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40 РОКІВ GS
40 РОКІВ АКСЕСУАРАМ
Коли в 1980 році з'явилися перші G/S (тоді у назві 
використовувалась коса риска), асортимент додаткових 
аксесуарів був, скажімо так, досить скромним. Коефіцієнт 
задньої осі 3,56, газонаповнений амортизатор з 
додатковим баком, аптечка першої допомоги, набір 
інструментів і мотоциклетний кофр (праворуч) - і все. 
Сьогодні ви навряд чи зможете уявити GS без розкішного 
асортименту корисних аксесуарів. Вони створені один для 
одного, як GS і слово «пригода».

Якщо ви вирушаєте в далеку подорож, на бездоріжжя або 
просто на коротку поїздку для швидкого відпочинку після 
роботи, то тепер доступний широкий асортимент 
аксесуарів - з рішеннями для будь-якої потреби та будь-
якої ситуації.  Команда небайдужих мотоциклістів і 40-
річний досвід розробки та виробництва роблять це 
можливим. Більш того, ці аксесуари найвищої якості 
доступні не тільки для останніх моделей GS, для 
попередніх моделей також пропонується широкий вибір.



МІЛЬЙОНИ 
МИЛЬ НА 
ОДОМЕТРІ. 
НЕМАЄ 
НЕПІДКОРЕНОЇ 
МІСЦЕВОСТІ. 
40 РОКІВ 
ДОСВІДУ.

ЦЕ ТЕ, ЩО ДАЛО 
НАШИМ АКСЕСУАРАМ 
GS НАЙВИЩУ ЯКІСТЬ, 
ЯКУ ВОНИ МАЮТЬ 
СЬОГОДНІ
Упродовж багатьох десятиліть проникливі мандрівники 
безмежно вірили у витончені рішення для своїх GS - починаючи 
з деталей, що поліпшують продуктивність, і комплексних 
рішень для зберігання, і завершуючи продуктами для кращої 
ергономіки та постави. Виготовлені виключно з оригінальних 
аксесуарів BMW Motorrad, байки GS Trophy є яскравим 
прикладом цієї високої якості та надійності.

Зрештою, саме ця відмінна риса BMW, яка перевищує необхідні 
стандарти та вимоги, переконує мотоциклістів щоразу, коли 
вони знаходяться у дорозі. Адже аксесуари GS створені для 
того, щоб витримувати екстремальні умови. Отже, якщо ви 
подумаєте про те, як все почалося 40 років тому, сказати 
особливо нічого, крім: за наступні 40 років!

Верхня фотографія: BMW R80 G/S: виключне задоволення ...
Нижня фотографія: ... від насолоди вільним часом по-своєму: BMW R80 G/S.
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HERITAGE
9

10СІМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ R NINE T 
R nine T (моделі: 0J01, 0J03), R nine T Pure,  
R nine T Scrambler, R nine T Racer, R nine T Urban G/S

ВИ ПРАГНУТИМЕТЕ 
ВИЙТИ НА ВУЛИЦЮ 
ТА СІСТИ НА НЬОГО.



10 СІМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ R NINE T
ДЕТАЛІ HP

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
СІМЕЙСТВА МОДЕЛЕЙ  
BMW R NINE T

ДЕТАЛІ HP

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Елемент вищого класу: повністю виготовлений з титану, з карбоновою 
кришкою і логотипом HP з лазерним гравіюванням. Спортивний глушник 
HP перетворює кожну поїздку на захоплюючі враження. Доступний у двох 
позиціях (стандартна і піднята) і двох колірних варіантах (титановий і 
чорний). 

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні,
 в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Спортивний глушник HP 2 Спортивний глушник HP, чорний
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КАРБОНОВІ BOLT-ON ДЕТАЛІ HP 

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Чудова продуктивність дається з 
цими деталями HP. Вони елегантні, 
ексклюзивні і довговічні, кожна з 
них - шедевр. І якщо вам потрібно 
досконалість, ви зірвали тут куш, 
тому що вони зроблені з вуглецю, 
гранично легкого матеріалу. 
Неперевершене поєднання 
стильного зовнішнього вигляду та 
технічних знань.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

  1   Доступне тільки для BMW R nineT 
  2   Недоступне для BMW R nineT і

R nineT Urban G/S 
  3   Недоступний для BMW R nineT 

Scrambler
  8   Недоступний для BMW R nineT 

Scrambler і R nineT Urban G/S 
Тільки для одного; задня сумка, заглушка сидіння 
пасажира і комфортне сидіння пасажира не 
можуть бути встановлені одночасно.

Спинка для заглушки сидіння 
пасажира (не показана тут) 
Недоступна для BMW R nineT 
Scrambler і R nineT Urban G/S

1 Карбонове переднє крило HP 

4 Карбонова кришка циліндрів HP 

2 Карбонове переднє крило HP 

5 Карбонова кришка впускного 
   колектора HP

3 Карбоновий кожух ременя HP 

6 Карбонове оздоблення ручки 
   акселератора 

7  Карбоновий кожух для замка 
    запалювання HP 

8 Карбонова заглушка сидіння 
   пасажира HP 

9 Спинка для кастомної заглушки 
   сидіння пасажира
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ПАСАЖИРСЬКІ ПІДНІЖКИ HP

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

НАБІР ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАСАЖИРСЬКОЇ 
РАМИ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

ДОСТУПНИЙ ДЛЯ:
• R nineT Racer

Підніжки пасажира HP виготовлені з анодованого 
алюмінієвого сплаву і надають мотоциклу ще більш 
спортивний вигляд. Їхня конструкція робить їх дуже 
легкими, але в той же час їхні розміри лишились 
незмінними, так що вони завжди забезпечують 
надійну опору для стопи.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

1 Пасажирські підніжки HP 

2 Пасажирські підніжки HP, чорні

СІМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ R NINE T 
ДЕТАЛІ HP / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

1 Сумка на бак, 11 л 

3 Ремінь на бак

2 Шкіряна сумка на бак, 11 л 

4 Шкіряний ремінь на бак

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

СУМКА НА БАК / ШКІРЯНА СУМКА НА БАК 

Доступна для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Сумка на бак з класичного елегантного чорного полотна та з 
водонепроникним основним відділенням вміщує 11 літрів. 
Доступна у двох комбінаціях матеріалів/кольорів.

Ремінь на бак підкреслює ретро-вид мотоцикла і використовується 
для кріплення сумки на бак або малої сумки на бак.

Шкіряний ремінь на бак в стилі ретро з нековзним покриттям, яке 
використовується для кріплення сумки або малої сумки на бак.

1 і 2
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.
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1 Мала сумка на бак, 1,5 л

2 Шкіряна задня сумка, 40 л

2 Шкіряна мала сумка на бак, 1,5 л

1 Задня сумка, 40 л

СІМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ R NINE T  
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

МАЛА СУМКА НА БАК / ШКІРЯНА МАЛА СУМКА НА БАК  

Доступна для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

ЗАДНЯ СУМКА / ШКІРЯНА ЗАДНЯ СУМКА 

Доступна для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Мала стильна сумка з чорного полотна класичного дизайну з 1,5-літровим 
відділом для зберігання дрібних речей. Доступна у двох комбінаціях 
матеріалів/кольорів.

Доступна тільки у поєднанні зі шкіряним ременем/ременем на бак.
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

Водонепроникна задня сумка, виконана з чорного полотна, має стиль і 
пропонує досить місця для багажу з її 40-літровим об'ємом. Дві бічні накладні 
кишені, контрастні за кольором ремінці та поліровані металеві пряжки 
ідеально поєднуються з класичним дизайном моделей Heritage. Доступна у 
двох комбінаціях матеріалів/кольорів.

Недоступна в поєднанні з багажником, одномісним сидінням Scrambler, комфортним пасажирським 
сидінням, бічною сумкою (-ами) або заглушкою сидіння пасажира. Інформацію про індивідуальні 
обмеження, що стосуються швидкості руху і корисного навантаження, див. в інструкції зі 
встановлення/експлуатації.
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БІЧНІ СУМКИ / ШКІРЯНІ БІЧНІ СУМКИ 

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Водонепроникні бічні сумки в стилі ретро виглядають надзвичайно невимушено, 
а їхня місткість (14 літрів для правої або 9 літрів для лівої) забезпечує достатньо 
місця для зберігання багажу. Під водовідштовхувальною зовнішньою тканиною, 
виконаною з чорного полотна, вміст сумки залишається сухим у водонепроникній  
знімній внутрішній кишені із рулонним закриттям. Доступні у двох комбінаціях 
матеріалів/кольорів.

Недоступні у поєднанні із задньою сумкою.
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

1 і 3
Доступні тільки в поєднанні з низько розташованим глушником. Не доступні для BMW R nineT Scrambler.

3 Шкіряна ліва бічна сумка, 9 л

1 Ліва бічна сумка, 9 л

4 Шкіряна права бічна сумка, 14 л

2 Права бічна сумка, 14 л

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ 

Доступна для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

Класична багажна полиця з нержавіючої сталі - ідеальний вибір 
для водіїв-одинаків, які замість пасажира хочуть взяти з собою 
більше багажу.

Тільки для катання поодинці. Доступна тільки в поєднанні з одномісним сидінням для 
багажної полиці. Недоступна в поєднанні із задньою сумкою.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.
Показане одномісне сидіння не входить до стандартної комплектації.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві 
BMW Motorrad.



16 СІМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ R NINE T
ДИЗАЙН

ФРЕЗЕРОВАНІ ДЕТАЛІ OPTION 719 CLASSIC 

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Ексклюзивні фрезеровані деталі Option 719 Classic встановлюють дизайнерські 
акценти з високоякісними компонентами в сріблястому вигляді. Фрезеровані 
деталі Spezial, виготовлені з анодованого алюмінію, демонструють велику 
любов до деталей і створюють виняткову цінність. Брендування Option 719 
також підкреслює якісну привабливість байка. Всі фрезеровані деталі ідеально 
поєднуються  не тільки одна з одною, але й з дизайном мотоцикла. У 
складному виробничому процесі такі компоненти, як ручні важелі та підніжки, 
фрезеруються з твердого металу. Кришки циліндрів, передня кришка двигуна 
та дзеркала виконані з кованої заготовки. Всі деталі виготовлені відповідно до 
суворих правил якості BMW. Тому вони відповідають найвищим стандартам і 
характеризуються ідеальною сумісністю. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

1  Пробка мастилозаливної 
 горловини Option 719 Classic 

4  Система водійських підніжок 
    Option 719 Classic
    Не показана для Racer

7  Опора сидіння Option 719 Classic 8  Кришки циліндрів Option 719 Classic 

5  Регульовані ручні важелі 
    Option 719 Classic

6  Кожух ременя Option 719 Classic 

2  Кришки розширювальних 
    бачків  Option 719 Classic  

3  Пасажирські підніжки 
    Option 719 Classic   

ДИЗАЙН
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ФРЕЗЕРОВАНІ ДЕТАЛІ OPTION 719 CLUB SPORT 

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

1  Пробка мастилозаливної 
    горловини Option 719 Club Sport 

4  Система водійських підніжок 
 Option 719 Classic
 Не показана для Racer 

2  Кришки розширювальних 
    бачків Option 719 Club Sport  

5  Регульовані ручні важелі  
    Option 719 Club Sport

3  Пасажирські підніжки 
    Option 719 Club Sport

6  Кожух ременя Option 719 
    Club Sport

8  Кришки циліндрів Option 719 Club Sport7  Опора сидіння Option 719 
    Club Sport 

Фрезеровані деталі Option 719 Club Sport з анодуванням чорного і золотого 
кольорів надають вашому мотоциклу темний характер з витонченим зовнішнім 
виглядом. Окремі деталі виготовлені з кованих алюмінієвих заготовок. Вони 
вражають дизайнерськими контурами фрезерування, розробленими з великою 
увагою до деталей. Відзнаки Option 719, також фрезеровані, підкреслюють 
ексклюзивність і вносять свій внесок у загальну естетику. Анодоване покриття 
не тільки надає фрезерованим деталям характерний колір, але і служить 
захистом для поверхонь. Всі фрезеровані деталі виготовлені відповідно до 
найвищих стандартів якості для мотоциклів BMW.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 



18 СІМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ R NINE T 
ДИЗАЙН

Ексклюзивні фрезеровані деталі Option 719 Storm доповнюють дизайнерські 
рішення високоякісними компонентами з сріблясто-сірою шорсткою 
поверхнею. ФФрезеровані деталі Spezial, виготовлені з анодованого алюмінію, 
демонструють велику любов до деталей і створюють виняткову цінність.

Брендинг Option 719 також підкреслює якісну привабливість байка. Всі 
фрезеровані деталі ідеально поєднуються одна з одною та гармонують з 
дизайном мотоцикла. У складному виробничому процесі такі компоненти, як 
ручні важелі, фрезеруються з твердого металу. Кришки  циліндрів і передня 
кришка двигуна виконані з кованої заготовки. Всі деталі виготовлені 
відповідно до суворих правил якості BMW. Тому вони відповідають найвищим 
стандартам і характеризуються ідеальною сумісністю.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

1  Пробка мастилозаливної 
    горловини Option 719 Storm 

4  Водійські підніжки 
    Option 719 Storm
    Не показані для Racer 

2  Кришки розширювальних 
    бачків  Option 719 Storm 

5  Регульовані ручні важелі 
    Option 719 Storm

7  Опора сидіння Option 719 Storm 

3  Пасажирські підніжки 
    Option 719 Storm 

6  Кожух ременя Option 719 Storm 

8  Кришки циліндрів Option 719 Storm 

ФРЕЗЕРОВАНІ ДЕТАЛІ OPTION 719 STORM

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S
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ДЕТАЛІ BMW MOTORRAD MACHINED

9  Кришка резервуара 
рідини переднього 
гальма Machined

5  Тягарці керма Machined

1 Затискач керма 
   Machined

10 Кришка резервуара 
      гідроприводу 
      зчеплення Machined 

6  Заглушка задньої вісі
    Machined

2 Накладка на фару
   Machined

8  Заглушка кожуха 
підшипника маятника 
Machined

4  Кришка мастилозаливної  
горловини Machined

11 Кришки циліндрів Machined

7   Заглушка для кріплення
    коробки передач 

 Machined 

3 Кожух ременя Machined

Кожна унікальна деталь BMW Motorrad Machined створена з любов'ю та розроблена для 
того, щоб зробити BMW R nineT ще більш вражаючим. Зовнішній вигляд є результатом 
тісної співпраці з Роландом Сендсом, каліфорнійським дизайнером, законодавцем 
моди та експертом з кастомізації. Всі деталі BMW Motorrad Machined також мають 
фірмовий логотип Roland Sands Design. Високоякісні поверхні цих алюмінієвих деталей 
відрізняються яскравим контрастним оздобленням у глянцевому чорному кольорі та 
мають кілька складних етапів обробки у процесі виготовлення, деякі з яких 
виконуються вручну. Всі деталі BMW Motorrad Machined можна поєднувати з повним 
асортиментом оригінального мотоциклетного обладнання BMW, що дозволяє вам 
перетворити BMW R nineT на свій ультра-персоналізований байк.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1  Недоступний для BMW R nineT Racer
2  Недоступна для BMW R nineT Urban G/S

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S
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ФРЕЗЕРОВАНІ ПІДНІЖКИ ХРОМОВАНИЙ ВИПУСКНИЙ 
КОЛЕКТОР

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Ергономічно оптимізовані ручні важелі 
з чорного анодованого алюмінію з 
можливістю регулювання підкреслюють 
індивідуальність байка.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Кронштейн призначений 
для кріплення глушника 
Scrambler зі знятою 
пасажирською рамою.

ГЛУШНИК R NINET ГЛУШНИК SCRAMBLER 

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Хромований випускний колектор 
надає особливий штрих стандартному 
глушнику або спортивному глушнику 
HP.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Подвійний задній глушник R nineT 
також можна використовувати для 
кастомізації зовнішнього вигляду 
інших моделей Heritage.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Стандартний подвійний глушник 
Scrambler може також використову-
ватися для візуального поліпшення 
інших моделей Heritage.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для 
ринків країн.Недоступний у поєднанні з рамою 
для пасажира. Доступний тільки у поєднанні з 
кронштейном глушника Scrambler (без рами 
пасажира).Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

Фрезеровані на верстатах з ЧПК підніжки 
покращують динамічний зовнішній вигляд 
мотоцикла. Ребриста поверхня протектора 
надає надійну основу для ніг водія, 
забезпечуючи оптимальний контроль над 
мотоциклом. Широкий спектр варіантів 
регулювання пропонує водію все, що йому 
потрібно, коли справа доходить до 
ергономіки та їзди в гоночному стилі.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в 
ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 

ФРЕЗЕРОВАНІ ВАЖЕЛІ 
РУЧНОГО ГАЛЬМА/
ЗЧЕПЛЕННЯ

КРОНШТЕЙН ГЛУШНИКА

СІМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ R NINE T 
ДИЗАЙН
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ТАХОМЕТР З БОРТОВИМ
КОМП'ЮТЕРОМ

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Матовий хромований корпус для 
панелі приладів додає привабливий 
штрих в області кокпіта.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer

Тахометр з індикатором 
перемикання передач і бортовим 
комп'ютером прекрасно доповнює 
стандартний спідометр і надає 
багато корисної додаткової 
інформації.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 

КОРПУС ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ, 
МАТОВИЙ, ХРОМОВАНИЙ

АЛЮМІНІЄВИЙ ВІТРОВИЙ ЩИТОК 
З РУЧНИМ ШЛІФУВАННЯМ

ВІТРОВИЙ ЩИТОК SCRAMBLER,  
ALPINE WHITE

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler

Високоякісний алюмінієвий вітровий 
щиток з ручним шліфуванням вражаюче 
підкреслює класичний дизайн байка 
Roadster і його ретро-вигляд. 

