BMW Motorrad

bmw-motorrad.nl

HIGHLIGHTS 2015

BMW maakt
rijden geweldig

WAKE UP
TO LIFE EVERY MORNING
WITH YOUR ENGINE RUNNING.
Voor je ligt een nieuwe dag vol mogelijkheden. En je kunt elke minuut gebruiken. Wacht
niet tot je tijd hebt of tot er iets groots gebeurt. Soms zijn het namelijk de kleine dingen
die alles veranderen. Het is tijd om op te staan en iets te gaan doen. Laat je inspireren op
bmw-motorrad.nl/life

BE IMPATIENT
TO GO OUT AND ON IT.

De wereld staat niet stil. Het is aan jou om hem te ontdekken. Zeker met de motor kom je op plekken
waar je anders nooit zou komen. Laat het niet bij dromen. Stap op de motor en vertrek. Uitrusten
kan altijd nog. Ergens…

IN A DAY OF FIRSTS, EVERY
SECOND COUNTS.

Vandaag is een mooie dag om iets van je lijstje te schrappen wat je altijd nog wilde doen. De wereld is er
klaar voor. Nu jij nog.
De nieuwe S 1000 RR. Het gevoel, dat iets sneller is dan ooit tevoren. Een supersport met 146 kW (199 pk)
bij 13.500 t/min en slechts 204 kg (inclusief Race-ABS en DTC). Dit is bereikt door middel van een reeks
hightech maatregelen, zoals een nieuwe geometrie van de wielophanging, een 3 kg lichter uitlaatsysteem
en standaard de drie rijmodi Rain, Sport en Race. Optioneel zijn er ook veel hoogtepunten: DDC (Dynamic
Damping Control), HP schakelassistent Pro, snel schakelen zonder koppelen, rijmodi Pro met twee extra
instellingen, launch control en een snelheidsbegrenzer voor de pitstraat. De S 1000 RR treedt aan in een
volledig nieuw ontwerp met een compromisloze voor- en achterkant, wat deze buitengewone superbike
nog specialer maakt. Meer informatie op bmw-motorrad.nl/s1000rr
S 1000 RR
Motor vloeistof-/oliegekoelde 4-cilinder 4-takt lijnmotor
Cilinderinhoud 999 ccm
Vermogen 146 kW (199 pk) bij 13.500 t/min
Koppel 113 Nm bij 10.500 t/min
Aandrijving / secundaire overbrenging klauwengeschakelde 6-versnellingsbak met rechte vertanding / ketting 17/45
Remmen voor / achter dubbele remschijven (∅ 320 mm) / enkele remschijf (∅ 220 mm)
Rijklaargewicht met volle tank 204 kg¹⁾
Zithoogte 815 mm
Fabrieksopties (o.a.) verwarmbare handvatten, HP gesmede velgen, cruise control, rode bies op standaard velgen
Originele BMW Accessoires (o.a.) HP Race Parts, HP Carbon delen, LED-knipperlichten
Kleuren Racingred uni/Lightwhite uni (afgebeeld), Blackstorm metallic, Lightwhite uni/Lupinblau metallic/Racingred uni
BMW Motorrad ABS standaard

Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten / 1) Volgens EU-richtlijn 93/93, d.w.z. met alle vloeistoffen en smeermiddelen en de bruikbare tankinhoud voor minstens 90% gevuld.
* Door montage van HP Race Parts kan de toelating voor openbare weg ongeldig worden.

SHORTCUTS
WILL GET YOU
NOWHERE.

Het gaat er niet om waar je bent, maar waar je heen wilt. En dat je op weg ernaartoe alles eruit kunt halen
wat erin zit. Het enige wat dan misschien nog ontbreekt, is de juiste uitrusting.
Het motorpak DoubleR. Strak vormgegeven, eendelig racepak in BMW Motorrad Motorsport kleuren.
Gemaakt van 1,2 mm dik zeer slijtvast rundleer. Voorzien van in kunststof ingebedde Inox edelstalen sliders
op schouders en ellebogen en afneembare sliders van harde kunststof op de knieën. Door de twee ritssluitingen
op het einde van de broekspijpen is het mogelijk om het DoubleR motorpak zowel in als over de laarzen
te dragen.
Motorpak DoubleR
Zeer slijtvast rundleer, ca. 1,2 mm dik
In kunststof ingebedde Inox-edelstalen sliders
Handschoen DoubleR
Sport handschoen van kangoeroeleer
Harde knokkelkappen van, met titanium versterkt, kunststof
Schokdempend Suprotec-schuim en Kevlar-versterkingen
Laars DoubleR
Hoogwaardige racelaars met veiligheidsschalentechniek
Buitenlaars van scheur- en slijtvast rundleder met textiel schacht
Gepatenteerd D-Axial gewrichtsscharniersystemen van Carbon en aramide
Giantbag
Grote stevige reistas, speciaal voor motorrijders
Voldoende plaats voor complete rijderuitrusting
Stevig dubbel buisframe met telescopische handgreep en lichtlopende kunststof wielen
Inhoud: ca. 90 l

