
K 1200 S 
Face the Power.

BMW Motorrad
Sport

K 1200 S
BMW maakt

rijden geweldig

Satz Katalog S MS BP2/07 K 1200 S NLA 0 01



002

Satz Katalog S MS BP2/07 K 1200 S NLA 0 02 Satz Katalo2/07

Inhalen is onmogelijk. 
 Als je vooraan rijdt.

Het draait om sportiviteit – op de BMW K 1200 S. Deze motorfiets heeft maar één doel voor
ogen: altijd vooraan rijden. Dit staaltje toptechniek is gemaakt voor ultieme belevenissen op
het asfalt; met een ongekend goede combinatie van technologie, prestaties en design. Deze
innovatieve krachtcentrale op twee wielen is een uitdaging voor elke sportieve rijder met ambitie.
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 De rechterhand
 bepaalt het
 adrenalinegehalte.

Het beslissende moment is daar. En er kan er maar eentje winnen. Een kleine draai aan de gashendel
en de 123 kW (167 pk) van de viercilinder motor katapulteren de BMW K 1200 S naar voren – aan kop.
Van 0 naar 100 km/h in 2,8 seconden, met een koppel van 130 Nm. Bij zoveel kracht kun je maar beter
stevig ontbeten hebben.
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Er raast iets over het asfalt en het verdwijnt net zo snel uit het
zicht als het gekomen is. De BMW K 1200 S is een voltreffer
dankzij de zesversnellingsbak. Nauwkeurig schakelend met korte 
schakelwegen is power hier gelijk aan precisie.
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Het doel 
duidelijk voor ogen.
    Voor je het weet 
        ben je er voorbij.
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Een briljant rijder heeft
gevoel voor zijn machine. 

 Een briljante machine heeft
           gevoel voor zijn berijder.
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De BMW K 1200 S beschikt voor over de gepatenteerde BMW Motorrad Duolever 
en achter over de BMW Motorrad Paralever. Daarmee zijn er genoeg redenen om 
vreugdesprongen te maken, want dit sportieve rijwielgedeelte past zich tot in het 
extreme aan de actuele situatie aan. Daarvoor zorgt een voor motorfietsen unieke 
innovatie: ESA*. Dit staat voor Electronic Suspension Adjustment. Met een druk op
de knop is tijdens het rijden de voor- en achterdemping in te stellen. Bovendien is, 
bij een stilstaande motorfiets met draaiende motor, de veervoorspanning regelbaar. 
Zo ontwikkelt de berijder samen met de machine een nog beter gevoel voor de weg.

* Fabrieksoptie

r.
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Er staat maar één ding tegenover de kracht van de motor: de remcapaciteit. Het remsysteem van de BMW K 1200 S werkt 
precies, snel en krachtig. Het BMW Motorrad Integral ABS zorgt ervoor dat de enorme vertraging ook in kritieke situaties 
veilig en goed gedoseerd is. Bovendien: hoe korter de remweg, hoe langer het traject om weer te accelereren.
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Als laatste 
 remmen.
 Als eerste 
 accelereren.
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Fast forward in
 Coolidge, Arizona.

Coolidge? Nooit van gehoord? Dat verbaast ons niet, want dit
dorp langs Highway 87 in Pinal County tussen Phoenix en Tucson
is nou eenmaal niet al te bruisend. Hoewel: elke twee weken krij-
gen de circa 7.000 inwoners bezoek uit de lucht. Dan klinkt het
gedonder van twaalfcilinder propellorvliegtuigen die over de Sierra
vliegen om naar de Fly-In-Breakfast te gaan.

Ook de bochtige wegen door het lege en weidse landschap zijn
uitnodigend, bijvoorbeeld voor een sportieve rit naar de Valley of
Fire. Daar doemen de indrukwekkende Superstition Mountains
op uit de woestenij. Ook de moeite waard: het Casa Grande Ruins
National Monument, dat vier verdiepingen hoog is. Het is enkele
eeuwen geleden door de Hohokam indianen gebouwd. 
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Techniek
Motorkleding
Fabrieksopties
Toebehoren

Sport
K 1200 S
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De viercilinder van de BMW K 1200 S is
de krachtigste BMW Motorrad krachtbron
aller tijden. 123 kW (167 pk) en 130 Nm
in een perfecte harmonie.