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler

Стильний вітровий щиток з 
конструкцією класичної таблички 
для гоночного номера забезпечує 
захист від зустрічного вітру.

ЗЗверніть увагу на специфікації для різних країн.

АЛЮМІНІЄВА ОКАНТОВКА РАДІАТОРА 
З РУЧНИМ ШЛІФУВАННЯМ

АЛЮМІНІЄВА ЗАГЛУШКА 
СИДІННЯ ПАСАЖИРА

Доступна для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Алюмінієві окантовки радіатора з 
ручним шліфуванням забезпечують 
гармонійний і якісний вигляд збоку 
при збереженні повної охолоджуючої 
здатності.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Racer

Алюмінієва заглушка сидіння пасажира 
встановлюється замість пасажирського 
сидіння та включає в себе невеликий 
відсік для зберігання із захистом від 
бризок води. Високоякісна спинка 
забезпечує підвищений комфорт для 
водія та візуально завершує зовнішній 
вигляд.

Із або без ручного шліфування.

Тільки для одномісного варіанта.
Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ 

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Завдяки унікальній структурі поверхні алюмінієвий 
паливний бак з ручним шліфуванням – це дещо 
особливо елегантне й ексклюзивне.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

1  Кришки циліндрів у 
     стилі 2V 

2 Кришки циліндрів,
сріблясті 

4 Хромовані кришки  
циліндрів

3 Кришки циліндрів,
чорні

АЛЮМІНІЄВИЙ ПАЛИВНИЙ БАК З РУЧНИМ 
ШЛІФУВАНННЯМ ТА ВИДИМИМ ЗВАРНИМ ШВОМ

АЛЮМІНІЄВИЙ ПАЛИВНИЙ БАК З РУЧНИМ 
ШЛІФУВАНННЯМ ТА НЕВИДИМИМ ЗВАРНИМ ШВОМ

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Завдяки унікальній структурі поверхні алюмінієвий 
паливний бак з ручним шліфуванням – це дещо 
особливо елегантне й ексклюзивне.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

СІМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ R NINE T 
ДИЗАЙН

Різне оздоблення забезпечує ще більше можливостей для персоналізації 
вашого BMW.

Що б ви не вибрали, ці варіанти у чорному, сріблястому та хромованому 
виконанні перетворять ваш мотоцикл на щось особливе.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. 
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ТЯГАРЦІ КЕРМА ТАБЛИЧКА ДЛЯ ГОНОЧНОГО НОМЕРА, ALPINE WHITE

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Тягарці керма BMW R nineT у сріблястому кольорі є 
візуальною родзинкою та підкреслюють індивідуальний 
характер мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad. 

КОЛЕСО ЗІ СПИЦЯМИ R NINE T 

Доступне для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Racer

Вічна краса: високоякісне колесо зі спицями BMW R 
nineT також допомагає кастомізувати інші варіанти 
моделей і вдосконалити класичний зовнішній вигляд 
Heritage. Сталеве колесо з відцентрованими спицями 
5,5 x 17" (заднє) або 3,5 x 17" (переднє) має 
поєднуватися з трубчастою шиною.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 

КОЛЕСО З ПЕРЕХРЕЩЕНИМИ СПИЦЯМИ 

Доступне для:
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

Чорне анодоване колесо з поперечними спицями 
повністю підходить для бездоріжжя та ідеально 
поєднується з класичним зовнішнім виглядом Scrambler.

Недоступне в поєднанні з опущеною підвіскою в якості додаткової опції (OE 
0499). Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі 
– в офіційному представництві BMW Motorrad. 

1 Переднє 2 Заднє 2 Заднє1 Переднє

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Таблички для гоночного номера білого кольору Alpine White 
розташовані під сидінням і можуть бути встановлені 
індивідуально для ідеального зовнішнього вигляду Café Racer.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 
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ДИЗАЙН

КЛАСИЧНА ЕМБЛЕМА

Доступна для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

Класична емблема нагадує про 
старі добрі часи та вдосконалює 
зовнішній вигляд Heritage.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 

НАКЛАДКИ ДЛЯ КОЛІН

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Накладки для колін ергономічної 
форми з чорної гуми захищають бак 
від подряпин з обох сторін.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 

КРИШКА БОЛТІВ ОСНОВНОЇ РАМИ

Доступна для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Кришка болтів основної рами є 
елегантним рішенням, якщо було знято 
пасажирську раму. Для  болту основної 
рами передбачена алюмінієва подвійна 
втулка.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ 
ПОВОРОТУ 

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Яскравий приклад: красиво оформлені 
світлодіодні білі покажчики повороту 
переконують своїм тонким дизайном і 
сучасними технологіями освітлення. 
Вони реагують набагато швидше, ніж 
лампи розжарювання, і практично не 
зношуються. Це забезпечує явну 
перевагу у безпеці дорожнього руху.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків 
країн. Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. 

• R nineT Racer

Тоноване вітрове скло підкреслює 
спортивний вигляд мотоцикла. 
Спеціальне покриття також постійно 
запобігає появі подряпин. Розміри та 
форма ідентичні стандартному 
вітровому склу.

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЗДВОЄНОЇ 
ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ  
(НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Доступний для:
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler

Чорний або матовий хромований 
кронштейн для здвоєної панелі 
приладів дозволяє встановити 
тахометр.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 

ТОНОВАНЕ ВІТРОВЕ СКЛО 
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Доступне для:
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Алюмінієва трикутна  кришка рами 
з ручним шліфуванням приховує 
пластиковий впускний глушник, 
покращуючи зовнішній вигляд 
байка.

• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Кожух для замка запалювання / замка 
рульової колонки у сірому кольорі 
Granite Grey додає кольорову родзинку

АЛЮМІНІЄВА ТРИКУТНА КРИШКА  
РАМИ З РУЧНИМ ШЛІФУВАННЯМ 
(НЕ ПОКАЗАНА)

Доступна для:

КОЖУХ ЗАМКА ЗАПАЛЮВАННЯ / 
ЗАМКА РУЛЬОВОЇ КОЛОНКИ, 
GRANITE GREY (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:

ХРОМОВАНЕ КАСТОМНЕ ДЗЕРКАЛО 

Доступне для:
• R nineT Pure

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

СІМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ R NINE T
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

СИДІННЯ URBAN КОЛЬОРУ ESPRESSO BLACK, НИЗЬКЕ 

Доступне для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

ОДНОМІСНЕ СИДІННЯ URBAN КОЛЬОРУ ESPRESSO BLACK 

Доступне для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

СИДІННЯ URBAN КОЛЬОРУ ESPRESSO BLACK 

Доступне для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

Сидіння Scrambler чорного кольору 
Espresso Black пропонує максимальний 
комфорт. Крім того, високоякісне 
сидіння з привабливою вишивкою 
хрестиком і шкіряним зовнішнім 
оздобленням надає моделям Heritage 
індивідуальний вигляд.

Класичне одномісне сидіння Scrambler 
чорного кольор Espresso Black - стильне 
рішення для всіх, хто віддає перевагу їзді 
поодинці.

Сидіння – водонепроникне та виготовлене за 
найсуворішими стандартами якості. Особливість 
дизайну цього сидіння - вінтажний зістарений 
зовнішній вигляд, тому одяг, такий як темні джинси, 
може залишати сліди на сидінні.Такі сліди, а також 
невеликі відмінності за кольором у різних місцях 
сидіння не повинні сприйматися як недоліки.
Доступне тільки у поєднанні із задньою накладкою 
для одномісного сидіння Scrambler.
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Доступне для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Заднє сидіння підвищеної комфортності зі збільшеною 
подушкою забезпечує пасажиру помітне підвищення 
комфорту.

ОДНОМІСНЕ СИДІННЯ SCRAMBLER, SADDLE BROWN

Доступне для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

Класичне одномісне сидіння Scrambler коричневого 
кольору Saddle Brown - це стильне рішення для всіх, хто 
віддає перевагу їзді поодинці.

Сидіння – водонепроникне та виготовлене за найсуворішими стандартами 
якості. Особливість дизайну цього сидіння - вінтажний зістарений зовнішній 
вигляд, тому одяг, такий як темні джинси, може залишати сліди на 
сидінні.Такі сліди, а також невеликі відмінності за кольором у різних місцях 
сидіння не повинні сприйматися як недоліки.
Доступне тільки у поєднанні із задньою накладкою для одномісного сидіння 
Scrambler.

ЗАДНЯ СЕКЦІЯ ДЛЯ ОДНОМІСНОГО 
СИДІННЯ SCRAMBLER 

СИДІННЯ SCRAMBLER, ВИСОКЕ, SADDLE BROWN

Доступне для:
• R nineT Scrambler

Ця версія сидіння Scrambler особливо підходить для 
високих водіїв, оскільки вона на 30 мм вища.

Сидіння – водонепроникне та виготовлене за найсуворішими стандартами 
якості. Особливість дизайну цього сидіння - вінтажний зістарений зовнішній 
вигляд, тому одяг, такий як темні джинси, може залишати сліди на 
сидінні.Такі сліди, а також невеликі відмінності за кольором у різних місцях 
сидіння не повинні сприйматися як недоліки.

ПАСАЖИРСЬКЕ КОМФОРТНЕ СИДІННЯ, ЧОРНЕ

Доступна для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

Задня секція для одномісного сидіння Scrambler 
стильно доповнює вигляд байка з укороченим 
сидінням для катання поодинці. Чорна задня 
секція виконана з пластика та ідеально підходить 
для одномісного сидіння Scrambler.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ОДНОМІСНЕ СИДІННЯ ДЛЯ БАГАЖНОЇ ПОЛИЦІ, ЧЕРВОНЕ АБО КОРИЧНЕВЕ

Доступне для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

ВОДІЙСЬКЕ СИДІННЯ R NINET, ЧОРНЕ

Доступне длч:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

Водійське сидіння BMW R nineT класичного чорного 
кольору вражає своїм привабливим дизайном. 
Високоякісна шкіряна поверхня сидіння та приваблива 
декоративна подвійна строчка білого кольору 
підкреслюють класичний стиль.

ПАСАЖИРСЬКЕ СИДІННЯ R NINET, ЧОРНЕ

Доступне для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Пасажирське сидіння R nineT чорного кольору 
забезпечує високий рівень під час далеких поїздок 
з пасажиром. Воно також підкреслює динамічний 
зовнішній вигляд мотоцикла.

1 Червоне 2 Коричниве

Спортивне одномісне сидіння - це більш коротке сидіння для багажної 
полиці. Ідеально підходить для тих, хто любить насолоджуватися вітром 
на самоті.

Сидіння – водонепроникне та виготовлене за найсуворішими стандартами якості. Особливість 
дизайну цього сидіння - вінтажний зістарений зовнішній вигляд, тому одяг, такий як темні 
джинси, може залишати сліди на сидінні.Такі сліди, а також невеликі відмінності за кольором у 
різних місцях сидіння не повинні сприйматися як недоліки.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

Низьке сидіння Urban G/S червоного кольору полегшує 
посадку та злізання, а також покращує доступ до землі. 
Зменшена висота сидіння забезпечує безпечне відчуття 
для водія, оскільки вона полегшує маневрування та 
керування байком. Адаптована подушка забезпечує 
комфорт навіть на великих відстанях.

ВОДІЙСЬКЕ СИДІННЯ CUSTOM, ЧОРНЕ 

Доступне для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Водійське сидіння Custom у класичному чорному кольорі з 
непомітною вишивкою хрестиком і деталями з алькантари 
підкреслює індивідуальність. Його ексклюзивний дизайн, 
високоякісна поверхня, біла подвійна декоративна 
строчка і вишитий золотий напис BMW R nineT ще більше 
підкреслюють зовнішній вигляд мотоцикла.

Недоступне в поєднанні з високо розташованим спортивним глушником (довга 
перепускна труба).

НИЗЬКЕ СИДІННЯ URBAN G/S, ЧЕРВОНЕ 

Доступне для:

РЕГУЛЬОВАНІ КЛІПОНИ

Доступні для:
• R nineT

Кліпони дозволяють вам дійсно спиратися на переднє 
колесо та надають вашому BMW ще більш динамічний 
вигляд.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

ПЕРЕМИЧКА ВИЛКИ З КЛІПОНАМИ

Доступна для:
• R nineT

Перемичка вилки з фіксованими кліпонами 
дозволяє чітко зайняти орієнтовану на передні 
колеса позицію для стилю їзди Café Racer.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 
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РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ КЕРМА З 
ПІДІГІРІВОМ (НЕ ПОКАЗАНІ) 

Доступні для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

ОБМЕЖУВАЧ ПОВОРОТУ КЕРМА 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Доступний для:
• R nineT Pure

Обмежувач повороту керма запобігає 
контакту кліпонів з паливним баком 
під максимальним кутом повороту 
рульового колеса.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. 

ПЕРЕМИЧКА ВИЛКИ З 
КЛІПОНАМИ ТА ДАТЧИКОМ 
ШВИДКОСТІ, ВЕРХНЯ

Доступна для:
• R nineT Pure

Перемичка вилки з фіксованими 
кліпонами та датчиком швидкості 
дозволяє чітко зайняти орієнтовану 
на передні колеса позицію для 
стилю їзди Café Racer.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 

СІМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ R NINE T 
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

ПЕРЕМИЧКА ВИЛКИ
(НЕ ПОКАЗАНА)

Доступна для:
• R nineT Pure

Перемичка вилки з фіксованими 
кліпонами дозволяє чітко зайняти 
орієнтовану на передні колеса 
позицію для стилю їзди Café Racer. 
До комплекту постачання входить 
повний монтажний набір, що 
включає в себе трубки гальма та 
зчеплення, накладку на бак і 
обмежувач кута повороту рульового 
колеса. Індивідуальний огляд TÜV 
не потрібен, гарантія на автомобіль 
залишається в силі.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. 
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Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator VI без попередньо 
встановлених мап робить планування маршруту максимально 
простим. Система з флеш-пам'яттю 4 ГБ і 5" сенсорним екраном 
завжди дає правильні вказівки, а водонепроникний дисплей 
завжди гарно видно навіть під прямими сонячними променями 
завдяки фільтру з круговою поляризацією. Екран з високою 
роздільною здатністю надає всю необхідну інформацію і гарантує, 
що ви зможете побачити повну картину, необхідну в будь-якій 
ситуації. Численні додаткові функції роблять планування та 
подорожі захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно до 
ваших особистих переваг і отримуйте задоволення від водіння 
звивистими та тихими шляхами. Водій також може попередньо 
налаштувати маршрут руху, щоб уникнути певних доріг, 
наприклад, автомагістралей. У невідомій місцевості опція "Round 
Trip" є хорошим вибором, оскільки вона точно направить водія в 
кінці поїздки назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth з 
комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий застосунок 
Smartphone Link забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні 
оголошення, телефонні дзвінки та потокова передача музики, а 
також отримання прогнозів погоди або інформації про затори – 
запросто. Підготовка до навігації додає додаткові функції, такі як 
"My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує 
альтернативний варіант керування. Потрібний картографічний 
матеріал можна просто встановити у навігатор за допомогою SD-
карти.

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI 

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD 

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує безпечне 
та захищене місце для вашого смартфона. Це означає, що такі 
корисні функції, як навігаційна інформація та онлайн-інформація, 
також можуть використовуватися під час руху. Завдяки зручній 
функції заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до 
роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі.

Тільки у поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА 

Доступний для:
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

Надійний алюмінієвий захист двигуна ефективно 
захищає нижню частину від щебеню та пошкоджень, 
наприклад, у разі контакту днища із землею. Ніщо не 
заважає подорожувати бездоріжжям. Вуличні байкери 
також оцінять стриманий позашляховий вигляд.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

ПЛАСТИКОВИЙ ЗАХИСТ КРИШОК ЦИЛІНДРІВ

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Захисна накладка на кришку циліндрів з посиленого 
скловолокном пластику захищає циліндр від 
пошкоджень і підкреслює конструкцію опозитного 
двигуна.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ КРИШОК ЦИЛІНДРІВ

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Захисна накладка на кришку циліндрів з анодованого 
алюмінію захищає циліндр від пошкоджень і робить 
зовнішній вигляд мотоцикла більш виразним.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ РУЛЬОВИЙ ДЕМПФЕР 

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Максимальний контроль і безпека не тільки на 
швидкісних трасах: рульовий демпфер HP з 
поверхнею золотистого кольору - дійсно 
високоякісний продукт. Він чутливо реагує і, з 12 
позиціями, пропонує широкий діапазон 
регулювання, щоб відповідати різним дорожнім 
умовам та індивідуальними умовам експлуатації.

СІМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ R NINE T 
БЕЗПЕКА
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ПРОТЕКТОРИ РУК

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

Міцні протектори рук надає мотоциклу спортивний 
вигляд і надійно захищає руки від вітру, негоди, гілок 
і  каміння.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

Доступна для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler

Ідеальне доповнення, коли водій їде бездоріжжям: 
захисна решітка для фар запобігає пошкодженню від 
осколків каменів або гілок при їзді за межами доріг 
загального користування. Решітка з пофарбованої у 
чорний колір листової сталі призначена виключно 
для позашляхового використання.

