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De BMW R 1250 GS staat als vanouds voor de perfecte combinatie van 
rijdynamiek en degelijkheid voor toeren en offroad-gebruik. Daarvoor 
zorgen de sterke 2-cilinder boxermotor met BMW ShiftCam, het gerichte, 
ideale onderstel evenals de moderne assistentiesystemen. Hiermee 
biedt de bestseller iedere uitdaging het hoofd.

De getoonde Originele BMW Motorrad Accessoires zijn deels op de BMW R 1200 GS afgebeeld.
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BMW R 1250 GS:  
Black storm metallic ND2 / buddyseat zwart 

BMW R 1250 GS:  
Cosmic blue metallic N05 / buddyseat zwart 

KLEUREN.

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten. 

BMW R 1250 HP: Lightwhite uni / Racingblue metallic / Racingred uni N2E /  
Rallye buddyseat in motorsportkleuren

BMW R 1250 GS Exclusive:  
Black storm metallic / Nightblack uni matt N2R / buddyseat zwart 



06 | 07

STANDAARDUITRUSTING.

BMW R 1250 GS
Bestelnummer 0J91

Motor/aandrijving
• Lucht-/vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt boxermotor, 2  

bovenliggende, door tandwiel met rechte vertanding aangedreven nokkenassen en 
balansas

• Cilinderkop met 4 kleppen en BMW ShiftCam technologie
• Cilinderinhoud: 1.254 ccm
• Vermogen: 100 kW (136 pk) bij 7.750 t/min
• Koppel: 143 Nm bij 6.250 t/min
• Korteslag gashendel met E-gas (elektronische gasklepaansturing)
• Geregelde 3-wegkatalysator
• Uitlaatsysteem van edelstaal, met akoestische klep
• Kleppendeksels van aluminium
• Natte plaatkoppeling met 8 platen, slipper clutch, hydraulisch bediend 
• Klauwengeschakelde 6-versnellingsbak met schuine vertanding
• Cardan-aandrijving
• Voldoet aan Euro 4-emissienorm

Maten/gewichten
• Lengte (incl. spatscherm):  2.207 mm
• Hoogte (incl. windscherm) / breedte (incl. spiegels): 1.430 mm / 952,5 mm
• Wielbasis (normale stand): 1.525 mm
• Rijklaargewicht met volle tank:  249 kg

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

• Max. toelaatbaar totaalgewicht: 465 kg
• Max. belading (bij standaarduitrusting): 216 kg
• Tankinhoud (waarvan reserve): 20 l (ca. 4 l)

Prestaties/verbruik
• Topsnelheid:  hoger dan 200 km/h
• Verbruik per 100 km conform WMTC (worldwide-harmonized motorcycle 

testcycle):  4,75 l
• Brandstof: Super loodvrij, octaangehalte 95 (RON);  

adaptie door motorregeling 91-98 (RON)

Rijwielgedeelte
• BMW Motorrad Integral ABS (deel-integraal), uitschakelbaar 
• ASC (Automatic Stability Control), uitschakelbaar
• BMW Motorrad Telelever met hydraulische stuurdemper voor;  

veerpootdiameter 37 mm
• BMW Motorrad Paralever achter 

– Veervoorspanning hydraulisch instelbaar 
– Uitgaande demping 12-voudig instelbaar 
– Veerbeen met WAD (wegafhankelijke demping)

• Dubbele remschijf met radiaal geplaatste 4-zuiger remklauwen voor (Ø 305 mm)
• Enkele remschijf achter (Ø 276 mm), zwevende 2-zuiger remklauwen
• Verstelbaar aluminium stuur, konisch
• Aluminium gegoten velgen (120/70 R 19 voor, 170/60 R 17 achter)
• Zijstandaard met startonderbreking

Elektrische installatie
• LED-koplamp (dimlicht en grootlicht)
• TFT-display met BMW Motorrad Connectivity en boordcomputer 1:  

Instrumentencombi, bedienbaar via de Multi-Controller  
met 6,5-inch fullcolour TFT-display en media- en telefoonfuncties.  
Kleurendisplay met hoge resolutie en innovatieve weergave van voertuiggegevens 
en media-informatie. Intuïtieve, functionele Multi-Controller voor de  
bediening van alle beschikbare voertuigfuncties (afhankelijk van de gekozen 
fabrieksoptie). Uitgebreidere informatie en basisnavigatie via BMW Motorrad 
Connected App. 

• ISO 4165
• CAN-bus met Single-Wire-System (SWS)
• Elektronische wegrijbeveiliging (EWS)
• Diagnose-aansluiting
• Alarmknipperlichten
• Dynamo 510 W
• Witte richtingaanwijzers en LED-achterlicht

*Adviesprijs af fabriek zonder kosten rijklaar maken, incl. 21% btw. 
1 Helm met BMW Motorrad communicatiesysteem en smartphone nodig (apart verkrijgbaar). Er 

zijn eventueel kosten aan verbonden in verband met uw mobiele data-abonnement. Meer 
informatie over data- en roamingtarieven ontvangt u via uw mobiele provider. Telefonie (HFP), 
Mediaplayer (A2DP en AVRCP) en navigatie (SPP / iAP) worden ondersteund door de nieuwste 
smartphones. De BMW Motorrad Connected App werkt op Apple-apparaten met iOS vanaf 
10.3.1 en op Android-apparaten vanaf 6.0.1. Type en omvang van de navigatie is afhankelijk  
van zowel de technische omgeving als het apparaat van de gebruiker. Navigatie blijft met de 
BMW Motorrad Connected App tot 3 jaar na aankoop bruikbaar en actueel. Meer informatie op 
bmw-motorrad.nl/connectivity.

Afbeeldingen kunnen fabrieksopties bevatten.

Uitrusting
• Tweedelige buddyseat, zwart, met in hoogte verstelbare berijdersbuddyseat  

(zithoogte: 850/870 mm / binnenbeencurve: 1.870/1.910 mm);  
duobuddyseat met GS-preeg, 30 mm in lengte verstelbaar

• Transparant windscherm, handmatig traploos verstelbaar
• Aluminium beschermplaat onderzijde motor
• Bagagerek
• Middenstandaard
• Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, tank- en buddyseatslot
• Handgrepen voor duopassagier
• Hand- en voetremhendel en koppelingshendel instelbaar
• Houders voor voetsteunen voor duopassagier en kentekenplaathouder demonteer-

baar voor offroad-gebruik
• Instructieboekje en boordgereedschap

Bijzonderheden
• Hill Start Control (hellingassistent) 

Kleuren
• Lakkleur Black storm metallic ND2 / buddyseat zwart / stuur, aandrijflijn en 

hoofdframe zilver / achterframe en remklauwen zwart / telescoopvork goud 
geëloxeerd / tankafdekking Asphaltgrey metallic matt /  
bagagerek White Aluminum matt / velgen Granitegrey metallic matt

• Lakkleur Cosmicblue metallic N05 / buddyseat zwart / stuur, aandrijflijn en 
hoofdframe zilver / achterframe en remklauwen zwart / telescoopvork goud 
geëloxeerd / tankafdekking Asphaltgrey metallic matt /  
bagagerek White Aluminum matt / velgen Granitegrey metallic matt
Metallic lak tegen meerprijs van € 118,00.

