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 STANDAARDUITRUSTING

 K 1300 GT 
Bestelnummer  0538

Motor/aandrijving
 • 4-cilinder lijnmotor, dwarsgeplaatst, 55° naar voren gekanteld
• 4-kleppentechniek
• Digitaal motormanagement
• Klopregeling (95 – 98 RON)
• Geregelde 3-wegkatalysator met Lambdasonde
• Compleet uitlaatsysteem uit edelstaal
• 6-versnellingsbak
• Cardan-aandrijving
• Voldoet aan Euro-3 emissienorm
Rijwielgedeelte 
• BMW Motorrad Integral ABS (deel-integraal)
• BMW Motorrad Duolever, voor
• BMW Motorrad Paralever, achter
 – Uitgaande demping achter traploos instelbaar
 – Veervoorspanning achter hydraulisch instelbaar
• Dubbele schijfrem voor (Ø 320 mm)
• Enkele schijfrem achter (Ø 294 mm)
• Gegoten aluminium velgen, 180/55 ZR 17 achter
• Staalfl ex rem- en koppelingsleiding
• Zijstandaard met startonderbreking
Elektrische installatie 
• Verlichting brandt bij contact aan
• Koplampverlichting achter helder glas (1 x dim-, 2 x grootlicht)
•  Multifunctioneel display: digitale klok, versnellingsindicator, benzinevoorraad, 

koelvloeistoftemperatuur, actieradius, kilometer- en twee dagtellers, service 
intervalindicatie

• Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en toerenteller
• 12 Volt aansluiting
• CAN-Bus met Single-Wire-System (SWS)
• Elektronische wegrijblokkering (EWS)
• Diagnose-aansluiting
• Alarmlichten
Uitrusting 
• Windscherm, elektrisch traploos instelbaar
•  Buddyseat, tweedelig, in hoogte verstelbaar bestuurdersgedeelte 

(zithoogte 820, 840 mm)
• In kleur gespoten, geïntegreerde zijkoffers
• Bagagerek
• Middenbok
• Eénsleutelsysteem voor contact-, stuur-, tankdop-, koffer- en buddyseatslot
• Geïntegreerd contact- en stuurslot
• Rem- en koppelingshendel instelbaar, stuur verstelbaar
• Instructieboekje, boordgereedschap en afsluitbaar opbergvak

     20.650,00 €*

KLEUREN

Lakkleur / buddyseatkleur / velgen 
 •  Lakkleur red apple-metallic N39 / buddyseat zwart / 

velgen weissaluminium-metallic
•  Lakkleur magnesiumbeige-metallic N40 / buddyseat zwart / 

velgen weissaluminium-metallic
•  Lakkleur royalblau-metallic N41 / buddyseat zwart / 

velgen weissaluminium-metallic

 * Adviesprijs af fabriek zonder afl everingskosten, incl. BTW en BPM.

Legeskosten 47,25 €
Kosten rijklaar maken 395,00 € incl. 19 % BTW



FABRIEKSOPTIES

Fabrieksopties zonder meerprijs 
• Lage buddyseat (zithoogte: 800, 820 mm) SA-Nr. 776

Fabrieksopties tegen meerprijs*   Euro
• Xenon-verlichting SA-Nr. 320  419,00
• Electronic Suspension Adjustment (ESA II) SA-Nr. 416  861,00
• Verwarmbare buddyseat SA-Nr. 518   *1 239,00
• Verwarmbare handvatten SA-Nr. 519  239,00
• Bandenspanningcontrole (RDC) SA-Nr. 530  239,00
• Cruise control SA-Nr. 538  360,00
• Boordcomputer incl. olieniveau weergave SA-Nr. 539  169,00
• Windscherm, hoog SA-Nr. 553  70,00
• Diefstalalarmsysteem met afstandsbediening  SA-Nr. 603  239,00
• Automatic Stability Control (ASC) SA-Nr. 650  349,00

• Uitrustingspakket: Veiligheid SA-Nr. 430   465,00
 – Bandenspanningcontrole (RDC) SA-Nr. 530
 – Automatic Stability Control (ASC) SA-Nr. 650

• Uitrustingspakket: Comfort SA-Nr. 431 *2/3  360,00
 – Verwarmbare handvatten SA-Nr. 519
 – Boordcomputer incl. olieniveau weergave SA-Nr. 539

• Uitrustingspakket: Lifestyle SA-Nr. 432 *3/4  1.325,00
 – Electronic Suspension Adjustment (ESA II) SA-Nr. 416
 – Verwarmbare buddyseat SA-Nr. 518
 – Verwarmbare handvatten SA-Nr. 519
 – Boordcomputer incl. olieniveau weergave SA-Nr. 539