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

ЗАХИСНА РЕШІТКА ФАРИ

ЗАПОБІЖНИЙ ГВИНТ ДЛЯ ПРОБКИ 
МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ ГОРЛОВИНИ

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

Запобіжний гвинт для пробки 
мастилозаливної горловини 
захищає від крадіжки і сторонніх 
речовин у мастилі. Він також 
надає індивідуальний зовнішній 
вигляд.

ДУГА ЗАХИСТУ ДВИГУНА 
(НЕ ПОКАЗАНІ)

Доступна для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Urban G/S

Виготовлена з полірованої 
нержавіючої сталі двокомпонентна 
дуга захисту двигуна надійно 
захищає область циліндра від 
пошкоджень, не обмежуючи водієві 
свободу в нахилі мотоцикла. Міцна 
конструкція трубки, що запобігає 
серйозному пошкодженню у разі 
падіння, ідеально поєднується з 
пластиковим захистом кришки  
циліндрів.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R nineT
• R nineT Pure
• R nineT Scrambler
• R nineT Racer
• R nineT Urban G/S

У разі несанкціонованого 
переміщення або сильного удару, 
система видає звукові та світлові 
сигнали за допомогою сирени й 
аварійної сигналізації.



34

SPORT
35

36S 1000 RR
Моделі 0E21, 0E23

ПОРИНЬТЕ У КОЖЕН 
ПОВОРОТ. А НА 

ВИХОДІ МАЙТЕ ЩЕ 
БІЛЬШУ ШВИДКІСТЬ.

R 1250 RS  46



36 S 1000 RR 
ДЕТАЛІ M PERFORMANCE

ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ M І ПАСАЖИРСЬКІ ПІДНІЖКИ M  

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW S 1000 RR

ДЕТАЛІ M PERFORMANCE

Водійські підніжки M забезпечує 
оптимальну ергономіку і спортивність 
завдяки своєму динамічному вигляду та 
безлічі варіантів регулювання.

Пасажирські підніжки M (не показані) 
виготовлені з анодованого алюмінієвого 
сплаву та надають мотоциклу більш 
спортивний зовнішній вигляд.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

СКЛАДАНІ ВАЖЕЛІ ЗЧЕПЛЕННЯ ТА ГАЛЬMА M  

Фрезерований на верстат з ЧПУ важіль зчеплення М і важіль ручного гальма зі 
стійкого до корозії анодованого алюмінію особливо вражаюче підкреслюють 
спортивність мотоцикла. Вони ідеально відповідають конструкції мотоцикла 
та реверсивно складаються догори, що знижує ризик згинання або поломки в 
разі падіння.

ЗАХИСТ ДЛЯ ВАЖЕЛІВ ЗЧЕПЛЕННЯ ТА ГАЛЬМА M

Необхідна на гоночній трасі, захист важеля зчеплення M і захист важеля 
ручного гальма M також є чіткою заявою про безкомпромісну спортивності 
на дорозі. Вигнуті дуги з алюмінію та пластика захищають важелі зчеплення 
та гальма на кермі від ненавмисного спрацьовування через контакт з іншим 
транспортним засобом.

ЗАХИСТ ДЛЯ ДВИГУНА M 

Захист двигуна М від BMW Motorrad 
виконаний з алюмінію та оснащений 
змінною пластиковою накладкою. Він 
захищає двигун від прямого тертя об 
асфальт в екстремальних поворотах і, 
таким чином, надійно запобігає 
заземленню компонентів двигуна та 
пошкодженню самого двигуна.

2 Складаний ручний важіль 
   зчеплення М 

1 Складаний ручний важіль    
   гальма М 

1 Захист ручного важеля    
   гальма М 

2 Захист ручного важеля
   зчеплення М 
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ДЕТАЛІ M PERFORMANCE

ЗАХИСТ ВІСІ M 

Захист осі М від BMW Motorrad 
оберігає вилку та маятник задньої 
осі від подряпин у разі падіння 
або перекидання байка. Міцні 
протиударні накладки виготовлені 
зі зносостійкого пластика та в разі 
необхідності можуть витримати 
багато різного. З типовим стилем 
М вони ідеально відповідають 
дизайну мотоцикла.

КАРБОНОВІ BOLT-ON ДЕТАЛІ M 

Карбонові деталі M є неймовірно легкими та надають мотоциклу спортивний 
вигляд.

1  Карбонове переднє крило  M  

4  Карбонове облицювання 
    паливного бака M 

7 Карбонова кришка шестерні M 5  Карбоновий кожух 
    повітряного фільтра M 

6  Карбоновий захист ланцюга М 

2  Карбонове заднє крило M  3  Карбоновий верхній обтічник 
    бічної панелі M
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Під час їзди на гоночному треку 
дзеркала та тримачі номерних 
знаків не потрібні. Отвори в 
корпусі, що виникли в результаті 
їх зняття, ідеально закриваються 
високоякісними заглушками з 
комплекту заглушок M від BMW

Motorrad. Таким чином, передній обтічник 
знову ідеально встановлюється.

Телематичний пристрій M Data Logger від 
BMW Motorrad був спеціально розроблений 
для оптимізації характеристик на гоночному 
треку. Він зберігає у деталях всі важливі дані 

про заїзд від швидкості до кута 
нахилу за допомогою 32 каналів 
передачі даних. Дані можна 
передати на ПК і проаналізувати 
з використанням відповідного 
програмного забезпечення.
Очікуване надходження: 3 квартал 2020 року.

Важіль гальма М з дистанційним 
регулюванням було розроблено для 
гоночного треку. Він дозволяє з 
легкістю дистанційно регулювати 
гальмівний тиск під час їзди.

Сидіння М було спеціально розроблено 
для гоночного треку. Воно дозволяє 
їздити без втоми завдяки максималь-
ному зворотному зв'язку. Завдяки 
особливо неслизькому верхньому 

1  Висота сидіння 824 мм, 
    довжина за внутрішнім швом 1827 мм 
2  Висота сидіння 849 мм, 
    довжина за внутрішнім швом 1867 мм
3  Висота сидіння 814 мм,
    довжина за внутрішнім швом 1809 мм 

2  Високе сидіння M 3  Низьке сидіння M 

4  Важіль гальма M з дистанційним 
    регулюванням

1  Сидіння M 

матеріалу і міцній піні, він 
забезпечує водієві оптимальне 
зчеплення у гонитві за важливими 
десятими частками секунди.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 

1  Комплект заглушок M 2  Телематичний пристрій
    M Data Logger

КОРИСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГОНОЧНОГО ТРЕКУ

КОРИСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГОНОЧНОГО ТРЕКУ ТА ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
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ДЕТАЛІ M PERFORMANCE / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

МАСТИЛОЗАЛИВНА 
ГОРЛОВИНА М

Мастилозаливна горловина M, 
фрезерована з чорного анодованого 
алюмінію, має білий логотип M, 
нанесений лазером, і підкреслює 
спортивний дизайн. Ущільнювальна 
кришка має три отвори, які 
забезпечують захист від скручування 
на гоночному треку.

КАРБОНОВІ КОЛЕСА М

Яскравий приклад використання високих технологій. Карбонове заднє 
колесо M дає мотоциклу максимальну динаміку під час руху та комфорт на 
дорозі. Надлегкі карбонові диски, кожен на 2,5 кг легше, ніж стандартні 
колеса, мають значно менші гіроскопічні зусилля, а також полегшують і 
прискорюють різкі повороти мотоцикла з одного боку в інший.

ЗАТИСКАЧ ВИЛКИ М ДЛЯ КЛІПОНІВ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Високоякісні затискачі вилки М від BMW Motorrad 
дозволяють встановлювати кліпони. Виготовлені з 
високоміцного алюмінієвого сплаву, ці затискачі 
особливо легкі, а розміри лишаються незмінними. 
Анодоване покриття забезпечує оптимальний захист 
від корозії при вітрі та негоді.

ЛІТІЙ-ІОННИЙ АКУМУЛЯТОР M
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Висока ємність акумулятора та мала вага - високоякісний 
акумулятор M з новітньою літій-іонною технологією важить 
лише 1288 г, що на 2000 г легше, ніж у стандартного 
акумулятора. Ідеальна стартова допомога для амбітних 
гонщиків супербайків, які хочуть інвестувати у кожен грам 
свого мотоцикла.

КОВАНІ КОЛЕСА М

Чорні ковані алюмінієві диски з анодованим покриттям доступні в 
розмірі 120/70 ZR 17 спереду та 200/55 ZR 17 ззаду. Завдяки гальмівним 
дискам з діаметром 5 мм вони пропонують максимальну ефективність 
гальмування та забезпечують помітне поліпшення динаміки їзди завдяки 
їхній низькій коливальній масі - як на гоночному треку, так і на дорогах 
загального користування.

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖНОГО 
СТЕНДА М

Кріплення для монтажного стенда M 
дозволяє використовувати задній 
спортивний монтажний стенд. Висо-
коякісні адаптери просто встанов-
люються на задній частині маятника 
та можуть також залишатися на мото-
циклі під час їзди. З їхнім зовнішнім 
виглядом M вони ідеально вписуються 
в спортивний дизайн мотоцикла.

2 Заднє карбонове колесо М 1 Переднє карбонове колесо М 

2 Заднє коване колесо М 1 Переднє коване колесо М 
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

СУМКА НА БАК, 10 Л

10-літрова сумка на бак від BMW
Motorrad з кріпленням на ремені
прекрасно вписується у спортивний
дизайн мотоцикла. Вона не ковзає, а
завдяки своєму об'єму, який може
бути збільшено з 6 до 10 літрів, у
водонепроникній знімній внутрішній
сумці достатньо місця для зберігання
найважливіших предметів для
подорожей.

СУМКА НА БАК, 1,5 Л 

Сумка на бак BMW Motorrad 
об'ємом 1,5 літра може бути 
прикріплена до кришки бака за 
допомогою кріплень Tenax, що 
швидко знімаються. Вона ідеально 
вписується у спортивний дизайн 
байка, не ковзає та пропонує 1,5 
літра місця для зберігання у своїй 
водонепроникній знімній сумці 
для найважливіших предметів для 
подорожей.

СУМКА ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКОГО 
СИДІННЯ, 10 Л

Сумка для пасажирського сидіння BMW 
Motorrad об'ємом 10 літрів ідеально 
вписується у спортивний дизайн байка. Її 
можна точно встановити на сидінні без 
спеціальних кронштейнів. Її об'єм може 
бути збільшено із збереженням розмірів з 7 
до 10 літрів для більшої кількості багажу, 
який добре захищено у водонепроникній 
внутрішній сумці.

Не для заглушки сидіння пасажира. Використовуйте 
тільки з пасажирським сидінням.

ЗАДНЯ СУМКА, 20 Л 

20-літрова задня сумка BMW
Motorrad ідеально вписується у
спортивний дизайн байка. Вона
може бути точно встановлена
без додаткових кронштейнів на
сидінні пасажира, а  також
залишається незмінною в
розмірах. Багаж залишається
добре захищеним у водоне-
проникній знімній внутрішній
сумці навіть при вітрі та негоді.

Не для заглушки сидіння пасажира. 
Використовуйте тільки з пасажирським 
сидінням.

БІЧНІ СУМКИ, 21 Л 

Бічні сумки від BMW Motorrad 
ідеально вписуються у спортивний 
дизайн мотоцикла. Вони можуть 
вмістити багато багажу у 
водонепроникній внутрішній 
сумці. У разі необхідності чорні 
сумки, включно з проставками, 
можна швидко та легко зняти 
завдяки застібкам Quick-Lock.

Не для заглушки сидіння пасажира. 
Використовуйте тільки з пасажирським 
сидінням.
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ДИЗАЙН / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК

Першокласний елемент для високоякісного 
звучання. Спортивний глушник Slip-On 
розроблено спільно з Akrapovič. Він 
характеризується породистим звучанням і 
привабливою спортивною зовнішністю. 
Спортивний глушник виготовлений повністю 
з титану та оснащений карбоновою торцевою 
кришкою. Окрім візуальної та акустичної 
привабливості використання ексклюзивних 
матеріалів дає перевагу у вазі порівняно зі 
стандартним глушником. Потужність і 
крутний момент такі самі, як і у стандартній 
конфігурації. На бічній стороні спортивного 
глушника присутній лазерний напис 
Akrapovič.

ДИЗАЙН

КОМПЛЕКТ НАЛІПОК RR   

Комплект декоративних наліпок S 1000 RR ідеально підходить для мотоцикла 
та надає унікальний вигляд. Білий, жовтий, чорний і сріблясто-сірий кольори 
для декоративної панелі та дисків ідеально поєднуються з основним 
забарвленням Racing Red.

НАКЛАДКА НА БАК  

Самоклеюча накладка надійно 
захищає паливний бак від подряпин 
на лакофарбовому покритті та 
вражаюче підкреслює спортивний 
вигляд мотоцикла своєю динамічною 
формою. Вона є тепло-, волого- та 
водостійкою, а також має міцний, 
стійкий до ультрафіолету захисний 
шар.
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ПАСАЖИРСЬКЕ СИДІННЯ

Стандартне чорне пасажирське 
сидіння пропонує приємний процес 
сидіння та комфорт без відчуття 
втоми для пасажира навіть у 
тривалих поїздках.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
РЕЖИМАМИ РУХУ PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Режими руху Pro роблять мотоцикл 
повністю готовим до перегонів з 
трьома додатковими режимами RACE 
Pro та безліччю гоночних доповнень. 
Додатково до індивідуально 
налаштованих режимів, вони також 
мають три додаткові екрани Core 
Ride та додаткові функції, такі як 
Launch Control, Pit Lane Limiter, Hill 
Start Control Pro, Dynamic Brake 
Control і DTC Shift із Slide Control.

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ТОНОВАНЕ ВІТРОВЕ СКЛО

Тоноване вітрове скло підкреслює 
спортивний вигляд мотоцикла. 
Стійке до подряпин покриття 
забезпечує довготривалу 
безперешкодну видимість.

ВИСОКЕ ВІТРОВЕ СКЛО

Високе вітрове скло BMW Motorrad 
має типову спортивну куполоподібну 
форму і є прибл. на 53 мм вищим, 
ніж стандартне вітрове скло. Воно 
забезпечує водієві значно кращий 
захист від вітру при їзді у горизон-
тальному положенні та, зменшуючи 
опір повітря, також дозволяє помітно 
збільшити максимальну швидкість.

ТОНОВАНЕ ВИСОКЕ ВІТРОВЕ СКЛО

Куполоподібне тоноване вітрове 
скло від BMW Motorrad у рівній мірі 
підвищує захист від вітру та 
максимальну швидкість.

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З 
ПІДІГРІВОМ
(НЕ ПОКАЗАНІ)

Вашим рукам тепер не буде холодно: 
це забезпечується ручками з 
електропідігрівом і багатоступеневим 
керуванням. Вони підвищують 
комфорт і водночас підвищують 
безпеку, оскільки завдяки теплим 
рукам та посиленому відчуттю у 
пальцях водій просто краще 
контролює мотоцикл – як у холодні 
дні, так і під час їзди під дощем.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. 
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / БЕЗПЕКА

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-
ДЮЙМОВОГО TFT-ДИСПЛЕЯ

Захисне скло надійно захищає 
6,5-дюймовий TFT-дисплей від 
пошкоджень. Гартоване скло має 
антиблікову поверхню, тому 
читати інформацію з TFT-дисплея 
буде так само легко. З написом 
BMW Motorrad.

РЕШІТКА РАДІАТОРА

Решітка радіатора BMW Motorrad 
надійно захищає радіатор на 
гоночному треку від тертя об шини і 
пошкоджень, викликаних щебенем. 
Поліамідна решітка, яка складається з 
двох частин, точно підходить до 
верхнього водяного та нижнього 
масляного радіаторів, а її конструкція 
ідеально відповідає аеродинаміці 
мотоцикла.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В ШИНАХ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма 
функціями може бути довстановлено 
шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про 
поточний тиск у шинах і попереджає 
водія про втрату тиску на ранній стадії. 
Відповідні повідомлення та інструкції 
надаються бортовим комп'ютером на 
кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

ДООСНАЩЕННЯ 
КРУЇЗ-КОНТРОЛЕМ
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Електронний круїз-контроль можна 
активувати на швидкості  від 30 км/
год. Він підтримує постійну швидкість 
руху та дозволяє насолоджуватися 
довшими відрізками автомагістралі у 
розслабленому стилі. Функцію можна 
вимкнути за рахунок гальмування, а 
обрана швидкість автоматично 
приймається після натискання кнопки 
Resume.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система охоронної сигналізації 
реагує на зміни положення та 
вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі 
швидко отримують попередження. 
Охоронна система автоматично 
активується після вимкнення 
запалювання; додатковий пульт 
дистанційного керування не 
потрібен.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків 
країн. Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. 

КОД АКТИВАЦІЇ ДЛЯ АСИСТЕНТА 
ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ PRO  
(НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвіщувати та понижувати 
передачу практично у всіх діапазонах 
навантаження та частоти обертання 
двигуна без керування зчепленням. 
Таким чином, асистент забезпечує 
помітно скорочений час перемикання,  
звільнює руку від зчеплення, що 
означає більше комфорту, динаміки та 
задоволення від їзди.

БЕЗПЕКА
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ДЕТАЛІ HP 

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW R 1250 RS

ДЕТАЛІ HP

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP

Зроблений повністю з титану та нержавіючої сталі, 
виготовлений з винятковою майстерністю, цей 
глушник Slip-On забезпечує потужний гуркіт. Він 
також напрочуд легкий.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в 
ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. Інструкції з 
монтажу можна отримати в офіційному представництві BMW 
Motorrad.