Afgeleid van de Formule 1: de 16
kleppen worden nu bediend met
slepers, voor zo min mogelijk wrijving
en om hogere toerentallen goed aan
te kunnen.

De zesversnellingsbak van de BMW K 1200 S 
gebruikt de kracht van de viercilinder voor 
uitstekende acceleratiewaarden.

max. koppel
130 Nm
8.250 t/min

max. vermogen
123 kW (167 pk)

10.250 t/min
Prestaties van de
viercilinder motor.
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De viercilinder motor. 

De BMW Motorrad viercilinder lijnmotor maakt van de BMW K 1200 S
de krachtigste BMW motorfiets aller tijden. Hij zorgt voor grandioze
prestaties, terwijl het lage zwaartepunt bijdraagt aan de uitmuntende
handling. Dit is precies wat ambitieuze sportieve rijders van een
superieure sportmachine verwachten.

Meer vermogen voor sneller accelereren.
Ook dankzij de in- en uitlaatkanalen, waarvan de stroming is geopti-
maliseerd, en het rechte uitlaattraject begint de K 1200 S aan een
nieuw prestatiehoofdstuk. Met 123 kW (167 pk) kunnen berijder
en machine in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/h accelereren. Het
enorme koppel van 130 Nm zorgt voor een altijd vlotte versnelling.

Dwarsliggen kan heel goed zijn.
Voor het eerst in de geschiedenis van BMW Motorrad is in de
BMW K 1200 S de viercilinder motor dwars ingebouwd. De cilin-
ders zijn 55¡ naar voren gekanteld, waardoor het zwaartepunt van de
motorfiets lager komt te liggen. Om de motorfiets goed plat te kun-
nen leggen in bochten is het blok bovendien extreem smal. Dankzij
een slimme plaatsing van de motorfietscomponenten zijn plaats en
gewicht bespaard en zijn bovendien minder slangen en kabels nodig.

Snel en met gevoel. De zesversnellingsbak.
Voor een sportief-dynamische motorfiets is een nauwkeurig bedien-
bare versnellingsbak, met korte overbrengingsverhoudingen, een 
belangrijke factor om goed te presteren. Daarom is de BMW K 1200 S
voorzien van een zesversnellingsbak. Dankzij de sportieve korte
schakelwegen wordt de superieure kracht van de viercilinder omgezet
in een uitstekende acceleratie. De versnellingsbak is bijzonder licht 
en met veel gevoel te bedienen. Door de optimale samenwerking
tussen alle aandrijfcomponenten maakt de BMW K 1200 S indruk 
met uitmuntende prestaties.

De Formule 1 begint in de motorwereld.
De cilinderkop van de BMW K 1200 S is direct afgeleid van de exem-
plaren uit de koningsklasse van de autosport. De 16 kleppen worden
bediend met slepers. Deze verminderen de wrijvingsweerstand en
doorstaan ook hogere toerentallen goed. De geringere bewegende
massa en de stijfheid van de kleppentrein belasten de motorcompo-
nenten minder. Hierdoor blinkt de BMW K 1200 S uit met een laag
verbruik, trekkracht die over een breed toerengebied beschikbaar is
en vanzelfsprekend de kenmerkende en legendarische betrouwbaar-
heid van BMW Motorrad, ook bij een sportieve rijstijl.

Zuivere prestaties. Om het milieu te ontzien.
Ook op milieugebied is de motor van de K 1200 S toonaangevend.
De allernieuwste vormgeving van de verbrandingsruimtes levert een
extreem schone verbranding op en vermindert het verbruik. Het
secundair luchtsysteem en de geregelde driewegkatalysator zorgen
voor lagere emissiewaarden, die voldoen aan de Euro 3-emissienorm.

Net zo smal als een moderne
600cc viercilinder en precies
passend in het slanke silhouet 
van de BMW K 1200 S. Daarmee 
kan de motorfiets in bochten 
extreem plat worden gelegd.
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De uitgekiende hefboomgeometrie
geeft de vering een grote reserveca-
paciteit en nivelleert ook de duiknei-
ging tijdens remmen. Wielgeleiding 
en vering zijn van elkaar losgekoppeld.

