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Een topklasse motor voor levensgenieters.
Wie geniet van de geneugten des levens, houdt waarschijnlijk ook van reizen. Sportief en comfortabel reizen, welteverstaan. 

Wij hebben er een passende Gran Turismo voor: de BMW K 1200 GT.
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Vijf sterren. Vier cilinders.
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Veel kracht is ook een vorm van luxe. Neem de 

vloeistofgekoelde viercilinder lijnmotor van de 

BMW K 1200 GT. Die levert 112 kW (152 pk) 

bij 9.500 toeren en een maximum koppel van 

130 Nm bij 7.750 toeren. Een goed begin van 

elke vakantie.

Uitstekende motorkleding is te vinden in onze nieuwste 
kledingbrochure. Vraag ernaar bij de BMW Motorrad dealer 
of kijk op onze website.



Een goede heenreis. Een  jne 
terugreis. En er tussenin mooie 
toertochten.

6   7

Rijden in alle windstreken. Met behulp van de zesversnel-

lingsbak en de cardanaandrijving beleef je veel plezier 

op het asfalt. De grote kuip en het hoge windscherm 

beschermen je goed tegen minder fraai vakantieweer, 

ook als je op de Duitse Autobahn het tempo wat 

opschroeft.



Een remsysteem van topklasse.
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Op de BMW K 1200 GT is zelfs tot stilstand komen 

een genot. Dankzij het remsysteem en het standaard 

BMW Motorrad Integral ABS in de nieuwste 

deelintegraalversie remt de motor snel en veilig af.

Traction First. Het BMW Motorrad ASC. Het optionele ASC 

(Automatic Stability Control) maakt motorrijden nog veiliger. 

Als aanvulling op het BMW Motorrad Integral ABS dient dit 

ondersteunende systeem als aandrijfregeling. Het voorkomt 

indien nodig op effectieve wijze het doordraaien van het 

achterwiel. Uiteraard kan ook de ASC niet de natuurkundige 

grenzen buiten werking stellen. Daarom is ook bij een 

ingeschakelde ASC een bedachtzame rijstijl geboden – 

vooral het aan de omstandigheden aangepaste accelereren 

in een bocht. Bij bijzonder ongunstige omstandigheden, 

zoals een nat of slecht wegdek, verbetert de ASC echter de 

koersstabiliteit en vormt op deze manier een waardevolle 

veiligheidsvoorziening voor elke dag. Als het ingrijpen van 

de elektronica niet gewenst is, kan het systeem met een 

druk op de knop, ook tijdens het rijden, eenvoudig worden 

uitgeschakeld.



Zeer gelukkig in elke bocht.

Motorrijden is het leukst op een traject met veel bochten. Het rijwielgedeelte van de BMW K 1200 GT is voor voorzien van de 

BMW Motorrad Duolever en achter van de BMW Motorrad Paralever. Tegen meerprijs is ook het elektronisch instelbare rijwiel-

gedeelte ESA (Electronic Suspension Adjustment) leverbaar. Met een druk op de knop kun je dan kiezen uit de instellingen 

sport, normaal en comfort. Bovendien houdt de motor dan rekening met de belading (solo, solo met bagage, duo met bagage).

Zien en
gezien worden.

* Fabrieksoptie
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De BMW K 1200 GT is ook leverbaar met een xenon 

koplamp*. Deze draagt bij aan de actieve veiligheid. 

De lichtbundel van het BMW Motorrad xenonlicht is 

ongeveer twee maal zo krachtig als met een halogeen-

lamp. Het lichtspectrum lijkt op dat van daglicht.



Een bezienswaardigheid
om mee te nemen.

De omgeving van Montepulciano in Toscane 
is ideaal om even helemaal tot rust te komen.
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In het comfortabele zadel van de BMW K 1200 GT ziet elk 

landschap er mooier uit. De ergonomie is van topklasse, met 

onder andere een viervoudig verstelbaar stuur. Ook de tegen 

meerprijs leverbare cruise control komt het comfort op de lange 

afstand ten goede. Eveneens aantrekkelijk zijn de computer-

gestuurde verwarmbare handvatten. De verwarming is namelijk 

gekoppeld aan de weergave van de buitentemperatuur van de 

boordcomputer.