РЕГУЛЬОВАНИЙ РУЧНИЙ ВАЖІЛЬ HP

Фрезеровані на верстатах з ЧПК ручні важелі з анодованого 
алюмінію поєднують у собі функціональність і естетику. 
Ширина рукоятки може регулюватися у п'яти положеннях 
(важіль гальма) або трьох положеннях (важіль зчеплення) 
за допомогою регулювального гвинта та таким чином 
адаптуватися до індивідуальних вимог. Зовнішній вигляд з 
логотипом HP також підкреслює спортивність мотоцикла.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

КРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНИХ 
БАЧКІВ HP

Кришки розширювальних бачків HP з 
анодованого алюмінію також надають 
спортивний вигляд мотоциклу. 
Високоякісна фрезерована кришка з 
логотипом HP підкреслює високу 
потужність, а також забезпечує 
привабливу кастомізацію мотоцикла.

РЕГУЛЬОВАНІ ВОДІЙСЬКІ 
ПІДНІЖКИ HP

Водійські підніжки HP регулюються 
у трьох положеннях і пропонують 
високий рівень комфорту на додачу 
до ергономічних рис. Високоякісні 
фрезеровані деталі, виготовлені з 
анодованого алюмінію, можуть бути 
адаптовані до спортивного стилю 
їзди або різного зросту і, таким 
чином, забезпечують ще кращий 
контроль, наприклад, у нахиленому 
положенні

РЕГУЛЬОВАНІ НОЖНІ 
ВАЖЕЛІ HP

Фрезеровані ножні важелі HP з 
анодованого алюмінію з можливістю 
регулювання мають спортивний 
чорний/синій/сріблястий колір. 
Відповідно відрегульовані, важелі 
також можуть краще і більш чутливо 
функціонувати під час їзди великими 
схилами. Ексклюзивний зовнішній 
вигляд з логотипом HP також 
підкреслює потужний характерний 
мотоцикла.

ПЕРЕДНЯ КРИШКА ДВИГУНА HP  

Кришка двигуна HP, виготовлена 
з анодованого алюмінію, також 
додає спортивний характер 
зовнішності мотоцикла. 
Високоякісна фрезерована кришка 
та логотип HP підкреслюють 
високий стандарт потужності, а 
також гарантують привабливу 
кастомізацію мотоцикла.

КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ HP

Кришки циліндрів HP з анодованого 
алюмінію надають опозитному 
двигуну привабливий зовнішній 
вигляд. Високоякісні фрезеровані 
кришки та логотип HP підкреслюють 
спортивний характер мотоцикла. 
Пробка мастилозаливної горловини 
HP ідеально підходить до таких 
кришок циліндрів.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ТУРИСТИЧНІ КОФРИ

Високоякісний туристичний кофр 
з жорстким корпусом об'ємом 32 
літри для встановлення ліворуч 
пропонує достатньо місця для 
багажу або мотоциклетного 
шолома. Вологозахищений кофр 
з пофарбованою кришкою та 
можливістю блокування стане 
ідеальним компаньйоном для 
коротких або тривалих поїздок.

Високоякісний туристичний кофр 
з жорстким корпусом об'ємом 31 
літр для встановлення праворуч 
пропонує достатньо місця для 
багажу або мотоциклетного 
шолома. Вологозахищений кофр 
з пофарбованою кришкою та 
можливістю блокування стане 
ідеальним компаньйоном для 
коротких або тривалих поїздок.

Інформацію про обмеження швидкості 
та навантаження див. в інструкції.

4 Туристичний кофр, Light White

1 Туристичний кофр, Asphalt Grey 
Metallic Matt 

2  Туристичний кофр, Black Storm 
   Metallic 

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ВНУТРІШНІ СУМКИ ДЛЯ 
ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ

Ці практичні, водостійкі внутрішні сумки 
в повній мірі використовують місткість 
туристичних кофрів. До багажу можна 
легко дістатися однією рукою, а сумку 
можна носити навіть через плече 
завдяки знімному ременю.

ДУГИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ КОФРІВ

Туристичний кофр можна легко та надійно прикріпити до 
міцної сталевої дуги з порошковим покриттям.

3  Туристичний кофр, Granite Grey  
Metallic Matt 
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МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР (30 Л) ЗІ СПИНКОЮ ДЛЯ ПАСАЖИРА

30-літровий водонепроникний центральний кофр розрахований на максимальне навантаження 5 кг – ідеально
підходить для шолома, наприклад.
Кришка має гладку пофарбовану поверхню та механізм м'якого закриття.

Тільки в поєднанні з багажною полицею, полицею для кофра та відповідним зовнішнім корпусом. Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції. Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте 
веб-сайт bmw-motorrad.com.

2 Black Storm Metallic

Міцна, стильна багажна полиця 
ідеально підходить для надійної 
фіксації центрального кофра або 
інших великих предметів багажу. 
Вона має повноцінні ручки для 
пасажира, а також ідеально 
підходить для штовхання 
мотоцикла.

Мала сумка на бак з міцного 
поліестеру з поліуретановим 
покриттям - ідеальний 
компаньйон для коротких 
поїздок. Водонепроникне 
основне відділення з підкладкою, 
зовнішня кишеня, об'єм, який 
можна збільшити з 5 до 9 літрів, 
ручка для перенесення та 
знімний ремінь на плече - всі ці 
функціональні особливості 
задовольнять всі ваші щоденні 
потреби.

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ МАЛА СУМКА НА БАК, 5 – 9 Л 

Спрощує завантаження і розвантаження 
центрального кофра. Внутрішня сумка 
постачається з практичною ручкою для 
перенесення та може складатися, коли 
не використовується.

СУМКА ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКОГО СИДІННЯ, 16 Л

Ця міцна сумка для пасажирського сидіння об'ємом 16 літрів забезпечує 
достатньо місця для щоденної поїздки на роботу або для одноденних 
поїздок. Застібка-блискавка з трьох боків забезпечує швидкий доступ, а 
функціональна ручка для перенесення полегшує транспортування.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

СУМКА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

1 Asphalt Grey Metallic Matt 3 Light White 4  Спинка пасажира для
    центрального кофра
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ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

КОЛЕСО OPTION 719 CLASSIC 

Високоякісне колесо Option 719 Classic має привабливий двоколірний 
вигляд з ретельно продуманим контрастним фрезеруванням. Особлива 
якість обробки поверхні литого колеса надає мотоциклу ексклюзивний, 
якісний характер.

1  Заднє колесо Option 719 Classic 2  Переднє колесо Option 719 Classic 

КОЛЕСО OPTION 719 SPORT

Високоякісне колесо Option 719 Sport має привабливий двоколірний 
вигляд з ретельно продуманим контрастним фрезеруванням. Особлива 
якість обробки поверхні литого колеса надає мотоциклу ексклюзивний, 
якісний характер.

1  Заднє колесо Option 719Sport 2  Переднє колесо Option 719 Sport  

КОВПАК ДЛЯ ЗАДНЬОГО КОЛЕСА

Фрезерований алюмінієвий ковпак 
заднього колеса підкреслює спортивний 
дизайн мотоцикла. Чорні анодовані 
ковпаки з написом BMW Motorrad і 
діаметром 62 мм візуально та технічно 
покращують мотоцикл.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

КРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНИХ 
БАЧКІВ OPTION 719 CLASSIC

Кришки розширювальних бачків  
Option 719 Classic підкреслюють 
елегантний дизайн своїм сріблястим 
зовнішнім виглядом вигляд. 
Фрезерована кришка з анодованого 
алюмінію має напис "Option 719". 
Разом з іншими спеціальними 
деталями Option 719 створюється 
ексклюзивний ефект кастомізації.

РЕГУЛЬОВАНІ ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ 
OPTION 719 CLASSIC 

Алюмінієві водійські підніжки 
Classic з регулюванням у трьох 
положеннях забезпечують високий 
рівень комфорту на додаток до 
ергономічних характеристик. 
Високоякісні фрезеровані деталі з 
ексклюзивного набору Option 719 
можуть бути адаптовані до 
спортивного стилю їзди або різного 
зросту водія і, таким чином, 
забезпечують ще кращий контроль, 
наприклад, у нахиленому 
положенні.

ПЕРЕДНЯ КРИШКА ДВИГУНА 
OPTION 719 CLASSIC

Кришка двигуна Option 719 Classic 
підкреслює елегантний дизайн своїм 
сріблястим виглядом. Високоякісна 
фрезерована кришка з анодованого 
алюмінію з написом "Option 719". 
Разом з іншими спеціальними 
деталями Option 719 створюється 
ексклюзивний ефект кастомізації.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

РЕГУЛЬОВАНІ НОЖНІ ВАЖЕЛІ 
OPTION 719 CLASSIC

Ексклюзивні алюмінієві ножні 
важелі Option 719 Classic з 
регулюванням підкреслюють 
класичний, якісний характер 
мотоцикла. Ножні важелі з 
можливістю пристосування також 
можуть працювати більш чутливо 
під час їзди крутими схилами. 
Високоякісні фрезеровані деталі 
з брендуванням Option 719 
підвищують цінність мотоцикла.

РЕГУЛЬОВАНІ РУЧНІ ВАЖЕЛІ 
OPTION 719 CLASSIC

Ручні важелі Classic з ексклюзивного 
набору Option 719 виготовлені з 
анодованого алюмінієвого сплаву. 
Ширина ручки має п'ять положень 
для регулювання (важіль гальма) або 
три положення (важіль зчеплення). 
Налаштування можна виконати за 
допомогою регулювального гвинта, і 
таким чином адаптувати мотоцикл до 
індивідуальних вимог. Високоякісний 
набір деталей з брендуванням Option 
719 підвищує цінність мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ 
OPTION 719 CLASSIC 

Кришки циліндрів Classic з 
ексклюзивного комплекту Option 
719 підкреслюють елегантний 
дизайн своїм сріблястим виглядом. 
Високоякісні фрезеровані кришки з 
анодованого алюмінію привертають 
увагу до опозитного двигуна. 
Ексклюзивні спеціальні деталі мають 
напис "Option 719" і підкреслюють 
якісні риси мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.
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ДИЗАЙН / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ 
ПОВОРОТУ

Яскравий приклад: красиво оформлені 
світлодіодні білі покажчики повороту 
переконують своїм тонким дизайном і 
сучасними технологіями освітлення. 
Вони реагують набагато швидше, ніж 
лампи розжарювання, і практично не 
зношуються. Це забезпечує явну 
перевагу у безпеці дорожнього руху.

Зверніть увагу на специфікації для різних країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ХРОМОВАНИЙ ВИПУСКНИЙ 
КОЛЕКТОР

Хромований випускний колектор 
додатково покращує зовнішній 
вигляд мотоцикла. Цей елегантний 
колектор можна комбінувати зі 
стандартним глушником або 
спортивним глушником HP.

ПРОБКА МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ 
ГОРЛОВИНИ OPTION 719 CLASSIC 

Запобіжний гвинт для пробки 
мастилозаливної горловини 
фіксується спеціальним 
шестигранним ключем, що 
запобігає крадіжці пробки. У 
той самий час, він запобігає 
несанкціонованому доступу та 
забрудненню мастила 
сторонніми речовинами. На 
високоякісному алюмінієвому 
замку є напис BMW Boxer.
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ВОДІЙСЬКЕ ТА ПАСАЖИРСЬКЕ СИДІННЯ

Сидіння водія класичного чорного кольору має висоту 790 мм і довжину за внутрішнім швом штанів 1780 мм. Низьке 
сидіння водія чорного кольору на 30 мм нижче, ніж у стандартній версії, полегшує процес посадки та висадки, а також 
покращує доступ до землі. Високе сидіння водія чорного кольору на 30 мм вище за стандартне та пропонує особливо 
високим водіям помітно кращий комфорт під час поїздок. Завдяки збільшеній подушці та додатковій набивці, 
комфортне пасажирське сидіння забезпечує значно більший комфорт.

3  Водійське сидіння, чорне 5  Пасажирське сидіння, чорне

1  Високе водійське сидіння, чорне 2  Низьке водійське сидіння, чорне

4  Комфортне пасажирське сидіння, 
    чорне

СПОРТИВНЕ ВОДІЙСЬКЕ СИДІННЯ, ЧОРНЕ

Більш високе та вузьке спортивне сидіння для водія чорного кольору 
підтримує спортивний стиль їзди завдяки активному положенню сидіння. З 
висотою 840 мм і довжиною за внутрішнім швом штанів 1875 мм воно 
особливо підходить для високих водіїв.



54 R 1250 RS 
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА

Стійка центральна підніжка 
забезпечує безпечну стійку для 
мотоцикла навіть на схилах і надає 
переваги, наприклад, під час 
заправки, монтажу кофрів і 
центральних кофрів або перевірки 
тиску в шинах. Мотоцикл також 
займає менше місця під час стоянки 
у вертикальному положенні.

ТОНОВАНЕ ВІТРОВЕ СКЛО

Тоноване вітрове скло підкреслює 
спортивний характер мотоцикла. 
Стійке до подряпин покриття 
забезпечує довгу безперешкодну 
видимість. Той самий дизайн і 
розмір, що і у стандартного 
вітрового скла.

ПІДНІЖКИ ЕНДУРО

Підніжка ендуро має ширшу та довшу 
зону протектора і, отже, забезпечує 
більшу підтримку та неслизьке 
положення ніг. Вона забезпечує краще 
керування транспортним засобом під 
час руху бездоріжжям у положенні 
стоячи без обмеження функціональності 
важеля перемикання передач.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ 
ПЕРЕДАЧ PRO 

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвищувати та понижувати 
передачу практично у всіх 
діапазонах навантаження та частоти 
обертання двигуна без керування 
зчепленням. Таким чином, асистент 
забезпечує помітно скорочений час 
перемикання, звільнює руку від 
зчеплення, що означає більше 
комфорту, динаміки та задоволення 
від їзди.

КОМЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ РУЧКАМИ 
З ПІДІГРІВОМ ДЛЯ МОТОЦИКЛІВ З/
БЕЗ КРУЇЗ-КОНТРОЛЮ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Вашим рукам тепер не буде холодно: 
це забезпечується ручками з 
електропідігрівом і багатоступеневим 
керуванням. Вони одночасно 
підвищують комфорт і безпеку, 
оскільки завдяки теплим рукам та 
посиленому відчуттю у пальцях водій 
просто краще контролює мотоцикл 
Ручкою з підігрівом зручно керувати 
за допомогою комбінованого 
перемикача на кермі.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
РЕЖИМАМИ РУХУ PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Режими руху Pro можуть бути 
дооснащені за допомогою коду 
активації. Адже водіям старих 
мотоциклів не обійтися без сучасних 
засобів безпеки. Залежно від року 
випуску можливо дообладнати 
мотоцикл режимами Pro, Pro з DTC 
або Pro з ABS Pro, DTC і HSC.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.
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КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КРУЇЗ-КОНТРОЛЕМ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Електронний круїз-контроль можна активувати на 
швидкості від 30 км/год. Він підтримує постійну 
швидкість руху та дозволяє насолоджуватися довшими 
відрізками автомагістралі у розслабленому стилі. 
Функцію можна вимкнути за допомогою гальмування, 
а обрана швидкість автоматично приймається після 
натискання кнопки Resume.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – 
в офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ ДОПОМОГИ 
ПРИ СТАРТІ НА СХИЛІ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Паркуйтеся або починайте рух на схилах вгору або 
вниз навіть з пасажиром і купою багажу на борту. Також 
доступний як додаткове обладнання.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в 
ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований 
дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт 
bmw-motorrad.com.

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить 
планування маршруту максимально простим. Система з 
флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає 
правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди 
гарно видно навіть під прямими сонячними променями 
завдяки фільтру з круговою поляризацією. Екран з високою 
роздільною здатністю надає всю необхідну інформацію і 
гарантує, що ви зможете побачити повну картину, 
необхідну в будь-якій ситуації. Численні додаткові функції 
роблять планування та подорожі захоплюючими. Плануйте 
свої маршрути відповідно до ваших особистих переваг і 
отримуйте задоволення від водіння звивистими та тихими 
шляхами. Водій також може попередньо налаштувати 
маршрут руху, щоб уникнути певних доріг, наприклад, 
автомагістралей. У невідомій місцевості опція "Round Trip" 
є хорошим вибором, оскільки вона точно направить

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

водія в кінці поїздки назад до початкової точки. З'єднання 
Bluetooth з комунікаційною системою BMW Motorrad і 
додатковий застосунок Smartphone Link забезпечують 
мультимедіа на ходу: навігаційні оголошення, телефонні 
дзвінки та потокова передача музики, а також отримання 
прогнозів погоди або інформації про затори – запросто. 
Підготовка до навігації додає додаткові функції, такі як 
"My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує 
альтернативний варіант керування. Вибирайте попередньо 
встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в курсі 
останніх подій завдяки безкоштовному довічному 
оновленню мап.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Доступно тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до 
навігації.

1 BMW Motorrad Navigator VI 2 Комплект дооснащення підготовкою до навігації 
(не показаний)
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БЕЗПЕКА / ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ 

БЕЗПЕКА

ДУГИ ЗАХИСТУ ДВИГУНА

Потужні додаткові світлодіодні фари 
забезпечують необхідний огляд в 
умовах поганої видимості.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. Додаткові фари 
схвалені для використання в якості 
протитуманних фар і можуть використовуватися 
тільки в поганих погодних умовах. Діють 
правила дорожнього руху для конкретної 
країни.