• Uitrustingspakket: Exclusive SA-Nr. 433 *2/4  1.975,00
 – Xenon-verlichting SA-Nr. 320
 – Electronic Suspension Adjustment (ESA II) SA-Nr. 416
 – Verwarmbare buddyseat SA-Nr. 518
 – Verwarmbare handvatten SA-Nr. 519
 – Cruise control SA-Nr. 538
 – Boordcomputer incl. olieniveau weergave SA-Nr. 539

 Lage buddyseat, Automatic Stability Control (ASC), verwarmbare buddyseat, 
windscherm hoog en diefstalalarmsysteem kunnen ook achteraf worden ge-
monteerd als originele BMW accessoires.  

*  Adviesprijzen af fabriek, incl. BTW en BPM. Prijzen gelden per stuk en alleen 
voor montage in de fabriek.

*1 Alleen in combinatie met SA-Nr. 519  *2 Niet in combinatie met SA-Nr. 432 
*3 Niet in combinatie met SA-Nr. 433  *4 Niet in combinatie met SA-Nr. 431 



 ORIGINELE BMW ACCESSOIRES

 Bagageprogramma    Euro** 
• Systeemkoffer stootlijst links  71 60 7 693 675   49,50 
 Systeemkoffer stootlijst rechts 71 60 7 693 676   49,50 
  Beschermingset systeemkoffers boven 

(1x bestellen) 71 60 7 714 329   84,00 
• Binnentas systeemkoffer, links of rechts 71 60 7 680 543   76,50 
•  Topkoffer groot, 49 l, weissaluminium, 

waterdicht 71 60 7 720 456   525,00 
 (+) Montagebescherming 71 60 7 694 163 *1  6,00 
 (+) Cilinderslot met sleutel 51 25 7 688 957   15,00 
 (o)  Inbouwset cilinderslot, voor voertuig- 

of koffer-éénsleutelsysteem 51 25 7 698 204   20,00 
• Topkoffer klein, 28 l, waterdicht 71 60 7 722 365   295,00 
 (+) Montagebescherming 71 60 7 694 163 *1  6,00 
 (+) Cilinderslot met sleutel 51 25 7 688 957   15,00 
 (o)  Cilinderslot voor éénsleutelsysteem 

met code (2 x bestellen) 51 25 7 698 204   20,00 
• Binnentas topkoffer, groot 71 60 7 680 542   81,50 
• Binnentas topkoffer, klein 71 60 7 680 541   66,50 
• Rugkussen topkoffer, klein 71 60 7 693 672   55,00 
• Tanktas groot 71 60 7 708 357   225,00 
• Vario-inzet voor tanktas 72 60 7 718 510   39,00 
• Softbag 2 klein, 31 l – 36 l  77 49 7 708 880   137,00 
• Softbag 2 groot, 55 l 77 49 7 708 879 *2  169,00 
• Bagagerol 2, waterdicht, 50 l 72 60 7 718 511   117,00 
• Spanband 72 60 2 304 808   8,00 
• Bagagespin 72 60 9 057 579   5,00

Bagageprogramma

Stootlijst voor 
systeemkoffer    
Om kleine ongelukjes op te 
vangen en om de koffer te 
beschermen tegen lelijke 
krassen, is een fraaie stoot-
lijst leverbaar.

Tanktas 
Het hoofdvak van de tanktas 
is te vergroten en waterdicht. 
In de bovenzijde van het 
hoofdvak bevindt zich een 
van binnenuit, via een rits, 
toegankelijk vak voor het 
opbergen van kleine items.

Topkoffer klein
De waterdichte kleine top-
koffer heeft een volume van 
28 l en kan tot 5 kg dragen. 
Genoeg plaats dus voor 
bijv. een helm. Eenvoudig te 
bevestigen op het standaard 
meegeleverde bagagerek.

Softbag 2 klein
Veel extra opbergruimte dank -
zij een inhoud van 31 l, even-
tueel te vergroten met 5 l. De 
softbag met zijn waterdichte 
hoofdvak van robuust nylon 
is met een praktische sluiting 
op zowel bagagerek als duo-
zitplaats te bevestigen.

Rugkussen 
voor topkoffer klein
Extra comfort voor duo-
passagier.

Bagagerol 2  
Stevige, waterdichte baga ge-
rol met stabiele, uitneembare 
bodem en een volume van 
50 l. Diagonale ritssluiting voor 
eenvoudige toegang en een 
omkeerbare buitentas met 
enkelzijdig refl ectiemateriaal.  

