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

OVERZICHT.

Sommige Originele BMW Motorrad Accessoires zijn op andere modellen of het vorige  
model afgebeeld.
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BMW S 1000 R HP Motorsport: Lakkleur Lightwhite uni/Racingblue metallic/Racingred uni N2E /  
buddyseat zwart / rode bies op standaard zwarte velgen 

KLEUREN.

BMW S 1000 R:  
Lakkleur Racingred uni/Blackstorm metallic N1G / buddyseat zwart 

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

Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten. 



STANDAARDUITRUSTING.

BMW S 1000 R
Bestelnummer 0D52

Motor/aandrijving
• Vloeistof-/oliegekoelde, 4-cilinder 4-takt lijnmotor
• 4-kleppentechniek met 4 kleppen per cilinder en 2 bovenliggende nokkenassen
• Cilinderinhoud: 999 ccm
• Vermogen: 121 kW (165 pk) bij 11.000 t/min
• Koppel: 114 Nm bij 9.250 t/min
• Elektronische inspuiting
• Voll-E-Gas (Ride-by-Wire), elektronische gashendel
• Uitlaatsysteem van edelstaal met voordemper en interferentiebuis,  

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

Maten/gewichten
• Lengte:  2.057 mm
• Hoogte zonder spiegels / (breedte incl. spiegels):  1.228 mm / (845 mm)
• Wielbasis:  1.439 mm
• Rijklaargewicht met volle tank:  205 kg

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

• Max. toelaatbaar totaalgewicht:  407 kg
• Max. belading (bij standaarduitrusting):  202 kg
• Tankinhoud (waarvan reserve):  17,5 l (ca. 4 l)

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

(worldwide-harmonized motorcycle testcycle):  6,7 l
• Brandstof: Super(plus) benzine loodvrij, octaangehalte 95-98 RON (klopregeling; 

vermogensopgave bij 98 RON)

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

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

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

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

zwevende 1-zuiger remklauw
• Aluminium gegoten velgen (120/70 ZR 17 voor, 190/55 ZR 17 achter)
• Zijstandaard met startonderbreking

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

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

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

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

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

Afbeeldingen kunnen Originele BMW Motorrad Accessoires bevatten..

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

Kleuren
• BMW S 1000 R HP Motorsport:  

Lakkleur Lightwhite uni/Racingblue metallic/Racingred uni N2E / buddyseat zwart / 
rode bies op standaard zwarte velgen
Alleen mogelijk i.c.m. uitvoering BMW S 1000 R HP  
tegen een meerprijs van € 549,00. 
Als alternatief tegen meerprijs verkrijgbaar met SA-nr. 275 “HP gesmede velgen”

• BMW S 1000 R:  
Lakkleur Racingred uni/Blackstorm metallic N1G / buddyseat zwart 
Meerkleurenlak tegen meerprijs van € 182,00.

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

Prijs: vanaf € 16.434,00*
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FABRIEKSOPTIES. 

Uitrustingspakketten optioneel tegen meerprijs* EURO
Sportpakket SA-nr. 227 € 1.159,00
• Rijmodi Pro met inschakelbaar DTC SA-nr 224
• (Dynamic Traction Control), snelheidsbegrenzer  

voor pitstraat en launch control (2 extra rijmodi:  
Dynamic en Dynamic Pro met codeerstekker voor  
persoonlijke instellingen)  
ABS Pro SA-nr. 5AC 
(hellingshoekafhankelijk ABS voor de rijmodi Rain  
en Sport en op droog wegdek ook voor de rijmodus Race) 
Uitsluitend in pakket verkrijgbaar.

• Schakelassistent Pro (met tussengasfunctie) SA-nr. 222
• Cruise control SA-nr. 538

Dynamic SA-nr. 235 € 1.159,00
• DDC (Dynamic Damping Control) SA-nr. 223

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

• Motorspoiler  SA-nr. 580
Alleen in pakket verkrijgbaar.