• BMW R 1250 GS HP:  
Lakkleur Lightwhite uni / Racingblue metallic / Racingred uni N2E /  
Rallye buddyseat in motorsportkleuren / stuur, telescoopvork en achterframe zwart 
/ hoofdframe, tankafdekking en voorspatbord Lightwhite uni / frontdrager en 
aandrijflijn zwart mat / bagagerek zwart zijdeglans / remklauwen goud geëloxeerd 
Alleen mogelijk i.c.m. uitvoering BMW R 1250 GS HP tegen een meerprijs  
van € 830,00.

• BMW R 1250 GS Exclusive:  
Blackstorm metallic / Nightblack uni matt N2R / buddyseat zwart / stuur, 
telescoopvork en achterframe zwart / hoofdframe Agate grey metallic matt / 
frontdrager en aandrijflijn zwart mat / bagagerek zwart zijdeglans / tankafdekking en 
velgen Nightblack uni matt / remklauwen goud geëloxeerd
Alleen mogelijk i.c.m. uitvoering BMW R 1250 GS Exclusive tegen een meerprijs  
van € 520,00.

Prijs: vanaf € 19.974,00*
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FABRIEKSOPTIES. 

Uitvoeringen optioneel tegen meerprijs* EURO
BMW R 1250 GS HP  SA-nr. 456  € 830,00
De middenstandaard vervalt, maar is onder SA-nr. 413 “duopassagierpakket” of  
SA-nr. 4A1 “duopassagierpakket laag” te bestellen.

• Exclusive HP Motorsport-kleurstelling in Lightwhite uni / Racingblue metallic /  
Racingred uni N2E / stuur, telescoopvork en achterframe zwart / hoofdframe, 
tankafdekking en voorspatbord Lightwhite uni / frontdrager  
en aandrijflijn zwart mat / bagagerek zwart zijdeglans / remklauwen goud 
geëloxeerd / HP-opschrift en design op de zijkant van de tank

• Windscherm Rallye, helder
• Lage Rallye buddyseat met bagagerek, in HP Motorsportkleuren  

(zithoogte: 860 mm / binnenbeencurve: 1.880 mm)
• Radiateurpaneel edelstaal met radiatorafdekking
• Kruisspaakwielen met goud geëloxeerde velgen
• Enduro voetsteunen
• Verlengd spatbord voorwiel boven
• Framebescherming
• Afdekplaatjes voor bevestigingsgaten bagagerek. Nodig als BMW R 1250 GS HP 

zonder bagagerek wordt gebruikt.

BMW R 1250 GS Exclusive  SA-nr. 452  € 520,00
• Exclusive-kleurstelling Black storm metallic / Nightblack uni matt N2R /  

buddyseat zwart / stuur, telescoopvork en achterframe zwart / hoofdframe Agate 
grey metallic matt / frontdrager en aandrijflijn zwart mat / zijkanten 
van de tank in Nightblack uni matt / bagagerek zwart zijdeglans / remklauwen goud 
geëloxeerd / Exclusive-opschrift en gekleurd design

• Radiateurpaneel edelstaal

Uitrustingspakketten optioneel tegen meerprijs* EURO
Comfort pakket SA-nr. 230  € 650,00 
(in combinatie met verchroomd uitlaatsysteem)
Comfort pakket SA-nr. 230 € 615,00 
(in combinatie met verchroomde uitlaatbochten)
• Bandenspanningscontrole (RDC) SA-nr. 530
• Handprotectoren zwart SA-nr. 589

In combinatie met uitvoering BMW R 1250 GS HP  
in wit geleverd.

• Handvatverwarming SA-nr. 519
• Uitlaatsysteem verchroomd  SA-nr. 350  

Niet mogelijk i.c.m. SA-nr. 19A “HP sportuitlaat” (zie pagina 11).

 of alternatief
• Uitlaatspruitstuk verchroomd SA-nr. 340

Enkel in combinatie met SA-nr. 19A “HP sportuitlaat” (zie pagina 11).

Touring pakket SA-nr. 233 € 1.860,00
• Dynamic ESA 

(Electronic Suspension Adjustment) SA-nr. 191
Functie inclusief automatische Load Levelling  
en automatische dempingsinstellingen.

• Keyless Ride (toegang zonder sleutel) SA-nr. 193
• Cruise control  SA-nr. 538
• Navigatievoorbereiding  SA-nr. 272
• Kofferdragers links en rechts  SA-nr. 681 

Dynamic pakket SA-nr. 235 € 1.170,00
• Rijmodi Pro SA-nr. 224

(zie detailinformatie op pagina 9)

• Schakelassistent Pro SA-nr. 222
• Dagrijverlichting SA-nr. 202
• LED-richtingaanwijzers wit SA-nr. 590

Duopassagierpakket SA-nr. 413 € 301,00
Enkel mogelijk i.c.m. uitvoering BMW R 1250 GS HP.

• Standaard buddyseat in plaats van de Rallye buddyseat laag
• Standaard windscherm in plaats van windscherm Rallye, helder
• Middenstandaard 

Duopassagierpakket laag SA-nr. 4A1 € 301,00
Alleen in combinatie met uitvoering BMW R 1250 GS HP,  
SA-nr. 776 “lage buddyseat berijder”, SA-nr. 499 “verlaging” en  
SA-nr. 191 “Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment)”.

• SA-nr. 776 “lage buddyseat berijder” in plaats van de lage Rallye buddyseat.
• Standaard windscherm in plaats van windscherm Rallye, helder
• Middenstandaard 

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

1 Voor het gebruik van de intelligente noodoproep zijn de identificatie en de lokalisering van het 
voertuig nodig en moet de voor de hulp vereiste informatie worden doorgegeven aan de verant-
woordelijke centrale. Snelheidsgegevens worden niet doorgegeven. Nadere aanwijzingen  
op bmw-motorrad.nl/ecall.

De zithoogtes hebben betrekking op het standaard model.  
Meer details over de zithoogte kunt u vinden op de website: bmw-motorrad.nl

Fabrieksopties optioneel zonder meerprijs
• Offroad banden SA-nr. 633
• Lage buddyseat berijder 

(zithoogte: 820 mm / binnenbeencurve: 1.860 mm) SA-nr. 776

Fabrieksopties optioneel tegen meerprijs* EURO
• Intelligent Emergency Call1 SA-nr. 6AC € 367,00

De eCall-optie biedt extra  
veiligheid. Systeem is vast ingebouwd in het stuur en zet bij  
een noodgeval automatisch en zelfstandig de reddingsoperatie in gang.

• Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) SA-nr. 191 € 962,00
Functie inclusief automatische Load Levelling  
en automatische dempingsinstellingen.

• Bandenspanningscontrole (RDC) SA-nr. 530 € 266,00
• Rijmodi Pro SA-nr. 224 € 549,00

(Zie detailinformatie)

• Sportvering SA-nr. 547 € 367,00
Alleen in combinatie met uitvoering BMW R 1250 GS HP en  
SA-nr. 191 “Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment)”. 
Zithoogte / binnenbeencurve worden verhoogd met 20 mm / 40 mm.