De BMW Motorrad Duolever draagt bij
aan een goede handelbaarheid, een exact
stuurgevoel en stabiele remprestaties.

De dwars ingebouwde motor is 55¡ naar
voren gekanteld, wat het zwaartepunt
omlaag brengt.
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HandlingHet optimum is het doel. Het sportieve rijwielgedeelte
bereikt dit met een laag gewicht.

De BMW Motorrad Paralever zorgt 
zowel voor de achterwielgeleiding
als voor de vermogensoverdracht. De
Paralever-stang is boven de swingarm
geplaatst, voor extra grondspeling.

De cardan van BMW Motorrad loopt binnenin de swingarm.
Dit concept is zeer onderhoudsarm en uitermate duurzaam
en levert ook gelijkblijvende prestaties op.

Ook met het speciaal ontwikkelde sportieve rijwielgedeelte is de
BMW K 1200 S een koploper. Met een synthese van sportiviteit en
geschiktheid voor alledag stijgt het uit boven anderen. Dynamiek
zonder compromissen, gepaard aan goed controleerbare prestaties
en hoge veiligheidsreserves zorgen voor sportief rijplezier van het
hoogste niveau. 

Net zo geniaal als de uitvinding van het wiel.
De BMW Motorrad Duolever. 
De BMW K 1200 S is voorzien van de gepatenteerde BMW
Motorrad Duolever voorwielgeleiding. Het sensationele hieraan is
dat deze aan twee tegenstrijdige eisen voldoet. Zo zorgt hij enerzijds
voor een lange wielbasis, wat voor een grotere stabiliteit op hogere 
snelheden zorgt. Anderzijds reageert hij vlot op wisselende omstan-
digheden en dat levert veel bochtenplezier op. De constructie
met dubbele draagarmen ontkoppelt de wielgeleiding en vering.
De voordelen: er zit meer ’gevoel’ in vering en stuur, de voorvork
is van een bijzonder stijve constructie en de duikneiging tijdens
remmen is vrijwel afwezig. De positieve effecten voor de berijder
zijn een exact stuurgevoel, een verfijnd weggedrag en een hoge
remstabiliteit.

Voor een laag zwaartepunt en een uitgekiende balans van de
motorfiets is de Duolever voorwielgeleiding laag aan het frame
bevestigd. Deze constructie zorgt bovendien voor meer ruimte
voor een grotere airbox – die de motorprestaties door de grotere
luchttoevoer extra verbetert.

Lichter, slanker, gevoeliger. De Paralever.
Met de nieuwste generatie van de Paralever achterwielgeleiding
presenteert BMW Motorrad de perfecte aanvulling op de Duolever-
voorwielophanging. Het Paralever-systeem combineert de functies 
van vermogensoverbrenging en wielgeleiding, vermindert de lastwis-
selreacties van de cardanaandrijving en zorgt, doordat de Paralever 
boven de cardanas is geplaatst, voor meer grondspeling. Daarbij 
functioneert de Paralever met een tot nog toe ongekende efficiëntie: 
de progressieve draaikinematica levert een grote veercapaciteit op. 
Het lage gewicht van de Paralever vermindert de onafgeveerde 
massa en de smalle bouw draagt bij aan het slanke motorsilhouet.

Apart zijn ze uniek. En samen onverslaanbaar.
De excellente afstemming van de Duolever en Paralever
draagt bij aan de actieve rijveiligheid en de sportieve wegligging.
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Innovation
Het ruitje van de BMW K 1200 S beschermt, samen met de forse
kuip, tegen wind en regen. Daar kan geen andere motor in deze
klasse aan tippen. Bovendien ogen de kuipdelen slank. Dankzij
slimme detailoplossingen bij de kuipranden gaat de wind om de
berijder heen, wat ook bij hogere snelheden voor stressvrij rijden
zorgt. Onderhoudsbeurten worden vergemakkelijkt, omdat de kuip
is opgebouwd uit diverse kleinere delen. Het met behulp van de
windtunnel ontworpen voorspatbord zorgt er onder het rijden voor
dat de radiator voldoende lucht krijgt; hierdoor zijn geen luchtinlaten
in de kuip nodig.

