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

FabrieksoptiesStandaarduitrusting

Legeskosten 46,00 €.
Kosten rijklaar maken 395,00 € incl. 19 % btw.

(incl. optiepakket 431)

K 1200 LT Edition
Bestelnummer 0549

Motor/aandrijving
• 4-cilinder lijnmotor
• 4-kleppentechniek
• Digitale motorelektronica
• Geregelde 3-weg-katalysator met lambdasonde
• Uitlaatsysteem uit edelstaal, met verchroomde kap
• 5-versnellingsbak incl. overdrive, met elektrische achteruitrij-assistentie
• Cardan-aandrijving
Frame
• BMW Motorrad Telelever
• BMW Motorrad Paralever (enkelvoudige swingarm)
• Veervoorspanning achter hydraulisch instelbaar
• Voor, dubbele schijfremmen (EVO, ø 320 mm)
• Achter, enkele schijfrem
• BMW Motorrad Integral ABS (volintegraal)
• WAD (wegafhankelijke demping) veerbeen achter
Elektrische installatie
• Verlichting brandt bij contact aan
• In hoogte verstelbaar dimlicht
• Snelheidsmeter inclusief kilometer- en dagteller, toerenteller, digitaal klokje, kaartleeslampje,

koelvloeistoftemperatuur- en tankinhoudsmeter
• Alarmknipperlichten
• Boordcomputer
• Audio-soundsysteem met RDS radio, CD-speler, digitaal display, 8 luidsprekers en afstands-

bediening voor berijder en duopassagier
• 2 stopcontacten 12V
• Diagnose-aansluiting 
• Multifunctioneel display
• Aparte verstraler
• Verwarmbare handvatten
• Cruise control
Uitrusting
• Geïntegreerd contact- en stuurslot
• Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, tank-, bergvak-, koffer- en topcaseslot
• Handremhendel 4-voudig verstelbaar; koppelingshendel 3-voudig verstelbaar
• Opbergvak met boordgereedschap en bandenreparatieset
• Nederlands instructieboekje
• Elektrohydraulische middenbok
• Zijstandaard met startonderbreker
Bijzonderheden
• Grote toerkuip/bekleding; in de stroomlijn geïntegreerde koffers en topcase
• Stootlijsten vóór en achter
• Opbergvak in tankcover
• Draaibare ventilatievinnen voor de berijder
• Tweepersoons buddyseat, 2-delig, verstelbare berijdersbuddyseat: 770, 800 mm
• Traploos, elektrisch verstelbaar windscherm met extra windgeleiders
• Verplaatsbare topcase
• Topcase met comfortuitrusting en rugleuning
• Dubbeltonige claxon
• Zaklamp
• Chroompakket

26.250,00 €*

• Lakkleur nachtschwarz uni 716 / buddyseat zwart

Kleur

• Optiepakket standaard gemonteerd 431
Xenonlicht SA-Nr. 320
Voorbereiding BMW Motorrad Navigator SA-Nr. 394
Centrale vergrendeling SA-Nr. 417
Bodemverlichting SA-Nr. 418
Railing en remlicht op topcase SA-Nr. 445
Softtouch buddyseat SA-Nr. 496
Verwarmbare buddyseat SA-Nr. 518
Diefstalalarmsyteem met afstandsbediening SA-Nr. 603



Specifieke extra-uitrusting

Bagageprogramma

Extra stopcontact in de zijkant
en achter
Naast de twee standaard contact-
dozen kunnen er nog twee extra
voor de aansluiting van 12 volt
apparatuur of comfort-accessoires
worden ingebouwd.

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.

Binnentassen voor LT-koffers
De combinatie van fijne nylon ribstof
en grote gladlederen vlakken bieden
een uitstekende bescherming tegen
alle weersinvloeden. Door kleine
buitenvakken wordt de kofferruimte
optimale benut. Voor topcase 50 l,
koffer rechts 21 l (met CD-wisselaar
15 l), koffer links 21 l.

Topcase-rekje met extra remlicht
De verchroomde bagagereling wordt
bovenop de topcase gemonteerd.
Hierop kunt u extra bagage mee-
nemen. Het rekje is voorzien van een
remlichtrand, waardoor achter-
opkomend verkeer nog beter wordt
gewaarschuwd.

Tanktas met kaartenvak
Deze hoogwaardige uitbreiding van 
de bagagecapaciteiten heeft een 
inhoud van 3 liter en wordt water-
dicht beschermd met behulp van de
meegeleverde regenhoes. De tas 
wordt bevestigd met klittenband-
riemen aan de binnenzijde van het 
tankcoverdeksel.