• Handvatverwarming SA-nr. 519 
• LED-richtingaanwijzers wit  SA-nr. 590

Alleen in pakket verkrijgbaar.

Uitvoeringen optioneel tegen meerprijs* EURO
BMW S 1000 R HP  SA-nr. 456  € 549,00
• Exclusieve kleurstelling in Lightwhite uni / Racingblue metallic / Racingred uni N2E/

buddyseat zwart 
• Wielen met rode bies op zwarte velgen
• Motorspoiler Lightwhite uni

*Adviesprijzen af fabriek, incl. 21% BTW. Prijzen gelden alleen voor montage in de fabriek.

Fabrieksopties optioneel tegen meerprijs* EURO
• Rijmodi Pro met ABS Pro, inschakelbaar SA-nr. 224 € 484,00 

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

• DDC (Dynamic Damping Control) SA-nr. 223 € 825,00
• Schakelassistent Pro SA-nr. 222 € 501,00
• HP gesmede velgen SA-nr. 275 € 1.492,00

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

• Rode bies op standaard zwarte velgen  SA-nr. 276  € 113,00 
Een combinatie van SA-nr. 275 HP gesmede velgen en  
SA-nr. 276 “Rode bies op standaard zwarte velgen” is niet mogelijk.  
Omvat de lakken Lightwhite uni / Racingblue metallic /  
Racingred uni N2E en Blackstorm metallic ND2

• Cruise control SA-nr. 538 € 401,00
• Handvatverwarming SA-nr. 519  € 254,00
• Diefstalalarmsysteem SA-nr. 603 € 266,00

Rijmodi Pro, ABS Pro, DTC (Dynamic Traction Control), schakelassistent  
Pro, otorspoiler, verwarmbare handvatten, LED-richtingaanwijzers,  
HP gesmede velgen en diefstalalarmsysteem kunnen ook achteraf  
als Originele BMW Motorrad Accessoires worden gemonteerd.



1 8

9

104

5

2 3

6 11

7

12

10 | 11

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.

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

HP PARTS. EURO*

1 HP voetsteunenset voor berijder en HP voetsteun voor  
duopassagier
De CNC-gefreesde HP voetsteunen zien er niet alleen heel goed uit, maar zijn 
bovendien heel functioneel. Uitgebreide verstelmogelijkheden vervullen alle 
ergonomische en sportieve wensen van de bestuurder.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• HP voetsteunenset voor berijder (links en rechts) € 660,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 69,00

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

3 Schakelassistent Pro
Vloeiende acceleratie, zonder gebruik van de koppelingshendel. Tien keer 
sneller dan met de gebruikelijke schakelmethode. Tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Schakelassistent Pro € 392,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 43,00

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

• HP koppelingshendel € 197,00
• HP remhendel, omklapbaar € 197,00

5 HP koppelingshendelprotector/ 
HP handremhendelprotector 
Voorkomt op het circuit het blokkeren van het voorwiel bij ongewenste  
aanraking en is een helder statement op de openbare weg.
• HP koppelingshendelprotector € 147,00

Alleen i.c.m. HP koppelingshendel, omklapbaar.

• HP handremhendelprotector (geen afbeelding) € 147,00

HP PARTS. EURO*

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

6 • HP Carbon spatbord voor € 376,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 14,00

7 • HP Carbon spatbord achter € 343,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 28,50

8 • HP Carbon windscherm € 275,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 15,50

9 • HP Carbon tankafdekking (links en rechts) € 710,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 20,00

10 • HP Carbon afdekking airbox € 549,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 21,50

11 • HP Carbon tandwielbeschermer € 314,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 23,00

12 • HP Carbon kettingbeschermer € 298,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 4,00

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

HP PARTS. EURO*

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

1 • HP gesmede velg voor € 843,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 827,00

• HP gesmede velg, achter (geen afbeelding) € 896,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 617,00

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

2 • HP infrarood ontvanger voor Laptimer € 209,00
De montagehandleiding kan worden gedownload via  
de homepage van BMW Motorrad.