Stilte voor de storm.
Achter het windscherm.

Tot nog toe vergde het veel, zoals de Duitsers zo treffend zeggen,
’Fingerspitzengefühl’ om de demping perfect met de hand af te
stellen. Afhankelijk van het soort wegdek, de belading en de individu-
ele rijstijl zijn idealiter steeds weer andere afstellingen nodig. Het 
handmatig optimaal op elkaar afstemmen van de dempende eigen-
schappen en de veervoorspanning, vraagt om veel ervaring en het 
juiste gevoel in de vingers. Als eerste motorfiets ter wereld maakt 
de BMW K 1200 S een einde aan de handmatige afstelling van het 
rijwielgedeelte. Daarvoor zorgt het innovatieve ESA (Electronic
Suspension Adjustment)*. Op het Info-Flatscreen worden alle 
gekozen instellingen meteen weergegeven.

Instellen van de belading.
Bij stilstand en met draaiende motor kan de berijder de veervoorspan-
ning met een druk op de knop aanpassen aan de beladingstoestand
(solo, solo met bagage of duopassagier met bagage).

Instellen van de rijkarakteristiek.
ESA biedt de mogelijkheid om het rijwielgedeelte onder het rijden
optimaal aan te passen aan de rijstijl en de wegconditie. Dat werkt
eenvoudig en snel met een druk op de knop. De berijder kan kiezen
uit drie instellingen voor zowel de voor- als achtervering (normaal,
comfort en sport). De dempingseigenschappen – voor de uitgaande
demping, achter de in- en uitgaande demping – worden dan automa-
tisch aangepast. Handmatige veranderingen zijn daarom niet
meer nodig.

Altijd een optimale wegligging.
Dankzij de eenvoudige bediening en de optimale afstelling van het
rijwielgedeelte levert het in de motorwereld unieke ESA een grote
bijdrage aan meer veiligheid en comfort.

Spanning met een druk op de
knop. Het Electronic 
Suspension Adjustment (ESA).

021* Fabrieksoptie

ESA sport-instelling:
voor de juiste feedback 
tijdens sportief rijden. 
Veervoorspanning hier 
bijvoorbeeld voor solorit.

ESA comfort-instelling:
voor sportief toeren.
Veervoorspanning hier
bijvoorbeeld voor solorit 
met bagage.

ESA normale instelling:de 
allround-instelling voor elke 
rijsituatie.Veervoorspanning 
hier bijvoorbeeld voor rit 
met duopassagier of 
duopassagier met bagage.

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 stel-
len. Daarom is ook bij een ingeschakelde ASC een bedachtzame rij-
stijl 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 koerssta-
biliteit en vormt op deze manier een waardevolle veiligheidsvoorzie-
ning 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.

Traction First. 
Het BMW Motorrad ASC.

ESA: 3 van de 9 mogelijke instellingen.
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Dynamiek
Het BMW Motorrad remsysteem is voor de BMW K 1200 S
verder verbeterd en speciaal aangepast aan de eisen van een pure
sportmachine. Belangrijkste kenmerken: een laag gewicht, lange
levensduur en uitmuntende remprestaties.

De zeer forse 320 mm schijfremmen bereiken een enorme vertra-
gingskracht. Voor een efficiënte remwerking is de K 1200 S voorzien 
van het slechts 2,2 kg lichte BMW Motorrad Integral ABS van de 
nieuwste generatie. In de sportieve deelintegraalversie worden via de 
remhendel zowel de voor- als de achterrem bediend. Daarbij wordt de 
remkracht optimaal over beide wielen verdeeld. Met het rempedaal 
wordt alleen de achterrem bediend. Door een verbeterde achterwiel-
ophanging blijven beide wielen daarbij op het asfalt. Naast vele andere 
voordelen zorgt dit systeem voor een goede doseerbaarheid van het 
remvermogen en een optimale aanpassing van de remkrachtverdeling 
aan de belading. De onderhoudsbehoefte is niet groter dan bij een 
motorfiets zonder ABS.