Motorfiets op de achtergrond: HP4 (Modeljaar 2014)

LEAN INTO EVERY CURVE.
AND COME OUT WITH
EVEN MORE SPEED.

Het leven is geen eindbestemming. Het is een weg met bochten, ups en downs. Iedereen zal deze weg
voor zichzelf moeten volgen. Als er op het einde maar geen spijt is dat niet alle bochten zijn genomen.
De RACE TROPHY 2015. BMW Motorrad is de eerste fabrikant die een wereldwijd raceproject aanbiedt
voor privé-coureurs met een BMW motorfiets. Een eigen competitie, die van alle BMW Motorrad rijders ter
wereld één grote familie maakt. De Race Trophy is één van de pijlers van een uitgebreid sportprogramma voor
klanten van BMW Motorrad. In talrijke internationale en nationale kampioenschappen werken BMW Motorrad
ingenieurs samen met de privéteams ter plaatse of via online support. Meer informatie op
bmw-motorrad.com/racetrophy

STRAIGHT AHEAD.
THE DEFINITION OF BORING.

Rechtdoor valt weinig te beleven. Zoek de bochten op en hou de vaart erin. Breng de R 1200 RS in je leven.
Omdat met de juiste partner geen weg te lang en geen bocht te veel is.
De nieuwe R 1200 RS. Beleef sportiviteit met het comfort van een toermotor. Een optimale ergonomie,
diverse optionele buddyseats en een uitstekende weer- en windbescherming maken van reizen en sportieve
toerritten een nieuwe rijervaring. Innovatieve fabrieksopties, zoals de nieuwste generatie Dynamic ESA
(Electronic Suspension Adjustment), de standaard rijmodi met ASC (Automatic Stability Control) en de
sportieve stijlvarianten, maken de nieuwe R 1200 RS zeer begerenswaardig.
Meer informatie op bmw-motorrad.nl/r1200rs

R 1200 RS
Motor lucht-/vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt boxermotor
Cilinderinhoud 1.170 ccm
Vermogen 92 kW (125 pk) bij 7.750 t/min
Koppel 125 Nm bij 6.500 t/min
Aandrijving / secundaire overbrenging klauwengeschakelde 6-versnellingsbak met schuine vertanding / cardan
Remmen voor / achter dubbele remschijven (∅ 320 mm) / enkele remschijf (∅ 276 mm)
Rijklaargewicht met volle tank 236 kg¹⁾
Zithoogte 820 mm
Fabrieksopties (o.a.) schakelassistent Pro, Keyless-Ride, rijmodi Pro met DTC (Dynamic Traction Control)
Originele BMW Accessoires (o.a.) motorspoiler, koplampuitbreiding, zijkoffers en topkoffer
Kleuren Lupinblau metallic (afgebeelde kleur), Granitgrau metallic matt
BMW Motorrad ABS standaard

Jack DoubleR, heren
Sportief leren jas in BMW Motorrad race stijl
100% slijtvast rund-nappaleer, ca. 1,2 mm dik
Lichte NPL-protectoren, deels uitneembaar
Ritssluiting met Air-Vent-systeem van geperforeerd leer

Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten./ 1) Volgens EU-richtlijn 93/93, d.w.z. met alle vloeistoffen en smeermiddelen en de bruikbare tankinhoud voor minstens 90% gevuld.

FOLLOW YOUR
OWN PATH.