In hoogte verstelbare voetsteunen
voor de duopassagier, chroom
De grote, in hoogte verstelbare
voetsteunen zorgen voor nog meer
rijcomfort.

Bekerhouder
Praktische houder om bekers en
blikjes veilig, bijvoorbeeld bij een
rustpauze, neer te zetten. 
Geen beperking van de stuuruitslag.

Elektrische installatie

Ergonomie en comfort

CB-antenne
De fraai in het ontwerp geïntegreerde
CB-antenne zorgt voor een optimale
ontvangst.

Bagageprogramma 
• Binnentas voor LT-koffer links 71 60 2 342 673   145,00 €
• Binnentas voor LT-koffer rechts 71 60 2 342 672    145,00 €
• (o) Binnentas voor LT-koffer rechts, klein 71 60 2 342 671   120,00 €
• Bagagerekje met extra remlicht voor topcase 71 60 7 663 023   261,00 €
• Binnentas voor LT-topcase 71 60 2 342 674   165,00 €
• Tanktas met kaartenvak 71 60 2 342 670    81,00 €

Aërodynamica en design
• Remhendel EVO, chroom 32 72 7 682 812 *1  81,00 €
• Koppelingshendel EVO, chroom 21 52 7 682 821 *1 81,00 €
• Afsluitdop tank hydraulische vloeistof, chroom 71 60 7 655 488   32,00 €
• Windscherm, hoog 46 63 2 307 914   411,00 €

Ergonomie en comfort
• Verwarmbare berijdersbuddyseat, zwart 52 53 7 682 767   252,00 €
• Verwarmbare berijdersbuddyseat, grijs 52 53 7 682 671    252,00 €
• Verwarmbare berijdersbuddyseat ‘softtouch’, zwart 52 53 7 682 770   304,00 €
• Verwarmbare berijdersbuddyseat ‘softtouch’, grijs 52 53 7 682 674    304,00 €
• Verwarmbare achterbuddyseat, zwart 52 53 7 682 768   252,00 €
• Verwarmbare achterbuddyseat, grijs 52 53 7 682 672    252,00 €
• Verwarmbare achterbuddyseat ‘softtouch’, zwart 52 53 7 682 772   304,00 €
• Verwarmbare achterbuddyseat ‘softtouch’, grijs 52 53 7 682 676    304,00 €
• Verwarmbare rugleuning, zwart 52 53 2 347 359   227,00 €
• Verwarmbare rugleuning, grijs 52 53 7 684 334    227,00 €
• Verwarmbare rugleuning ‘softtouch’, zwart 52 53 7 686 385   266,00 €
• Verwarmbare rugleuning ‘softtouch’, grijs 52 53 7 684 336    266,00 €
• Voetsteunen voor duopassagier, verchroomd 71 60 7 652 646   481,00 €
• Bekerhouder 71 60 2 337 454    102,00 €

Elektrische installatie
• Extra stopcontacten, in zijkant en achter, inbouwset 71 60 7 652 119   53,00 €
• Navigator-houder (zonder kabel) 71 60 7 685 539   72,00 €
• Aansluitkabel voor BMW Motorrad Navigator II + III 71 60 7 687 850    67,00 €
• BMW Motorrad Navigator *2
• Xenon koplampset 63 12 7 701 744 481,00 €

Totaalbedrag modelspecifieke dealeraccessoires*: €

* Vrijblijvende adviesprijzen per 1 februari 2008, incl. btw, excl. montage.

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

*1 Montage en afstelling alleen door de BMW Motorrad dealer.
*2 Neem voor gedetailleerde informatie contact op met uw BMW Motorrad dealer.

Communicatiesysteem
V.O.I.C.E. II (niet afgebeeld)
Via de intercom kunnen berijder en
duopassagier met elkaar praten of
muziek beluisteren. Hiervoor zijn
tevens helminbouwsets vereist.
(Ook uit te breiden met (CB)-zend/
ontvangsystemen.)
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Deze brochure behandelt de Nederlandse versies. De vermelde prijzen hebben betrekking op in Nederland aangeboden modellen, opties en accessoires. De afgebeelde uitvoeringen bevatten deels ook accessoires die niet tot de standaarduitrusting behoren. In verscheidene landen zijn op grond van
onder meer wettelijke bepalingen afwijkingen mogelijk van de hier beschreven uitvoeringen en uitrustingen. Raadpleeg voor de standaarduitrusting, het optie- en accessoiresprogramma en BMW motorkleding uw BMW dealer. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting, alsmede drukfouten, voorbehouden.

© BMW Group Nederland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van BMW Group Nederland, Rijswijk. Deze brochure is gedrukt op 100 % chloorvrij gebleekt papier. Gedrukt in Nederland 02/2008.  711 208 365
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