Voor het hoogste comfort. Verkrijgbaar bij de dealer.

De BMW Motorrad Navigator met Bluetooth®-
functionaliteit gidst u recht naar uw bestemming. 
Hij verenigt vier functies in één apparaat: route- 
en reisplanner, GPS-ontvanger, kompas en 
tripcomputer. 

In de waterdichte kleine topkoffer kan 28 liter 
bagage van maximaal 5 kilo. Een helm past erin. 
Naar keuze leverbaar met rugkussen. Gemakkelijk 
te bevestigen op het bagagerekje.

In de waterdichte grote topkoffer kan 49 liter 
bagage van maximaal 10 kilo. Twee helmen 
passen erin. Aangenaam voor de duopassagier: 
het rugkussen.

De handige binnentas vergemakkelijk het in- 
en uitpakken van de grote topkoffer. Voorzien van 
stevige draaggrepen.

Het hoofdvak van de tanktas is te vergroten van 
23 tot 32 liter. Dit vak is waterdicht, net zoals het 
kaartenvak. Aan de binnenzijde van de klep zit 
een klein opbergvak met ritssluiting.

De standaard zijkoffers zijn te voorzien van stoot -
bescherming. Hiermee zijn de kofferdeksels 
minder gevoelig voor krassen.

Ontdek de wereld van motorrijden met de 
reispartners van BMW Motorrad. Korte uitstapjes, 
uitgebreide on- en offroadtrips of rij- en 
veiligheidstrainingen – vanzelfsprekend alleen 
op BMW motoren.

Elektronisch de demping instellen met ESA
(Electronic Suspension Adjustment). Uniek in de 
motorwereld. Het werkt heel eenvoudig met een 
druk op de knop.

Het innovatieve bandenspanningscontrole-
systeem verhoogt de veiligheid. Op het scherm 
van de boordcomputer is te zien of er iets mis is 
met de druk in de banden.

Hoe hoog het windscherm moet zijn, verschilt per 
motorrijder. De afgebeelde versie is 60 mm hoger
en traploos elektrisch verstelbaar.

Reizen met een uitrusting op maat. Dat kan dankzij de originele fabrieksopties van BMW Motorrad. Hiermee kun je een BMW K 1200 GT 

volgens je eigen wensen samenstellen.

Gedetailleerde informatie over het BMW 
Motorrad accessoiresprogramma vind je 
in onze actuele accessoirescatalogus.

Meer fabrieksopties (zonder afbeelding):
• Lagere buddyseat (800 mm / 820 mm)
• Diefstalalarmsysteem

Pakket 1:
Verwarmbare handvatten, boordcomputer

Pakket 2:
ESA, boordcomputer, verwarmbare handvatten, 
verwarmbare buddyseat 

Pakket 3:
ESA, boordcomputer, verwarmbare handvatten, 
verwarmbare buddyseat, xenon koplamp, cruisecontrol

Veiligheidspakket:
ASC (Automatic Stability Control)
RDC (Bandenspanningscontrolesysteem)

Alle pakketonderdelen zijn ook afzonderlijk als 
fabrieksoptie te koop

Reisextra’s. Opties af fabriek.

De BMW Motorrad dealer levert toebehoren en accessoires die geschikt zijn voor elke BMW K 1200 GT, nieuw of al met enige kilometers ervaring.

Kleuren. Technische gegevens

       *  Ook leverbaar in een  scaal gunstige versie met 74 kW (100 pk)
 ** ESA is leverbaar als fabrieksoptie
 *** Fabrieksoptie
 **** Volgens richtlijn 93/93/EU (inclusief alle vloeistoffen en smeermiddelen, de tank voor minstens 90% gevuld, maar zonder koffers)
***** Zonder alle vloeistoffen en smeermiddelen

Lakkleur: aventurinsilber-metallic
Buddyseat: zwart
Zijpanelen: schieferdunkel-metallic matt

Lakkleur: tiefblau-metallic
Buddyseat: zwart
Zijpanelen: schieferdunkel-metallic matt

Lakkleur: darkgraphit-metallic
Buddyseat: grijs
Zijpanelen: granitgrau-metallic matt

Een fraaie motor in fraaie tinten. De BMW K 1200 GT is 

er in drie stijlvolle kleuren. De kleuren van de zijpanelen 

(granitgrau-metallic matt en schieferdunkel-metallic matt) 

en de buddyseat (grijs of zwart) kun je naar eigen smaak 

met de motorkleuren combineren.