*1 Aanbevolen bij plaatsing van topkoffer, groot of klein
*2 Te plaatsen op bagagedrager of op duozitplaats (zonder koffers)
*3 Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer

 **   Originele BMW accessoires kunt u verkrijgen bij de BMW Motorrad dealer. 
 Alle prijzen zijn adviesverkooprijzen incl. BTW, excl. montage.

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

Bagagespin
Elastisch rubber, met nylon 
bekleed. Voor stevige be -
vestiging van losse bagage. 



*4 Vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer
*5 Alleen in combinatie met BMW Motorrad ABS
*6 Montage- en gebruikershandleiding via de BMW Motorrad dealer

Ergonomie en comfort   Euro**
• Windscherm, hoog 71 60 7 699 600   182,50 
• Windscherm, getint 71 60 7 698 102   190,00 
• Lage buddyseat, zwart 52 53 7 704 834   241,50 
• Lage buddyseat, grijs 52 53 7 704 835   241,50 
•  Lage berijder-buddyseat, 

verwarmbaar, zwart 52 53 7 704 832   281,00 
•  Lage berijder-buddyseat, 

verwarmbaar, grijs 52 53 7 704 833   281,00 
•  Berijder-buddyseat Comfort, 

verwarmbaar, zwart 52 53 7 704 830   281,00 
•  Berijder-buddyseat Comfort, 

verwarmbaar, grijs 52 53 7 704 831   281,00 
• Berijder-buddyseat Comfort, zwart 52 53 7 704 828   239,00 
• Berijder-buddyseat Comfort, grijs 52 53 7 704 829   239,00 
• Buddyseat, verwarmbaar, zwart 52 53 7 706 628   270,50 
• Buddyseat, verwarmbaar, grijs 52 53 7 706 629   270,50 
• Buddyseat, zwart 52 53 7 704 836   229,00 
• Buddyseat, grijs 52 53 7 704 837   229,00 
• Verwarmbare handvatten met schakelaar  *3/*4

Navigatie- en communicatiecomponenten
• BMW Motorrad Navigator IV 77 52 7 721 938 *3  750,00 
 (+) Houder voor BMW Motorrad Navigator 71 60 7 676 868   17,00

Bescherming en veiligheidprogramma 
• Automatic Stability Control (ASC)  *3/*5 
•  Diefstalalarmsysteem 

met afstandsbediening 71 60 7 722 094 *4/*6  220,00 
• EHBO set groot 72 60 2 317 554   19,00 
• EHBO set klein 72 60 7 695 290   9,00 
• Xenon-verlichting 63 12 7 701 740 *3  559,50

Onderhoud en service
• Boordgereedschapset 71 60 7 704 086   140,50 
• Paddockstand 71 60 7 698 075   199,00 
 (+) Adapter voor paddockstand 71 60 7 699 061   36,00 
• Extra 12 V aansluiting 71 60 7 697 689   48,00 
• LED-lamp voor 12 V aansluiting, 410 mm 71 60 7 705 570   34,50 
• Acculader 230 V 71 60 7 688 864   110,00 
 (o)  Adapterkabel voor rechtstreekse 

aansluiting op accu 71 60 7 690 235   21,00 
•  Werkplaatshandboek 

voor K 1300 modellen, DVD  *3 
• Bandenreparatieset voor tubeless banden 71 11 2 332 083   25,00

 ORIGINELE BMW ACCESSOIRES

Ergonomie en comfort

Windscherm, getint
Onderstreept de dynamische 
uitstraling van de K 1300 GT en 
beschermt het bovenlichaam 
merkbaar tegen rijdwind.

Lage buddyseat, zwart
Tweevoudig verstelbaar 
(800/820 mm) vergemakke-
lijkt de lage buddyseat het 
opstappen en de handling. 
Tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar.

Verwarmbare handvatten 
en verwarmbare buddseat
De verwarmbare handvatten 
kennen twee standen en zijn 
buitentemperatuur gestuurd. 
Ter verhoging van het rij-
comfort is dit aan te vullen 
met buddyseatverwarming.
Tevens als fabrieksoptie 
verkrijgbaar.

Navigatie- en communicatiecomponenten

 Onderhoud en service

Acculader
Laadt de accu continu op.
Aansluiting op boordcontact-
doos.  De BMW acculader is 
geschikt in combinatie met 
het CAN-bus systeem.

LED-lamp voor 
12 Volt-aansluiting
Maakt van de nacht een dag.

Reparatieset voor 
tubeless banden
Onontbeerlijk tijdens 
lange reizen – de complete 
banden reparatieset.