Міцні дуги захисту двигуна, 
виконані з полірованої нержавіючої 
сталі, надійно захищають область 
циліндра від пошкоджень, не 
обмежуючи свободу водія в нахилі 
мотоцикла. Міцна конструкція 
труби витримує сильні удари та 
запобігає серйозним пошкодженням 
при падінні на асфальт.

ЗАХИСТ КРИШОК ЦИЛІНДРІВ

ЗАПОБІЖНИЙ ГВИНТ ДЛЯ ПРОБКИ
МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ ГОРЛОВИНИ

Захист кришок циліндрів з нержавіючої 
сталі забезпечує відмінне зберігання 
кришок циліндрів, запобігаючи появі 
подряпин і пошкоджень від каміння. 
Він ідеально підходить до мотоцикла, 
оснащений великим гумовим упором, а 
також оптимально підкреслює 
конструкцію та контури опозитного 
двигуна.

Запобіжний гвинт для пробки 
мастилозаливної горловини 
замикається спеціальним ключем 
Allen®, що запобігає крадіжці 
пробки. У той самий час, він 
запобігає несанкціонованому 
доступу та забрудненню мастила 
сторонніми речовинами. На 
високоякісному алюмінієвому замку 
є напис BMW Boxer.

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-
ДЮЙМОВОГО TFT-ДИСПЛЕЯ

Захисне скло надійно захищає
6,5-дюймовий TFT-дисплей від
бруду, каміння та пошкоджень. 
Гартоване скло має антиблікову 
поверхню, тому читати інформацію 
з TFT-дисплея буде так само легко 
навіть на бездоріжжі. З написом 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
ДЕННИМИ ХОДОВИМИ ВОГНЯМИ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)
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КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система охоронної сигналізації 
реагує на зміни положення та 
вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі 
швидко отримують попередження. 
Охоронна система автоматично 
активується після вимкнення 
запалювання.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для 
ринків країн. Встановлення та/або підключення 
в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ABS PRO
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ
КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В ШИНАХ
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма 
функціями може бути довстановлено 
шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію 
про поточний тиск у шинах і 
попереджає водія про втрату тиску 
на ранній стадії. Відповідні 
повідомлення та інструкції 
надаються бортовим комп'ютером 
на кокпіті.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

РОЗЕТКА

Електронні пристрої можуть бути підключені до бортової мережі через 
розетку 12 В. Одним із прикладів цього є зарядний пристрій BMW USB, 
який можна використовувати для заряджання та експлуатації мобільних 
телефонів і MP3-плеєрів з відповідним інтерфейсом під час їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА
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URBAN  
MOBILITY
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C 400 X  60 C 650 SPORT  80

C 400 GT 66 C EVOLUTION 88

72C 650 GT  
Моделі 0C05, 0C15

ПРОКИДАЙТЕСЯ ЩОРАНКУ З 
УВІМКНЕНИМ ДВИГУНОМ. 
ВИХОДЬТЕ ТА СІДАЙТЕ НА 

НЬОГО З НЕТЕРПІННЯМ.



60 C 400 X 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW C 400 X

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 30 Л 

Цей водонепроникний пластиковий центральний кофр з емблемою BMW пропонує достатньо місця для 
шолома з об'ємом 30 літрів. Кришка, доступна у кольорах Granite Grey Matt Metallic і Racing Red, та м'які петлі, 
які дозволяють м'яко опускати кришку, підкреслюють першокласну якість.

Тільки в поєднанні з багажною полицею та дугами для центрального кофра. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

1 Малий центральний кофр, 30 л, Granite Grey Metallic 
   Matt

2 Малий центральний кофр, 30 л, Racing Red
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СПИНКА ДЛЯ МАЛОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА ЛЕГКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 29 Л

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ЛЕГКОГО (29 Л) ТА 
МАЛОГО (30 Л) ЦЕНТРАЛЬНИХ КОФРІВ

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ

Завдяки зручній спинці для малого центрального кейса, 
пасажир може насолоджуватися підвищеним комфортом 
як під час коротких, так і під час тривалих поїздок.

Легкий центральний кофр об'ємом 29 літрів має 
достатньо місця для шолома, він підходить як для 
повсякденного життя, так і для коротких поїздок. 
Чорний пластиковий центральний кофр має можливість 
замкнення, великий відбивач на задній стороні та 
значок BMW на кришці. Максимальне навантаження 
складає 3 кг. 

Тільки в поєднанні з багажною полицею. 
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 

Відповідна індивідуальна внутрішня сумка для 
центрального кофра організовує багаж, полегшує його 
завантаження та розвантаження. Ручка для перенесення 
та плечовий ремінь полегшують доступ до сумки та її 
транспортування. Серед практичних деталей можна 
виділити зовнішню кишеню та застібку з трьох боків.

Міцна, стильна багажна полиця ідеально підходить для 
надійної фіксації центрального кофра або інших великих 
предметів багажу. Крім того, вона служить зручною 
ручкою для пасажира, а також її можна використовувати 
для штовхання мотоцикла.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

ВИСОКЕ ВІТРОВЕ СКЛО НИЗЬКЕ СИДІННЯ

Стійке до подряпин вітрове скло BMW Motorrad вище за 
стандартне вітрове скло та забезпечує максимальний 
захист від вітру й атмосферних впливів для водія та 
пасажира. Його аеродинамічна оптимізована форма 
зводить до мінімуму турбулентність повітря та шум при 
їзді навіть на високих швидкостях. Оптимальний захист 
від вітру для далеких поїздок.

НАКИДКА ДЛЯ СКУТЕРА 

Залишайтеся завжди красивим і чистим. І  сухим. 
Водонепроникний чохол для ніг BMW Motorrad надійно 
захищає ноги та нижню частину тіла від води, вітру та 
бруду під час їзди. Завдяки запатентованій системі 
запобігання розвіюванню, захисна накидка також щільно 
прилягає до скутеру та ніг на високих швидкостях. Отже, 
прискорюватися весело навіть під час дощу.

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З ПІДІГРІВОМ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Тримайте руки в теплі за допомогою ручок з підігрівом і 
двома налаштуваннями.

Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський 
центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Завдяки невисокій висоті всього 760 мм посадка на 
скутер з низьким сидінням здійснюється простіше 
простого. І навіть після цілого дня у дорозі, як і раніше 
легко злізти зі скутера завдяки низькому сидінню. 
Покращений доступ до землі забезпечує додатковий 
комфорт при їзді. 

Низьке сидіння
Висота сидіння: 760 мм; довжина за внутрішнім швом 
штанів: 1730 мм

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI 

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить 
планування маршруту максимально простим. Система з 
флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає 
правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди 
гарно видно навіть під прямими сонячними променями. 
Численні додаткові функції роблять планування та подорожі 
захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно до ваших 
особистих переваг і отримуйте задоволення від водіння 
звивистими та тихими шляхами. Водій також може 
попередньо налаштувати маршрут руху, щоб уникнути 
певних доріг, наприклад, автомагістралей. У невідомій 
місцевості опція "Round Trip" є хорошим вибором, оскільки 
вона точно направить водія в кінці поїздки назад до 
початкової точки. З'єднання Bluetooth з комунікаційною 
системою BMW Motorrad і додатковий застосунок Smartphone 
Link забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні 
оголошення, телефонні дзвінки та потокова передача музики, 
а також отримання прогнозів погоди або інформації про 
затори – запросто. Керування здійснюється за допомогою 
стабільного тримача; чотирма кнопками також можна 
користуватися в рукавицях. Вибирайте попередньо 
встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в курсі 
останніх подій завдяки безкоштовному довічному оновленню 
мап.

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.
Доступний тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до навігації 
або 4-кнопковий тримач (для мотоциклів без підготовки до навігації).

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD 

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна 
інформація та онлайн-інформація, також можуть 
використовуватися під час руху. Завдяки зручній функції 
заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до 
роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАВІГАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ BMW 
MOTORRAD 

Функціональний кронштейн для навігаційних систем і 
тримач для смартфона BMW Motorrad надійно 
прикріплені до затискача керма. Це гарантує, що він 
може бути розташований в прямому полі зору водія. 
Крім того, кронштейн ідеально доповнює зону кокпіта.

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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БЕЗПЕКА / ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ 

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-ДЮЙМОВОГО 
TFT-ДИСПЛЕЯ

ЗАХИСНА ДУГА ПЕРЕДНЬОГО ОБТІЧНИКА

Потужні додаткові світлодіодні фари збільшують 
освітленість, забезпечуючи необхідний огляд в умовах 
поганої видимості. Вони чудово доповнюють основну 
фару. Світлодіодна технологія забезпечує роботу 
практично без зношування.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 
Додаткові фари схвалені для використання в якості протитуманних фар і 
можуть використовуватися тільки в поганих погодних умовах. Діють 
правила дорожнього руху для конкретної країни. Доступні тільки в 
поєднанні із захисною дугою переднього обтічника.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система охоронної сигналізації реагує на зміни 
положення та вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі швидко 
отримують попередження. Охоронна система 
автоматично активується після вимкнення 
запалювання.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні,
 в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Захисне скло надійно захищає 6,5-дюймовий TFT-
дисплей від бруду, каміння та пошкоджень. Гартоване 
скло має антиблікову поверхню, тому читати інформацію 
з TFT-дисплея буде так само легко. З написом BMW 
Motorrad.

Високоякісна захисна дуга обтічника BMW Motorrad 
ефективно запобігає пошкодженню лакофарбового 
покриття при щоденній їзді без шкоди для кута нахилу. 
Вона виготовлена з міцної нержавіючої сталі, має 
електрополіровану поверхню для захисту від корозії та 
важить всього 3,4 кг. Таким чином, скутер добре 
захищений і виглядає ще більш надійним.
Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

БЕЗПЕКА
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ЧОХОЛ

Міцний і водонепроникний, але дихаючий, цей чохол 
захищає ваш максі-скутер від дощу, бруду та багато чого 
іншого. Виготовлений зі зносостійкого та стійкого до 
ультрафіолетового випромінювання матеріалу.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW C 400 GT

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

67

Міцна, стильна багажна полиця ідеально підходить 
для надійної фіксації центрального кофра або 
інших великих предметів багажу. Крім того, вона 
служить зручною ручкою для пасажира, а також її 
можна використовувати для штовхання мотоцикла.

Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований 
дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт 
bmw-motorrad.com.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в 
ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 30 Л 

Цей водонепроникний пластиковий центральний кофр з емблемою BMW пропонує достатньо місця для 
шолома з об'ємом 30 літрів. Кришка, доступна у кольорах Granite Grey Matt Metallic і Racing Red, та м'які петлі, 
які дозволяють м'яко опускати кришку, підкреслюють першокласну якість.

Тільки в поєднанні з багажною полицею та дугами для центрального кофра. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

1 Малий центральний кофр, 30 л, Granite Grey Metallic 
   Matt

2 Малий центральний кофр, 30 л, Racing Red

СПИНКА ДЛЯ МАЛОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ЛЕГКОГО (29 Л) ТА 
МАЛОГО (30 Л) ЦЕНТРАЛЬНИХ КОФРІВ

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ

Завдяки зручній спинці для малого центрального кейса, 
пасажир може насолоджуватися підвищеним комфортом 
як під час коротких, так і під час тривалих поїздок.

Легкий центральний кофр об'ємом 29 літрів має достатньо 
місця для шолома, він підходить як для повсякденного 
життя, так і для коротких поїздок. Чорний пластиковий 
центральний кофр має можливість замкнення, великий 
відбивач на задній стороні та значок BMW на кришці. 
Максимальне навантаження складає 3 кг. 

Тільки в поєднанні з багажною полицею. 
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 

Відповідна індивідуальна внутрішня сумка для 
центрального кофра організовує багаж, полегшує його 
завантаження та розвантаження. Ручка для перенесення 
та плечовий ремінь полегшують доступ до сумки та її 
транспортування. Серед практичних деталей можна 
виділити зовнішню кишеню та застібку з трьох боків.

ЛЕГКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 29 Л
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

ВИСОКЕ ВІТРОВЕ СКЛО НИЗЬКЕ СИДІННЯ

НАКИДКА ДЛЯ СКУТЕРА

Стійке до подряпин вітрове скло BMW Motorrad вище за 
стандартне вітрове скло та забезпечує максимальний 
захист від вітру й атмосферних впливів для водія та 
пасажира. Його аеродинамічна оптимізована форма 
зводить до мінімуму турбулентність повітря та шум при 
їзді навіть на високих швидкостях. Оптимальний захист 
від вітру для далеких поїздок.

Це низьке сидіння на 15 мм нижче за стандартну версію, 
полегшує посадку та висадку, а також надає легкий доступ 
до землі. Багато водіїв відчувають себе в більшій безпеці 
завдяки зменшеній висоті сидіння, оскільки їм  легше 
маневрувати та керувати своїм мотоциклом. Високоякісний 
матеріал поверхні чорного кольору відповідає стандартному 
оснащенню.

Низьке сидіння
Висота: 760 мм; довжина за внутрішнім швом штанів: 1730 мм

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З ПІДІГРІВОМ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Тримайте руки в теплі за допомогою ручок з підігрівом і 
двома налаштуваннями.

Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований 
дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-
motorrad.com.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Залишайтеся завжди красивим і чистим. І  сухим. 
Водонепроникний чохол для ніг BMW Motorrad надійно 
захищає ноги та нижню частину тіла від води, вітру та 
бруду під час їзди. Завдяки запатентованій системі 
запобігання розвіюванню, захисна накидка також щільно 
прилягає до скутеру та ніг на високих швидкостях. Отже, 
прискорюватися весело навіть під час дощу.

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить 
планування маршруту максимально простим. Система з флеш-
пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає правильні 
вказівки, а водонепроникний дисплей завжди гарно видно 
навіть під прямими сонячними променями. Численні додаткові 
функції роблять планування та подорожі захоплюючими. 
Плануйте свої маршрути відповідно до ваших особистих 
переваг і отримуйте задоволення від водіння звивистими та 
тихими шляхами. Водій також може попередньо налаштувати 
маршрут руху, щоб уникнути певних доріг, наприклад, 
автомагістралей. У невідомій місцевості опція "Round Trip" є 
хорошим вибором, оскільки вона точно направить водія в 
кінці поїздки назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth з 
комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий 
застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа на 
ходу: навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та потокова 
передача музики, а також отримання прогнозів погоди або 
інформації про затори – запросто. Керування здійснюється за 
допомогою стабільного тримача; чотирма кнопками також 
можна користуватися в рукавицях. Вибирайте попередньо 
встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в курсі 
останніх подій завдяки безкоштовному довічному оновленню 
мап.

Навігаційні пристрої BMW Motorrad і тримач для смартфона BMW Motorrad можуть 
бути встановлені тільки за допомогою кронштейну для навігаційних пристроїв BMW 
Motorrad.
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський 
центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.
Тільки в комбінації з кронштейном для навігаційних систем.
Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна 
інформація та онлайн-інформація, також можуть 
використовуватися під час руху. Завдяки зручній функції 
заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до 
роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАВІГАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ  
BMW MOTORRAD 

Функціональний кронштейн для навігаційних систем і 
тримач для смартфона BMW Motorrad надійно 
прикріплені до затискача керма. Це гарантує, що він 
може бути розташований в прямому полі зору водія. 
Крім того, кронштейн ідеально доповнює зону кокпіта.



70 C 400 GT 
БЕЗПЕКА / ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ЧОХОЛ

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)  

Система охоронної сигналізації реагує на зміни 
положення та вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі швидко 
отримують попередження. Охоронна система 
автоматично активується після вимкнення 
запалювання.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні,
 в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Міцний і водонепроникний, але дихаючий, цей чохол 
захищає ваш максі-скутер від дощу, бруду та багато 
чого іншого. Виготовлений зі зносостійкого та стійкого 
до ультрафіолетового випромінювання матеріалу.

БЕЗПЕКА

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-ДЮЙМОВОГО 
TFT-ДИСПЛЕЯ

Захисне скло надійно захищає 6,5-дюймовий TFT-
дисплей від бруду, каміння та пошкоджень. Гартоване 
скло має антиблікову поверхню, тому читати інформацію 
з TFT-дисплея буде так само легко. З написом BMW 
Motorrad.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 35 Л БАГАЖНА ПОЛИЦЯ

Водонепроникний центральний кофр доступний з 
оздобленням кришки кольору самого максі-скутера. 
Опціональна спинка забезпечує додатковий комфорт 
для пасажира. Доступні кольори: Black Storm Metallic, 
Frozen Bronze Metallic і Light White.

Доступний тільки в поєднанні з багажною полицею. Недоступний в 
комбінації зі спинкою для пасажира. Інформацію про обмеження 
швидкості та навантаження див. в інструкції.

Міцна, стильна багажна полиця ідеально підходить 
для кріплення центрального кофра або інших 
великих предметів багажу. З отворами та чорною 
штучною шкірою спинка для пасажира може 
використовуватися разом з багажною полицею (без 
центрального кофра).

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW C 650 GT

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

СПИНКА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА, 35 Л

РОЗДІЛЮВАЛЬНА СІТКА ДЛЯ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ

СУМКА В ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТУНЕЛЬ

Зручна спинка для центрального 35-літрового кофра 
пропонує пасажиру більше комфорту як у коротких, так 
і в тривалих поїздках.

