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STANDAARDUITRUSTING

K 1600 GTL 
Bestelnummer  0602

Motor/aandrijving
 • Vloeistofgekoelde 6-cilinder 4-takt lijnmotor, 55° naar voren gekanteld
• 4-kleppentechniek
• Elektronische inspuiting, digitaal motormanagement
• E-Gas (Ride-by-Wire), elektronische gashendel
• 2 geregelde 3-wegkatalysator
• Compleet uitlaatsysteem uit edelstaal
• 6-versnellingsbak
• Cardan-aandrijving
• Voldoet aan EU3 emissienorm
Frame 
• BMW Motorrad Integral ABS (deel-integraal)
• BMW Motorrad Duolever
• BMW Motorrad Paralever
• Uitgaande demping achter traploos instelbaar
• Veervoorspanning achter hydraulisch instelbaar
• Dubbele schijfrem voor (ø 320 mm), 4-zuiger remklauwen
• Enkele schijfrem achter (ø 320 mm), 2-zuiger remklauw
• Gegoten aluminium velgen (120/70 ZR 17 voor, 190/55 ZR 17 achter)
• Staalfl ex rem- en koppelingsleiding
• Zijstandaard met startonderbreking
Elektrische installatie 
• Verlichting brandt bij contact aan
•  Koplampverlichting achter helder glas 

(1 x Xenon-dimlicht, 2 x Halogeen-grootlicht met coronaringen)
• Multifunctioneel display met boordcomputer:  
 –  Digitale klok, versnellingsindicator, benzinevoorraad, koelvloeistoftemperatuur 

en actieradius, kilometer- en drie dagtellers, service intervalindicatie 
 –  Boordcomputer: actieradius, gemiddeld verbruik 1 en 2, gemiddelde snel-

heid, buitentemperatuur, stopwatch, reistijd, datum en olieniveauweergave
• Instrumentenpaneel met snelheidsmeter en toerenteller
• Twee 12 Volt-aansluitingen
• CAN-Bus met Single-Wire-System (SWS)
• Elektronische wegrijblokkering (EWS)
• Diagnose-aansluiting
• Alarmlichten
• Witte LED-knipperlichten en LED-achterlicht

Uitrusting 
• Windscherm, elektrisch traploos instelbaar
• Cruise control
• Verwarmbare handvatten en buddyseat
• Buddyseat, ééndelig (zithoogte: 750 mm)
• Comfort voetsteunen
• In kleur gespoten, geïntegreerde zijkoffers
• Topkoffer (afneembaar) met rugleuning, topkofferdeksel in motorkleur
• Bagagerek
• Middenbok
•  Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, tankdop-, opbergvak-, koffer- 

en buddyseatslot
• Geïntegreerd contact- en stuurslot
• Rem- en koppelingshendel instelbaar
• Instructieboekje en afsluitbaar opbergvak
Bijzonderheden 
•  Bediening boordcomputer, voertuiginstellingen en audiosystem (optioneel) 

via Multi-Controller
• Audiosysteem met voorbereiding voor GPS apparatuur
• Zelfbekrachtigende koppeling (met lagere bedieningskracht)
• 3 instelbare rijmodi (Rain, Road en Dynamic)
• Chroomkit

     25.900,00 €*

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

royalblau-metallic N41 mineralsilber-metallic N47

KLEUREN

Lakkleur / buddyseatkleur  
• Lakkleur royalblau-metallic N41 / buddyseat zwart
• Lakkleur mineralsilber-metallic N47 / buddyseat zwart 

Legeskosten 47,50 €
Kosten rijklaar maken 395,00 € incl. 19 % BTW



FABRIEKSOPTIES

Fabrieksopties zonder meerprijs 
• Hoge buddyseat, zwart (zithoogte: 780 mm) SA-Nr. 792

Fabrieksopties tegen meerprijs**    Euro
• LED-mistlamp SA-Nr. 138  376,00
• Electronic Suspension Adjustment (ESA II) SA-Nr. 416  869,00
• Centraal vergrendelingssysteem SA-Nr. 417 *1 405,00
• Diefstalalarmsysteem met afstandsbediening SA-Nr. 603 *2 243,00 

 • Uitrustingspakket: veiligheid SA-Nr. 430 1.000,00
 – Adaptieve bochtverlichting SA-Nr. 134 *3
 – Dynamic Traction Control (DTC) SA-Nr. 182 *3
 – Bandenspanningcontrole (RDC) SA-Nr. 530 *3

• Uitrustingspakket: touring SA-Nr. 431  1.645,00 
 – LED-mistlamp SA-Nr. 138
 – Electronic Suspension Adjustment (ESA II) SA-Nr. 416
 – Centraal vergrendelingssysteem SA-Nr. 417
 – Diefstalalarmsysteem met afstandsbediening SA-Nr. 603

Hoge buddyseat, LED-mistlamp en diefstalalarmsysteem kunnen ook 
achteraf worden gemonteerd 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. 603
*2 Alleen in combinatie met SA-Nr. 417
*3 Uitsluitend in uitrustingspakket SA-Nr. 430 verkrijgbaar