(+) HP infrarood zender voor Laptimer € 209,00
3 • HP Cover Kit: € 58,00

Voor de BMW S 1000 R is alleen de afdekking kentekenplaathouder bruikbaar.

Ideaal op en naast het circuit
• HP buddyseat berijder (geen afbeelding) € 315,00

(+) Bevestigingsmateriaal € 61,00
4 • HP bandenwarmer € 1.060,00

HP PARTS. EURO*

5 HP asprotectoren
De valprotectoren voor de voor- en achteras zijn van zeer slijtvast kunststof  
en beschermen vork en swingarm tegen beschadiging bij een val.
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• HP asprotectoren (1x per as bestellen) € 87,00

HP motorprotectoren (geen afbeelding)
Motorprotectoren van aluminium met kunststof sliders. Bieden extra  
bescherming voor het motorblok.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• HP motorprotectoren (links en rechts) € 262,00

Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer  
of online op bmw-motorrad.nl.
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*  Originele BMW 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) = “o”-teken is als alternatief bruikbaar

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

1 Zadeltassen
De textiele zadeltassen hebben een inhoud van 10 l, te vergroten naar 16 l aan 
elke kant. Door de snelsluiting snel te bevestigen en weer snel eraf als zich een 
wedstrijd aandient..
• Zadeltassen € 368,00

2 Tanktas
De tanktas past zich perfect aan de vorm van de tank aan. Het waterdichte  
en afsluitbare hoofdvak heeft een inhoud van 13 l, het kaartvak is in hoge mate 
waterwerend. Kleine zaken die binnen handbereik moeten blijven, passen in de 
kleine, waterwerende buitentas.
• Tanktas € 224,00

3 Bagagetas
Het volume van de robuuste, waterdichte en eenvoudig schoon te houden  
tas voor op de duozitplaats is variabel tussen 25 l en 32 l. Perfect afgestemd  
op het design van de BMW S 1000 R en ook op hoge snelheid te gebruiken.
Alleen voor sologebruik. 
Niet in combinatie met Comfort buddyseat of afdekking duozitplaats.

• Bagagetas, 25 – 32 l € 273,00

BAGAGEPROGRAMMA. EURO*

4 Tas voor duo-buddyseat
Compact, waterdicht, perfect passend in het ontwerp en stabiel op hoge 
snelheid - dat is deze op de duozitplaats te bevestigen en van 2,5 naar 5,5 liter 
te vergroten tas.
Alleen voor sologebruik. 
Niet in combinatie met afdekking duozitplaats.

• Tas voor duo-buddyseat € 137,00

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

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
DESIGN. EURO*

1 Kunststof buddyseatafdekking
Wordt gemonteerd in plaats van de duozitplaats. Geeft de BMW S 1000 R  
een nog sportievere uitstraling.
Alleen voor sologebruik. 
Niet i.c.m. achtertas groot of achtertas klein. 
Als alternatief kan ook het cilinderslot van de buddyseat worden gebruikt.

• Buddyseatafdekking vanaf € 242,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 72,00

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

• Motorspoilers (links en rechts) vanaf € 431,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 52,00

3 LED-richtingaanwijzers
Glanzend uiterlijk: de mooi gevormde LED-knipperlichten met wit richtingaan-
wijzerglas overtuigen door hun slank design en moderne lichttechnologie. Ze 
reageren aanzienlijk sneller dan en zijn nagenoeg slijtvast. Voor extra veiligheid 
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) € 162,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 44,00

ERGONOMIE EN COMFORT. EURO*

4 Windscherm Sport, getint
Het windscherm Sport is krasvast en biedt een optimale wind-  
en weerbescherming.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door een BMW Motorrad dealer laten uitvoeren.