У разі необхідності ділить відсік для зберігання під 
сидінням на дві секції, наприклад, для перевезення 
дрібних предметів. Її можна швидко встановити та зняти, 
а також її легко сховати, коли вона не використовується.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Ідеально підходить для максі-скутера і пропонує 
водонепроникне основне відділення об'ємом 12 л. 
Має знімний ремінець через плече та верхню кишеню 
для дрібних речей. Може бути швидко й легко 
встановлена та знята.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному 
представництві BMW Motorrad.
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ДИЗАЙН / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ 

Хромовані вставки для підніжок і тягці керма надають скутеру стильний, індивідуальний акцент.

Використання тягарця керма заборонено, якщо встановлено замок для скутера (кріплення 
замка для скутера займає місце лівого тягарця керма).

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДИЗАЙН

1 Хромована вставка для підніжки 2 Вставка для задньої підніжки 3 Хромовані тягарці керма
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ПІДІГРІВ СИДІННЯ ТА ПІДІГРІВ РУЧОК НИЗЬКЕ СИДІННЯ

НАКИДКА ДЛЯ СКУТЕРАЕКСКЛЮЗИВНЕ СИДІННЯ

Для комфортної їзди навіть у прохолодну погоду: для водія та пасажира 
передбачені окремі органи керування підігрівом сидіння.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Це сидіння на 15 мм нижче за 
стандартну версію, полегшує посадку 
та висадку, а також надає легкий 
доступ до землі.

Низьке сидіння
Висота сидіння: 785 мм, 
Довжина за внутрішнім швом: 1855 мм

Залишайтеся завжди красивим і 
чистим. І сухим. Водонепроникна 
накидка для ніг BMW Motorrad 
надійно захищає ноги та нижню 
частину тіла від води, вітру та бруду 
під час їзди. Завдяки запатентованій 
системі запобігання розвіюванню, 
захисна накидка також щільно 
прилягає до скутеру та ніг на високих 
швидкостях. Отже, прискорюватися 
весело навіть під час дощу.

Рекомендована макс. швидкість – 130 км/год. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Двоколірне чорно/сіре виконання, 
текстурована поверхня та декоративна 
строчка сірого кольору Quartz Grey 
роблять ексклюзивне сидіння з 
підігрівом справжньою родзинкою.

Ексклюзивне сидіння
Висота сидіння: 805 мм, 
Довжина за внутрішнім швом: 1910 мм

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.  Функція підігріву сидіння доступна 
для максі-скутерів без заводської опції 518 
"Підігрів сидінь"; необхідні нові мультиконтролер і 
кабель.

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДЕФЛЕКТОРИ

Чорні дефлектори надійно кріпляться 
до зовнішніх панелей і ефективно 
захищають руки від вітру та негоди.



76 C 650 GT  
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

СПИНКА ДЛЯ ПАСАЖИРАЧОХОЛ

З м'якою набивкою та оздобленням з чорної штучної 
шкіри, ця спинка робить посадку пасажира більш 
комфортною та може бути використана у поєднанні з 
багажної полицею (без центрального кофра).

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – 
в офіційному представництві BMW Motorrad.
Неможливо поєднати центральний кофр із спинкою для пасажира.

Міцний і водонепроникний, але дихаючий, цей чохол 
захищає ваш максі-скутер від дощу, бруду та багато 
чого іншого. Виготовлений зі зносостійкого та стійкого 
до ультрафіолетового випромінювання матеріалу.
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НАВІГАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ BMW MOTORRAD 

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator VI без 
попередньо встановлених мап робить планування 
маршруту максимально простим. Система з флеш-
пам'яттю 4 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає 
правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди 
гарно видно навіть під прямими сонячними променями 
завдяки фільтру з круговою поляризацією. Екран з 
високою роздільною здатністю надає всю необхідну 
інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну 
картину, необхідну в будь-якій ситуації. Численні 
додаткові функції роблять планування та подорожі 
захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно до 
ваших особистих переваг і отримуйте задоволення від 
водіння звивистими та тихими шляхами. Водій також 
може попередньо налаштувати маршрут руху, щоб 
уникнути певних доріг, наприклад, автомагістралей. У 
невідомій місцевості опція "Round Trip" є хорошим 
вибором, оскільки вона точно направить водія в кінці 
поїздки назад  до початкової точки. З'єднання Bluetooth

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD 

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна 
інформація та онлайн-інформація, також можуть 
використовуватися під час руху. Завдяки зручній функції 
заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до 
роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі. 

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 BMW Motorrad Navigator VI 2 Кронштейн для навігаційних пристроїв BMW Motorrad

 з комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий 
застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа 
на ходу: навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та 
потокова передача музики, а також отримання прогнозів 
погоди або інформації про затори – запросто. 
Підготовка до навігації додає додаткові функції, такі як 
"My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує 
альтернативний варіант керування. Потрібний 
картографічний матеріал можна просто встановити у 
навігатор за допомогою SD-карти.

Навігаційні пристрої BMW Motorrad і тримач для смартфона BMW 
Motorrad можуть бути встановлені тільки за допомогою кронштейну для 
навігаційних пристроїв BMW Motorrad.
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований 
дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт 
bmw-motorrad.com.
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БЕЗПЕКА

ЗАМОК ДЛЯ СКУТЕРА

АСФЕРИЧНЕ ДЗЕРКАЛО

ЗАХИСНІ НАКЛАДКИ

Замок для скутера – це швидке й ефективне рішення для 
захисту від крадіжки. За допомогою ланцюга з кожухом, 
виготовленого з надміцної сталі, кінець керма максі-
скутера можна швидко прикріпити до маятника або 
нерухомого об'єкта. Коли замок не використовується, 
його можна зберігати під сидінням у наявній сумці для 
зберігання.

Можна поєднати з хромованим тягарцем керма, з обмеженнями  
(кріплення замка для скутера займає місце лівого тягарця керма). 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні,
 в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Вигнута поверхня асферичного дзеркала збільшує кут 
огляду та практично повністю усуває "мертву зону" за 
умови правильного налаштування.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Протиударні накладки з міцного пластику захищають 
скутер від пошкоджень у разі падіння. Зносостійкі 
накладки пригвинчуються до декоративної панелі 
спереду та підніжок ззаду, і пропонують ефективний 
захист, якщо байк повинен перевернутися або в разі 
падіння на низькій швидкості.

Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований 
дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт 
bmw-motorrad.com.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
Показана модель: BMW C 650 GT, 2015.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)  

Система охоронної сигналізації реагує на зміни 
положення та вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі швидко 
отримують попередження. Охоронна система 
автоматично активується після вимкнення 
запалювання.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В 
ШИНАХ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма функціями може 
бути довстановлено шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про поточний тиск у 
шинах і попереджає водія про втрату тиску на ранній 
стадії. Відповідні повідомлення та інструкції надаються 
бортовим комп'ютером на кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

БЕЗПЕКА



80 C 650 SPORT
АКСЕСУАРИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 35 Л

Цей центральний кофр встановлюється на багажну полицю та пропонує достатньо місця для шолома об'ємом 35 
літрів. Водонепроникний багажний бокс доступний з оздобленням кришки того само кольору, що і сам максі-
скутер. Відбивач на кришці є стандартним, внутрішня сумка, спинка та замок входять в число зручних опцій.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ  
BMW C 650 SPORT

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

1  Центальний кофр, 35 л, з оздобленням  
кришки, колір Blackstrom Metallic

2  Оздоблення кришки кофра, 
Austin Yellow Metallic

3  Оздоблення кришки кофра, 
Light White

4 Оздоблення кришки кофра, 
Valencia Orange Metallic Matt
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БАГАЖНА ПОЛИЦЯСПИНКА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА, 35 Л

РОЗДІЛЮВАЛЬНА СІТКА ДЛЯ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ СУМКА В ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТУНЕЛЬ

Міцна, стильна багажна полиця ідеально підходить для 
кріплення центрального кофра або інших великих предметів 
багажу. Також може бути встановлена опціональна спинка 
для забезпечення додаткового комфорту пасажира.
Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Зручна спинка для центрального 35-літрового кофра 
пропонує пасажиру більше комфорту як у коротких, так 
і в тривалих поїздках.

У разі необхідності ділить відсік для зберігання під 
сидінням на дві секції, наприклад, для перевезення 
дрібних предметів. Її можна швидко встановити та 
зняти, а також її легко сховати, коли вона не 
використовується.

Ідеально підходить для максі-скутера і пропонує 
водонепроникне основне відділення об'ємом 12 л. 
Має знімний ремінець через плече та верхню кишеню 
для дрібних речей. Може бути швидко й легко 
встановлена та знята.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.



82 C 650 SPORT 
ДИЗАЙН / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ 

Хромовані вставки для підніжок і тягці керма надають 
скутеру стильні, характерні риси.

Хромовані задні підніжки, вставки для підніжок і 
тягарці керма надають витончений стильний акцент і 
підкреслюють індивідуальний вигляд максі-скутера.

Хромовані задні підніжки 
(не показані) 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ДИЗАЙН

1 Хромована вставка для підніжки

2 Хромований тягарець керма
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ПІДІГРІВ СИДІННЯ ТА ПІДІГРІВ РУЧОК

Для комфортної їзди навіть у прохолодну погоду: для 
водія та пасажира передбачені окремі органи керування 
підігрівом сидіння.

Сидіння з підігрівом (не показане)
Висота сидіння: 800 мм, 
довжина за внутрішнім швом штанів: 1855 мм

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

СПОРТИВНЕ СИДІННЯНИЗЬКЕ СИДІННЯ

Двоколірне чорно/сіре виконання, текстурована поверхня 
та декоративна подвійна строчка синього кольору роблять 
високоякісне спортивне сидіння з підігрівом справжньою 
родзинкою. 

Спортивне сидіння
Висота сидіння: 800 мм, 
довжина за внутрішнім швом штанів: 1855 мм

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – 
в офіційному представництві BMW Motorrad.
Функція підігріву сидіння доступна для максі-скутерів без заводської 
опції 518 "Підігрів сидінь"; необхідні нові мультиконтролер і кабель.

Це сидіння для водія, на 20 мм нижче за стандартну 
версію, полегшує посадку та керування. Несумісне з 
дооснащенням підігрівом сидіння.

Низьке сидіння
Висота сидіння: 780 мм, 
довжина за внутрішнім швом штанів: 1810 мм

СПИНКА ДЛЯ ПАСАЖИРА

Завдяки м'якій спинці пасажир отримує більше комфорту 
як у коротких, так і у тривалих поїздках.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 
Неможливо поєднати центральний кофр із спинкою для пасажира.



84 C 650 SPORT 
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

НАКИДКА ДЛЯ НІГ НАКИДКА ДЛЯ СИДІННЯ

Ця водонепроникна захисна накидка швидко кріпиться і 
надійно захищає ваші улюблені брюки від бризок, а 
також у разі необхідності забезпечує додатковий захист 
від холоду. Може бути захищена від несанкціонованого 
зняття за допомогою опціонального замка для скутера.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Герметична і водонепроникна дощова накидка для сидіння 
кріпиться за допомогою еластичної зав'язки під сидінням. 
Накидка з нейлону з поліуретановим покриттям стійка до 
розривів і ультрафіолетового випромінювання, що робить 
її ідеальною для будь-якої погоди. Коли вона не 
використовується, її можна скласти до компактного 
розміру та розмістити в практичній сумці для зберігання.

ТОНОВАНЕ ВІРОВЕ СКЛО

Тоноване вітрове скло надає 
максі-скутеру індивідуальність. 
Спеціальне покриття також 
запобігає появі подряпин. Розміри 
та форма ідентичні стандартному 
вітровому склу.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

СПОРТИВНЕ ВІТРОВЕ СКЛО, 
ТОНОВАНЕ

Тоноване спортивне вітрове скло 
надає максі-скутеру індивідуальність 
і спортивний відтінок. Спеціальне 
покриття також запобігає появі 
подряпин. 

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

СПОРТИВНЕ ВІТРОВЕ СКЛО
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Спортивне прозоре вітрове скло має 
стійке до подряпин покриття з обох 
боків. Воно пропонує відчутний 
захист від вітру для водія та 
спортивний вигляд.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.
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ВСТАВКА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА У РЕЧОВОМУ ВІДСІКУ

НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ BMW MOTORRAD 

BMW Motorrad Navigator VI без попередньо встановлених мап робить планування маршруту максимально простим і 
надає декілька додаткових функцій, які перетворюють кожну поїздку на справжню пригоду. Водонепроникний 5" 
сенсорний екран зручний для читання навіть під прямими сонячними променями і завжди забезпечує необхідний огляд.

Тримач навігаційних систем BMW Motorrad встановлюється на затискній планці керма у прямому полі зору водія.

Навігаційні пристрої BMW Motorrad і тримач для смартфона BMW Motorrad можуть бути встановлені тільки за допомогою кронштейну для навігаційних 
пристроїв BMW Motorrad. 
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

Спеціально створена вставка для речового відсіку 
забезпечує місце для мобільного телефона та інших 
дрібних предметів. Якщо на борту є зарядний пристрій 
BMW USB, смартфон можна заряджати під час їзди. 
Зручна вставка має декілька відсіків. Вона має можливість 
блокування, водонепроникна та гарантує безпечне 
зберігання предметів.

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна 
інформація та онлайн-інформація, також можуть 
використовуватися під час руху. Завдяки зручній функції 
заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до 
роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі. 

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

1 BMW Motorrad Navigator VI 2 Кронштейн для навігаційних пристроїв BMW Motorrad 



86 C 650 SPORT 
БЕЗПЕКА / ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ЗАМОК ДЛЯ СКУТЕРА

Замок для скутера – це швидке й ефективне рішення 
для захисту від крадіжки. За допомогою ланцюга з 
кожухом, виготовленого з надміцної сталі, кінець 
керма максі-скутера можна швидко прикріпити до 
маятника або нерухомого об'єкта. Коли замок не 
використовується, його можна зберігати під сидінням 
у наявній сумці для зберігання. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
Можна поєднати з хромованим тягарцем керма, з обмеженнями  
(кріплення замка для скутера займає місце лівого тягарця керма). 
Показана модель: BMW C 650 GT, 2015.

БЕЗПЕКА

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КОНТРОЛЕМ 
ТИСКУ В ШИНАХ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Система охоронної сигналізації реагує на зміни 
положення та вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі швидко 
отримують попередження. Охоронна система 
автоматично активується після вимкнення 
запалювання.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма функціями може 
бути довстановлено шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про поточний тиск у 
шинах і попереджає водія про втрату тиску на ранній 
стадії. Відповідні повідомлення та інструкції надаються 
бортовим комп'ютером на кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі 
покажчики повороту переконують своїм тонким дизайном і 
сучасними технологіями освітлення. Вони реагують 
набагато швидше, ніж лампи розжарювання, і практично 
не зношуються. Це забезпечує явну перевагу у безпеці 
дорожнього руху.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЧОХОЛ

Міцний і водонепроникний, але дихаючий, цей чохол 
захищає ваш максі-скутер від дощу, бруду та багато 
чого іншого. Виготовлений зі зносостійкого та стійкого 
до ультрафіолетового випромінювання матеріалу.



88 BMW C EVOLUTION 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР (35 Л) ЗІ СПИНКОЮ ДЛЯ 
ПАСАЖИРА

Цей центральний кофр встановлюється на багажну 
полицю та пропонує достатньо місця для шолома 
об'ємом 35 літрів. Водонепроникний багажний бокс 
доступний з оздобленням кришки того само кольору, 
що і сам максі-скутер. Відбивач на кришці є 
стандартним, внутрішня сумка, спинка та замок 
входять в число зручних опцій.

Зручна спинка для центрального 35-літрового кофра 
пропонує пасажиру більше комфорту як у коротких, 
так і в тривалих поїздках.

Тільки в поєднанні з багажною полицею. 
Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW C EVOLUTION

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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БАГАЖНА ПОЛИЦЯ ТУРИСТИЧНЕ ВІТРОВЕ СКЛО

Міцна, стильна багажна полиця ідеально підходить 
для кріплення центрального кофра або інших великих 
предметів багажу. Також може бути встановлена 
опціональна спинка для забезпечення додаткового 
комфорту пасажира.

Туристичне вітрове скло з обох сторін має стійке до 
подряпин покриття і забезпечує відмінний огляд навіть 
після багатьох кілометрів шляху. Воно приблизно на 20 
см вище, ніж стандартне вітрове скло, і забезпечує 
максимальний захист від вітру та негоди для водія та 
пасажира з мінімальною турбулентністю повітря 
одночасно.

КОМФОРТНЕ СИДІННЯ

Чорне комфортне сидіння пропонує водієві помітне 
поліпшення комфорту і ще більше безтурботних кілометрів. 
Його рівномірний розподіл ваги збільшує площу контакту 
водія з мотоциклом і, таким чином, покращує керування 
транспортним засобом.

Комфортне сидіння
Висота сидіння: 785 мм, 
довжина за внутрішнім швом: 1770 мм

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З ПІДІГРІВОМ

Комфорт об'єднується з безпекою. Практична ручка з 
підігрівом забезпечує приємне тепло для рук навіть у 
холодні дні, гарантуючи більшу реакцію. Підігрів ручки, 
керований бортовим комп'ютером, безперервно визначає 
температуру зовнішнього повітря за допомогою датчиків і 
регулює теплову потужність.

Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський 
центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ



90 BMW C EVOLUTION 
НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА /ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD 

АСФЕРИЧНЕ ДЗЕРКАЛО

Вигнута поверхня асферичного дзеркала збільшує кут 
огляду та практично повністю усуває "мертву зону" за 
умови правильного налаштування.

Показана модель: C 650 GT, 2015. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна 
інформація та онлайн-інформація, також можуть 
використовуватися під час руху. Завдяки зручній функції 
заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до 
роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

BMW Motorrad Navigator VI без попередньо встановлених 
мап робить планування маршруту максимально простим і 
надає декілька додаткових функцій, які перетворюють 
кожну поїздку на справжню пригоду. Водонепроникний 
5" сенсорний екран зручний для читання навіть під 
прямими сонячними променями і завжди забезпечує 
необхідний огляд.

Навігаційні пристрої BMW Motorrad і тримач для смартфона BMW Motorrad 
можуть бути встановлені тільки за допомогою кронштейну для навігаційних 
пристроїв BMW Motorrad. 
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський 
центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

БЕЗПЕКА
КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система охоронної сигналізації реагує на зміни 
положення та вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі швидко 
отримують попередження. Охоронна система 
автоматично активується після вимкнення 
запалювання.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КАБЕЛЬ ШВИДКОГО ЗАРЯДЖАННЯ AC 

Підходить для громадських зарядних станцій і зарядних 
пристроїв Wallbox зі змінним струмом (АС) на 16 А. Кабель 
швидкого заряджання AC скорочує час заряджання до 25% 
і може надійно зберігатися під сидінням. Доступний із 3 
стандартними роз'ємами ECE.

Будь ласка, заздалегідь дізнайтеся про вашу місцеву інфраструктуру.

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ТА ТЕХНІКА

2 Кабель швидкого заряджання AC Type 3

3 Кабель швидкого заряджання AC Type CEE

1 Кабель швидкого заряджання AC Type 2
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R 1250 RT 94 K 1600 B 128

108K 1600 GT  
Моделі 0F01, 0F11

K 1600 GA 134

118K 1600 GTL  
Моделі 0F02, 0F12

ПОТРІБНО ШУКАТИ 
НЕ ЗАСПОКОЄННЯ, 

А СВІЙ ВЛАСНИЙ 
ШЛЯХ ДО ЩАСТЯ.
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ДЕТАЛІ  / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP КРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНИХ БАЧКІВ HP

Спортивний глушник HP з титановим покриттям 
забезпечує вражаючий, насичений звук і явне визнання 
гоночного характеру як візуально, так і акустично. 
Високоякісна Slip-On модель забезпечує зниження ваги 
прибл. на 0,8 кг порівняно зі стандартною моделлю 
завдяки своїй полегшеній конструкції.

Кришки розширювальних бачків HP з анодованого 
алюмінію також надають спортивний вигляд мотоциклу. 
Високоякісна фрезерована кришка з логотипом HP 
підкреслює високу потужність, а також забезпечує 
привабливу кастомізацію мотоцикла.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW R 1250 RT

ДЕТАЛІ P
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ HP

Кришки циліндрів HP з анодованого 
алюмінію надають опозитному 
двигуну привабливий зовнішній 
вигляд. Високоякісні фрезеровані 
кришки та логотип HP підкреслюють 
спортивний характер мотоцикла. 
Пробка мастилозаливної горловини 
HP ідеально підходить до таких 
кришок циліндрів.

ПЕРЕДНЯ КРИШКА ДВИГУНА HP  РЕГУЛЬОВАНИЙ РУЧНИЙ ВАЖІЛЬ HP

Кришка двигуна HP, виготовлена з 
анодованого алюмінію, також додає 
спортивний характер зовнішності 
мотоцикла. Високоякісна фрезерована 
кришка та логотип HP підкреслюють 
високий стандарт потужності, а також 
гарантують привабливу кастомізацію 
мотоцикла.

ВНУТРІШНІ СУМКИ ДЛЯ 
ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД УДАРІВ ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ

Міцні внутрішні сумки полегшують 
завантаження і розвантаження кофрів, 
а також вони водонепроникні. 
Практичний інтер'єр має розділювачі 
для утримання предметів на своєму 
місці, а зовнішні кишені ідеально 
підходять для невеликих предметів. З 
ручками для перенесення та знімним 
плечовим ременем.

Виготовлена з міцного пластику, захищає верх, низ і бічні 
частини кофра.

Захисна плівка для верхньої частини туристичного кофра
(не показана)       

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Фрезеровані на верстатах з ЧПК ручні 
важелі з анодованого алюмінію 
поєднують у собі функціональність і 
естетику. Ширина рукоятки може 
регулюватися у п'яти положеннях 
(важіль гальма) або трьох положеннях 
(важіль зчеплення) за допомогою 
регулювального гвинта та таким 
чином адаптуватися до 
індивідуальних вимог. Зовнішній 
вигляд з логотипом HP також 
підкреслює спортивність мотоцикла.

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР

Цей високоякісний туристичний центральний кофр зі спинкою та повною 
комплектацією пропонує 49 літрів місця для зберігання. Водонепроникний 
багажний бокс з пофарбованою кришкою має два газові упори, внутрішнє 
освітлення та внутрішню підкладку. Блокуванням можна зручно керувати 
через центральний замок. Максимальне навантаження складає 10 кг.

7 і 8
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

1  Туристичний центральний кофр,
    49 л, Blue Planet

6  Легкий туристичний центральний
    кофр, 49 л, White Aluminium

2  Туристичний центральний кофр,
    49 л, Sparkling Storm Metallic 

4   Туристичний центральний кофр,
    49 л, Carbon Black

8  Спинка для центрального кофра, 
коричнева

5  Туристичний центральний кофр,
   49 л, White Aluminium 

3   Туристичний центральний
    кофр, 49 л, Stardust Metallic 

7  Спинка для центрального  
кофра, темно-коричнева
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1  Малий центральний кофр 2  Спинка для малого центрального 
кофра

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ 
ТУРИСТИЧНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОФРА

ДОДАТКОВИЙ СТОП-СИГНАЛ ДЛЯ 
ТУРИСТИЧНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОФРА

РЕЧОВИЙ ВІДСІК ДЛЯ 
ТУРИСТИЧНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОФРА

Відповідна внутрішня сумка для 
туристичного центрального кофра 
організовує багаж, полегшує 
завантаження та розвантаження. 
Ручка для перенесення та плечовий 
ремінь полегшують доступ до сумки 
та її транспортування. Практичні 
деталі включають дві зовнішні 
накладні кишені та кришку з 
широким отвором.

Додатковий стоп-сигнал для 
центрального кофра з сучасною LED-
технологією та білим прозорим склом 
ідеально поєднується з існуючим 
декором кришки центрального кофра.  
Гальмування стає краще видимим, і це 
сприяє пасивній безпеці на дорогах.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ МАЛОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Відповідна внутрішня сумка для 
малого центрального кофра 
дозволяє організувати багаж, 
полегшує завантаження та 
розвантаження. Ручка для 
перенесення та плечовий ремінь 
полегшують доступ до сумки та її 
транспортування. Практичні деталі 
включають в себе тристоронню 
застібку блискавку.

Практичне рішення для документів, 
канцелярських товарів або навіть 
планшета: зручний речовий відсік 
закріплений на кришці центрального 
кофра за допомогою чотирьох 
швидкоз'ємних кріпильних 
елементів і допомагає впорядкувати 
речі, забезпечуючи швидкий доступ 
до всього, що важливо для поїздки.

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 28 Л

Водонепроникний центральний кофр об'ємом 28 літрів забезпечує достатньо 
місця для шолома і вражає при щоденному використанні або в коротких 
походах. Він виготовлений зі зносостійкої пластикової суміші з подвійним 
корпусом. Його вага становить прибл. 5,5 кг. Також доступна спинка (не 
показана).

СУМКА НА БАК, 11 Л

Невелика 11-літрова сумка на бак з кріпленням на ремені з міцного поліестеру - 
ідеальний компаньйон для коротких поїздок. Водонепроникне основне відділення 
з підкладкою, зовнішня кишеня з тримачем для пляшок, ручка для перенесення та 
знімний плечовий ремінь - це зручні характеристики, які відповідають усім 
вимогам. 

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ДИЗАЙН

КОЛЕСО OPTION 719 CLASSIC

Високоякісне колесо Option 719 Classic має привабливий 
двоколірний вигляд з ретельно продуманим контрастним 
фрезеруванням. Особлива якість обробки поверхні литого 
колеса надає мотоциклу ексклюзивний, якісний характер.

КОВПАК ДЛЯ ЗАДНЬОГО КОЛЕСА

Фрезерований алюмінієвий ковпак заднього колеса 
підкреслює спортивний дизайн мотоцикла. Чорні 
анодовані ковпаки з написом BMW Motorrad і 
діаметром 62 мм візуально та технічно покращують 
мотоцикл.

КОЛЕСО OPTION 719 SPORT

Високоякісне колесо Option 719 Sport має привабливий 
двоколірний вигляд з ретельно продуманим контрастним 
фрезеруванням. Особлива якість обробки поверхні литого 
колеса надає мотоциклу ексклюзивний, якісний характер.

ДИЗАЙН

2  Заднє колесо Option 719 Classic 

1  Переднє колесо Option 719 Classic

2  Заднє колесо Option 719 Sport 

1  Переднє колесо Option 719 Sport
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ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ

Ви самі вибираєте зовнішній вигляд: ці елегантні високоякісні хромовані деталі можна комбінувати на свій розсуд, 
надаючи вашому BMW R 1250 RT унікальний стиль.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

1   Хромовані смуги для кофрів 2   Хромоване оздоблення кришки туристичного кофра

РЕГУЛЬОВАНІ РУЧНІ ВАЖЕЛІ OPTION 719 CLASSIC КРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНИХ БАЧКІВ 
OPTION 719 CLASSIC

Ручні важелі Classic з ексклюзивного набору Option 
719 виготовлені з анодованого алюмінієвого сплаву. 
Ширина ручки має п'ять положень для регулювання 
(важіль гальма) або три положення (важіль зчеплення). 
Налаштування можна виконати за допомогою 
регулювального гвинта, і таким чином адаптувати 
мотоцикл до індивідуальних вимог. Високоякісний 
набір деталей з брендуванням Option 719 підвищує 
цінність мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Кришки розширювальних бачків  Option 719 Classic 
підкреслюють елегантний дизайн своїм сріблястим 
зовнішнім виглядом вигляд. Фрезерована кришка з 
анодованого алюмінію має напис "Option 719". Разом 
з іншими спеціальними частинами Option 719 
створюється ексклюзивний ефект кастомізації.
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ДИЗАЙН

КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ OPTION 719 CLASSIC 

ПРОБКА МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ ГОРЛОВИНИ 
OPTION 719 CLASSIC 

ПЕРЕДНЯ КРИШКА ДВИГУНА OPTION 719 CLASSIC

Кришки циліндрів Classic з ексклюзивного комплекту 
Option 719 підкреслюють елегантний дизайн своїм 
сріблястим виглядом. Високоякісні фрезеровані кришки з 
анодованого алюмінію привертають увагу до опозитного 
двигуна. Ексклюзивні спеціальні деталі мають напис 
"Option 719" і підкреслюють якісні риси мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Кришка двигуна Option 719 Classic підкреслює 
елегантний дизайн своїм сріблястим виглядом. 
Високоякісна фрезерована кришка з анодованого 
алюмінію з написом "Option 719". Разом з іншими 
спеціальними частинами Option 719 створюється 
ексклюзивний ефект кастомізації.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ХРОМОВАНИЙ ВИПУСКНИЙ КОЛЕКТОР

Хромований випускний колектор додатково покращує 
зовнішній вигляд мотоцикла. Цей елегантний колектор 
можна комбінувати зі стандартним глушником або 
спортивним глушником HP.

ХРОМОВАНИЙ ЗАДНІЙ ГЛУШНИК 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Високоякісний хромований задній глушник чудово 
гармонує з іншими хромованими елементами мотоцикла.
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ВОДІЙСЬКЕ ТА ПАСАЖИРСЬКЕ СИДІННЯ

Сидіння водія чорного кольору на 20 мм вище і пропонує особливо високим водіям помітно кращий комфорт під час 
їзди. Це чорне сидіння водія на 20 мм нижче, ніж у стандартній версії, полегшує посадку та висадку, а також доступ до 
землі. Сидіння водія класичного чорного кольору з можливістю регулювання має ту саму висоту, що і стандартне. 
Водійські та пасажирські сидіння також доступні з функцією підігріву.

2  Низьке водійське сидіння, чорне

3   Водійське сидіння, чорне 4  Пасажирське сидіння, чорне

1  Високе водійське сидіння, чорне

ВІТРОВЕ СКЛО

Будучи вищим і ширшим, комфортне вітрове скло забезпечує максимальний захист від вітру і негоди, а також 
підвищений комфорт для водія та пасажира. Стійке до подряпин покриття забезпечує тривалу безперешкодну 
видимість.

Маючи розміри 681 мм, низьке вітрове скло коротше за стандартне вітрове скло та надає байку спортивний вид.

1  Комфортне вітрове скло 2  Низьке вітрове скло

Високе водійське сидіння з 
підігрівом, чорне, (не показане)

Низьке водійське сидіння з 
підігрівом, чорне, (не показане)

Водійське сидіння з підігрівом, 
чорне, (не показане)
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АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ PRO ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА

Асистент перемикання передач Pro дозволяє підвищувати 
та понижувати передачу практично у всіх діапазонах 
навантаження та частоти обертання двигуна без керування 
зчепленням. Таким чином, асистент забезпечує помітно 
скорочений час перемикання, звільнює руку від зчеплення, 
що означає більше комфорту, динаміки та задоволення від 
їзди.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ РЕЖИМАМИ РУХУ PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Режими руху Pro з трьома додатковими режимами RACE 
Pro та різними допоміжними системами відкривають 
водіям цілий світ гоночних характеристик.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КРУЇЗ-КОНТРОЛЕМ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Електронний круїз-контроль можна активувати на 
швидкості від 30 км/год. Він підтримує постійну швидкість 
руху та дозволяє насолоджуватися довшими відрізками 
автомагістралі у розслабленому стилі. Функцію можна 
вимкнути за допомогою гальмування, а обрана швидкість 
автоматично приймається після натискання кнопки 
Resume.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ ДОПОМОГИ 
ПРИ СТАРТІ НА СХИЛІ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система допомоги при старті на схилі (HSC) може бути 
дооснащена за допомогою коду активації. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський 
центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

Стійка центральна підніжка забезпечує безпечну стійку для 
мотоцикла навіть на схилах і надає переваги, наприклад, під 
час заправки, монтажу кофрів і центральних кофрів або 
перевірки тиску в шинах. Мотоцикл також займає менше 
місця під час стоянки у вертикальному положенні.
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НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить 
планування маршруту максимально простим. Система з флеш-
пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає правильні 
вказівки, а водонепроникний дисплей завжди гарно видно 
навіть під прямими сонячними променями завдяки фільтру з 
круговою поляризацією. Екран з високою роздільною 
здатністю надає всю необхідну інформацію і гарантує, що ви 
зможете побачити повну картину, необхідну в будь-якій 
ситуації. Численні додаткові функції роблять планування та 
подорожі захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно 
до ваших особистих переваг і отримуйте задоволення від 
водіння звивистими та тихими шляхами. Водій також може 
попередньо налаштувати маршрут руху, щоб уникнути певних 
доріг, наприклад, автомагістралей. У невідомій місцевості 
опція "Round Trip" є хорошим вибором, оскільки вона точно 
направить водія в кінці поїздки назад до початкової точки. 
З'єднання Bluetooth з комунікаційною системою BMW Motorrad 
і додатковий застосунок Smartphone Link забезпечують 
мультимедіа на ходу: навігаційні оголошення, телефонні 
дзвінки та потокова передача музики, а також отримання 
прогнозів погоди або інформації про затори – запросто. 
Підготовка до навігації додає додаткові функції, такі як "My 
Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує 
альтернативний варіант керування. Вибирайте попередньо 
встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в курсі 
останніх подій завдяки безкоштовному довічному оновленню 
мап.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Доступний тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до 
навігації.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Аудіосистема з функцією радіо має інтерфейси для MP3-
плеєра, iPod і USB-накопичувача. Керування здійснюється за 
допомогою мультиконтролера на кермі або на панелі 
керування радіо. Станція, поточна музична доріжка або 
обрана гучність відображаються на інформаційному екрані.

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ DAB+  
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ ЗАХИСТ КРИШОК ЦИЛІНДРІВ

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
ДЕННИМИ ХОДОВИМИ ВОГНЯМИ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Потужні додаткові світлодіодні фари 
забезпечують необхідний огляд в 
умовах поганої видимості.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. Додаткові фари схвалені для 
використання в якості протитуманних фар і можуть 
використовуватися тільки в поганих погодних 
умовах. Діють правила дорожнього руху для 
конкретної країни.