Motor
Bouwwijze: vloeistofgekoelde 4-takt 4-cilinder lijnmotor, 2 nokkenassen, 
 4 kleppen per cilinder

Boring x slag: 79 x 59 mm

Cilinderinhoud: 1.157 ccm

Max. vermogen*: 112 kW (152 pk) bij 9.500 toeren

Max. koppel: 130 Nm bij 7.750 toeren

Compressieverhouding: 13:1

Mengselvorming / motorregeling:  elektronische inspuiting, digitale motorelektronica met geïntegreerde 
antipingelsensor (BMS-K)

Uitlaatgasreiniging: geregelde 3-wegkatalysator, emissienorm EU-3

Prestaties / verbruik
Topsnelheid:  meer dan 200 km/h

VVerbruik bij 90 km/h:  4,8 l / 100 km

Verbruik bij 120 km/h: 5,8 l / 100 km

Brandstof: Super plus 98; dankzij de antipingelsensor is ook het gebruik van 
 Euro 95 mogelijk

Elektrische installatie
Dynamo: wisselstroom 945 W

Accu:  12 V / 19 Ah

Aandrij  ijn
Koppeling: natte multiplaat, hydraulisch bediend

Versnellingsbak: constant-mesh 6-versnellingen

Aandrijving: cardan

Rijwielgedeelte / remmen
Frame: aluminium brugframe, dragend motorblok 

Voorwielophanging/vering:  BMW Motorrad Duolever; centraal geplaatst veerbeen 
(bij ESA** uitgaande demping elektronisch instelbaar)

Achterwielophanging/vering: enkelzijdige swingarm van gegoten aluminium met BMW Motorrad  
 Paralever; centraal geplaatst veerbeen, veervoorspanning met   
 draaiknop hydraulisch traploos (bij ESA** elektronisch) instelbaar,  
 uitgaande demping (bij ESA** in- en uitgaande slag elektronisch)  
 instelbaar

Veerweg voor / achter: 115 mm / 135 mm

Wielbasis (onbeladen): 1.572 mm

Naloop (onbeladen): 120 mm

Balhoofdhoek (onbeladen): 60,8°

Velgen: gegoten aluminium

Velgmaat voor: 3,5 x 17"

Velgmaat achter: 5,5 x 17"

Voorband: 120 / 70 ZR 17

Achterband: 180 / 55 ZR 17

Remmen voor: EVO remsysteem met dubbele schijfremmen, zwevend gemonteerd,  
 diameter 320 mm, 4-zuiger remklauwen

Rem achter: schijfrem, diameter 294 mm, 2-zuiger remklauw

ABS: BMW Motorrad Integral ABS (deelintegraal)

Maten / gewichten
Zithoogte rijklaar: 820 / 840 mm (met lagere buddyseat*** 800 / 820 mm)

Binnenbeenboog rijklaar: 1.800 mm / 1.840 mm (met lagere buddyseat*** 1.760 mm / 1.800 mm) 

Rijklaargewicht****: 282 kg

Drooggewicht*****: 249 kg

Max. toelaatbaar totaalgewicht: 520 kg

Max. belading (met standaarduitrusting): 238 kg

Bruikbare tankinhoud: 24 l

Reserve: ca. 4 l

Lengte: 2.318 mm

Hoogte (met windscherm omlaag): 1.438 mm

Breedte (incl. spiegels): 965 mm

Breedte (incl. koffers): 990 mm



Deze brochure toont de uitvoeringen voor de Duitse markt en laat deels ook opties zien, die niet tot de standaarduitrusting behoren. In verscheidene landen zijn op grond van wettelijke bepalingen afwijkingen mogelijk van het hier beschreven model. Informeer bij je BMW Motorrad dealer naar de 
exacte uitvoering en naar het leveringsprogramma van BMW Motorrad kleding, uitrusting en accessoires. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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