BMW Motorrad Navigator IV
 Waar ben ik, waar wil ik heen en wat is de kortste weg? Veelgestelde vragen die eigenlijk 
eenvoudig te beantwoorden zijn. De BMW Motorrad Navigator IV is in alle opzichten 
geoptima liseerd voor toepassing op de motorfi ets. Het combineert een eenvoudige be-
diening met een veelvoud aan functies.
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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 standaard-
uitrusting 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 2/2010.   911 206 065

BMW Motorrad Service
Wij staan altijd voor u klaar: 
BMW Service. 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 dealer altijd in goede handen. U kunt er terecht voor betrouwbare en 
snelle levering van reserveonderdelen, gedegen advies en een uitstekende 
werkplaats. 

BMW Motorrad op internet
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.bmw-motorrad.nl.
Daar vindt u bijvoorbeeld de BMW configurator, hier kunt u met behulp van 
fabrieksopties in alle rust uw eigen BMW motorfiets samenstellen. Voor uw 
droommotor kunt u dan ook online een offerte of een proefrit aanvragen. 
Tevens zijn hier de brochures en prijslijsten te 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 internet kunt 
abonneren, blijft u helemaal op de hoogte.

BMW Service Card
Exclusief bij BMW Motorrad, inclusief bij een nieuwe aanschaf: 
De BMW Service Card. Wie een nieuwe BMW motorfiets aanschaft, ontvangt 

automatisch de BMW Service Card, waarmee 
u – mocht het onverhoopt nodig zijn – verzekerd 
bent van hulpverlening. 
De BMW Group Service Centrale schakelt bij 
pech een professionele door BMW getrainde 
hulpverlener in, wanneer uw BMW niet op eigen 
kracht, veilig en verantwoord een BMW werk-
plaats kan bereiken. 24 Uur per dag, 7 da gen 

per week. Gedetailleerde informatie over deze service kunt u verkrijgen via de 
BMW Motorrad dealer.

BMW Financial Services
Pure dienstverlening
BMW rijden doet u voor uw plezier. En dat moet ook op een plezierige manier  
te financieren zijn. BMW Financial Services heeft altijd een oplossing die past 
bij uw persoonlijke situatie. Als BMW onderneming gaat het er ons om dat u 
BMW gaat rijden. Of blijft rijden. En als aantrekkelijke vormen van financiering, 
leasing of verzekering daarbij helpen, dan zorgen wij daar graag voor. 

Leasing en financiering
Uw BMW Motorrad dealer informeert u graag over wat financieel en fiscaal 
voor u het meest interessant is. Bij een verantwoorde keuze is onder meer 
van belang of u zakelijk of privé wilt gaan rijden. Of u zaken als beheer en 
administratie wilt delegeren, of dat u liever één of meer facetten in eigen regie 
houdt. Ook zekerheid vooraf en flexibiliteit dienen zorgvuldig tegen elkaar te 
worden afgewogen. Want het gaat niet alleen om het tarief, het gaat vooral 
ook om de compleetheid van de dienstverlening. Het prospectus vindt u op 
www.bmw-motorrad.nl.

Rijplezier verzekerd met BMW Motor Cover
Met BMW Motor Cover is uw rijplezier bijzonder goed verzekerd. Want in de 
eerste drie jaar na aankoop van uw nieuwe BMW, stapt u in geval van diefstal 
of total loss, kosteloos over op een nieuwe, gelijkwaardige BMW. Bij een BMW 
uit de Huisselectie geldt twee jaar lang de aanschafwaarde als uitgangspunt. 
Bij onverhoopte schade is uw BMW in de beste handen, namelijk bij uw eigen 
BMW Motorrad dealer. En u hoeft het schadebedrag niet zelf voor te schieten. 

De verzekeringen van BMW zijn goed te combineren met onze lease- en finan-
cieringsvormen. U profiteert dan van de voordelen die alleen BMW Financial 
Services haar klant biedt: veelomvattende dekking tegen een zeer interessante 
premie. 

Uw BMW Motorrad dealer treedt op als bemiddelaar voor BMW Motor Cover. 
De dekkingsomvang en alle van toepassing zijnde voorwaarden en uitsluitingen 
zijn vermeld in de polisvoorwaarden die bij uw BMW Motorrad dealer ter inzage 
liggen.

Een offerte is zo gemaakt.
Vrijblijvend, dat spreekt vanzelf. BMW Financial Services biedt u aantrekkelijke 
alternatieven. Uw eigen BMW Motorrad dealer is uw vertrouwde gespreks-
partner voor uw motorfiets, maar ook voor uw financiering en verzekering.