ORIGINELE BMW ACCESSOIRES

Bagageprogramma    Euro** 
• Binnentas voor zijkoffer links 77 41 8 520 295   92,00 
• Binnentas voor zijkoffer rechts 77 41 8 520 296   92,00 
• Stootlijst voor zijkoffer links 77 42 7 700 461 *1  80,00 
 Stootlijst voor zijkoffer rechts 77 42 7 700 462 *1  80,00 
• Beschermfolie voor zijkoffer (1x bestellen) 77 42 8 528 355 *1  95,00 
• Binnentas voor topkoffer 77 41 8 520 301   92,00 
• Opbergvak topkoffer 77 41 8 520 303   66,00 
• Derde remlicht topkoffer 77 51 8 520 044 *1/*2  150,00 
• Softbag 2 klein, 31 l – 36 l  77 49 7 708 880   135,00 
• Spangordel 72 60 2 304 808   8,50 
• Bagagespin 72 60 9 057 579   5,50 

Design   
• Bodemverlichting  *1/*2/*3/*4

Soundcomponenten
• Akrapovič sportuitlaat 77 11 7 727 949   2.010,00 

Bagageprogramma

Binnentas voor topkoffer  
De praktische en hoog-
waardige binnentas voor de 
topkoffer is waterafstotend en 
benut het volledige volume. 
Het gelijktijdig gebruik van 
het opbergvak voor de top-
koffer is beperkt mogelijk. 

Opbergvak voor 
de topkoffer  
Een praktische oplossing 
voor documenten, schrijfattri-
buten of zelfs uw notebook. 
Door middel van 4 snelslui-
tingen gemakkelijk in het 
deksel van de topkoffer te 
bevestigen. Dit praktische 
opbergvak zorgt voor orde 
en geeft het u snel toegang 
tot alles wat belangrijk is. 

Binnentassen 
voor zijkoffers
De praktische binnentassen 
vergemakkelijken het beladen 
van de zijkoffers en zijn water -
afstotend. De praktische 
indeling houd uw spullen op 
zijn plaats. Het buitenvak is 
makkelijk om kleine artikelen 
in op te bergen. Met handige 
draaggrepen en een afneem-
bare schouderriem.

Derde remlicht 
voor topkoffer
Het LED-remlicht achter 
helder glas verhoogt de 
passieve veiligheid en past 
perfect bij het design van 
de topkoffer. 

 ** 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

Design

Bodemverlichting
Voor als het wat later wordt: 
De bodemverlichting verlicht 
de ondergrond door middel 
van moderne LED-technologie 
en vereenvoudigt hiermee 
het parkeren. Als u wilt: 
zelfs na verwijdering van de 
contactsleutel.

Soundcomponenten

Akrapovič sportuitlaat
Hoogste niveau van vakmanschap tot in de perfectie: slip-on 
uitlaat links en rechts met conisch gevormde buitenzijde van 
hoogwaardig titanium, binnenwerk van edelstaal en afdekking 
voor en eindkappen achter van Carbon. Indrukwekkend, diep 
geluid uit 3 uitgangen per zijde maken uw K 1600 GTL ook 
akoestisch tot een beleving.

Stootlijst voor zijkoffers 
(niet afgebeeld)      
Voor het tegengaan van 
be schadigingen op de in 
motorkleur gespoten koffers, 
kunnen deze worden voor-
zien van stootlijsten.



*1 Montage bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer
*2 Vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer
*3  Alleen in combinatie met SA-Nr. 603 en SA-Nr. 417 

(Diefstalalarmsysteem met centrale vergrendeling)

*4 Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer
*5 Verplicht bij motorfi etsen zonder motorbeschermbeugels

Ergonomie en comfort   Euro**
• Windscherm, laag 77 33 8 528 329   249,00 
• Windscherm, GT 46 63 7 709 513 *1  264,50 
•  Berijder buddyseat in hoogte verstelbaar 

(zithoogte: 780, 800 mm) 52 53 7 712 118   265,00 
 (+) Montageset berijder buddyseat 77 34 8 520 028   26,50 
 (+) Duo buddyseat 52 53 7 712 119   212,00 
•  Hoge berijder buddyseat, in hoogte 

verstelbaar (zithoogte: 810, 830 mm) 52 53 7 716 435   265,00 
 (+) Montageset berijder buddyseat 77 34 8 520 028   26,50 
 (+) Duo buddyseat 52 53 7 712 119   212,00 
• Buddyseat ééndelig (zithoogte: 780 mm) 52 53 7 718 500   413,00 
•  Lage buddyseat ééndelig 

(zithoogte: 750 mm) 52 53 7 729 321   413,00 

Navigatie- en communicatiecomponenten  
• BMW Motorrad Navigator IV 77 52 8 520 791   656,00 
• Carkit voor BMW Navigator IV 77 52 7 726 487   93,00 
• iPod adapterkabel 61 12 0 440 812   53,00 

ORIGINELE BMW ACCESSOIRES

Ergonomie en comfort

Buddyseat, in hoogte verstelbaar
De in hoogte verstelbare buddyseat zorgt voor een 
dynamische uitstraling zonder het comfort te verlagen. 
Van deze tweedelige buddyseat is de zithoogte van 
de berijders buddyseat in twee posities instelbaar voor 
individuele aanpassing. Verkrijgbaar in twee varianten 
en natuurlijk ook verwarmbaar.