• Schakelassistent Pro SA-nr. 222 € 501,00
• Verchroomde uitlaatpijp SA-nr. 350 € 107,00

Fabrieksopties optioneel tegen meerprijs (vervolg)* EURO
• Comfort buddyseat, zwart (zithoogte: 820 / 840 mm) SA-nr. 775 € 35,00

Niet mogelijk i.c.m. uitvoering BMW R 1250 GS HP.

• Hoge Comfort buddyseat, zwart (zithoogte: 850/870 mm /  
binnenbeencurve: 1.920 / 1.940 mm) SA-nr. 132 € 35,00
Niet mogelijk i.c.m. uitvoering BMW R 1250 GS HP.

• Hoge Rallye buddyseat met bagagerek  
(zithoogte: 880 mm / binnenbeencurve: 1.920 mm)  SA-nr. 759 € 35,00
Enkel mogelijk i.c.m. uitvoering BMW R 1250 GS HP.

• Verlagingset (zithoogte: 800/820 mm /  
binnenbeencurve: 1.750 / 1.790 mm) SA-nr. 499 € 236,00
Alleen in combinatie met SA-nr. 191 “Dynamic ESA” 

• Cruise control SA-nr. 538  € 401,00
• Kofferdragers links en rechts SA-nr. 681  € 201,00
• Dagrijverlichting SA-nr. 202 € 118,00
• LED-richtingaanwijzers wit SA-nr. 590 € 132,00
• Handvatverwarming SA-nr. 519  € 254,00
• Navigatievoorbereiding SA-nr. 272 € 176,00
• Handprotectoren SA-nr. 589 € 100,00

In combinatie met uitvoering BMW R 1250 GS HP  
in wit geleverd.

• Kruisspaakwielen SA-nr. 771 € 484,00
Niet mogelijk i.c.m. uitvoering BMW R 1250 GS HP.   

• Keyless Ride (toegang zonder sleutel) SA-nr. 193  € 319,00
• Diefstalalarmsysteem SA-nr. 603 € 266,00

Buddyseats, RDC (bandenspanningscontrole), rijmodi Pro, schakelassistent Pro, 
uitlaat-systeem verchroomd, cruise control, kofferhouder voor variokoffer, LED-rich-
tingaanwijzers, handvatverwarming, navigatievoorbereiding, handprotectoren en 
diefstalalarmsysteem kunnen als Originele BMW Motorrad Accessoires achteraf 
gemonteerd worden.

Detailinformatie rijmodi Pro
Rijmodi Rain en Road zijn standaard. De fabrieksoptie rijmodi Pro omvat de extra 
rijstanden “Dynamic” en “Enduro”. Deze zijn met een codeerstekker te veranderen in 
Dynamic Pro en Enduro Pro en vervolgens te personaliseren. Rijmodi Pro is inclusief 
ABS Pro met het voor offroad geoptimaliseerde Enduro ABS, Dynamic Brake Light, 
DTC (Dynamic Traction Control) en Enduro ASC voor offroad.  Daarbij activeert de 
hellingassistent HSC Pro (Hill Start Control Pro) de remmen automatisch bij stoppen 
op hellingen en de Dynamic Brake Control (DBC) ondersteunt bij een noodstop.



10 | 11

BMW MOTORRAD SPEZIAL.

MAAK VAN JE GS EEN HIGHLIGHT  
MET BMW MOTORRAD SPEZIAL.
Met BMW Motorrad Spezial bieden wij af fabriek al hoogwaardige en exclusieve customizings-
mogelijkheden aan. Onze gefreesde onderdelen worden met liefde voor detail gemaakt in de 
twee designvarianten Classic en HP, die de motorfiets elk een compleet eigen karakter geven. 
De HP sportuitlaat is zowel optisch als akoestisch een knap staaltje werk. En het beste is dat 
veel BMW Motorrad Spezial uitrustingen ook apart als Originele BMW Motorrad Accessoires te 
verkrijgen zijn. De details zijn te vinden op de volgende pagina. 

2

1

3

BMW MOTORRAD SPEZIAL. EURO*

1 Option 719 Stijlvariant Classic
Elegant en karaktervol: De Option 719 Stijlvariant Classic onderscheidt zich 
door zijn puristische karakter. Liefdevol uitgewerkte gefreesde contouren en 
het exclusieve logo beloven esthetiek en charme.  
De geanodiseerde laag beschermt het oppervlak.
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.

SA-nr. 796 € 2.955,00

2 HP pakket gefreesde onderdelen
Het HP pakket gefreesde onderdelen laat met hoogwaardige aluminium onder-
delen in Bicolor-look het sportieve karakter van de motorfiets mooi uitkomen. 
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.

SA-nr. 799 € 2.955,00

Alle Option 719 pakketten gefreesde onderdelen voor de BMW R 1250 GS zijn 
inclusief kleppendeksels met bobine-afdekking, olievulplug, motor voorkap, 
rem- en koppelingshendel, voetsteunen met voetrem- en koppelingshendel, 
afdekking voor het expansiereservoir en spiegels. Alle onderdelen zijn ook als 
Originele BMW Motorrad Accessoires verkrijgbaar.

3 HP sportuitlaat
De HP sportuitlaat van titanium met afsluitkap van carbon levert een krachtig 
geluid en maakt iedere rit tot een optische en akoestische belevenis.

SA-nr. 19A € 1.003,00

Meer afbeeldingen van BMW Motorrad Spezial met meer details zijn te vinden op de 
volgende pagina's.
*Adviesprijzen af fabriek, incl. 21% btw. Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in de 

fabriek.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.

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

HP PARTS. EURO*

1 HP sportuitlaat
De HP sportuitlaat van titanium met afsluitkap van carbon levert een krachtig 
geluid en maakt iedere rit tot een optische en akoestische belevenis. Tevens 
als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.

• HP sportuitlaat n.n.b.

HP PARTS. EURO*

HP gefreesde onderdelen
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Meer informatie over de BMW Motorrad Spezial is te vinden op  
pagina 10-11.
HP kleppendeksels, HP schuurblokjes voor de kleppendeksels, HP motorblokafdekking, 
HP voetsteunen berijder, HP voet- en handhendel: Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur 
door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.

2 • HP kleppendeksels (links en rechts) n.n.b.

• HP schuurblokjes voor kleppendeksels links en rechts n.n.b.

2 • HP olievulplug n.n.b.

3 • HP motorblokafdekking voor n.n.b.

4 • HP voetsteunen berijder instelbaar (links en rechts) n.n.b.

5 • HP voethendel instelbaar (links en rechts) n.n.b.

6 • HP handhendel instelbaar (links en rechts) n.n.b.

7 • HP spiegel (links en rechts) n.n.b.

8 • HP afdekkingen voor het expansiereservoir links en rechts n.n.b.

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

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

BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

Aluminium koffers
De robuuste aluminium koffers beschikken samen over een inhoud van 80 l.  
Ze zijn beide voorzien van sloten en bevestigingsogen waarmee extra bagage 
verankerd kan worden. Eén-sleutelsysteem is mogelijk.
Niet in combinatie met LED-richtingaanwijzers achter met korte voet, eventueel LED-rich-
tingaanwijzers met lange voet inbouwen.  
Alleen i.c.m. kofferdrager voor aluminium koffers. Montage en/of vrijschakeling  
bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 
Kofferhouder niet i.c.m. Rallye buddyseat met bagagerek.  
Kofferhouder zwart: bij gebruik van een aluminium koffer kan de zwarte coating tegen de 
contactpunten aan wrijven.