• Windscherm Sport, getint € 157,00

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

(zithoogte: 840 mm / binnenbeencurve: 1.865 mm)
€ 289,00

6 Comfort duobuddyseat
De dikker gevoerde en bredere Comfort duobuddyseat verhoogt het zitcomfort 
voor de duopassagier beduidend.
Niet i.c.m. achtertas.

• Comfort duobuddyseat € 248,00

Uitbreidingsset Rijmodi Pro (geen afbeelding)
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.  
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer.

7 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 € 321,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 146,00

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

ORIGINELE BMW MOTORRAD ACCESSOIRES.
NAVIGATIE EN COMMUNICATIE. EURO*

BMW Motorrad navigatiesystemen
Waar ben ik, waar wil ik heen en wat is de mooiste weg?  
Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn met de BMW Motorrad navigatie- 
systemen. Gemakkelijk te monteren, comfortabel met handschoenen te 
bedienen en vanzelfsprekend met Lifetime-Map-Update.
Niet alleen liefhebbers van toeren zullen genieten van de Navigator VI. Met het 
systeem wordt routeplanning kinderspel en krijg je talrijke extra functies, die 
van elke toer een beleving maken. Het 5” grote touchscreen is waterdicht, zelfs 
bij direct zonlicht goed leesbaar en garandeert het vereiste overzicht. 
De slimme BMW Motorrad Navigator Street heeft een goed afleesbaar 4,3" 
display, is dankzij Bluetooth® compatibel met het optionele BMW Motorrad 
Communicatiesysteem en verrast met veel kleine details. 
BMW motorrad navigatiesystemen Alleen i.c.m. houder voor BMW Motorrad  
navigatiesystemen mogelijk.

1 • BMW Motorrad Navigator VI € 933,00
• BMW Motorrad Navigator VI (zonder kaartgegevens) € 744,00

(+) Oplaadhouder met 4 bedieningsknoppen € 106,00
• BMW Motorrad Navigator Street € 430,00

2 Houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen  
(geen afbeelding)
Houder voor de bevestiging en stroomverzorging van de BMW Motorrad 
navigatiesystemen of de BMW Motorrad Smartphone Cradle. 
De montagehandleiding kan worden gedownload via de homepage van BMW Motorrad.

• Houder voor BMW Motorrad navigatiesystemen € 73,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 33,00

Carkit voor BMW Motorrad Navigator V (geen afbeelding)
Dankzij de optionele carkit kan de BMW Motorrad Navigator VI ook makkelijk  
in de auto te gebruikt en opgeladen worden.
• Carkit voor BMW Motorrad Navigator VI € 99,00

NAVIGATIE EN COMMUNICATIE. EURO*

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

• BMW Motorrad Smartphone Cradle € 210,00

4 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 dual USB-oplader met kabel, 120 cm € 44,50

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

• BMW USB-adapter Lightning (geen afbeelding) € 37,00
• BMW USB-adapter micro-USB (geen afbeelding) € 20,50

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

VEILIGHEID. EURO*

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

• Uitbreidingsset diefstalalarmsysteem € 262,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 8,50

Uitbreidingsset Set Dynamic Traction Control (DTC),  
instelbaar (geen afbeelding)
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.  
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer.

Uitbreidingsset ABS Pro (geen afbeelding)
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.
Montage en/of vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer.  
Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer.

1 Remschijfslot met diefstalalarmsysteem
Dubbele bescherming tegen diefstal: het remschijfslot met diefstalalarm- 
systeem 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

EHBO-set (geen afbeelding)
Plaatsbesparend en waterdicht verpakt verbandmateriaal. Voldoet bovendien aan 
de DIN-norm voor EHBO-sets voor verbandkisten op motorfietsen.
• EHBO-set groot € 23,00
• EHBO-set klein € 10,00

ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

2 Paddockstand Sport
De stabiele paddockstand houdt de BMW S 1000 R veilig in  
positie en maakt onderhoud eenvoudiger.
• Paddockstand Sport voor € 197,00

Alleen i.c.m. paddockstand Sport achter

• Paddockstand Sport achter (geen afbeelding) € 197,00
(+) Bevestigingsmateriaal € 44,00

