheid. Meer informatie op
bmw-motorrad.nl/3asyride
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