Voel hoe de wind van richting kan veranderen. Net als jij. Wacht niet op het perfecte moment. Neem hem
mee en maak hem eigen. Trek anderen mee en laat zien wie je bent. Zonder woorden.
De nieuwe R 1200 R. Het pure roadster gevoel. Het trendsettende, dynamische design, de onderscheidende
stijlvarianten en de compacte samenstelling van aandrijving, motorblok en frame maken de R 1200 R zeer
verleidelijk. Dankzij de nieuwe upside-down telescopische voorvork is een nauwkeurige en neutrale handling,
stabiliteit en buitengewoon rijplezier de normaalste zaak van de wereld.
Meer informatie op bmw-motorrad.nl/r1200r
R 1200 R
Motor lucht-/vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt boxermotor
Cilinderinhoud 1.170 ccm
Vermogen 92 kW (125 pk) bij 7.750 t/min
Koppel 125 Nm bij 6.500 t/min
Aandrijving / secundaire overbrenging klauwengeschakelde 6-versnellingsbak met schuine vertanding / cardan
Remmen voor / achter dubbele remschijven (∅ 320 mm) / enkele remschijf (∅ 276 mm)
Rijklaargewicht met volle tank 231 kg¹⁾
Zithoogte 790 mm
Fabrieksopties (o.a.) Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment), schakelassistent Pro
Originele BMW Accessoires (o.a.) gefreesde, verstelbare voetsteunen, gefreesde hendels
Kleuren Thundergrau metallic (afgebeelde kleur), Lightwhite uni, Cordobablau uni
BMW Motorrad ABS standaard

Jack Club, leer, heren en dames
Motor- en vrijetijdsjas van slijtvast zacht rundleer
Uitneembare NP2-protectoren
Apart heren- en damesmodel
Leren strepen in rood of blauw op de mouwen

Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten./ 1) Volgens EU-richtlijn 93/93, d.w.z. met alle vloeistoffen en smeermiddelen en de bruikbare tankinhoud voor minstens 90% gevuld.

DARE TO
CHANGE DIRECTION.

Soms is het nodig om van richting te veranderen. Misschien kom je dan niet op de plek waar je heen wilde,
maar zo is het leven. De spannendste dingen gebeuren juist wanneer je niets hebt gepland.
De nieuwe S 1000 XR. Maak je klaar om met de S 1000 XR alle wegen als nieuw te ervaren. Een echte
atleet dankzij de krachtige 4-cilinder motor met 118 KW (160 pk). Deze combineert een subliem en sportief
rijgevoel met veel comfort voor lange afstanden. De twee rijmodi Rain en Road met ABS en ASC zijn standaard. Wil je meer, dan is er optioneel het Touring en Dynamic pakket. Opties als het nieuwe elektronische
rijwielgedeelte D-ESA met hellingshoeksensor, rijmodi Pro met ABS Pro, HP schakelassistent Pro, kofferdrager
en meer laten geen wens meer open. De S 1000 XR maakt van elke reis een ontspannen rit. Waarheen je
ook gaat. Alleen of met tweeën. Meer informatie op bmw-motorrad.nl/s1000xr

S 1000 XR
Motor vloeistof-/oliegekoelde 4-cilinder 4-takt lijnmotor
Cilinderinhoud 999 ccm
Vermogen 118 kW (160 pk) bij 11.000 t/min
Koppel 112 Nm bij 9.250 t/min
Aandrijving / secundaire overbrenging klauwengeschakelde 6-versnellingsbak met rechte vertanding / ketting 17/46
Remmen voor / achter dubbele remschijven (∅ 320 mm) / enkele remschijf (∅ 265 mm)
Rijklaargewicht met volle tank 228 kg¹⁾
Zithoogte 840 mm
Fabrieksopties (o.a.) LED-dagrijverlichting, rode bies op standaard velgen, verlagingset met D-ESA
Originele BMW Accessoires (o.a.) comfort buddyseat voor rijder en duopassagier, HP Carbon delen, koffer, topkoffer, navigatie
Kleuren Lightwhite uni, Racingred uni
BMW Motorrad ABS standaard

Motorpak Venting, heren en dames
Licht motorpak van textiel voor hoogzomerse temperaturen vanaf 25° C
Trendy Cordura®-Denim stof
NPL- en NP2-protectoren, uitneembaar
Optimale ventilatie en bewegingsvrijheid

Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten./ 1) Volgens EU-richtlijn 93/93, d.w.z. met alle vloeistoffen en smeermiddelen en de bruikbare tankinhoud voor minstens 90% gevuld.

THERE ARE NO
WRONG WAYS.
ONLY DETOURS.