3 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

4 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

Reparatieset voor tubeless banden (geen afbeelding)
Essentieel voor onderweg - complete bandenpechset.
• Reparatieset voor tubeless banden € 27,00

Reisset bandenspanning (geen afbeelding)
• Reisset bandenspanning € 59,00

5 Motorfietstapijt 

• Motorfietstapijt € 156,00

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

ONDERHOUD EN TECHNIEK. EURO*

LED-zaklamp (geen afbeelding)
Klein, stevig en betrouwbaar: de LED-zaklamp met zijn hoge verlichtings- 
sterkte van meer dan 80 Lumen kan tot wel 3.000 keer geladen worden.  
Met adapter voor 12V-aansluitingen.
• LED-zaklamp € 44,00

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

2 Motorfietshoes
Die waterdichte motorfietshoes voor buiten beschermt de motorfiets  
betrouwbaar tegen regen, vuil en andere weersinvloeden.
• Motorfietshoes € 79,00

3 Beschermhoes Indoor
Die beschermhoes voor binnen beschermt de motorfiets betrouwbaar  
tegen vuil en krassen.
Afbeelding toont BMW R 1200 GS.

• Beschermhoes Indoor € 226,00

4 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 (geen afbeelding)
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 bandenkeuze- 
mogelijkheden voor dit model.

BMW MOTORRAD CARE PRODUCTEN.

5 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
• Kettingspray, 300 ml € 12,50
• Kettingreiniger, 300 ml € 11,50
• Douchegel Body + Bike, 250 ml € 11,50
• Metaalpoets, 75 ml € 16,00

6 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 Jack Race
Het jack Race brengt het racegevoel op de weg. Het AirVent-systeem aan 
de voorzijde zorgt voor goede ventilatie en draagcomfort. Wit gekleurde 
vlakken, stiksels en de dynamische Race belettering benadrukken de 
sportieve lijnen.

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

3 Handschoen Two in One
2-in-1-functie voor meer comfort tijdens het toeren: de sportieve 
handschoen met 2-kamer-technologie heeft het in zich. De eerste kamer 
is niet gevoerd en biedt dankzij kangoeroeleer uitstekende grip op het 
stuur, de tweede kamer is waterdicht en zorgt door middel van het actief 
ventilerende GORE-TEX®-membraan voor de perfecte bescherming 
tegen weer en wind.

4 Laars SportDry
Gemaakt voor hoge snelheden, afgestemd op hoog comfort: de laars 
SportDry. Met bovenmateriaal van 2,2 mm dik rundleer en verwisselbare 
zij- en hielsliders. Het actief ventilerende, water- en winddichte GORE-
TEX® -membraan zorgt ook bij verhitte inhaalmanoeuvres voor het 
juiste klimaat, terwijl de torsiestijve gewrichtsbescherming (TCS), de 
schokdemper en de versterkte neus voor bescherming op het hoogste 
niveau zorgen.

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

BMW RIDER EQUIPMENT. 
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BMW MOTORRAD SERVICE.
BMW Motorrad Service 
Wij staan altijd voor u klaar: met meer dan 1.000 vestigingen in meer 
dan 100 landen zijn wij altijd bij u in de buurt. En wat de serviceverlening 
betreft bent u bij de BMW Motorrad dealer altijd in goede handen. U 
kunt er terecht voor betrouwbare en snelle levering van reserveonder-
delen, gedegen advies en een uitstekende werkplaats met door BMW 
opgeleide monteurs. 
 
