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2 INHOUD

Prijsinformatie en aanwijzingen:
De vermelde prijs is een adviesprijs af fabriek inclusief kosten rijklaar maken, incl. 21% btw. 

Alle prijsinformatie met betrekking tot de speciale uitrusting betreft adviesprijzen af fabriek, incl. 21% btw.  
Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in de fabriek.

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 kan indien gewenst worden gebruikt
 – = geen afbeelding

Afbeeldingen kunnen speciale uitrustingen bevatten.  
Verstralers voor zijn geschikt als mistlampen en mogen alleen onder  
slechte weersomstandigheden worden gebruikt. Nationale regelgeving kan van toepassing zijn. 
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. Meer informatie vindt u op bmw-motorrad.com/ecall

Of u nu sportieve bochten wilt nemen of ontspannen op reis wilt: de BMW S 1000 XR combi-
neert op spannende wijze de dynamiek van een sporter met het comfort van een touringmachine. 
Geniet daarnaast tijdens lange trajecten van de indrukwekkende 4-cilinder motor en het soepele 
onderstel. De van de S 1000 RR afgeleide 4-cilinder lijnmotor heeft een vermogen van 121 kW 
(165 pk) en zorgt met een koppel van 114 Nm voor superieure stuwkracht vanuit elke bocht. In 
combinatie met het standaard elektronische onderstel Dynamic ESA en de lichte standaard 
gietwielen overtuigt de lichte Adventure Sport Bike met een sportieve handling, een hoge doel-
gerichtheid en voorbeeldige rijstabiliteit bij elke snelheid. De perfecte mix van sportiviteit en 
comfort biedt dus zelfs in de standaarduitvoering genoeg rijplezier, zowel op bochtige openbare 
wegen als tijdens lange vakantieritten. Naast de uitgebreide standaarduitrusting met verstelbaar 
windscherm, vak voor tolkaarten, ledverlichting, TFT-display, Connectivity, geïntegreerde ontkop-
pelde kofferhouders, rijmodi Pro (RAIN, ROAD, DYNAMIC, DYNAMIC Pro), ABS Pro, HSC Pro, 
DTC, DBC en MSR biedt BMW Motorrad een unieke selectie aan speciale opties, pakketten en 
accessoires waarmee de BMW S 1000 XR nog gerichter afgestemd kan worden op dynamische 
bochten en reiservaringen.
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4 MODELKLEUREN 

BMW S 1000 XR
Racingred uni / wit-aluminium metallic NA5 / buddyseat zwart 

MODELKLEUREN
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BMW S 1000 XR
Lakkleur Icegrey uni N2H / buddyseat zwart 



6 BMW S 1000 XR

BMW S 1000 XR bestelnummer 0E41
Afbeeldingen kunnen speciale uitrustingen bevatten.

MOTOR/AANDRIJVING
• Vloeistof-oliegekoelde 4-cilinder 4-takt lijnmotor met twee 

bovenliggende nokkenassen
• DOHC-cilinderkop met 4 kleppen per cilinder 
• Cilinderinhoud: 999 cc
• Vermogen: 121 kW (165 pk) bij 11.000 t/min
• Koppel: 114 Nm bij 9250 omw./min
• Elektronische inspuiting in inlaattraject/ 

digitaal motormanagement: BMS-O
• E-Gas (Ride-by-Wire), elektronische gashendel
• 2 geregelde 3-wegkatalysatoren
• Uitlaatsysteem van edelstaal met compacte einddemper en 

akoestische klep
• Klauwgeschakelde zesversnellingsbak, in motorblok geïnte-

greerd
•  Oliebadkoppeling met meerdere schijven en anti-hopping-

functie en zelfversterking (vermindert de handkracht met 25%) 
• Kettingaandrijving
• Voldoet aan emissienorm Euro 5

AFMETINGEN/GEWICHT
• Lengte: 2.333 mm
• Hoogte (zonder spiegels, standaard windscherm onderste 

positie): 1.411 mm
• Breedte basismodel:  850 mm 

(met handbescherming / met koffers): (917 mm / 967 mm)
• Wielbasis: 1.552 mm
• Drooggewicht:  205 kg

Leeggewicht zonder bedrijfsstoffen en zonder accu:
• Rijklaargewicht met volle tank:  226 kg

Volgens EU-richtlijn 168/2013, d.w.z. met alle vloeistoffen en smeermiddelen, 
met standaarduitrusting en de bruikbare tankinhoud voor minstens 90% gevuld.

• Max. toelaatbaar totaalgewicht: 450 kg
• Max. belading bij standaarduitrusting: 224 kg
• Tankinhoud (waarvan reserve): ca. 20 l (ca. 4 l)

PRESTATIES/VERBRUIK
• Topsnelheid:  hoger dan   

 200 km/u
• Verbruik per 100 km conform WMTC:  6,2 l
• CO2-uitstoot conform WMTC:  144 g/km
• Brandstof: Super(plus) euro loodvrij 98 (RON), E5 

STANDAARDUITRUSTING
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RIJWIELGEDEELTE
• BMW Motorrad Race-ABS (deel-integraal) met ABS Pro in de 

rijmodi RAIN, ROAD en DYNAMIC 
• Dynamische tractiecontrole (DTC) met 6-assige sensorclus-

ter, overhelsensoren en DTC-wheeliefunctie
• Aluminium brugframe in BMW “Flex Frame”-architectuur 
• Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) met hand-

matige belastingselectie (dempingsmodus ROAD, regelbe-
reik met aanzienlijk grotere spreiding tussen sportprestaties 
en prestaties op lange afstanden) 
 –  Upside-down telescoopvork (ø 45 mm) met stuurdemper 

voor, trek- en drukstanden elektronisch geregeld (veeruit-
slag 150 mm, bij verlaging van 120 mm) 

 –  Aluminium tweezijdige swingarm met centraal geplaatst 
veerbeen, veervoorspanning en trek- en drukstanden elek-
tronisch geregeld (veeruitslag 150 mm, bij verlaging van 
120 mm)

• Dubbele remschijf met radiaal geplaatste remklauw met 4 
zuigers, voor (∅ 320 mm, remschijf 4,5 mm dik)

• Enkele schijfrem achter (Ø 265 mm),  
zwevende remklauw met 2 zuiger

• Stuur 850 mm breed met bidirectionele stuurontkoppeling
• Aluminium gietwielen (120/70 ZR 17 voor, 190/55 ZR 17 ach-

ter)

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
• LED-koplamp (dimlicht/grootlicht)
• TFT-display met BMW Motorrad Connectivity (incl. pijlnavi-

gatie) en boordcomputer (Pure Ride Screen en een Core 
Screen met weergaven voor overhelling, vertraging en tractie) 1 
Multifunctioneel instrumentenpaneel, bedienbaar via de Multi-Controller, met 
6,5" full-colour TFT-display en media- en telefoonfuncties.  
Kleurendisplay met hoge resolutie en innovatieve weergave van voertuiggege-
vens en media-informatie. 
Intuïtieve, functionele Multi-Controller voor de bediening van alle beschikbare 
voertuigfuncties (afhankelijk van de gekozen speciale uitrusting). 
Meer informatie en basisnavigatie via BMW Motorrad  
Connected App. 

• Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
• Valsensor
• 12V-contactdoos 
• Alarmknipperlichten
•  LED-richtingaanwijzers met comfortfunctie, LED-achterlicht 

met dynamisch remlicht en LED-richtingaanwijzers achter tot 
één eenheid gecombineerd

* Algemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 

1 Helm met BMW Motorrad communicatiesysteem en smartphone nodig (apart 
verkrijgbaar). Er ontstaan eventueel kosten in verband met uw mobiele data-abon-
nement. Meer informatie over data- en roamingtarieven krijgt u bij uw mobiele 
provider. Telefonie (HFP), Mediaplayer (A2DP en AVRCP) en navigatie (SPP/iAP) 
worden door de meeste nieuwere smartphones ondersteund. De BMW Motorrad 

Connected App werkt op Apple iOS- of Android-apparaten met actuele bestu-
ringssysteemsoftware. Type en omvang van de navigatie zijn afhankelijk van zo-
wel de technische omgeving als het apparaat van de gebruiker.  
De navigatie blijft als onderdeel van de BMW Motorrad Connected App bruikbaar 
tot 3 jaar na de datum van afgifte van het eerste verstrekte kentekenbewijs, zo-
lang BMW Motorrad kaartgegevens en navigatiediensten van derden ontvangt.  
Meer details vindt u op www.bmw-motorrad.com/connectivity

UITRUSTING
•  Rijmodi Pro 

met ABS Pro, dynamische tractiecontrole (DTC), Hill Start Control Pro 
(hellingassistent), MSR (motorsleepmomentregeling) en de dynamische remas-
sistent DBC in de rijmodi RAIN, ROAD, DYNAMIC evenals de volledig configu-
reerbare rijmodus DYNAMIC Pro (zie gedetailleerde informatie)

• Windscherm met één hand in twee standen instelbaar
• Eendelige buddyseat met opdruk op achterste deel (zithoog-

te: 840 mm / binnenbeencurve: 1.880 mm)
• Geïntegreerde, ontkoppelde kofferhouder van magnesium
• Eén-sleutelsysteem voor alle sloten
• Voetsteunen en handgrepen voor duopassagier
• Rem- en koppelingshendel instelbaar
• Instructieboekje en boordgereedschap 

 

BIJZONDERHEDEN
• MSR (motormomentsleepregeling)
• Hill Start Control Pro (hellingassistent)
• Opbergvak onder de buddyseat en vak voor tolkaarten op de 

tank 
 

KLEUREN
• BMW S 1000 XR   

Lakkleur Icegrey uni N2H / buddyseat zwart /  
vorkbinnenpoot goud geëloxeerd / velgen Night black

• BMW S 1000 XR   
Lakkleur Racingred uni / wit-aluminium metallic NA5 / bud-
dyseat zwart / vorkbinnenpoot goud geëloxeerd /  
velgen Night black / kuipdelen zijkant in  
wit-aluminium metallic mat / meerdelig Tape-design

Prijs:
BMW S 1000 XR  € 20.552,00

GEDETAILLEERDE INFORMATIE RIJMODI PRO
Met de standaard rijmodi Pro (RAIN, ROAD, DYNAMIC, DYNA-
MIC PRO) kan het karakter van de machine naargelang de situa-
tie bliksemsnel aangepast worden. Een plotselinge regenbui? 
Met één druk op de knop wisselt u naar de RAIN-modus. Het Dy-
namic ESA-onderstel dempt zachter, de hellingshoekafhankelij-
ke systemen DTC en ABS Pro houden rekening met de vermin-
derde grip, de gasaanname wordt zachter en ook de andere 
regelsystemen zorgen voor maximale stabiliteit. Omgekeerd 
biedt DYNAMIC PRO alle fans van trackdays talrijke, eenvoudig 
te begrijpen instelmogelijkheden. Bovendien maakt HSC Pro 
het mogelijk om comfortabel een berg op te rijden, de motor-
sleepmomentregeling MSR zorgt voor extra veiligheid op glib-
berige ondergronden en DBC ondersteunt bij noodstops.



8 SPECIALE UITRUSTING 

BMW S 1000 XR
Racingred uni / wit-aluminium metallic NA5 / buddyseat zwart 

UITRUSTINGSPAKKETTEN OPTIONEEL  EURO*

TOERPAKKET  SU-nr. 233  € 509,00
• Voorbereiding voor  

navigatietoestel SU-nr. 272 € 176,00
• Handbescherming SU-nr. 589 € 100,00
• Middenbok SU-nr. 636 € 136,00
• Bagagerek SU-nr. 665 € 147,00
(Prijsvoordeel: € 50,00)

SPECIALE UITRUSTING

UITRUSTINGSPAKKETTEN OPTIONEEL  EURO*

DYNAMIEKPAKKET  SU-nr. 235 € 1.464,00
• Dynamic ESA (Electronic  

Suspension Adjustment) SU-nr. 19C € 330,00
(zie speciale uitrusting voor details)

• Schakelassistent Pro  
(met tussengasfunctie) SU-nr. 222 € 342,00

• Keyless Ride  SU-Nr. 193 € 306,00
• Cruise control SU-nr. 538 € 407,00
• Handvatverwarming SU-nr. 519 € 260,00
(Prijsvoordeel: € 181,00)
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SPECIALE UITRUSTING OPTIONEEL  EURO* 

• Vermogensreductie 
79 kW (107 pk) SU-nr. 703 0,– 

• Lage buddyseat berijder 
(zithoogte: 820 mm /  
binnenbeencurve: 1.867 mm) SU-nr. 776  0,–

• Hoge buddyseat (zithoogte: 860 mm /  
binnenbeencurve: 1.911 mm) SU-nr. 792  0,–

• Dynamic ESA Pro  
(Electronic Suspension Adjustment) SU-nr. 19C € 330,00
Dynamic ESA Pro (Electronic Suspension Adjustment) biedt een tweede dem-
pingsmodus DYNAMIC en automatische rijstandaanpassing.

• RDC (bandenspanningscontrole) SU-nr. 530 € 271,00
• Cruise control SU-nr. 538 € 407,00
• LED-verstralers SU-nr. 562 € 413,00
• Schakelassistent Pro  

(met tussengasfunctie) SU-nr. 222 € 342,00
• Windscherm hoog SU-nr. 553 € 159,00
• Verlagingset (zithoogte: 790 mm /  

binnenbeencurve: 1.809 mm) SU-nr. 499  € 241,00
Omvat SU-nr. 776 “Lage buddyseat”.

