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Hier kunt u online uw droommotor virtueel samenstellen:
de juiste kleur en specifieke uitrusting.

FabrieksoptiesStandaarduitrusting

Legeskosten 47,00 €.
Kosten rijklaar maken 395,00 € incl. 19 % BTW.

Specifieke extra-uitrusting

Bagageprogramma
K 1200 GT
Bestelnummer 0587

Motor/aandrijving
• 4-cilinder lijnmotor, dwarsgeplaatst, 55° naar voren gekanteld
• 4-kleppentechniek
• 6-versnellingsbak
• Compleet uitlaatsysteem uit edelstaal
• Digitale motorelektronica (BMS-K)
• Geregelde 3-weg-katalysator met lambdasonde
• Cardan-aandrijving
• Anti-pingelsensor (95 – 98 RON)
Rijwielgedeelte
• BMW Motorrad Integral ABS (deelintegraal)
• BMW Motorrad Duolever
• BMW Motorrad Paralever (EVO)
• Voor, dubbele schijfremmen (EVO, ø 320 mm)
• Achter, enkele schijfrem
• Veervoorspanning achter hydraulisch instelbaar
• Zijstandaard met startonderbreker
• Uitgaande demping van de schokdemper achter traploos instelbaar
Elektrische installatie
• Weergave remslijtage
• Verlichting brandt bij contact aan
• Diagnose-aansluiting Group Tester 1
• Koplampverlichting achter helder glas (1 x dim-, 2 x grootlicht)
• Info Flatscreen: digitaal klokje, versnellingsindicator, tankinhouds- en

koelvloeistoftemperatuurmeter, actieradius, kilometerteller, twee dagtellers
• Single-Wire-System (SWS) –  CAN-Bus 
• Stopcontact 12 Volt
• Alarmknipperlichten
Uitrusting
• Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, tank-, koffer- en buddyseatslot
• Handrem- en koppelingshendel verstelbaar
• Geïntegreerd contact- en stuurslot 
• Kofferdeksels in motorkleur
• Verstelbaar stuur
• Tweedelige buddyseat, berijdersdeel in hoogte verstelbaar (hoogte: 820, 840 mm)
• Opbergvak met boordgereedschap
• Instructieboekje

20.350,00 €*

* Adviesprijs af fabriek zonder afleveringskosten, incl. BTW en BPM.
** Adviesprijzen af fabriek, incl. BTW en BPM. Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage

in de fabriek.
***Elke kleurencombinatie van lakkleur, tank- en achterpanelen en buddyseat is mogelijk.
*1 Alleen in combinatie met SA-Nr. 519.
*2 Leverbaar vanaf begin 2007.

Bagageprogramma
• Topkoffer groot 49 l, witaluminium 71 60 7 693 108 522,00 €
• (+) Montagebescherming 71 60 7 694 163 *5 6,00 €
• (+) Inbouwset cilinderslot 51 25 7 698 204 20,00 €
• (o) Cilinderslot met sleutel 51 25 7 688 957 16,00 €
• Topkoffer klein 28 l 71 60 7 681 701 310,00 €
• (+) Montagebescherming 71 60 7 694 163 *5 6,00 €
• (+) Inbouwset cilinderslot 51 25 7 698 204 20,00 €
• (o) Cilinderslot met sleutel 51 25 7 688 957 16,00 €
• Rugkussen topkoffer 28 l 71 60 7 693 672 55,00 €
• Koffer stootlijst links 71 60 7 693 675 51,00 €
• Koffer stootlijst rechts 71 60 7 693 676 51,00 €
• Binnentassen koffer 2x bestellen 71 60 7 680 543 65,00 €
• Binnentas topkoffer 49 l 71 60 7 680 542 71,00 €
• Binnentas topkoffer 28 l 71 60 7 680 541 63,00 €
• Tanktas 71 60 7 693 633 212,00 €
• Softbag Sport groot, 51 l 71 60 7 693 567 *6 150,00 €
• Softbag Sport klein, 19 l  71 60 7 694 117 *6 135,00 €

Aërodynamica en design
• Windscherm groot 71 60 7 699 600 190,00 €

Motorbescherming en middenbok 
• Paddock stand 71 60 7 698 075 155,00 €
• (+) Adapter paddock stand 71 60 7 699 061 17,00 €

Ergonomie en comfort
• Lagere buddyseat, zwart 52 53 7 687 981 237,00 €
• Lagere buddyseat, grijs 52 53 7 694 323 237,00 €

Elektrisch systeem
• BMW Motorrad Navigator *3
• (+) Houder voor BMW Motorrad Navigator 71 60 7 676 868 17,00 €
• Aansluitkabel voor Navigator 71 60 7 686 670 *1/*4 75,00 €
• Navigatortas Function 71 60 7 683 161 62,00 €
• Diefstalalarmsysteem met afstandsbediening, 

inbouwset 71 60 7 687 090 *2 212,00 €
• Extra stopcontact, inbouwset 71 60 7 697 689 48,00 €
• Ombouwset xenon koplamp in voorbereiding *2

Totaalbedrag modelspecifieke dealeraccessoires*: €

* Vrijblijvende adviesprijzen per 1 januari 2007, incl. BTW, excl. montage.