Windscherm GT
Het smalle windscherm GT 
onderstreept de dynami-
sche uitstraling van de 
K 1600 GTL en beschermt 
het bovenlichaam merkbaar 
tegen rijwind.    

Navigatie- en communicatiecomponenten

BMW Motorrad Navigator IV
Waar ben ik, waar wil ik heen en wat is de kortste weg? 
Veelgestelde vragen die eigenlijk eenvoudig te beant-
woorden zijn. Gemakkelijk te installeren, is het het ideale 
navigatiesysteem. Op de K 1600 GTL kunt u niet alleen 
alle mogelijkheden van de Navigator IV optimaal benutten 
dankzij de GPS-voorbereiding, maar met het windscherm 
in de laagste stand is hij ook beschermt tegen diefstal.

iPod adapterkabel
Hiermee kunt u uw iPod 
aan sluiten op de standaard 
interface van het audio-
systeem.



ORIGINELE BMW ACCESSOIRES

Bescherming en veiligheidprogramma

Onderhoud en service

LED-schijnwerper
Maakt van een nacht een 
dag. Door de lichtsterkte 
verhoogt de LED-schijn-
werper de veiligheid in het 
verkeer.

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

Motorbeschermbeugel
De tweedelige robuuste 
motorbeschermbeugel van 
mat gestraald edelstaal 
beschermt het motorblok 
tegen grotere beschadigin-
gen en past perfect bij de 
elegante uitstraling van de 
K 1600 GTL.

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

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

Bescherming en veiligheidprogramma   Euro**
• Motorbeschermbeugel links 77 14 7 700 463   128,00 
 Motorbeschermbeugel rechts 77 14 7 700 464   128,00 
• LED-schijnwerper (2x bestellen) 63 17 8 522 487 *1/*2  104,00 
 (+) Houder voor LED-schijnwerper links 63 17 8 522 489 *1  78,00 
 (+) Houder voor LED-schijnwerper rechts 63 17 8 522 490 *1  78,00 
 (+) Lenskopschroef (2x bestellen) 23 41 7 676 260 *1  1,50 
 (+) Afstandsbus (2x bestellen) 77 14 8 527 786 *1/*5  1,00 
 (+)  Adapterbedrading voor LED-schijnwerper 

(2x bestellen)  63 17 7 727 616 *1  31,00 
 (+)  Schakelaareenheid voor 

LED-schijnwerper 61 31 8 529 479 *1  279,00 
 (+) Lenskopschroef (2x bestellen) 63 12 7 699 141 *1  3,50 
 (+) Afstandsbus (2x bestellen) 07 12 9 905 826 *1  1,50 
•  Diefstalalarmsysteem (DWA) 

zonder centrale vergrendeling 77 53 8 530 130 *1/*2  237,00 
• EHBO-set, groot 72 60 2 317 554   21,50 
• EHBO-set, klein 72 60 7 695 290   8,50 

Onderhoud en service
• Gereedschapset 71 60 7 702 754   142,00 
• Extra 12 Volt-aansluiting 61 34 7 694 306 *1  27,00 
 (+) Aansluitkabel 12 Volt-aansluiting 61 12 7 698 475   28,50 
• LED-lamp voor 12 Volt-aansluiting, 410 mm 71 60 7 705 570   32,50 
• Acculader, 230 V 77 02 7 722 470   109,00 
•  Adapterkabel voor directe aansluiting 

op accu 71 60 7 690 235   23,00 
• Bandenreparatieset voor tubeless banden 71 11 2 332 083   26,00 
• Werkplaatshandboek voor K-modellen, DVD  *4 
• Motorfi etsreiniger, 1.000 ml 83 19 2 160 056   15,00 

*1 Montage bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer
*2 Vrijschakeling bij voorkeur door de BMW Motorrad dealer
*3  Alleen in combinatie met SA-Nr. 603 en SA-Nr. 417 

(Diefstalalarmsysteem met centrale vergrendeling)

*4 Gedetailleerde informatie via de BMW Motorrad dealer
*5 Verplicht bij motorfi etsen zonder motorbeschermbeugels

EHBO-set
Voldoet aan de DIN-norm 
en is plaatsbesparend en 
waterdicht verpakt.



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. 
Uw eigen ervaringen delen met BMW Motorrad en andere liefhebbers kan 
natuurlijk ook op www.facebook.com/bmwmotorrad.nederland en via 
de BMW Motorrad Community (www.bmw-motorrad.nl/community).
BMW Group Nederland is ook te volgen op twitter (@BMWGroup_NL).

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 werkplaats 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 MOTORRAD SERVICE

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 BMW Motorrad Premium Selection 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.



bmw-motorrad.nl
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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 standaarduit-
rusting 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 1/2012.    111 204 865