Rij altijd verder. De richting maakt niet uit, als het maar niet terug is. Het leven heeft te veel plaatsen om te
ontdekken en elke dag is een goede dag om niet thuis te blijven.
De nieuwe F 800 R. Voel je overal vertrouwd met de F 800 R. Naast zijn nieuwe dynamische design,
biedt hij een uitstekende ergonomie en voor iedereen de perfecte zithoogte, dankzij de keuze uit verschillende
buddyseats. De nieuwe F 800 R is hiermee het ideale instapmodel en geeft ook kleine rijders het juiste gevoel
van stabiliteit en veiligheid. Kortom, de F 800 R verenigt de beste toer- en allround prestaties in zijn segment.
Met een koppelsterke, maar tegelijk ook zuinige, parallel-twin. Het sterke, evenwichtige frame met nieuwe
upside-down voorvork staat garant voor superieure rijeigenschappen. Het standaard BMW Motorrad ABS
en het optionele ASC (Automatic Stability Control) en ESA (Electronic Suspension Adjustment) zorgen voor
extra veiligheid en comfort. Meer informatie op bmw-motorrad.nl/f800r
F 800 R
Motor vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt lijnmotor, 4 kleppen per cilinder, twee bovenliggende nokkenassen, dry-sump smering
Cilinderinhoud 798 ccm
Vermogen 66 kW (90 pk) bij 8.000 t/min
Koppel 86 Nm bij 5.800 t/min
Aandrijving / secundaire overbrenging klauwengeschakelde 6-versnellingsbak / rondlopende O-ketting
Remmen voor / achter dubbele remschijven (∅ 320 mm) / enkele remschijf (∅ 265 mm)
Rijklaargewicht met volle tank 202 kg¹⁾
Zithoogte 790 mm
Fabrieksopties (o.a.) lage buddyseat (770 mm) of hoge buddyseat (820 mm), vermogensreductie 35 kW (48 pk), LED-knipperlichten
Originele BMW Accessoires (o.a.) diverse buddyseats, bagagemogelijkheden, motorspoiler
Kleuren Lightwhite uni, Lightwhite uni/Schwarz seidenglänzend, Racingblue metallic matt/Lightwhite uni,
Racingblue metallic matt/Schwarz seidenglänzend
BMW Motorrad ABS standaard

Jack Race, heren
Sportief textieljack in BMW Motorrad Motorsport design
100% zeer slijtvast nylon
Lichte, uitneembare NPL-protectoren
Ritssluiting met Air-Vent-systeem van mesh-materiaal

Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten./ 1) Volgens EU-richtlijn 93/93, d.w.z. met alle vloeistoffen en smeermiddelen en de bruikbare tankinhoud voor minstens 90% gevuld.

ANYTHING
IS POSSIBLE.

Denk niet aan wat er kan. Denk aan wat je wil en doe het gewoon. Vrijheid is geen geschenk. Het is een keuze.
De C 600 Sport Special Edition. Beheerst elke stad en biedt een wereld van mogelijkheden. De Special
Edition in Racingblue gecombineerd met stijlvol Saphirschwarz metallic is niet alleen comfortabel, maar
ook overtuigend sportief. Het zichtbare veerbeen en de sportuitlaat onderstrepen het dynamische karakter.
Daarnaast biedt het variabele opbergvak onder de buddyseat, in stilstand, ruimte aan twee helmen.
Meer informatie op bmw-motorrad.nl/c600sport
De C 650 GT Special Edition. De Special Edition in een combinatie van Ebenholz metallic en Monolith
metallic matt maakt altijd indruk wanneer plannen in daden worden omgezet. Met een motor, die zowel
voor lange afstanden als voor de stad perfect is afgestemd. De eenvoudige bediening en de vele comfortverhogende features zorgen voor een vrijheid als nooit tevoren. Meer informatie op bmw-motorrad.nl/c650gt

C 600 Sport Special Edition
Motor vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt lijnmotor
Cilinderinhoud 647 ccm
Vermogen 44 kW (60 pk) bij 7.500 t/min
Koppel 66 Nm bij 6.000 t/min
Aandrijving / secundaire overbrenging CVT-automaat / ketting in oliebad
Remmen voor / achter dubbele remschijven (∅ 270 mm) / enkele remschijf (∅ 270 mm)
Rijklaargewicht met volle tank 249 kg¹⁾
Zithoogte 800 mm
Special Edition inclusief buddyseat Sport, Akrapovič sportuitlaat
Kleuren Racingblue metallic matt/Saphirschwarz metallic
BMW Motorrad ABS standaard

C 650 GT Special Edition
Motor vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt lijnmotor
Cilinderinhoud 647 ccm
Vermogen 44 kW (60 pk) bij 7.500 t/min
Koppel 66 Nm bij 6.000 t/min
Aandrijving / secundaire overbrenging CVT-automaat / ketting in oliebad
Remmen voor / achter dubbele remschijven (∅ 270 mm) / enkele remschijf (∅ 270 mm)
Rijklaargewicht met volle tank 261 kg¹⁾
Zithoogte 805 mm
Special Edition inclusief bagagerek
Kleur Ebenholz metallic/Monolith metallic matt
BMW Motorrad ABS standaard

Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten./ 1) Volgens EU-richtlijn 93/93, d.w.z. met alle vloeistoffen en smeermiddelen en de bruikbare tankinhoud voor minstens 90% gevuld.