• Headlight Pro  SU-nr. 219  € 342,00 
– adaptieve bochtverlichting 
–  iconische LED-lichtelementen voor stadslicht en  

dagrijverlichting
• Handvatverwarming  SU-nr. 519 € 260,00
• Voorbereiding voor  

navigatietoestel SU-nr. 272 € 176,00
• Handbescherming SU-nr. 589 € 100,00
• Bagagerek SU-nr. 665 € 147,00
• Middenbok SU-nr. 636 € 136,00
• Designoptie wielen (rode bies op  

standaard zwarte velgen) SU-nr. 276 € 123,00
• Keyless Ride  

(toegang zonder sleutel) SU-nr. 193 € 306,00
• Diefstalalarmsysteem SU-nr. 603 € 271,00
• Intelligente noodoproep  SU-nr. 6AC € 372,00

De intelligente noodoproep neemt bij een ongeval automatisch contact op met 
het BMW callcenter om de reddingsoperatie zo snel mogelijk in gang te zetten.  
Daarbij wordt de positie van het voertuig doorgegeven en indien mogelijk een 
eerste gesprek met het slachtoffer tot stand gebracht. Het systeem kan ook 
handmatig worden geactiveerd om bijv. andere verkeersdeelnemers te helpen. 

 

Vermogensreductie, buddyseatvarianten, Dynamic ESA Pro,  
RDC (bandenspanningscontrole), cruise control, LED-verstralers, 
schakelassistent Pro, windscherm hoog, handvatverwarming, 
voorbereiding voor navigatietoestel, handbescherming, bagage-
rek en diefstalalarmsysteem kunnen ook achteraf als originele 
BMW Motorrad Accessoires worden aangebracht.

* Algemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 
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M, het DNA van de motorsport – sinds 1972. Wat tot nu toe in het BMW automobielsegment steeds opnieuw voor highlights in de 
racesport en op straat gezorgd heeft, is sinds modeljaar 2019 ook bij motorfietsen van BMW terug te vinden. M staat voor een fi-
losofie en een duidelijke boodschap: kracht, passie, plezier aan topprestaties en exclusiviteit. M laat de harten van racers en motor-
rijders met sportieve ambities sneller kloppen, omdat u hiermee altijd één wiellengte voorligt op de rest. De hier voorgestelde M fa-
brieksopties kunnen ook achteraf als originele BMW Motorrad accessoires gemonteerd worden. Meer informatie hierover op de 
volgende pagina’s.

M FABRIEKSOPTIES

M FABRIEKSOPTIES 11

* Algemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2.

De afbeelding op pagina 10 toont geen M fabrieksopties. 

Elegant, sportief en bijzonder licht: Met het exclusieve carbon-
pakket kan het dynamische karakter van de Adventure Sport Bike 
visueel extraopgewaardeerd worden. De hoogwaardige aan-
bouwdelen van GVK zien er daarbij niet alleen perfect uit, het 
lichte hightech materiaal voldoet daarbij tevens aan de hoogste 
eisen op het gebied van prestaties, exclusiviteit en individualiteit. 
Het pakket omvat kuipzijdelen en spatborden van carbon (GVK), 
waarbij het achterste spatbord van een geïntegreerde carbon 
kettingbeschermer voorzien is. 

Het voorste spatbord vermindert ongeveerde massa’s aanzien-
lijk ten opzichte van de standaard. De lichte en robuuste onder-
delen van koolstofvezelversterkte kunststof zijn verzegeld met 
een uv-bestendige hoogglanslak en voldoen aan de hoogste ei-
sen van BMW Motorrad. 

Prijs:
Carbonpakket SA-nr. 79A € 2.006,00*

M GESMEDE VELGEN

 
De zwart geëloxeerde M gesmede velgen verminderen de middelpuntvliedende 
krachten en verhogen daarmee de wendbaarheid. Met remschijven van 5 mm voor 
bieden ze de beste remprestaties – zowel op het circuit als in het straatverkeer.
Niet mogelijk i.c.m. SU-nr. 276 “Designoptie wielen”.

Prijs:
M gesmede velgen SU-nr. 79F € 1.522,00*
(Banden: 120/70 ZR 17 voor, 190/55 ZR 17 achter)

M LIGHTWEIGHT ACCU

Veel vermogen, weinig gewicht: De hoog-
waardige M Lightweight accu met de 
modernste lithium-ionentechnologie is 
maar liefst 2,9 kg lichter dan de stan-
daard ingebouwde accu. De perfecte 
starthulp voor ambitieuze rijders die elke 
gram op hun machine willen optimalise-
ren. De lithium-ionenaccu vermindert niet 
alleen voelbaar het totaalgewicht van de 
bike, maar gaat in vergelijking met stan-
daard loodzuuraccu’s ook ongeveer zes 
keer zo lang mee.

Prijs:
SU-nr. 53B € 230,00*

CARBONPAKKET



12 M PERFORMANCE PARTS

1 M asprotectoren 2 M motorprotector links

3 M voetsteunen voor berijder 4 M voetsteunen voor passagier 5 M carbon motorbeschermbeugel

ACCESSOIRES

M VOETSTEUNEN VOOR BERIJDER/PASSAGIER

De M voetsteunen benadrukken de dynamische uitstraling en 
combineren ergonomie en sportiviteit van het hoogste niveau. 
Naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 3e kwartaal van 2020.

Prijs:
3 M voetsteunen voor berijder (links en rechts) € 250,00
 (+) Aanbouwdelen n.n.b.
4 M voetsteunen voor passagier (links en rechts) € 224,00
 (+) Aanbouwdelen n.n.b.

M CARBON MOTORBESCHERMBEUGEL

De hoogwaardige M carbon motorbeschermbeugels zijn net zo 
stabiel als staal, maar wegen slechts 590 g per zijde. Het mate-
riaal maakt een slanke, in het voertuig geïntegreerde vormge-
ving met aerodynamische dwarsdoorsnede mogelijk. Het unie-
ke hightech onderdeel combineert daardoor een sportieve 
uitstraling met een hoge bescherming, zonder in te hoeven 
boeten aan karakter of grondspeling. 
montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren. 
Niet mogelijk in combinatie met LED-verstralers.

Prijs:
5 M Carbon motorbeschermbeugel (links en rechts)  € 968,00
 (+) Aanbouwdelen € 86,00

M GESMEDE VELGEN

Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar (voor details en afbeeldingen zie pag. 11). 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren. 
In combinatie met RDC is extra bevestigingsmateriaal nodig.

Prijs:
– M gesmede velgen (voor en achter) € 1.774,00
 (+) Aanbouwdelen vanaf € 1.197,00

M ASPROTECTOREN/ M MOTORPROTECTOR LINKS

De M asprotectoren van zeer slijtvast kunststof beschermen de 
vork en swingarm betrouwbaar tegen krassen bij vallen. 
De M motorprotector met verwisselbaar kunststof pad be-
schermt de motor tegen direct schuren over het asfalt.