(+) = „plus“-teken moet worden meebesteld.
(o) = „of“-teken is als alternatief bruikbaar.

*1 = Voor geïntegreerde aansluiting op de hoofdvoeding.
*2 = Montage en vrijgave alleen door BMW Motorrad dealer.
*3 = Neem voor gedetailleerde informatie contact op met uw BMW Motorrad dealer.
*4 = Niet voor BMW Navigator I.
*5 = Aanbevolen bij plaatsing van topkoffer groot of klein.
*6 = Past op bagagerekje en duozitplaats.

Stootbescherming
De standaard zijkoffers zijn te voor-
zien van stootbescherming. Hiermee
zijn de kofferdeksels minder gevoelig
voor krassen.

Topkoffer klein
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.

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

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

Binnentassen
Voor de zijkoffers zijn binnentassen
op maat leverbaar. Deze zijn voor-
zien van handige vakjes voor kleine
spullen. Inclusief draaggreep en
afneembare schouderriem.

BMW Motorrad Navigator
Waar ben ik, waar wil ik heen en wat
is de kortste route? Vragen die men
zich regelmatig stelt en eenvoudig 
te beantwoorden zijn met de BMW
Motorrad Navigator. Eenvoudig te
monteren en via de contactdoos
voorzien van stroom is dit het ideale
GPS-Navigatiesysteem.

Diefstalalarmsysteem
Het systeem reageert met een
duidelijk hoorbaar geluidssignaal
en het knipperen van de alarmknip-
perlichten op standsveranderingen
en bewegingen. Makkelijk met 
afstandsbediening te bedienen. 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.

Windscherm groot
Bescherming tegen weer en wind,
ook voor langere rijders. Het 60 mm
hogere windscherm is traploos 
verstelbaar en een praktisch extra
voor optimaal rijcomfort.

Elektrische installatie
Aërodynamica
en design

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

Uitrustingspakket 1: Comfort
De K 1200 GT is in standaarduitvoering al zeer aantrekkelijk – een sportieve toermachine met een zeer
goede bescherming tegen weer en wind, standaard met bagagerekje en koffers en een instelbare
ergonomie. Wie daar bovenop nog extra informatie wenst (boordcomputer incl. oliepeilmeter) en extra
comfort (verwarmbare handvatten), kiest uitrustingspakket 1.

• Uitrustingspakket 1  SA-Nr. 431 361,00 €
Verwarmbare handvatten SA-Nr. 519 
Boordcomputer met oliepeilmeter SA-Nr. 539 

Uitrustingspakket 2: Lifestyle
Nog meer comfort en flexibiliteit biedt de K 1200 GT met uitrustingspakket 2. Dit omvat de items uit
pakket 1 en voegt daar de snelle en eenvoudige instelmogelijkheden van het rijwielgedeelte met ESA
aan toe. Als bij kouder weer dan ook nog de verwarmbare buddyseat ingeschakeld wordt, staat niets
een fraaie toertocht meer in de weg.

• Uitrustingspakket 2 SA-Nr. 432 1.265,00 €
Electronic Suspension Adjustment (ESA) SA-Nr. 416 
Verwarmbare buddyseat SA-Nr. 518 *1
Verwarmbare handvatten SA-Nr. 519 
Boordcomputer met oliepeilmeter SA-Nr. 539 

Uitrustingspakket 3: Exclusive
Je stelt waarschijnlijk hoge eisen aan je motorfiets en daarom heb je voor de K 1200 GT gekozen. Met
uitrustingspakket 3 is je machine van alle gemakken voorzien. Bovenop pakket 2 komen nog cruise con-
trol en een xenon koplamp.    

• Uitrustingspakket 3 SA-Nr. 433 1.928,00 €
Xenonlicht SA-Nr. 320 
Electronic Suspension Adjustment (ESA) SA-Nr. 416 
Verwarmbare buddyseat SA-Nr. 518 *1
Verwarmbare handvatten SA-Nr. 519 
Cruise control SA-Nr. 538 
Boordcomputer met oliepeilmeter SA-Nr. 539 

Fabrieksopties tegen meerprijs**
• Xenonlicht SA-Nr. 320 422,00 €
• Electronic Suspension Adjustment (ESA) SA-Nr. 416 795,00 €
• Verwarmbare buddyseat SA-Nr. 518 *1 241,00 €
• Verwarmbare handvatten SA-Nr. 519 241,00 €
• Cruise control SA-Nr. 538 365,00 €
• Boordcomputer met oliepeilmeter SA-Nr. 539 199,00 €
• Windscherm hoog SA-Nr. 553 66,00 €
• Diefstalalarmsysteem met afstandsbediening SA-Nr. 603 217,00 €
• Bandenspanningcontrole SA-Nr. 530 280,00 €
• Automatic Stability Control (ASC) SA-Nr. 650 *2 340,00 €

Lakkleur***
• dark-graphit-metallic 946 • kristallgrau-metallic 989 
• tiefblau-metallic 997
Buddyseat
• grau (SA-Nr. 164) • schwarz (SA-Nr. 773)
Tank- en achterpanelen
• granitgrau-metallic matt (SA-Nr. 171) • schiefer dunkel-metallic matt (SA-Nr. 172)

Kleuren