STAY TRUE
TO YOURSELF.

Sta voor waar je in gelooft. Laat zien wie je bent. Met jouw stijl. Op jouw motorfiets. Want je bent niet
geboren om mee te lopen, maar om voorop te lopen.

Dynamic collectie
Linkerpagina

T-shirt Dynamic, dames

Poloshirt Dynamic, heren
Sporttas Dynamic
Deze pagina

T-shirt S 1000 R, unisex
Jack Sport, dames

Jack Dynamic, heren
Sjaal Dynamic

STAY WHO YOU ARE:
AN ORIGINAL.

Volg altijd je eigen weg, niet die van een ander. Verander jezelf voor niets en voor niemand.
Alleen voor jezelf.

Roadster collectie
Deze pagina

Muts Roadster

Doek Roadster

T-shirt Happy Maker, dames
Rechterpagina

Shirt Roadster, heren
Sneaker Ride

Shirt Roadster, dames

BRING IT ON.

Doe het gewoon. Laat je door niets tegenhouden. Goed weer kunnen we niet garanderen. De juiste
uitrusting wel.

Helm GS
Sportieve en lichte endurohelm
Buitenschaal van 100% CFK (carbonvezel), gesegmenteerde binnenschaal van EPS
3-D dubbelglas vizier, anticondens en krasbestendig
Aerodynamisch geoptimaliseerd, effectief geventileerd
Endurobril GS
Perfect geventileerde offroad bril
Passend bij helm GS
Verstelbare, stabiele brilband
Motorpak GS Dry
Toerbestendig basis enduromotorpak, wind- en waterdicht
Cordura® 500 met actief ventilerende coating
NP2-protectoren
Lange ventilatie-ritssluitingen, op borst en rug, voor goede luchtcirculatie
Bagagerol
Waterdichte bagagerol
Buitenkant van duurzaam Tarpaulin
Bodem in textiel-look
Afneembare schouderriem, beklede handgrepen
Inhoud ca. 50 l

Motorfiets op de achtergrond: F 800 GS (Modeljaar 2014)

YOUR QUEST IS
FINDING YOUR OWN PATH
TO HAPPINESS.
Geluk is geen eindbestemming, maar een manier van reizen. Begin hier. Start de motor. En ga!

De BMW MOTORRAD DAYS 2015. De ultieme BMW Motorrad beleving tijdens het eerste weekend van
juli. Drie dagen vol shows, feesten, muziek en ontmoetingen voor jou en je gezin in de adembenemende
Alpen. Van 3 t/m 5 juli 2015 in Garmisch-Partenkirchen en met een warm-up party in het BMW Museum in
München op de donderdag ervoor. Meer informatie op bmw-motorrad.nl/motorraddays
TRAININGEN 2015. Verbeter jouw vaardigheden als motorrijder. De BMW trainingsfaciliteiten over de
hele wereld bieden alle mogelijkheden met alle denkbare faciliteiten.
Meer informatie op bmw-motorrad.nl/training
REIZEN 2015. Elk avontuur heeft een moedige persoon nodig die begint - en een ervaren metgezel die
met hem meegaat. Met de reispartners van BMW Motorrad ontdek je de hele wereld, verbreed je je vaardigheden als motorrijder en ‘ervaar’ je een complete serie BMW motoren die zijn afgestemd op de specifieke routes. Meer informatie op bmw-motorrad.nl/reizen
De BMW MOTORRAD GS TROPHY. Hier gaat het niet alleen om snelheid. Het gaat om samenwerking,
oriëntatie en individuele vaardigheden. Voor de teams die in 2015 meedoen aan de nationale voorrondes,
wachten meerdere etappes met verschillende moeilijkheidsgraden. De drie beste rijders per land rijden in
2016 de internationale GS Trophy. Meer informatie op bmw-motorrad.nl/gstrophy

NEVER LOSE
SIGHT OF
WHAT’S AHEAD.

Niet stoppen. Het leven heeft geen achteruit. Als je altijd blijft doen wat je altijd hebt gedaan,
zul je nooit weten welke avonturen voor je liggen. Ogen op de weg, handen aan het stuur. Geef
gas en laat de koppeling opkomen.

MAKE-LIFE-A-RIDE.NL

BMW Motorrad

bmw-motorrad.nl

MAAK UW DROOM
WERKELIJKHEID
MET 3EASY 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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