Prijs:
1 M asprotectoren (voor en achter) € 176,00
2 M motorprotector links € 111,00
 (+) Aanbouwdelen n.n.b.
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6 M carbon kuipzijdelen

9 M kettingspanner

7 M carbon instrumentenpaneelbekle-
ding

10  M kettingspanner met montagestan-
daardbevestiging

8 M carbon afdekking contactslot

M KETTINGSPANNER

De uit een zeer sterke aluminium legering gefreesde en twee-
voudig geëloxeerde M kettingspanner met of zonder montage-
standaardbevestiging geeft de motorfiets een zeer sportief ka-
rakter.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

Prijs:
9 M kettingspanner € 102,00
10 M kettingspanner met  

montagestandaardbevestiging € 243,00

M BUDDYSEAT BERIJDER SPORT

De M buddyseat berijder Sport met antislipbekeding biedt 
meer grip en ondersteunt een sportieve rijstijl.
Informatie over de montage vindt u in de handleiding.

Prijs:
11 M buddyseat berijder Sport € 397,00

M CARBON ONDERDELEN

M Carbon onderdelen stralen topprestaties uit: chique, sportief, 
exclusiefen tevens stoer; elk deel is een meesterwerk op zich. Wie 
perfectie zoekt, heeft het nu gevonden. Onderdelen van carbon – 
het ultieme lichte materiaal – combineren een chique uitstraling 
met hightech kennis en onderstrepen op indrukwekkende wijze 
de compromisloze sportiviteit van de BMW S 1000 XR.
Spatborden, kuipzijdelen en kettingbeschermer tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar 
(voor meer afbeeldingen zie pag. 11). 
Spatborden, instrumentenpaneelbekleding en afdekking voor het contactslot:  
Kuipzijdelen: montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad 
dealer laten uitvoeren. 
M carbon voorspatbord naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 3e kwartaal van 
2020. 

Prijs:
– M carbon voorspatbord  n.n.b.
– M carbon achterspatbord met kettingbeschermer  € 352,00
6 M carbon zijkuipdeel (links en rechts) € 1.068,00
7 M carbon instrumentenpaneelbekleding  

(links en rechts)  € 412,00
 (+) Aanbouwdelen € 4,00
8 M carbon afdekking contactslot  € 206,00
 (+) Aanbouwdelen € 4,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 

11 M buddyseat berijder Sport



14 M PERFORMANCE PARTS / OPBERGRUIMTE

TOERKOFFERS

De hoogwaardige toerkoffers met harde schaal bieden met een 
inhoud van ca. 30 liter meer dan voldoende ruimte voor bagage 
of een motorhelm. De waterdichte koffers zijn afsluitbaar en zijn 
de perfecte begeleider voor korte of langere trips. De hand-
greep met vergrendelingsfunctie vergemakkelijkt de handling, 
elastische riemen binnenin scheppen orde en zorgen ervoor dat 
de voorwerpen veilig op hun plek blijven. En omdat de deksel 
zeer ver geopend kan worden, kan de koffer zeer eenvoudig be-
laden worden. De koffer kan naar wens met gegronde of ge-
kleurde kofferafdekkingen verfraaid worden. Een BMW embleem 
maakt de harmonische uitstraling compleet. Een praktische op-
tie is de waterdichte binnentas, die perfect is afgestemd op de 
toerkoffer.
De afbeelding op deze pagina toont de toerkoffer in Racingred uni.

Prijs:
– Toerkoffer links en rechts, elk ca. 30 l  
 – Blackstorm metallic vanaf € 432,00
 – Racingred uni vanaf € 412,00
 (+) Aanbouwdelen n.n.b.
1 Binnentas voor zijkoffer links € 77,00
1 Binnentas voor zijkoffer rechts € 77,00

M LIGHTWEIGHT ACCU

Veel vermogen, minder gewicht – de M Lightweight accu met 
de modernste lithium-ionentechnologie is met 1.288 g maar 
liefst 2.000 g lichter dan de standaard accu.
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar (afbeelding zie pag. 11). 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

Prijs:
– M Lightweight accu € 204,00

Raadpleeg voor informatie over beperkingen van de snelheid en de belading de 
handleiding.

15

4 Binnentas voor topcase klein

2 Topcase klein, 30 l 3 Rugkussen voor topcase klein

BAGAGEREK

Op het stevige bagagerek van gepoedercoat gegoten alumini-
um kunnen een topcase of andere bagagestukken stevig wor-
den bevestigd.
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

Prijs:
– Bagagerek € 207,00
 (+) Aanbouwdelen € 71,00

TAS VOOR BAGAGEREK

De tas voor het bagagerek heeft een waterdicht hoofdvak en 
biedt met een inhoud van 4,5 liter voldoende ruimte voor een 
dagtocht of een rit naar het werk. Hierdoor is de tas een handi-
ge aanvulling op of een praktisch alternatief voor de tankrugzak. 
De aan drie zijden aangebrachte ritssluiting maakt een snelle 
toegang tot de inhoud van de tas mogelijk en dankzij de draag-
greep kan de tas eenvoudig worden gedragen.
Alleen in combinatie met bagagerek.

Prijs:
5 Tas voor bagagerek, 4,5 l € 103,00

TOPCASE KLEIN, 30 L EN RUGKUSSEN

De hoogwaardige, waterdichte kunststof topcase met gelakt 
deksel en een inhoud van 30 liter biedt voldoende ruimte voor 
een helm. Het comfortabele rugkussen voor de kleine topcase 
zorgt voor meer comfort voor de duopassagier, zowel tijdens 
korte ritten als tijdens lange tochten. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren. 
Topcase klein alleen in combinatie met bagagerek.

Prijs:
2 Topcase klein, 30 l 
 – Blackstorm metallic vanaf € 398,00
2 – Racingred uni vanaf € 392,00
 – gegrond vanaf € 359,00
3 Rugkussen voor topcase klein € 68,00

BINNENTAS VOOR TOPCASE KLEIN

De op maat gemaakte binnentas voor de topcase schept orde 
in de bagage en vergemakkelijkt het in- en uitladen.

Prijs:
4 Binnentas voor topcase klein € 67,00

5 Tas voor bagagerek

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 

1 Binnentassen voor zijkoffers 
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1 Tanktas groot 2 Tanktas klein 3 Softbag groot 

4 Softbag klein

SOFTBAG GROOT/SOFTBAG KLEIN

De softbags met waterdicht hoofdvak en waterafstotende  
buitenvakken bieden variabele opbergruimte.  
De gevoerde draaggreep en de schouderband vergemakkelijken 
het dragen. De tassen worden aan de motorfiets bevestigd 
door middel van kliksluitingen en draagriemen die in lengte  
verstelbaar zijn.