 
BMW Motorrad online 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op bmw-motorrad.nl.  
Daar vindt u bijvoorbeeld de BMW configurator, waar u met behulp  
van fabrieksopties uw eigen BMW motorfiets kunt samenstellen.  
Voor uw droommotor kunt u online een offerte of proefrit aanvragen  
en de documentatie downloaden. Via een zoekfunctie vindt u ook  
snel een BMW Motorrad dealer bij u in de buurt. Daar beleeft u de  
fascinerende wereld van BMW motorfietsen live. En met BMW eRide, 
onze digitale nieuwsbrief, waarop u zich via bmw-motorrad.nl/eride 
kunt abonneren, blijft u helemaal op de hoogte. Uw eigen ervaringen 
delen met BMW Motorrad en andere liefhebbers kan natuurlijk ook op  
facebook.com/bmwmotorrad.nederland.
 
 
BMW Motorrad Service Card 
Exclusief bij BMW Motorrad, bij aanschaf van een nieuwe motorfiets  
of een jong gebruikte uit de BMW Motorrad Premium Selection: 
de BMW Motorrad Service Card. Wie een nieuwe BMW motorfiets 
aanschaft, ontvangt automatisch de BMW Motorrad Service Card, 
waarmee u – mocht het onverhoopt nodig zijn – verzekerd bent van 
hulpverlening. De BMW Motorrad Service Centrale schakelt bij pech 
een professionele door BMW getrainde hulpverlener in, wanneer uw 
BMW niet op eigen kracht, veilig en verantwoord een BMW werkplaats 
kan bereiken. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gedetailleerde infor-
matie over deze service kunt u verkrijgen via de BMW Motorrad dealer. 
 

BMW Financial Services
BMW rijden doet u voor uw plezier. En dat moet ook op een plezierige 
manier te financieren zijn. Daarom heeft BMW Financial Services altijd 
een oplossing die past bij uw persoonlijke situatie. Of het nu om leasing, 
financiering of verzekering gaat.
 
 
Leasen of financieren?
Als u uw BMW motorfiets gaat leasen, zakelijk of privé, dan kiest u 
voor gemak en zekerheid. Voor een vast bedrag per maand rijdt u een 
nieuwe BMW motorfiets. In dit maandbedrag zijn vrijwel alle kosten 
inbegrepen: rente, afschrijving, onderhoud, banden, reparatie, motor-
rijtuigenbelasting en vervangend vervoer na 24 uur. Alleen brandstof 
en eventuele bekeuringen komen daar nog bij. En na afloop van het 
contract levert u de motorfiets gewoon weer in. U kunt er ook voor 
kiezen om uw motorfiets te financieren, zakelijk of privé. U geniet volop 
van uw motorfiets en lost elke maand een deel van uw financiering 
aan ons af. Heeft u alles betaald? Dan is de motorfiets van u. Kosten 
zoals reparatie, onderhoud, vervanging van banden en bijvoorbeeld uw 
motorverzekering zijn niet inbegrepen in het bedrag.
 
 
Uw rijplezier verzekerd met BMW Motor Cover
Met BMW Motor Cover, een all-risk verzekering speciaal voor  
BMW motorrijders, kunt u goed verzekerd en tegen een aantrekkelijk 
tarief de weg op. Heeft u schade en kunt u niet verder rijden? Dan  
kunt u rekenen op snelle en deskundige hulp en transport van uw  
motorfiets naar uw eigen BMW Motorrad dealer. Uw dealer zorgt  
voor schadeherstel en u krijgt gratis een vervangende motorfiets  
mee. U heeft bovendien geen eigen risico bij schadeherstel door uw  
BMW Motorrad dealer en bij diefstal of total loss bieden wij een uitste-
kende nieuw-of aanschafwaarde vergoeding. Bereken uw verzekerings-
premie eenvoudig op bmw-motorrad.nl/verzekeringen.
 
 
Meer weten?
Op bmw-motorrad.nl/financialservices leest u meer over de mo-
gelijkheden op het gebied van leasing, financiering en verzekering. Uw 
BMW Motorrad dealer maakt graag een offerte op maat en informeert 
u over wat financieel en fiscaal voor u het meest interessant is. U kunt 
ook contact opnemen met de medewerkers van onze klantenservice via 
telefoonnummer 0800-0992234 (gratis).
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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.