1 • Aluminium koffers (44 l links en 36 l rechts) € 806,00

2 (o) Aluminium koffers zwart (44 l links en 36 l rechts) € 938,00

• Kofferdragers voor aluminium koffers € 400,00

(o) Kofferdragers zwart voor aluminium koffers € 424,00

(+) Bevestigingsmateriaal en sloten voor koffers € 334,00

Aluminium topkoffer en rugkussen
De waterdichte topkoffer beschikt over een volume van 32 l en  
bevestigingsogen voor meer bagagemogelijkheden. Het optionele rugkussen  
biedt extra comfort voor de duopassagier. Eén-sleutelsysteem is mogelijk.
Alleen i.c.m. topkofferhouder voor aluminium topkoffer. Montage en/of  
vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer. 
Topkofferhouder zwart: bij gebruik van een aluminium topkoffer kan de zwarte coating tegen 
de contactpunten aan wrijven.

3 • Aluminium topkoffer, 32 l € 409,00

2 (o) Aluminium topkoffer zwart, 32 l € 479,00

• Topkofferhouder voor aluminium topkoffer € 255,00

(o) Topkofferhouder zwart voor aluminium topkoffer € 273,00

(+) Bevestigingsmateriaal en sloten € 103,00
4 • Rugkussen voor aluminium topkoffer € 74,00

BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

5 Binnentassen voor aluminium koffers en topkoffer
Voor de aluminium koffers en de topkoffer zijn waterdichte  
binnentassen verkrijgbaar. Ze verlichten het in- en uitpakken, beschermen de 
bagage  
en zijn dankzij de lussen eenvoudig te vervoeren. Inclusief montagekit.
• Binnentas voor aluminium koffer links € 100,00
• Binnentas voor aluminium koffer rechts € 100,00
• Binnentas voor aluminium topkoffer € 100,00

6 Draaggrepen voor aluminium koffersysteem
De praktische draaggrepen vereenvoudigen het vervoer van de aluminium 
koffers van en naar de motorfiets. Bovendien kan er extra bagage op worden 
bevestigd.
• Draaggreep voor aluminium koffers en topkoffer n.n.b.

7 Topkoffer groot, 49 l en rugkussen
Met 49 l biedt de waterdichte topkoffer (afb.: Granitegrey metallic matt) met 
gelakte topkofferdeksel zeer veel ruimte. Het optionele rugkussen biedt extra 
comfort voor de duopassagier.
Alleen i.c.m. bagagerek en topkofferhouder. 
Topkofferhouder: Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer 
laten uitvoeren.

• Topkoffer groot, 49 l € 442,00
• Topkofferhouder voor bagagerek € 105,00

(+) Bevestigingsmateriaal € 234,00
• Rugkussen voor topkoffer groot € 74,00

8 Binnentas voor topkoffer groot
Praktische binnentas met een groot hoofdvak en twee vakken aan de buiten-
kant. Benut het volume van de topkoffer optimaal en laat zich eenvoudig plat 
vouwen bij niet-gebruik. In- en uitladen van de koffer is met de binnentas in 
een handomdraai mogelijk.
• Binnentas voor topkoffer groot € 72,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

Variokoffers
De variokoffers zijn voorzien van een gepatenteerd verstelmechanisme.  
Het totale volume van 68 l (29 l links, 39 l rechts) kan verkleind worden tot 50 l  
(20 l links, 30 l rechts). Vooral handig in stadsverkeer,  
want de breedte neemt met ca. 120 mm af.
Enkel in combinatie met de kofferhouder voor variokoffers (tevens als fabrieksoptie ver-
krijgbaar): Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten 
uitvoeren. 

1 • Variokoffers (30 l – 39 l links en 20 l – 29 l rechts) € 788,00

• Kofferdrager en sloten voor variokoffer € 293,00

Variotopkoffer en rugkussen
De waterdichte variotopkoffer kan gemakkelijk met de bevestigingsplaat op de 
bagagedrager of bij sologebruik met optionele bagageplaat in plaats van de 
duozitplaats worden geplaatst. Het volume kan, net zoals bij de variokoffers, 
met een binnenbeugel snel en eenvoudig worden vergroot van 25 l naar 35 l. 
Het rugkussen voor de variotopkoffer biedt de duopassagier meer comfort, 
zowel op korte als op lange tochten.
Alleen i.c.m. topkofferhouder voor bagagerek. Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door 
een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 

2 • Variotopkoffer (25 l – 35 l) € 374,00
• Topkofferhouder voor bagagerek en slot € 148,00

3 Rugkussen voor variotopkoffer € 74,00

4 Binnentassen voor variokoffers en -topkoffer
De praktische binnentassen zijn waterafstotend en vergemakkelijken het in- 
en uitladen van koffers en topkoffer. Het volume is ook hier variabel door de 
rondlopende ritssluitingen.
• Binnentas voor variokoffer links € 100,00
• Binnentas voor variokoffer rechts € 100,00
• Binnentas voor variotopkoffer € 100,00

BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

5 Bagagerek voor duo-buddyseat
Het bagagerek van zwart gelakte kunststof vervangt de duo-buddyseat en 
vormt de ideale basis voor het veilige transport van bagage. In combinatie met 
de variokoffers ontstaat een breed, vlak oppervlak, waarop ook grotere voor-
werpen vlak bij het zwaartepunt van het voertuig kunnen worden bevestigd.
Alleen in combinatie met bagagerek.  
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Niet i.c.m. Rallye buddyseat met bagagerek.  
Bevestigingsmateriaal alleen nodig wanneer de standaard handgrepen voor duopassagier 
gedemonteerd worden.

• Bagagerek voor duo-buddyseat € 140,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 23,00

Bagagesysteem Atacama
Veelzijdig te gebruiken softbags met verschillende functies. Speciaal ontwik-
keld voor globetrotters die ook moeilijk terrein niet uit de weg gaan. Gemaakt 
van extreem slijtvast en scheurbestendig materiaal en met waterdichte, uit-
neembare binnenzakken. Door het snelsluitsysteem zijn de zijtassen snel aan 
de verbindingstang te (de)monteren. Bagagerol met rugzakfunctie.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Alleen i.c.m. kofferhouders voor aluminium koffers (zie aluminium koffer).

6 • Zijtassen Atacama, 25 l + 35 l € 830,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 133,00

7 • Bagagerol Atacama, 40 l € 273,00

Tanktas groot
Het volume van de grote tankrugzak met waterdicht hoofdvak  
kan worden aangepast van 11 l naar 15 l. Het kaartenvak en de buitentas,  
waarin ook plaats is voor een 0,5 l PET-fles, zijn waterafstotend.
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.

• Tanktas groot, 11 l – 15 l € 235,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

Tanktas klein
De tanktas klein is waterdicht in het afsluitbaar binnengedeelte (inhoud: 8 l). 
In de waterafstotende buitentas is plaats voor een 0,5 l PET-fles.
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.

• Tanktas klein, 8 l € 131,00

1 Vario-inzet voor tanktas
Met de praktische vario-inzet is de binnenruimte van de tanktas zelf in te delen 
en dat zorgt ervoor dat alle spullen ook bij bochtenwerk op de gewenste plaats 
blijven zitten.
Niet i.c.m. tanktas klein.