Prijs:
3 Softbag groot, 50 l – 55 l € 202,00
4 Softbag klein, 30 l – 35 l € 150,00

BAGAGEROL ATACAMA

De bagagerol Atacama is gemaakt van een robuuste materiaal-
mix en overtuigt met slimme details en een inhoud van 40 liter. 
Naast de waterdichte binnentas bieden diverse opbergvakken 
extra ruimte. Het veelzijdige bevestigingsconcept, de drie 
draaggrepen en de rugtasfunctie zorgen voor stevige bevestiging 
en praktische hantering.

Prijs:
5 Bagagerol Atacama, 40 l € 271,00
6 Spanband voor bagagerol Atacama, afsluitbaar  € 51,00

TANKTAS GROOT

De grote tanktas van zeer robuust polyester biedt slimme  
details en de inhoud is indien gewenst uit te breiden van 11 liter 
naar een inhoud van 16 liter.
Naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 1e kwartaal van 2020. 

Prijs:
1 Tanktas groot, 11 l – 16 l € 218,00
 (+) Aanbouwdelen € 30,00

TANKTAS KLEIN

De kleine tanktas heeft een inhoud van 5,5 liter en een water-
dichte binnentas. Dit maakt de tas perfect voor korte ritten.
Naar verwachting verkrijgbaar vanaf het 1e kwartaal van 2020. 

Prijs:
2 Tanktas klein, 5,5 l € 124,00
 (+) Aanbouwdelen € 30,00

5 Bagagerol Atacama

Raadpleeg voor informatie over beperkingen van de snelheid en de belading de 
handleiding.
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10 Set opbergtassen8 Tas voor smartphone 9 Opvouwbare rugzak

6 Spanband voor bagagerol Atacama,  
afsluitbaar

OPVOUWBARE RUGZAK

De lichte, opvouwbare rugzak is handig wanneer u onderweg 
ineens meer opbergruimte nodig hebt. De rugzak kan onder de 
buddyseat worden opgeborgen.

Prijs:
9 Opvouwbare rugzak, 12 l € 15,00

SET OPBERGTASSEN

De handige set opbergtassen zorgt voor orde in de koffer van 
BMW Motorrad. De set bestaat uit vijf tassen in drie maten en 
een waszak.

Prijs:
10 Set opbergtassen € 34,00

BAGAGEROL

De waterdichte bagagerol met grote opening is universeel  
inzetbaar en heeft een inhoud van 50 liter.  
De binnentas met ritssluiting en het kleine net aan de buitenkant 
bieden ruimte voor kleinere spullen. De afneembare schouder-
band en de gevoerde draaggrepen vergemakkelijken het dragen 
van en naar de motorfiets. 

Prijs:
7 Bagagerol, 50 l € 158,00

TAS VOOR SMARTPHONE

In de gevoerde, waterdichte smartphonetas kunnen smartphones 
veilig opgeborgen en tijdens het rijden opgeladen worden.

Prijs:
8 Tas voor smartphone € 21,00

7 Bagagerol

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 
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3 Windscherm getint 4 Kuipruit hoog 5 Windscherm hoog getint

2 Buddyseat laag

COMFORT-BUDDYSEAT

De comfort-buddyseat biedt dankzij een extra voering voelbaar 
meer zitcomfort en daarmee nog meer moeiteloze kilometers 
voor rijder en bijrijder. De hoogwaardige stoere lederen bekle-
ding en de opvallende opschriften XR en HEATREFLECT zorgen 
voor een exclusieve look.
Informatie over de montage vindt u in de handleiding.

Prijs:
– Comfort-buddyseat € 437,00 

(zithoogte: 850 mm / binnenbeencurve: 1.899 mm)
 (+) Aanbouwdelen n.n.b.

WINDSCHERM GETINT

Het getinte windscherm onderstreept het sportieve karakter 
van de motorfiets. De krasvaste coating zorgt voor permanente 
transparantie. Afmetingen en vorm zijn identiek aan de stan-
daarduitvoering, het windscherm overtuigt daarom ook met 
een goede bescherming tegen weer en wind.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

Prijs:
3 Windscherm getint € 273,00
 (+) Aanbouwdelen n.n.b.

TANKPAD

Het tankpad in meerkleurig BMW design beschermt de tank op 
betrouwbare wijze tegen krassen en onderstreept de sportieve 
look van de machine. Het opschrift “XR” zet een extra individu-
eel accent. Het pad van uv-bestendig PU-materiaal is zelfkle-
vend en kan nauwkeurig op de tank aangebracht worden.

Prijs:
– Tankpad € 51,00
 (+) Aanbouwdelen n.n.b.

HOGE OF LAGE BUDDYSEAT

De hoge buddyseat biedt met een zithoogte van 860 mm voel-
baar meer zitcomfort, met name voor lange rijders.
De 20 mm lagere buddyseat vergemakkelijkt het op- en afstap-
pen en verbetert de bereikbaarheid van de grond.
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Informatie over de montage vindt u in de handleiding.

Prijs:
1 Buddyseat hoog € 397,00 

(zithoogte: 840 mm / binnenbeencurve: 1.911 mm)
2 Buddyseat laag € 397,00 

(zithoogte: 820 mm / binnenbeencurve: 1.867 mm)
 (+) Aanbouwdelen n.n.b.

1 Buddyseat hoog
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6 Windscherm laag 

7 Windscherm laag getint

UITBREIDINGSSETS 

Uitbreidingssets zijn technische speciale uitrustingen die ook 
op verzoek achteraf kunnen worden aangebracht.
• De handvatverwarming houdt handen en vingers ook op kou-

dere of regenachtige dagen aangenaam warm en zorgt op 
die manier voor meer comfort en extra veiligheid.

• De elektronische cruise control kan vanaf 30 km/u worden 
geactiveerd en houdt de rijsnelheid constant. 

• De schakelassistent Pro maakt comfortabel op- en terug-
schakelen mogelijk, zonder de koppelingshendel te gebrui-
ken.

Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

Prijs:
– Uitbreidingsset handvatverwarming € 248,00
 (+) Aanbouwdelen vanaf € 214,00
– Uitbreidingsset cruise control € 357,00
– Uitbreidingsset schakelassistent Pro € 499,00
 (+) Aanbouwdelen € 43,00

WINDSCHERM HOOG HELDER / GETINT

Het krasvast gecoate windscherm is hoger en breder dan de 
standaarduitrusting en beschermt de bestuurder aanzienlijk be-
ter tegen weer en wind.
Het hoge windscherm is tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

Prijs:
4 Windscherm hoog  € 231,00
5 Windscherm hoog getint € 273,00

WINDSCHERM LAAG HELDER / GETINT

Het lage windscherm is ongeveer 125 mm korter dan het stan-
daard windscherm en benadrukt de sportieve uitstraling van de 
motorfiets. Met krasvaste coating voor duurzame transparantie.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

Prijs:
6 Windscherm laag  € 211,00
7 Windscherm laag getint € 243,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 
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gelijk via de Multi-Controller op het stuur. Wie gekozen heeft 
voor de vooraf geïnstalleerde kaartgegevens, is dankzij de le-
venslange gratis kaartupdates altijd up-to-date. 
Alleen in combinatie met de navigatievoorbereiding.