De BMW Motorrad Paralever met bovenliggende reactiestang
is zo licht mogelijk uitgevoerd en sportief van design. Daarbij zorgt 
de gewichtsreductie op grond van de lagere onafgeveerde massa 
voor een zeer verfijnd reagerende achtervering.

De cardanas draait binnenin het Paraleversysteem. De lichtere
BMW Motorrad cardanaandrijving is voorbeeldig, zeker met het 
oog op een sportieve rijstijl en de krachtoverdracht aan het achter-
wiel. Bovendien is de cardan onderhoudsarm en zeer duurzaam.

Het grote pluspunt. 
De negatieve acceleratie.

Alleen het beste voor jou en de BMW K 1200 S.
De 320 mm schijfremmen zijn standaard,
evenals het BMW Motorrad Integral ABS
(deelintegraalversie).

Veruit superieur. 
De sportcardan.
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Bij de BMW K 1200 S is rekening gehouden met het feit dat
onder motorrijders ook kleinere en langere mensen voorkomen.
Zo zijn er buddy’s in twee zithoogtes – standaard 820 mm 
(beenbinnenlengte over buddy 1.810 mm) of als extra 790 mm 
(beenbinnenlengte over buddy 1.750 mm).

Elke motorrijder weet: hoe breder de buddy, met name aan de
voorzijde, hoe lastiger het is om de voeten op de grond te zetten.
Daarom is de buddy hierop aangepast. Het voorste deel is smaller
dan gewoonlijk, wat bij een sportieve rijstijl bovendien voor meer
bewegingsvrijheid zorgt. Het achterste deel is juist breder en
levert zodoende een comfortabelere zitpositie op.

De zitpositie op de BMW K 1200 S is goed, ook voor kleinere en
langere berijders. De ergonomische driehoek, bestaande uit de
stepjes, buddy en het stuur, is zo vormgegeven dat ontspannen
en onvermoeid rijden een feit is, ondanks de sportieve zitpositie.
Dankzij de slanke bouw van de BMW K 1200 S kunnen de knieën
dicht tegen de motorfiets aanliggen, wat gunstig is voor de controle
over de machine. Kortom, ook de superieure ergonomie van de
BMW K 1200 S draagt bij aan het sportieve rijplezier.

ouden –
zichten –
e voeten
gte (B).

n de
itie.

023

Satz Katalog S MS BP2/07 K 1200 S NLA 0 023

B
o
Z
(b
(b

E
v
D
d
b
le

ErgonomiePerfecte zitpositie. Onder het rijden en bij stilstand.

De hoek van je benen.
Bij de BMW K 1200 S is rekening gehouden –

volgens de nieuwste ergonomische inzichten –
met de hoek die de benen maken om de voeten

op de grond te zetten (A) en de zithoogte (B).
Voor een optimale beheersing van de
motorfiets en een perfecte zitpositie.
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PerfectieSnelle extra’s.
Opties af fabriek.
De BMW K 1200 S beschikt van huis uit reeds over al het nodige voor sportief toeren en snel rijden. Voor extra
comfort en bescherming kun je kiezen uit het omvangrijke aanbod aan originele BMW Motorrad fabrieksopties.
Daarmee krijgt je BMW K 1200 S een geheel eigen karakter.

ESA
Altijd de juiste instelling. Het ESA (Electronic Suspension Adjustment) is uniek in de motorwereld. 
Met een druk op de knop de perfecte instelling van het rijwielgedeelte.