• Vario-inzet voor tanktas € 43,50

2 Tas voor bagagerek
Deze tas is op alle BMW Motorrad bagagerekken te plaatsen en beschikt  
dankzij een binnenvak met ritssluiting over een waterdicht hoofdvak.  
Met 4,5 l inhoud ideaal voor een dagje uit.
Alleen in combinatie met bagagerek.

• Tas voor bagagerek, 4,5 l € 100,00

Tas voor duo-buddyseat
Op de duo-buddyseat te bevestigen, waterdichte tas met een inhoud van 14 l 
die te vergroten is tot 18 l – precies de juiste grootte voor bijvoorbeeld de dage-
lijkse rit naar het werk of een dagtoer. Past perfect bij de tanktas en is daarmee 
de ideale uitbreiding voor als er niet voldoende opbergruimte is.
Niet i.c.m. bagagerek voor duozitplaats of Rallye buddyseat met bagagerek. 
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.

•  Tas voor duo-buddyseat, 14 l – 18 l € 193,00

3 Bagagerol
Robuuste, waterdichte bagagerol met stabiele, uitneembare bodem  
en een volume van 50 l. Rolsluiting voor eenvoudige  
toegang, netvak aan de buitenkant en een kleine, waterdichte binnentas met 
ritssluiting. In lengte verstelbare compressieriem om volume aan te passen.  
Afneembare, instelbare schouderriem en gevoerde handgrepen.
• Bagagerol, 50 l € 158,00

BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

4 Softbag groot
De hoogwaardig afgewerkte, grote softbag heeft een waterdicht  
hoofdvak van 50 l en kan middels extra vakken met 5 l worden uitgebreid.  
De stabiele bodem past zich aan de verschillende BMW Motorrad modellen 
aan en is voorzien van antislip coating. Met snelsluiting.
• Softbag groot, 50 l – 55 l € 188,00

5 Softbag klein
Deze softbag biedt extra veel opbergruimte dankzij zijn 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.
• Softbag klein, 30 l – 35 l € 145,00

DESIGN.

Chromen onderdelen
Jij mag kiezen: met de hoogwaardige en mooi gevormde chroomdelen geef je 
je BMW R 1250 GS een persoonlijke uitstraling.
• Uitlaatspruitstuk verchroomd € 1.483,00

Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

6 • Uitlaateinddemper, verchroomd € 982,00
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

7 Radiateurpanelen “Style” zwart

De gepoedercoate, zwarte radiateurpanelen van edelstaal passen optisch bij 
de bekleding van de motorfiets en ronden het design sportief af. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Radiateurpanelen “Style” zwart € 315,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.nl.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
DESIGN. EURO*

Gefreesde onderdelen Option 719 Classic
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.  
De gefreesde onderdelen van Option 719 worden deels op de BMW R 1250 RT getoond. 
Kleppendeksels, motorblokafdekking, voetsteunen berijder, voet- en handhendels:  
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

1 • Option 719 kleppendeksels Classic n.n.b.

• Option 719 motorblokafdekking voor Classic  
(afbeelding op pagina 11)

n.n.b.

• Option 719 voetsteunen berijder instelbaar Classic n.n.b.

2 • Option 719 voethendel instelbaar Classic n.n.b.

3 • Option 719 handhendel instelbaar Classic n.n.b.

• Option 719 olievulplug Classic n.n.b.

• Option 719 spiegel zilver n.n.b.

4 • Option 719 afdekkingen voor expansiereservoir Classic n.n.b.

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

DESIGN. EURO*

Gefreesde onderdelen Option 719 
De gefreesde onderdelen van Option 719 van BMW Motorrad Spezial geven 
de BMW R 1250 GS op een persoonlijke manier vorm. De accessoires zijn vrij 
te kiezen en zetten ook individueel opvallende accenten.  
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Meer informatie over BMW Motorrad Spezial is te vinden  
op pagina 10-11.
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

4 Enduro voetsteunen
De bredere en langere enduro-voetsteunen zorgen bij offroad rijden  
voor een betere handling, zonder beperkingen voor de bediening  
van koppeling en voetrem.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren. 
Inbegrepen bij Stijlvariant BMW R 1250 GS HP. 

• Voetsteunen Enduro (links en rechts) € 164,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 6,50

5 Voetsteunen berijder, instelbaar
De geveerde rijdersvoetsteunen bieden extra comfort tijdens zittend rijden.  
Staand bij het offroad rijden geven ze extra grip en betere controle door de 
getande uiteinden. Hoogte in drie standen verstelbaar. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Voetsteunen berijder instelbaar, zwart (links en rechts) € 198,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 6,50

6 Windscherm getint
Onderstreept het sportieve uiterlijk van de BMW R 1250 GS.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Windscherm getint € 231,00

Windscherm Rallye, helder / getint
Optimaal voor offroad: Klein genoeg voor een duidelijk zicht op het terrein en 
de nodige bewegingsvrijheid tijdens het staand rijden bij offroad.  
Helder of getint verkrijgbaar. 
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

7 • Windscherm Rallye, helder € 127,00

8 • Windscherm Rallye, getint € 162,00

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

DESIGN.

1 Verlengd voorspatbord
Het grotere voorspatbord benadrukt de enduro-eigenschappen van de  
BMW R 1250 GS en beschermt tegelijk extra tegen opspattend water en vuil.
Inbegrepen bij Stijlvariant BMW R 1250 GS HP. 
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Verlengd voorspatbord € 50,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 7,00

2 LED-richtingaanwijzers
Glanzend uiterlijk: de mooi gevormde LED-richtingaanwijzers met wit richting-
aanwijzerglas overtuigen door hun slank design en moderne lichttechnologie. 
Ze reageren aanzienlijk sneller dan en zijn nagenoeg slijtvast. Voor extra veilig-
heid in het wegverkeer. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• LED-richtingaanwijzers (voor en achter) € 40,50

ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

Schakelpedaal instelbaar
Voor betere bedienbaarheid bij staand rijden. Inclusief verstelbaar teenstuk.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Schakelpedaal instelbaar € 106,00

3 Voetrempedaal, verstelbaar
De bredere en met een gepatenteerd klapmechanisme in hoogte  
verstelbare voetrempedaal verbetert de dosering van de remdruk  
tijdens het staand rijden bij offroad.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Voetrempedaal, verstelbaar € 150,00



1 2

5

7

6

8

9

3 4

24 | 25

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

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

Comfort berijdersbuddyseat hoog of laag en  
Comfort duobuddyseat
De Comfort-buddyseats voor berijder en duopassagier kenmerken zich door 
meer zitcomfort en een meer exclusief design. Een extra zachte schuimlaag 
en de zachte en geweven stof zorgen voor extra comfort en een optisch hoog-
waardige uitstraling.
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar. (SA-nr. 132 “Comfort-buddyseat hoog, zwart” / 
SA-nr. 775 “Comfort-buddyseat, zwart”). 
Buddyseat berijder alleen i.c.m. bijpassende duobuddyseat

7 • Hoge Comfort berijdersbuddyseat (zithoogte: 850/870 mm /  
binnenbeencurve: 1.920/1.940 mm)

€ 330,00

8 • Lage Comfort berijdersbuddyseat (zithoogte: 820/840 mm) € 330,00

• Comfort duobuddyseat € 275,00

9 Rallye buddyseat hoog of laag met bagagerek
De smallere Rallye buddyseat is ergonomisch geoptimaliseerd voor offroad 
gebruik en in twee zithoogtes verkrijgbaar. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Niet i.c.m. bagagerek voor duozitplaats of tas voor duo-buddyseat. 