Prijs:
1 BMW Motorrad Navigator VI € 854,00
1 BMW Motorrad Navigator VI  

(zonder kaartgegevens) € 759,00

UITBREIDINGSSET NAVIGATIEVOORBEREIDING

De uitbreidingsset omvat de navigatievoorbereiding met hou-
der en Mount Cradle voor het navigatietoestel.
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

Prijs:
2 Uitbreidingsset navigatievoorbereiding € 219,00
 (+) Aanbouwdelen vanaf n.n.b.

Met de multifunctionele Navigator VI wordt het plannen van 
routes kinderspel. Het systeem met 16 GB flashgeheugen en een 
vijf inch groot touchscreen wijst altijd de goede weg. Dankzij het 
circulaire polarisatiefilter (CPOL) is het waterdichte display zelfs 
bij direct invallend zonlicht uitstekend afleesbaar. Het scherm met 
hoge resolutie in een smartphone-achtige behuizing levert alle be-
langrijke informatie en zorgt in elke situatie voor het benodigde 
overzicht. De tal van extra functies maken een spannende bele-
venis van het plannen en van de tocht. Zo zijn routes volgens 
persoonlijke voorkeuren in te stellen om te kunnen genieten van 
ritten op bochtige en verkeersarme secundaire wegen. In een 
onbekende omgeving kan de optie “Rondreis” worden gebruikt, 
die ervoor zorgt dat u aan het einde van de rit weer bij het 
startpunt uitkomt. Dankzij de Bluetooth-koppeling met het 
communicatiesysteem van BMW Motorrad en de optionele 
Smartphone Link-app kunt u ook onderweg gebruikmaken van 
multimedia: navigatie-instructies, telefoongesprekken, het 
streamen van muziek en het opvragen van weersvoorspellingen 
of file-informatie zijn daarmee geen probleem. Met de voorbe-
reiding voor de navigatie staan nog meer functies ter beschik-
king, zoals “Mijn motorfiets”. De bediening is eventueel ook mo-

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

1 BMW Motorrad Navigator VI 2 Uitbreidingsset navigatievoorbereiding

4 BMW Motorrad dual-USB-lader3 Carkit voor  
BMW Motorrad Navigator VI
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USB-POORTEN

Met de BMW Motorrad dual-USB-oplader kunnen tijdens het 
rijden twee mobiele apparaten comfortabel via de 12V-contact-
doos van de motorfiets worden opgeladen. 
Met de optionele BMW adapterkabels kunt u mobiele apparaten 
tijdens het rijden probleemloos aan de BMW dual-USB-lader 
opladen.
BMW adapterkabel alleen in combinatie met dual-USB-lader; alleen laadfunctie, 
geen multimediafunctie.

Prijs:
4 BMW Motorrad dual-USB-lader met kabel, 60 cm € 45,00
4 BMW Motorrad dual-USB-lader met kabel, 120 cm € 45,00
– BMW adapterkabel voor micro-USB € 21,00
– BMW adapterkabel voor Apple iPhone/iPod € 37,00
– BMW adapterkabel voor USB-type-C € 40,00

CARKIT VOOR BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Als u niet met de motor op pad gaat, kunt u de BMW Motorrad 
Navigator VI dankzij de carkit ook heel eenvoudig in de auto 
gebruiken.

Prijs:
3 Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI € 101,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 
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UITBREIDINGSSET LED-VERSTRALERS

De krachtige LED-verstralers zorgen bij slechte zichtomstandig-
heden dankzij uitgebreide verlichting voor het nodige zicht en 
vormen daardoor een perfecte aanvulling op de koplamp. De 
LED-technologie garandeert een vrijwel onverslijtbare werking.
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren. Niet mogelijk in combinatie met motorbeschermbeugels.

Prijs:
3 Uitbreidingsset LED-verstralers € 32,00
 (+) Aanbouwdelen € 45,00

UITBREIDINGSSET ESA PRO

Dynamic ESA Pro regelt de demping en veervoorspanning van 
de veerpoot automatisch afhankelijk van de rijtoestand en bela-
ding.
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

Prijs:
– Uitbreidingsset ESA Pro n.n.b.

RADIATORAFDEKKING

De hoogwaardige radiatorafdekking van BMW Motorrad be-
schermt de radiateur op het circuit tegen bandenslijtage en 
schade door steenslag. De tweedelige afdekking van polyamide 
is op maat gemaakt voor de bovenste waterkoeler en de onder-
ste oliekoeler en past zich dankzij zijn vorm perfect aan de ae-
rodynamica van de motorfiets aan.

Prijs:
1 Radiatorafdekking € 50,00

UITBREIDINGSSET HANDBESCHERMING

De handbescherming van slagvast kunststof beschermt de han-
den niet alleen tegen weer en wind, maar offroad ook tegen 
steenslag en takken.
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 

Prijs:
2 Uitbreidingsset handbescherming € 117,00

1 Radiatorafdekking 2 Uitbreidingsset handbescherming 3 Uitbreidingsset LED-verstralers

4 Remschijfslot met diefstalalarmsysteem 5 Beschermfolie voor 6,5 inch  
TFT-display

23

UITBREIDINGSSET RDC

De bandenspanningscontrole (RDC) kan achteraf worden inge-
bouwd door middel van een stuurapparaat. De RDC geeft de 
huidige bandenspanning betrouwbaar weer en waarschuwt de 
berijder tijdig als de bandenspanning laag is. De meldingen 
worden door de boordcomputer in de cockpit weergegeven.
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

Prijs:
– Uitbreidingsset RDC € 247,00
 (+) Aanbouwdelen € 146,00

BESCHERMFOLIE VOOR 6,5 INCH TFT-DISPLAY

De beschermfolie beschermt het 6,5 inch grote TFT-display te-
gen vuil, steenslag en beschadigingen. Het geharde glas heeft 
een ontspiegeld en antireflecterend oppervlak, waardoor het 
TFT-display uitstekend kan worden afgelezen. Met opschrift 
“BMW Motorrad”.

Prijs:
5 Beschermfolie voor 6,5 inch TFT-display € 45,00

EHBO-SET

De uitgebreide, grote EHBO-set van BMW Motorrad voldoet aan 
de DIN-norm voor verbanddozen voor motorfietsen en mag in 
geen enkele motorfiets ontbreken. De compacte, kleine EH-
BO-set van BMW Motorrad past in iedere motorfiets en bevat 
een basisuitrusting voor het verzorgen van kleine verwondin-
gen.

Prijs:
– EHBO-set, groot € 24,00
– EHBO-set, klein € 11,00

UITBREIDINGSSET DIEFSTALALARMSYSTEEM

Het diefstalalarmsysteem reageert middels een duidelijk hoor-
baar geluidssignaal en knipperende alarmlichten op veranderin-
gen van de positie en op trillingen. 
Tevens verkrijgbaar als speciale uitrusting. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren. 