Verwarmbare handvatten
Warme handen sturen beter. In twee standen regelbaar. De verwarmbare handvatten zorgen ook 
bij lagere temperaturen voor aangenaam warme handen.*

Lagere buddy
Veilig rijden en vol vertrouwen stilstaan. De buddy is er naar keuze ook in een lagere versie met 
790 mm zithoogte.*

Diefstalalarmsysteem
Voor een goed gevoel na afloop van elke rit. Het diefstalalarmsysteem reageert als de motorfiets 
beweegt met luide waarschuwingssignalen en knipperende richtingaanwijzers.*

Boordcomputer
Goed geïnformeerd zijn. De boordcomputer geeft informatie over: buitentemperatuur,
gevaar voor gladheid, actieradius, gemiddeld verbruik, gemiddelde snelheid en oliepeilindicatie.
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RDC (bandenspanningscontrolesysteem)
Het bandenspanningscontrolesysteem RDC meet door middel van sensoren constant de ban-
denspanning en waarschuwt de berijder bij overschrijding van de grenswaarden via het display 
of een waarschuwingslampje. Ook als accessoire verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer.

ASC (Automatic Stability Control)**
Alles onder controle. Als aanvulling op het BMW Motorrad deel-Integral ABS beperkt ASC 
doeltreffend het ongecontroleerde doordraaien van het achterwiel.

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

 * Ook verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer als toebehoren.

** Fabrieksoptie.
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Wat past beter bij de BMW K 1200 S dan de topper uit 
de BMW Motorrad kledingcollectie? Het leren motorpak 
ProRace heeft een duidelijke, dynamische en sportieve 
uitstraling. Maar niet alleen het design overtuigt, ook wat 
bescherming betreft is het een topper. Het extreem val- 
en slijtbestendige1,2 mm dikke leer is aangevuld met 
een nieuwe protectorgeneratie, die nog zachter is en 
toch zeer goed beschermt. Dankzij de Cool-uitrusting 
wordt de absorptie van zonnestralen zeer efficiënt verhin-
derd, wat prettig is bij warm weer. Ook de handschoenen 
en laarzen uit de ProRace-serie zijn, wat de innovatieve 
materialen en de excellente afwerking betreft, vanzelfspre-
kend volgens de laatste stand der techniek gemaakt.

Motorpak ProRace. 
De naam zegt het al.
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Motor

Type:  vloeistofgekoelde 4-takt 4-cilinder
 2 nokkenassen, 4 kleppen per cilinder
Boring x slag:  79 mm x 59 mm
Cilinderinhoud:  1.157 cm3
Max. vermogen:  123 kW (167 pk) bij 10.250 t/min
Max. koppel:  130 Nm bij 8.250 t/min
Compressieverhouding:  13:1
Mengselvorming/Motorregeling:  elektronische inspuiting in inlaatspruitstuk/
 digitale motorelektronica met geïntegreerde 
 klopregeling (BMS-K)
Uitlaatgasreiniging:  geregelde 3-wegkatalysator, Euro 3-emissienorm

Prestaties / verbruik
Topsnelheid:  meer dan 200 km/h
Verbruik per 100 km bij 90 km/h constant:  4,7 l
Verbruik per 100 km bij 120 km/h constant:  5,5 l
Brandstof:  Super plus loodvrij (98 RON); 

door automatische klopregeling ook geschikt 
 voor Eurosuper (RON 95)

Elektrische installatie 
Dynamo:  wisselstroom 580 W
Accu:  12 V / 14 Ah

Aandrijflijn
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, uitgaande slag bij ESA* elektronisch
 instelbaar
Achterwielophanging/vering:   eenzijdige swingarm van gegoten aluminium
 met BMW Motorrad Paralever; centraal
 geplaatst veerbeen met hevelsysteem, veervoor 
 spanning met draaiknop hydraulisch traploos
 (bij ESA* elektronisch) instelbaar, uitgaande 
 slag (bij ESA* in- en uitgaande demping 
 elektronisch) instelbaar
ESA*:  Electronic Suspension Adjustment.
 In- en uitgaande demping afhankelijk van de 
 gekozen basisinstelling eenvoudig met een
 druk op de knop instelbaar.
Veerweg voor/achter:  115 mm / 135 mm
Wielbasis (onbeladen):  1.571 mm
Naloop (onbeladen):  119 mm
Balhoofdhoek (onbeladen):  61°
Velgen:  gegoten aluminium
Velgmaat voor:  3,50 x 17"
Velgmaat achter:  6,0 x 17"
Voorband:  120/70 ZR 17
Achterband:  190/50 ZR 17
Remmen voor:   Remsysteem met dubbele schijfremmen,
 zwevend gemonteerd, diameter 320 mm,
 4-zuiger remklauw
Rem achter:   schijfrem, diameter 265 mm, 
 zwevende 2-zuiger remklauw
ABS:  BMW Motorrad Integral ABS (deel-integraal)