• Hoge Rallye buddyseat met bagagerek  
(zithoogte: 880 mm / binnenbeencurve: 1.920 mm)

€ 379,00

• Lage Rallye buddyseat met bagagerek  
(zithoogte: 860 mm / binnenbeencurve: 1.880 mm)

€ 379,00

Set afdekplaatjes voor schroefgaten handgreep nodig wanneer de standaard  
handgrepen voor duopassagier gedemonteerd worden.

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

ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

Exclusive buddyseat
Nodigt meteen uit tot opstappen: de Exclusive berijdersbuddyseat. Dankzij 
softtouch (zacht, maar zeer stabiel) biedt deze een verhoogd zitcomfort en een 
zeer kwalitatieve uitstraling. In 3 zithoogten verkrijgbaar.
Buddyseat berijder alleen i.c.m. bijpassende duobuddyseat

1 • Hoge Exclusive berijdersbuddyseat (zithoogte: 
870/890 mm / binnenbeencurve: 1.910/1.950 mm)

€ 358,00

2 (o) Lage Exclusive berijdersbuddyseat (zithoogte: 
820/840 mm / binnenbeencurve: 1.820/1.860 mm)

€ 358,00

(o) Exclusive berijdersbuddyseat (zithoogte: 850/870 mm /  
binnenbeencurve: 1.870/1.910 mm)

€ 358,00

3 • Exclusive duobuddyseat € 299,00

4 (o) Exclusive duobuddyseat, smal € 296,00

(+) Bevestigingsmateriaal € 4,00

Verstelbare berijdersbuddyseats
Optimale kniehoek voor grotere rijders met de hoge variant tot een lage variant  
die opstappen en handling gemakkelijker maakt. 
Buddyseat berijder alleen i.c.m. bijpassende duobuddyseat 
Lage berijdersbuddyseat tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar. 

5 • Hoge berijdersbuddyseat (zithoogte: 870/890 mm /  
binnenbeencurve: 1.910/1.950 mm)

€ 287,00

6 (o) Lage berijdersbuddyseat (zithoogte: 820/840 mm /  
binnenbeencurve: 1.820/1.860 mm)

€ 287,00
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

Uitbreidingsset rijmodi Pro 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset Rijmodi Pro € 216,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 56,00

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

ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

Handvatverwarming
Warme handen geven een goed gevoel. Daarvoor zorgt de handvatverwarming  
die in twee standen instelbaar is en de vingers aangenaam warm houdt.  
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Handvatverwarming € 236,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 144,00

Uitbreidingsset schakelassistent Pro
Naadloos op- en terugschakelen zonder gas terugdraaien en de koppelings-
hendel te gebruiken. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset schakelassistent Pro € 427,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 43,00

Uitbreidingsset cruise control 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset cruise control € 228,00
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
NAVIGATIE EN COMMUNICATIE. EURO*

2 Dual-USB-oplader
Smartphone, mp3-speler, tablet of digitale camera, met de dual-USB-oplader  
kunnen via de 12 volt-aansluiting twee mobiele apparaten tijdens het rijden  
tegelijkertijd worden opgeladen.  
Dankzij de automatische herkenning van de laadtechnologie van alle gangbare 
smartphones is supersnel opladen mogelijk met een maximale laadstroom  
van 2 x 2 ampère.
• BMW dual-USB-oplader met kabel, 60 cm € 44,50
• BMW Motorrad dual-USB-oplader met kabel, 120 cm € 44,50

BMW USB-adapter
Alleen in combinatie met dual-USB-oplader.

• BMW adapterkabel voor Apple iPhone/iPod € 37,00
• BMW adapterkabel voor micro-USB € 20,50

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

NAVIGATIE EN COMMUNICATIE. EURO*

1 BMW Motorrad navigatiesystemen
Met de multifunctionele Navigator VI wordt routeplanning kinderspel. Het 
systeem met 16 GB flash-opslag en 5" groot touchscreen wijst altijd de goede 
weg, waarbij het waterdichte scherm zelfs bij rechtstreeks invallend zonlicht 
uitstekend afleesbaar is. Het scherm en zijn hoge resolutie levert alle belangrij-
ke informatie en zorgt in elke situatie voor het benodigde overzicht. De talrijke 
extra functies maken de planning en de tocht tot een spannende belevenis. Zo 
zijn routes volgens persoonlijke voorkeuren instelbaar, om ritten op bochtige 
en verkeersarme secundaire wegen te maken. Op onbekend terrein kun je de 
optie “Rondreis” gebruiken, die je aan het eind betrouwbaar naar het beginpunt 
terugbrengt. Dankzij de Bluetooth-koppeling met het communicatiesys-
teem van BMW Motorrad en de optionele Smartphone Link-app kun je ook 
onderweg van multimedia genieten: routebeschrijvingen, telefoongesprekken 
en het streamen van muziek evenals het oproepen van weersvoorspellingen 
of file-informatie zijn daarmee geen probleem. De bediening vindt plaats met 
de stabiele Mount Cradle, waarbij je de vier toetsen ook met handschoenen 
aan perfect kunt bedienen. Wie gekozen heeft voor de vooraf geïnstalleerde 
kaartgegevens, is dankzij de levenslange gratis kaart-updates altijd up-to-date.  
Enkel in combinatie met de voorbereiding voor navigatieapparatuur (tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar).

• BMW Motorrad Navigator VI € 837,00
• BMW Motorrad Navigator VI (zonder kaartgegevens) € 744,00

Uitbreidingsset navigatie voorbereiding 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Uitbreidingsset navigatie voorbereiding € 249,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 284,00

Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI 
Dankzij de optionele carkit kan de BMW Motorrad Navigator VI ook makkelijk in 
de auto gebruikt en opgeladen worden.
• Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI € 99,00
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
VEILIGHEID. EURO*

6 Koplampbeschermer
De koplampbescherming voorkomt schade aan de koplamp bij offroad rijden 
(niet toegestaan op openbare weg). Snel en eenvoudig te (de)monteren.
Levering voorzien vanaf 1e kwartaal 2019.  
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Koplampbeschermer (alleen voor offroad gebruik) € 110,00

7 Radiatorafdekking
Een must voor offroad rijders: De beide radiatorafdekkingen beschermen  
de radiator effectief tegen steenslag.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad. 
Inbegrepen bij Stijlvariant BMW R 1250 GS HP.

• Radiatorafdekking (links en rechts) € 26,50

8 LED-verstralers
De krachtige LED-verstralers zorgen bij slecht zicht zicht voor het nodige 
blikveld op de weg dankzij een extra verlichting.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.   
De verstralers zijn geschikt als mistlampen en mogen alleen onder  
slechte weersomstandigheden worden gebruikt. De nationale regelgeving  
dient nageleefd te worden.