Prijs:
– Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem € 283,00

REMSCHIJFSLOT MET DIEFSTALALARMSYSTEEM

Dubbele bescherming tegen diefstal: het remschijfslot met dief-
stalalarmsysteem is de ideale bescherming tegen diefstal voor 
onderweg. Het slot van gehard staal beschermt betrouwbaar 
tegen manipulatie en kan dankzij de compacte afmetingen ge-
makkelijk worden opgeborgen. Het diefstalalarmsysteem rea-
geert op de kleinste bewegingen en trillingen met een akoes-
tisch alarm.

Prijs:
4 Remschijfslot met diefstalalarmsysteem € 212,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 
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1 Montagestandaard voor

4 Multifunctioneel gereedschap

2 Uitbreidingsset extra contactdoos

MONTAGESTANDAARD SPORT VOOR EN ACHTER

Met de montagestandaard Sport kunnen voor- en achterwiel 
eenvoudig opgebokt worden. De standaard zorgt er dankzij in-
stelbare bevestigingspunten voor dat de motorfiets bij alle on-
derhoudswerkzaamheden en tijdens de winterpauze veilig en 
stabiel staat. Hij is extreem stabiel en is van dikker materiaal 
gemaakt dan standaard montagestandaarden. De dubbele wie-
len vergemakkelijken het opbokken en zijn zeer duurzaam. 
Voor de montagestandaard Sport achter is de M kettingspanner met montagestan-
daard nodig (zie pagina 13). 
Alleen i.c.m. paddockstand achter. 

Prijs:
1 Montagestandaard Sport voor € 201,00
– Montagestandaard Sport achter € 201,00
 (+) Montagestandaardbevestiging  

3 BMW Motorrad acculader Plus

UITBREIDINGSSET EXTRA CONTACTDOOS

Via een achteraf in te bouwen 12V-contactdoos kunnen elektro-
nische apparaten worden aangesloten op het boordnet van het 
voertuig.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren.

Prijs:
2 Uitbreidingsset extra contactdoos € 40,00

BMW MOTORRAD ACCULADER PLUS

Met de hoogwaardige BMW Motorrad acculader Plus kunnen 
niet alleen conventionele loodzuuraccu’s en onderhoudsvrije ac-
cu’s (gel/AGM) worden opgeladen, maar ook alle originele 
BMW Motorrad lithium-ion-startaccu’s met 12 V en een capaci-
teit van 6 tot 60 Ah volledig automatisch en via een micropro-
cessor aangestuurd worden opgeladen en onderhouden.
Wordt geleverd zonder batterijen voor de LED-zaklamp; er zijn 4 knoopcellen van 
1,5 V, type LR-41 nodig.

Prijs:
3 BMW Motorrad acculader Plus € 132,00

5 Reisset bandenspanning
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7 Minivoetpomp

BANDENPECHSET VOOR TUBELESS BANDEN

De bandenpechset voor tubeless banden bevat simpelweg alles 
wat u nodig kunt hebben voor een noodreparatie bij banden-
pech onderweg.

Prijs:
6 Bandenpechset tubeless banden € 29,00

MINIVOETPOMP

Of het nu gaat om een motor, auto, fiets, voetbal of luchtbed: de 
BMW mini-voetpomp past op alle ventielen en pompt extreem 
precies dankzij de manometer.

Prijs:
7 Minivoetpomp € 57,00

MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP

Het multifunctionele gereedschap van BMW Motorrad heeft al-
les onder controle – en wel precies 40 bruikbare tools voor on-
derweg en thuis. Van zakmes, schroevendraaier en tang, tot ra-
tel met verlengd bit en 9 bitinzetten.

Prijs:
4 Multifunctioneel gereedschap € 166,00

REISSET BANDENSPANNING

Voor het checken van de bandenspanning zit er in de reisset 
een klein digitaal meetapparaat, evenals CO2-patronen voor na-
vulling.

Prijs:
5 Reisset bandenspanning € 60,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 

6 Bandenpechset voor tubeless banden



ONDERHOUD EN TECHNIEK26

4 LED-zaklamp 5 Motormat

LED-ZAKLAMP

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

Prijs:
4 LED-zaklamp € 45,00

MOTORMAT

De hoogwaardige motormat beschermt de vloer onder de mo-
torfiets op betrouwbare wijze tegen zowel vuil als olie- en ben-
zinevlekken.

Prijs:
5 Motormat € 159,00

ORIGINAL BMW ENGINE OIL ADVANTEC

De motorolie ADVANTEC Ultimate met de viscositeit 5W-40 is 
perfect afgestemd op de krachtige motoren van BMW Motor-
rad.

Prijs:
6 Original BMW Engine Oil ADVANTEC  

Ultimate 5W-40, 1 l € 22,00
7 Original BMW Engine Oil ADVANTEC  

Ultimate 5W-40, 500 ml € 13,00

BESCHERMHOES

De waterdichte beschermhoes voor buiten beschermt de mo-
torfiets betrouwbaar tegen regen, vuil en andere weersinvloe-
den.

Prijs:
1 Beschermhoes € 81,00

BESCHERMHOES INDOOR

De zeer elastische beschermhoes voor binnen beschermt de 
motorfiets betrouwbaar tegen stof en krassen. Het antistatische 
en luchtdoorlatende materiaal voorkomt de vorming van con-
denswater.

Prijs:
2 Beschermhoes Indoor € 161,00

BESCHERMHOES INDOOR GROOT

De grote en zeer elastische beschermhoes voor binnen be-
schermt de motorfiets betrouwbaar tegen stof en krassen.

Prijs:
3 Beschermhoes Indoor groot € 172,00

2 Beschermhoes Indoor 3 Beschermhoes Indoor groot1 Beschermhoes
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6 Original BMW Engine Oil ADVANTEC 
Ultimate 5W-40, 1 l

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

9 Toilettasset Atacama

TOILETTASSET ATACAMA

De toilettasset Atacama heeft precies het juiste formaat voor 
onderweg en is reeds voorzien van de belangrijkste  
BMW Motorrad Care-producten voor de lichaamsverzorging.  
De aantrekkelijke tas kan ruimtebesparend worden ingepakt  
en heeft een handige ophanghaak.

Prijs:
9 Toilettasset Atacama € 50,00

BANDEN EN BINNENBANDEN

De belangrijkste verbinding tussen de motorfiets en de weg.  
Door BMW Motorrad geteste banden garanderen optimale rijei-
genschappen. In geval van vragen over de voor het betreffende 
BMW Motorrad model vrijgegeven banden en evt. bijpassende, 
hoogwaardige binnenbanden geven onze BMW Motorrad dea-
lers u graag uitgebreid advies.

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTS

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 uw 
motorfiets.
(Afbeeldingen v.l.n.r.)