Maten / gewichten
Zithoogte rijklaar:  820 mm / 790 mm (lagere buddy)
Beenbinnenlengte over buddy (onbeladen): 1.810 mm / 1.750 mm (lagere buddy)
Rijklaargewicht**:  248 kg
Drooggewicht zonder vloeistoffen:  227,5 kg
Max. toelaatbaar totaalgewicht:  450 kg
Max. belading (met standaarduitrusting): 202 kg
Bruikbare tankinhoud:  19 l
Reserve:  Ca. 4,0 l
Lengte:  2.182 mm
Hoogte:  1.221 mm
Breedte: 905 mm

Een sportieve motorfiets moet er ook sportief uitzien.
Daarom is de BMW K 1200 S in drie spannende 
en sportieve kleuren verkrijgbaar. Het maakt niet 
uit welke voorkeur je hebt – fraai zijn ze allemaal.

Design en kleurenconcept:
De BMW K 1200 S is er in de volgende kleuren:

Lakkleur: nachtschwarz uni
Frame, rijwielgedeelte, motor, velgen: zilver

Lakkleur: weißaluminium-metallic matt
Frame, rijwielgedeelte, motor: zwart
Middendeel tank, velgen: sonnengelb uni

Lakkleur: titansilber-metallic / cosmicblue-metallic / nachtschwarz uni
Frame, rijwielgedeelte, motor: zwart
Velgen: cosmicblue-metallic

Kleuren en techniek.
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 * Fabrieksoptie

 **  Volgens richtlijn 93/93/EU met alle vloeistoffen,
  volgetankt tot minstens 90% van de bruikbare tankinhoud.
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K KarakterToebehoren van BMW Motorrad.
Je kunt altijd bij de BMW Motorrad dealer je BMW K 1200 S een persoonlijk tintje geven. De dealer
beschikt over veel nuttige en hoogwaardige toebehoren van BMW Motorrad voor inbouw achteraf.

Sportkoffers
Voor sportief reizen. De BMW Motorrad sportkoffers zien er niet alleen goed uit, maar zijn ook in 
grootte verstelbaar. Het bevestigingssysteem is snel los- en vast te maken.

Tanktas
De tanktas is beschermd tegen water en heeft een inhoud van maximaal 20 liter. Het is niet nodig 
om in de regen een regenhoes te gebruiken. Het grote kaartenvak is waterdicht.

Sportuitlaat
De in samenwerking met Laser ontwikkelde sportuitlaat is vervaardigd van titanium en RVS. In 
vergelijking met de standaarddemper zorgt dit voor een gewichtsbesparing van ongeveer 4 kg. 
Behalve door zijn lage gewicht onderscheidt deze uitlaatdemper zich ook door zijn krachtige 
sound en sportieve uitstraling.

Tanktas
Praktisch tijdens korte ritten. Inhoud maximaal 13 liter, beschermd tegen water, is ook samen met 
het BMW Motorrad navigatiesysteem te gebruiken.

Reizen & training
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.

BMW Bluetooth®-navigatiesysteem
Het nieuwe BMW Motorrad Bluetooth®-navigatiesysteem biedt vier instrumenten in één: route- 
en reisplanner, GPS-ontvanger, kompas en tripcomputer.
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Deze brochure toont de uitvoeringen en accessoires 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 de hier beschreven modelvarianten en uitrustingen.
Informeer bij uw BMW Motorrad dealer naar het leveringsprogramma van BMW Motorrad kleding, uitrusting en accessoires. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

© BMW Motorrad, UX-VM-2, München, Duitsland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend met schriftelijke toestemming van BMW AG, München. Deze brochure is gedrukt op 100% chloorvrij gebleekt papier. Printed in Germany 08/2007.             711 204 248 65

bmw-motorrad.nl

BMW Motorrad
Sport

K 1200 S
BMW maakt

rijden geweldig
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