• LED-verstralers (links en rechts) € 240,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 158,00

Afsluitbare olievuldop
Klein maar fijn: de uit aluminium gefreesde olievuldop voorkomt ongewenste 
toegang.

9 • Afsluitbare olievuldop € 28,00

• Afsluitbare olievuldop, zwart € 32,50

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

VEILIGHEID. EURO*

Handprotectoren
De robuuste handprotectoren van schok- en UV-bestendig kunststof bescher-
men de handen en hendels tegen steenslag en takken. Tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

1 • Handbescherming € 148,00

• Handbescherming “Style” Lightwhite uni € 148,00

2 Kleppendekselbescherming
In het geval van een valpartij biedt de optioneel leverbare cilinderkopbescher-
ming extra bescherming tegen beschadigingen en geeft het extra cachet aan 
design en belijning van de boxermotor.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Kleppendekselbescherming (links en rechts) € 208,00

3 Motorbeschermbeugel
De robuuste motorbeschermbeugel van sterk RVS-staal beschermt de 
cilinders effectief tegen beschadigingen, zonder de grondspeling te beperken. 
Bovendien perfect met de cilinderkopbescherming te combineren.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Motorbeschermbeugels (links en rechts) € 338,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 24,00

4 Enduro aluminium motorbeschermplaat
Deze speciaal voor offroad ontwikkelde, robuuste enduro aluminium motorbe-
schermplaat beschermt de onderkant van de motor, vooral op offroad terrein.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Enduro aluminium motorbeschermplaat € 259,00

5 Framebescherming
De zwarte kunststof framebescherming beschermt het frame  
effectief tegen krassen en voorkomt wrijving door motorlaarzen.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Framebescherming (links en rechts) € 38,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 11,50
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ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.

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

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

• Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem € 262,00

1 Remschijfslot met diefstalalarmsysteem
Dubbele bescherming tegen diefstal: het remschijfslot met diefstalalarmsys-
teem is de ideale bescherming tegen diefstal voor onderweg. Het slot van 
gehard staal beschermt betrouwbaar tegen manipulatie en kan dankzij de com-
pacte afmetingen gemakkelijk worden opgeborgen. Het diefstalalarmsysteem 
reageert op de kleinste bewegingen en trillingen met een akoestisch alarm.
• Remschijfslot met diefstalalarmsysteem € 208,00

Uitbreidingsset RDC (bandenspanningscontrole) 
Het uitgebreide RDC van BMW Motorrad bewaakt en informeert 
de berijder over de actuele bandenspanning. Met actieve waarschuwingsfunc-
tie bij ernstig drukverlies. Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.  
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer.

Beschermfolie voor 6,5 inch TFT-display
Levering voorzien vanaf 4e kwartaal 2018.

• Beschermfolie voor 6,5 inch TFT-display € 44,50

EHBO-set
Plaatsbesparend en waterdicht verpakt verbandmateriaal. Voldoet bovendienaan 
de DIN-norm voor EHBO-sets voor verbandkisten op motorfietsen.
• EHBO-set groot € 23,00
• EHBO-set klein € 10,00

ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

Paddockstand
De stabiele paddockstand houdt het voertuig veilig in positie en maakt onder-
houd eenvoudiger. Verkrijgbaar voor voor- en achterwiel.
Afbeeldingen tonen BMW R 1200 RS. 
Montagestandaard Sport voor alleen i.c.m. montagestandaard achter.

2 • Paddockstand voor € 197,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 40,50

3 • Paddockstand achter € 220,00

Gereedschapset 
Klein, licht en multifunctioneel met alles wat nodig is voor eenvoudig  
onderhoud en kleine reparaties.
Wordt geleverd zonder de 4 knoopcelbatterijen voor de LED-zaklamp 1,5V  
type LR-41.

• Gereedschapset € 154,00
(+) Boordgereedschap adapter voor schachtbobine € 3,00

4 Multifunctioneel gereedschap
Het BMW Motorrad multifunctioneel gereedschap is het ideale hulpmiddel 
voor eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en ergonomische aanpassingen 
aan de motorfiets. Onderweg of thuis.
• Multifunctioneel gereedschap € 242,00

5 Reisset bandenspanning
• Reisset bandenspanning € 59,00

6 Mini-voetpomp
Veelzijdig inzetbare luchtpomp met digitale manometer in klein formaat. Handig 
voor het controleren van de bandenspanning tijdens het reizen.
• Mini-voetpomp € 56,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.nl.
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ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

1 Motorfietshoes
De waterdichte motorfietshoes voor buiten beschermt de motorfiets betrouw-
baar tegen regen, vuil en andere weersinvloeden.
• Motorfietshoes € 79,00

Beschermhoes Indoor
De beschermhoes voor binnen beschermt de motorfiets betrouwbaar tegen 
vuil en krassen.
De afbeeldingen tonen de R 1200 GS

2 • Beschermhoes Indoor € 158,00

3 • Beschermhoes Indoor groot (bruikbaar met koffers) € 169,00

4 Motorfietstapijt
Het hoogwaardige motorfietstapijt beschermt de vloer onder de motor op 
betrouwbare wijze tegen zowel vuil als olie- en benzinevlekken. 
• Motorfietstapijt € 156,00

Extra 12 Volt-aansluiting
Via een extra 12V-aansluiting kunnen elektronische apparaten worden aange-
sloten aan het boordnet van het voertuig.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Extra 12 Volt-aansluiting € 65,00

LED-zaklamp
Klein, stevig en betrouwbaar: De LED-zaklamp met zijn hoge verlichtingssterk-
te van meer dan 80 lumen kan tot wel 3.000 keer geladen worden. Met adapter 
voor 12V-aansluitingen.
• LED-zaklamp € 44,00

5 BMW Motorrad acculader
Microprocessorgestuurde acculader voor natte en onderhoudsvrije 12 Volt 
loodaccu’s. Aansluiting via boordcontactdoos. Adapterkabel voor direct aan-
sluiten op accupolen inbegrepen.
• BMW Motorrad acculader 110 V € 128,00
• BMW Motorrad acculader 230 V € 128,00

ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

6 Original BMW Engine Oil ADVANTEC
De originele BMW Motorrad motorolie.
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC Ultimate 5W-40, 1 l € 22,00
• Original BMW Engine Oil ADVANTEC 

Ultimate 5W-40, 500 ml
€ 15,00

BANDEN. EURO*

Banden 
De belangrijkste verbinding tussen de motorfiets en de weg. Door BMW Motorrad 
geteste banden garanderen de best mogelijke rijeigenschappen. Vraag de 
BMW Motorrad dealer naar de bandenkeuzemogelijkheden voor dit model.

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTEN.