Prijs:
8 Motorglansspray, 300 ml € 20,00
8 Motorfietsreiniger, 500 ml € 8,00
8 Velgenreiniger, 500 ml € 16,00
8 Glans-polijstmiddel, 250 ml € 10,00
8 Kettingspray, 300 ml € 13,00
8 Kettingreiniger, 300 ml € 10,00
8 Douchegel Body + Bike, 250 ml € 10,00
8 Metaalpolijstmiddel, 75 ml € 15,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nlAlgemene prijsinformatie en aanwijzingen zijn te vinden op pagina 2. 

8 Original BMW Care Products



28 RIJDERSUITRUSTING/SERVICE INCLUSIVE

JACK XRIDE PRO / BROEK XRIDE

 
Het jack XRide Pro en de broek XRide voor heren van het elastische bovenmateriaal 
polyamide combineer optimaal draagcomfort met een zeer goede bescherming dank-
zij duurzaam leder. De witte runderleren inzetten op de mouwen en de schouderpla-
ten met BMW Motorrad branding zorgen voor een zeer opvallend uiterlijk. Speciaal 
ontworpen ergonomische plooien en de ingebouwde accordeonstretch op de knieën 
en taille zorgen voor een hoge mate aan bewegingsvrijheid.  
Outserts beschermen tegen wind en regen.

Deze en andere onderdelen van de rijdersuitrusting vindt u bij de BMW Motorrad dea-
ler of op bmw-motorrad.nl/ride

LAARZEN PRORACE

 
De waterdichte, actief ademende laarzen 
ProRace overtuigen niet alleen door de 
race-look, maar ook door de vele handige 
details. De laarzen beschikken onder an-
dere over zij- en hielbeschermers, scha-
kelhendelbescherming en zacht ruw leer 
aan de binnenkant van de schacht voor 
optimaal contact met de motorfiets. De 
binnenzool is uitneembaar en wasbaar.

HANDSCHOEN PRORACE

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

RIJDERSUITRUSTING
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BMW MOTORRAD SERVICE INCLUSIVE 

Met de BMW Motorrad Service Inclusive-pakketten krijgt  
uw motorfiets de best mogelijke service. Want originele  
BMW Motorrad onderdelen, originele ADVANTEC BMW  
motorolie en service en diagnose bij de BMW Motorrad  
specialist garanderen dat de motorfiets zijn waarde behoudt  
en lang meegaat. Met de rondom-zorgeloos-pakketten van  
BMW Motorrad betaalt u éénmalig een vast bedrag en profi-
teert u van aanzienlijke prijsvoordelen in het wereldwijde  
netwerk van officiële BMW Motorrad dealers. 

Pakketten Service Inclusive1

Service Inclusive 3 jaar/30.000 km   SU-nr. 7A2  € 1.134,00
Service Inclusive 5 jaar/50.000 km   SU-nr. 7A3  € 1.663,00

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

SERVICE INCLUSIVE
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BMW MOTORRAD SERVICE 

Dankzij een uitgebreid servicenetwerk 
garandeert BMW Motorrad de beste ser-
vice voor uw motorfiets. Alleen al in 
Duitsland zijn er meer dan 140 BMW ser-
vicepunten. En met een aanwezigheid in 
ruim 100 landen zijn we altijd bij u in de 
buurt, hoe ver u ook van huis bent. U kunt 
bij ons terecht voor een betrouwbare en 
snelle levering van onderdelen, gedegen 
advies en kwalitatief hoogwaardig uitge-
voerde werkplaatswerkzaamheden. Deze 
punten worden in tests van onafhankelij-
ke vakbladen altijd weer positief beoor-
deeld. 

BMW MOTORRAD ONLINE 

Alle informatie op internet –  
bmw-motorrad.nl 
Ontdek het BMW Motorrad VirtualCenter 
– onze virtuele showroom. Daar vindt u 
bijvoorbeeld de BikeConfigurator, waar u 
met enkele muisklikken uw eigen BMW 
motorfiets kunt samenstellen.  
Voor uw “droommotorfiets” kunt u online 
een vrijblijvende offerte opvragen, een 
afspraak voor een proefrit maken of nieu-
we brochures bestellen. 
 

BMW MOTORRAD 
MOBILITEITSDIENSTEN 

BMW Motorrad zet maatstaven, ook op 
het gebied van service. Voorbeeld met 
BMW Motorrad mobiliteitsservice. Met 
het gratis, omvangrijke mobiliteitsaanbod 
bent u ook bij pech uitstekend verzekerd. 
Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Onge-
acht of u een nieuwe of tweedehands 
motorfiets hebt gekocht. 

BMW Motorrad mobiliteitsdiensten staan 
voor onbeperkte mobiliteit. Niet alleen in 
eigen land, maar ook in de rest van Euro-
pa kunt u vertrouwen op professionele 
hulp. Gekwalificeerde specialisten doen 
er alles aan om uw BMW motorfiets ter 
plaatse te repareren. Als dat niet mogelijk 
is, zorgen wij er in het kader van de BMW 
Motorrad mobiliteitsdiensten voor dat u 
mobiel blijft, zodat u altijd op de plaats 
van bestemming komt. 
 
Meer informatie is verkrijgbaar bij de 
BMW Motorrad dealer of op 
bmw-motorrad.nl
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BMW Leasing
Een prettige manier om uw budget te ontzien. In plaats van de 
totale koopsom betaalt u maandelijkse termijnbedragen. U be-
paalt de hoogte van het maandbedrag aan de hand van de loop-
tijd van de overeenkomst, de kilometerstand en - als u dat 
wenst - een speciaal leasebedrag.

Vrijheid op twee wielen. BMW Financial Services is uw partner 
voor grenzeloos rijplezier. Met financieringen is het net als met 
de motorfiets van uw dromen: de individuele oplossing is altijd 
de beste. Met name als het om uw mobiliteit gaat.

Financiering
De financieringsvormen van BMW Financial Services bieden al 
het comfort van een individuele oplossing.

BMW basisfinanciering
U past de looptijd (12 tot 72 maanden), de aanbetaling en de 
termijnbedragen precies aan uw budget aan. U ontvangt een 
persoonlijke offerte meteen bij de BMW Motorrad dealer. 

BMW doelfinanciering
U wilt uw financiële speelruimte behouden. Aan het begin doet 
u een aanbetaling. Tijdens de looptijd van 12 tot 54 maanden 
geniet u van bijzonder lage maandelijkse termijnbedragen. Het 
resterende bedrag, het “doeltermijnbedrag”, betaalt u aan het 
einde van de looptijd.

BMW FINANCIAL SERVICES



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-motorrad.com
bmw-motorrad.nl

MAAK UW 
DROOM 
WERKELIJKHEID 
MET 3ASY RIDE.
BMW Financial Services.  
Bij BMW Financial Services ontwikkelen we 
individuele oplossingen om iets fascine-
rends te financieren: vrijheid. Neem voor 
meer informatie contact op met uw con-
tactpersoon bij BMW Financial Services op  
bmw-motorrad.nl/3asyride