7 BMW Motorrad Care Products (afbeeldingen v.l.n.r.)
De BMW Motorrad Care Products zijn speciaal ontwikkeld voor motorrijders 
en voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van BMW Motorrad. Ze reinigen en 
verzorgen, gaan slijtage tegen en beschermen daarmee ook de waarde en 
veiligheid van je motorfiets.
• Buddyseatreiniger (voor glad kunstleer), 50 ml € 5,00
• Motorglansspray, 300 ml (geen afbeelding) € 21,00
• Motorfietsreiniger, 500 ml € 9,50
• Insectenverwijderaar, 500 ml € 11,50
• Velgenreiniger, 500 ml € 17,00
• Glansmiddel, 250 ml € 10,50
• Douchegel Body + Bike, 250 ml € 11,50
• Metaalpoets, 75 ml € 16,00

8 Onderhoudsset
Alles voor een goed onderhouden motorfiets: insectenverwijderaar, motorfiets- 
en velgenreiniger, glansmiddel, functioneel reinigingsmiddel, 3 Body + Bike 
douchegeltesters (elk 20 ml), 
spons (130 x 105 x 40 mm) en microvezeldoekje (40 x 40 mm) in een handige, 
hersluitbare emmer van 10 l.
• Onderhoudsset € 56,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer 
of online op bmw-motorrad.nl.
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1 Motorpak Rallye
Het extreem goed geventileerde motorpak Rallye heeft het in zich: het 
waterdichte insert kan zowel onder als over het jack worden gedragen 
voor optimale bescherming tegen weer en wind of vuil. Een echte 
wereldreiziger van slijtvast ProTechWool-materiaal en met talloze 
opbergmogelijkheden.

2 Handschoen Rallye
Op warme dagen en tijdens offroad rijden zorgt de zomerse enduro-
handschoen Rallye voor ideaal klimaatcomfort. De materiaalmix van 
robuust kangoeroeleer, geitenleer en elastisch Spandex staat garant voor 
de beste grip. Terwijl de slagvaste harde schaal uitstekende bescherming 
biedt bij offroad rijden.

3 Laars Gravel
De beste verbinding tussen rijder en motorfiets? Een paar comfortabele 
rundleren endurolaarzen, voorzien van absoluut weerbestendig materiaal 
met actief ventilerend GORE-TEX®-membraan, waarmee je het hele jaar 
over de beste bescherming beschikt. Meer perfectie komt van vele andere 
veiligheidszaken en de extreem robuuste zoolconstructie.

4 Laars GS Pro
Offroad bestaan er geen compromissen.  
Zeker niet met deze waterbestendige offroad laars van 100% volnerfs 
rundleer. Uitgerust met een uitneembare, wasbare binnenschoen 
van elastisch neopreen, gelkussen rond de enkels, schacht met 
scharniermechanisme en een thermisch gevormde 3D-afdekking aan de 
voorzijde voor optimaal draagcomfort.

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

BMW RIDER EQUIPMENT. 



38 | 39

BMW MOTORRAD SERVICE.
BMW Motorrad service 
Wij staan altijd voor u klaar: met meer dan 1.000 vestigingen in meer 
dan 100 landen zijn wij altijd bij u in de buurt. En wat de serviceverlening 
betreft bent u bij de BMW Motorrad dealer altijd in goede handen.  
U kunt er terecht voor betrouwbare en snelle levering van reserveonder-
delen, gedegen advies en een uitstekende werkplaats met door  
BMW opgeleide monteurs.

BMW Motorrad online
Voor meer informatie kunt u ook terecht op bmw-motorrad.nl. Daar 
vindt u bijvoorbeeld de BMW configurator, waar u met behulp van 
fabrieksopties uw eigen BMW motorfiets kunt samenstellen. Voor uw 
droommotor kunt u online een offerte of proefrit aanvragen en de  
documentatie downloaden.
Via een zoekfunctie vindt u ook snel een BMW Motorrad dealer bij u in 
de buurt. Daar beleeft u de fascinerende wereld van BMW motorfietsen 
live. En met BMW eRide, onze digitale nieuwsbrief, waarop u zich via 
bmw-motorrad.nl/eride kunt abonneren, blijft u helemaal op de hoogte. 
Uw eigen ervaringen delen met BMW Motorrad en andere liefhebbers  
kan natuurlijk ook op facebook.com/bmwmotorrad.nederland.

BMW Motorrad Service Card
Exclusief bij BMW Motorrad, bij aanschaf van een nieuwe motorfiets  
of een jong gebruikte uit de BMW Motorrad Premium Selection: 
de BMW Motorrad Service Card. Wie een nieuwe BMW motorfiets 
aanschaft, ontvangt automatisch de BMW Motorrad Service Card, 
waarmee u – mocht het onverhoopt nodig zijn – verzekerd bent van 
hulpverlening. De BMW Motorrad Service Centrale schakelt bij pech 
een professionele door BMW getrainde hulpverlener in, wanneer uw 
BMW niet op eigen kracht, veilig en verantwoord een BMW werkplaats 
kan bereiken. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gedetailleerde infor-
matie over deze service kunt u verkrijgen via de BMW Motorrad dealer.

BMW Financial Services
BMW rijden doet u voor uw plezier. En dat moet ook op een plezierige 
manier te financieren zijn. Daarom heeft BMW Financial Services altijd 
een oplossing die past bij uw persoonlijke situatie. Of het nu om leasing, 
financiering of verzekering gaat.

Leasen of financieren?
Als u uw BMW motorfiets gaat leasen, zakelijk of privé, dan kiest u 
voor gemak en zekerheid. Voor een vast bedrag per maand rijdt u een 
nieuwe BMW motorfiets. In dit maandbedrag zijn vrijwel alle kosten 
inbegrepen: rente, afschrijving, onderhoud, banden, reparatie, motor-
rijtuigenbelasting en vervangend vervoer na 24 uur. Alleen brandstof 
en eventuele bekeuringen komen daar nog bij. En na afloop van het 
contract levert u de motorfiets gewoon weer in. U kunt er ook voor 
kiezen om uw motorfiets te financieren, zakelijk of privé. U geniet volop 
van uw motorfiets en lost elke maand een deel van uw financiering 
aan ons af. Heeft u alles betaald? Dan is de motorfiets van u. Kosten 
zoals reparatie, onderhoud, vervanging van banden en bijvoorbeeld uw 
motorverzekering zijn niet inbegrepen in het bedrag.

Uw rijplezier verzekerd met BMW Motor Cover
Met BMW Motor Cover, een all-risk verzekering speciaal voor  
BMW motorrijders, kunt u goed verzekerd en tegen een aantrekkelijk 
tarief de weg op. Heeft u schade en kunt u niet verder rijden? Dan  
kunt u rekenen op snelle en deskundige hulp en transport van uw 
motorfiets naar uw eigen BMW Motorrad dealer. Uw dealer zorgt voor 
schadeherstel en u krijgt gratis een vervangende motorfiets mee.  
U heeft bovendien geen eigen risico bij schadeherstel door uw  
BMW Motorrad dealer en bij diefstal of total loss bieden wij een  
uitstekende nieuw- of aanschafwaarde vergoeding. Bereken uw ver-
zekeringspremie eenvoudig op bmw-motorrad.nl/verzekeringen.

Meer weten?
Op bmw-motorrad.nl/financialservices leest u meer over de 
mogelijk heden op het gebied van leasing, financiering en verzekering. 
Uw BMW Motorrad dealer maakt graag een offerte op maat en infor-
meert u over wat financieel en fiscaal voor u het meest interessant is.  
U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van onze klanten-
service via telefoonnummer 0800-0992234 (gratis).
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BMW Financial Services. Bij BMW Financial Services 
ontwikkelen we individuele oplossingen om iets fascinerends te 
financieren: vrijheid. Voor meer informatie ga je naar
bmw-motorrad.nl/3asyride

MAAK JE
  DROMEN WAAR
	 MET	3ASY	RIDE.