Захист циліндрів з нержавіючої сталі 
забезпечує відмінне зберігання 
циліндрів, запобігаючи появі подряпин 
і пошкоджень від каміння. Він ідеально 
підходить до мотоцикла, оснащений 
великим гумовим упором, а також 
оптимально підкреслює конструкцію 
та контури опозитного двигуна.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В ШИНАХ
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма 
функціями може бути довстановлено 
шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про 
поточний тиск у шинах і попереджає 
водія про втрату тиску на ранній стадії. 
Відповідні повідомлення та інструкції 
надаються бортовим комп'ютером на 
кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система охоронної сигналізації 
реагує на зміни положення та вібрації 
звуковими та світловими сигналами. 
Завдяки цьому перехожі швидко 
отримують попередження. Охоронна 
система автоматично активується 
після вимкнення запалювання.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для 
ринків країн. Встановлення та/або підключення 
в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 

БЕЗПЕКА

ЗАПОБІЖНИЙ ГВИНТ ДЛЯ ПРОБКИ 
МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ ГОРЛОВИНИ

Запобіжний гвинт для пробки 
мастилозаливної горловини 
замикається спеціальним ключем 
Allen®, що запобігає крадіжці 
пробки. У той самий час, він 
запобігає несанкціонованому 
доступу та забрудненню мастила 
сторонніми речовинами. На 
високоякісному алюмінієвому замку 
є напис BMW Boxer.

Запобіжний гвинт для пробки 
мастилозаливної горловини, 
чорний (не показаний, НОВЕ)
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ДОДАТКОВА РОЗЕТКА

Електронні пристрої можуть бути підключені до бортової 
мережі через розетку 12 В. Одним із прикладів цього є 
зарядний пристрій BMW USB, який можна використовувати 
для заряджання та експлуатації мобільних телефонів і 
MP3-плеєрів з відповідним інтерфейсом під час їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ТА ТЕХНІКА



108 K 1600 GT 
ДЕТАЛІ HP / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP 

Спортивний глушник HP з титановим покриттям забезпечує 
вражаюче насичений звук і явне визнання гоночного 
характеру як візуально, так і акустично. Високоякісна 
двотрубна Slip-On модель веде до трьох вихлопних труб з 
кожного боку та забезпечує зниження ваги прибл. на 4,3 кг 
порівняно зі стандартною моделлю.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW K 1600 GT

ДЕТАЛІ HP
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ТА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД УДАРІВ ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ

Відповідна внутрішня сумка для туристичного кофра дозволяє організувати багаж, полегшує завантаження та 
розвантаження. Ручка для перенесення та плечовий ремінь полегшують доступ до сумки та її транспортування. 
Практичні деталі включають в себе зовнішню кишеню та тристоронню застібку блискавку.

Система захисту від ударів виготовлена з міцного пластику, захищає верх, низ і бічні частини кофра від 
подряпин і пошкоджень. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

2 Система захисту від ударів для туристичних кофрів

ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР

Цей високоякісний туристичний центральний кофр зі спинкою та повною 
комплектацією пропонує 49 літрів місця для зберігання. 

Інформацію про обмеження швидкості 
та навантаження див. в інструкції.

1 Внутрішня сумка для туристичних кофрів

2  Туристичний центральний кофр, 
    49 л, Blue Planet

3  Туристичний центральний кофр,  
49 л, Glacier Silver Metallic 

1  Туристичний центральний кофр,  
49 л, Black Storm Metallic

4  Туристичний центральний кофр,  
49 л, Sparkling Storm Metallic

5  Туристичний центральний  
кофр, 49 л, Stardust Metallic



110 K 1600 GT 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ / ДИЗАЙН

2   Спинка для туристичного   
центрального кофра,
темно-коричнева

1  Спинка для туристичного 
центрального кофра, 
коричнева

ДОДАТКОВИЙ СТОП-СИГНАЛ 
ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

РЕЧОВИЙ ВІДСІК ДЛЯ 
ТУРИСТИЧНОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ 
ТУРИСТИЧНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОФРА

Відповідна внутрішня сумка для 
туристичного центрального кофра 
організовує багаж, полегшує 
завантаження та розвантаження.

Прозорий світлодіодний додатковий 
стоп-сигнал підвищує пасивну безпеку 
та ідеально вписується в існуючу 
декоративну вставку на кришці 
центрального кофра.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Практичне рішення для документів, 
канцелярських товарів або навіть 
планшета: зручний речовий відсік 
закріплений на кришці центрального 
кофра за допомогою чотирьох 
швидкоз'ємних кріпильних елементів 
і допомагає впорядкувати речі, 
забезпечуючи швидкий доступ до 
всього, що важливо для поїздки.

СПИНКА ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Розслаблення у дорозі навіть на довгих ділянках: завдяки зручній спинці у 
коричневому або темно-коричневому кольорах пасажир може насолоджуватися 
підвищеним комфортом як у коротких, так і в тривалих поїздках. Крім того, 
колір подушки гармонує з сидінням Option 719 і допомагає пасажиру 
розслабитися та ще інтенсивніше зануритися в атмосферу поїздки.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad.

СУМКА НА БАК

Водонепроникний основний відсік 
сумки на бак з можливістю збільшення 
з 10 до 12 л має невелике прозоре 
вікно з тримачем для мобільних 
телефонів. Також сумка має дві 
зовнішні кишені та одну внутрішню 
кишеню для надійного зберігання 
дрібних предметів. З ручкою для 
перенесення і знімним плечовим 
ременем.

Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції.

ЗАХИСНА ПЛІВКА ДЛЯ 
ТУРИСТИЧНОГО КОФРА 
(НЕ ПОКАЗАНА)

Самоклеюча та прозора плівка захищає 
верх і бічні частини кофрів, а також 
запобігає появі непривабливих 
подряпин.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

РЕЧОВІ ВІДСІКИ

Практичні відсіки для зберігання речей спереду на бічних частинах мотоцикла 
забезпечують ще більший комфорт.

Недоступні у поєднанні з передніми платформами для ніг. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

2  Речовий відсік, правий1  Речовий відсік, лівий

КОВАНІ КОЛЕСА OPTION 719 CLASSIC 

Високоякісне коване колесо Classic з ексклюзивної 
програми Option 719 висувається на перший план 
завдяки різнобічному глянцевому фрезеруванню.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad.

ДИЗАЙН

2  Коване колесо Option 719 Classic, заднє

1  Коване колесо Option 719 Classic, переднє

СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ

Безпечне паркування після заходу сонця: світлодіодне 
підсвічування в нижній частині освітлює зону під байком і 
полегшує пошук відповідного місця для стоянки в темряві. 
Крім того, злізати з байка те керувати підніжками тепер ще  
безпечніше. Навіть невеликі предмети, такі як ключі або 
монети, легше знайти.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.    
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
Доступне тільки в поєднанні з опцією 417 (центральний замок).



112 K 1600 GT 
ДИЗАЙН / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

3  Хромовані смуги для кофрів 4  Хромоване оздоблення кришки туристичного кофра

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ

Ви самі вибираєте зовнішній вигляд: ці елегантні високоякісні хромовані деталі можна комбінувати на свій розсуд, 
надаючи вашому BMW K 1600 GT унікальний стиль.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1  Хромоване оздоблення вітрового скла 2  Хромований обтічник
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ЦІЛІСНЕ СИДІННЯ

Більш широке цілісне сидіння з декоративною строчкою 
має щедру набивку та забезпечує чудовий комфорт як 
для водія, так і для пасажира під час подорожі. 
Доступні три варіанти сидіння за висотою - 750, 780 і 
810 мм - також можуть бути з підігрівом.

Низьке цілісне сидіння
(не показане)
Висота сидіння: 750 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1720 мм

Цілісне сидіння
Висота сидіння: 780 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1770 мм

Високе цілісне сидіння
(не показане)
Висота сидіння: 810 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1830 мм

РЕГУЛЬОВАНЕ ЗА ВИСОТОЮ ВОДІЙСЬКЕ СИДІННЯ

Сидіння водія можна відрегулювати за висотою в двох 
положеннях відповідно до індивідуальних вимог. Це 
підвищує зручність сидіння для людей будь-якого 
зросту та дозволяє проїхати ще більше безтурботних 
кілометрів навіть у далеких поїздках.

Регульоване за висотою водійське сидіння, низьке
(не показане)
Висота сидіння: 780 мм/800 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1775 мм/1810 мм

Регульоване за висотою водійське сидіння
Висота сидіння: 810 мм/830 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1830 мм/1870 мм



114 K 1600 GT 
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

ВІТРОВЕ СКЛО

Вітрове скло GT підкреслює динамічний зовнішній вигляд мотоцикла і забезпечує хороший захист від вітру та 
негоди.

Стійке до подряпин комфортне вітрове скло вище, ніж стандартне вітрове скло, і забезпечує максимальний захист 
від вітру та негоди для водія та пасажира.

Низьке вітрове скло надає байку спортивний вигляд і забезпечує хороший захист від вітру та негоди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

2  Комфортне вітрове скло1  Вітрове скло GT 3  Низьке вітрове скло

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ДОПОМОГИ ПРИ 
СТАРТІ НА СХИЛІ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система допомоги при старті на 
схилі (HSC) може бути дооснащена за 
допомогою коду активації

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
АСИСТЕНТОМ ПЕРЕМИКАННЯ 
ПЕРЕДАЧ PRO (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Shift Assistant Pro дозволяє легко 
перемикати передачі вгору та вниз 
без увімкнення зчеплення.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КРУЇЗ-
КОНТРОЛЕМ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Електронний круїз-контроль можна 
активувати на швидкості від 30 км/
год. Він підтримує постійну швидкість 
руху та дозволяє насолоджуватися 
довшими відрізками автомагістралі у 
розслабленому стилі. Функцію можна 
вимкнути за допомогою гальмування, 
а обрана швидкість автоматично 
приймається після натискання кнопки 
Resume.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Navigator VI пропонує великий вибір не тільки любителям 
подорожей. Система робить планування маршруту максимально 
простим і пропонує безліч додаткових функцій, які роблять кожну 
поїздку захоплюючою. З водонепроникного 5-дюймового 
сенсорного екрану можна легко читати навіть під прямими 
сонячними променями, він гарантує, що ви зможете побачити 
повну картину, необхідну в будь-якій ситуації.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Доступний тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до навігації.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Аудіосистема з функцією радіо має інтерфейси для MP3-плеєра, 
iPod і USB-накопичувача. Керування здійснюється за допомогою 
мультиконтролера на кермі або на панелі керування радіо.Станція, 
поточна музична доріжка або обрана гучність відображаються на 
інформаційному екрані.

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ
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БЕЗПЕКА / ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ЗАХИСТ ДЛЯ НІГ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

РОЗЕТКА

Електронні пристрої можуть бути підключені до бортової мережі через розетку 
12 В. Одним із прикладів цього є зарядний пристрій BMW USB, який можна 
використовувати для заряджання та експлуатації мобільних телефонів і MP3-
плеєрів з відповідним інтерфейсом під час їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

БЕЗПЕКА

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ 

Потужні додаткові світлодіодні фари в компактному алюмінієвому корпусі 
забезпечують кращу видимість і оглядовість навіть у тумані, під час дощу 
або снігопаду. У той самий час їхнє біле світло забезпечує диференційоване 
освітлення проїжджої частини. Світлодіодна технологія забезпечує роботу 
практично без зносу.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ДУГА ЗАХИСТУ ДВИГУНА

Міцна двокомпонентна дуга захисту 
двигуна виготовлена з нержавіючої 
сталі з матовою обробкою шротом. 
Вона захищає корпус двигуна від 
серйозних ударів та ідеально 
поєднується зі стильним профілем 
BMW K 1600 GT.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система охоронної сигналізації 
реагує на зміни положення та 
вібрації звуковими та світловими 
сигналами.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для 
ринків країн.  Встановлення та/або підключення 
в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В ШИНАХ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма 
функціями може бути довстановлено 
шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про 
поточний тиск у шинах і попереджає 
водія про втрату тиску на ранній стадії. 
Відповідні повідомлення та інструкції 
надаються бортовим комп'ютером на 
кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.



118 K 1600 GTL 
ДЕТАЛІ HP / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP 

Спортивний глушник HP з титановим покриттям 
забезпечує вражаюче насичений звук і явне визнання 
гоночного характеру як візуально, так і акустично. 
Високоякісна двотрубна Slip-On модель веде до трьох 
вихлопних труб з кожного боку та забезпечує зниження 
ваги прибл. на 4,3 кг порівняно зі стандартною моделлю.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW K 1600 GTL

ДЕТАЛІ HP
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ 

Відповідна внутрішня сумка для туристичного кофра 
дозволяє організувати багаж, полегшує завантаження та 
розвантаження. Ручка для перенесення та плечовий 
ремінь полегшують доступ до сумки та її транспор-
тування. Практичні деталі включають в себе зовнішню 
кишеню та тристоронню застібку блискавку.

РЕЧОВІ ВІДСІКИ

Практичні відсіки для зберігання речей спереду на бічних частинах мотоцикла 
забезпечують ще більший комфорт.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

2   Речовий відсік, правий1   Речовий відсік, лівий

ДОДАТКОВИЙ СТОП-СИГНАЛ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Прозорий світлодіодний додатковий стоп-сигнал 
підвищує пасивну безпеку та ідеально вписується в 
існуючу декоративну вставку на кришці центрального 
кофра.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.



120 K 1600 GTL 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ / ДИЗАЙН

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД УДАРІВ ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ 
КОФРІВ

Система захисту від ударів для туристичного кофра 
виготовлена з міцного пластику і забезпечує ефективний 
захист від подряпин та інших пошкоджень.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

РЕЧОВИЙ ВІДСІК ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Практичне рішення для документів, канцелярських 
товарів або навіть планшета: зручний речовий відсік 
закріплений на кришці центрального кофра 
замдопомогою чотирьох швидкоз'ємних кріпильних 
елементів і допомагає впорядкувати речі, забезпечуючи 
швидкий доступ до всього, що важливо для поїздки.

ЗАХИСНА ПЛІВКА ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО КОФРА 
(НЕ ПОКАЗАНА)

Самоклеюча та прозора плівка захищає верх і 
бічні частини кофрів, а також запобігає появі 
непривабливих подряпин.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Відповідна внутрішня сумка для туристичного 
центрального кофра організовує багаж, полегшує 
завантаження та розвантаження.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

КОВАНІ КОЛЕСА OPTION 719 CLASSIC

Високоякісне коване колесо Classic з ексклюзивної програми Option 719 являє собою елегантний двоколірний дизайн 
із всебічним фрезеруванням. Спеціальна обробка поверхні з деталізованими контурами фрезерування та дизайн з 
дев'ятьма спицями надають туристичним байкам м'який і особливо цінний зовнішній вигляд.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДИЗАЙН

2  Коване колесо Option 719 Classic, заднє1  Коване колесо Option 719 Classic, переднє



122 K 1600 GTL 
ДИЗАЙН / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ

Ви самі вибираєте зовнішній вигляд: ці елегантні високоякісні хромовані деталі можна комбінувати на свій розсуд, 
надаючи вашому BMW K 1600 GTL унікальний стиль.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1    Хромоване оздоблення кофра 2    Хромовані смуга для кофра

5   Хромований дефлектор4    Хромоване оздоблення кришки
центрального кофра

6  Хромований обтічник

7    Хромоване оздоблення вітрового
    скла

3  Хромовані накладки на дзеркала
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ВІТРОВЕ СКЛО

Вітрове скло GT підкреслює динамічний зовнішній вигляд мотоцикла і забезпечує хороший захист від вітру та 
негоди.

Стійке до подряпин комфортне вітрове скло вище, ніж стандартне вітрове скло, і забезпечує максимальний захист 
від вітру та негоди для водія та пасажира.

Низьке вітрове скло надає байку спортивний вигляд і забезпечує хороший захист від вітру та негоди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

2  Комфортне вітрове скло1  Вітрове скло GT 3  Низьке вітрове скло

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ

Безпечне паркування після заходу сонця: світлодіодне 
підсвічування в нижній частині освітлює зону під байком і 
полегшує пошук відповідного місця для стоянки в темряві. 
Крім того, злізати з байка те керувати підніжками тепер ще 
безпечніше. Навіть невеликі предмети, такі як ключі або 
монети, легше знайти.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.    
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
Доступне тільки в поєднанні з опцією 417 (центральний замок).
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ЦІЛІСНЕ СИДІННЯ

Більш широке цілісне сидіння з декоративною строчкою 
має щедру набивку та забезпечує чудовий комфорт як 
для водія, так і для пасажира під час подорожі. Доступні 
три варіанти сидіння за висотою - 750, 780 і 810 мм - 
також можуть бути з підігрівом.

Низьке цілісне сидіння
(не показане)
Висота сидіння: 750 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1720 мм

Цілісне сидіння
Висота сидіння: 780 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1770 мм

Високе цілісне сидіння
(не показане)
Висота сидіння: 810 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1830 мм

РЕГУЛЬОВАНЕ ЗА ВИСОТОЮ ВОДІЙСЬКЕ СИДІННЯ

Сидіння водія можна відрегулювати за висотою в двох 
положеннях відповідно до індивідуальних вимог. Це 
підвищує зручність сидіння для людей будь-якого 
зросту та дозволяє проїхати ще більше безтурботних 
кілометрів навіть у далеких поїздках.

Регульоване за висотою водійське сидіння
Висота сидіння: 810 мм/830 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1830 мм/1870 мм

Регульоване за висотою водійське сидіння, низьке 
(не показане)
Висота сидіння: 780 мм/800 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1775 мм/1810 мм

ПІДЛОКІТНИКИ ДЛЯ ПАСАЖИРА

М'які підлокітники для пасажира забезпечують комфорт під час поїздки, їх легко скласти для комфортної посадки на 
байк. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

2  Комплект накладок для  
    підлокітників, коричневий

1   Підлокітники для пасажира 3    Комплект накладок 
для підлокітників, 
темно-коричневий
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ НІГ ПАСАЖИРА

Високоякісні платформи для ніг викувані з високоміцного 
алюмінієвого сплаву та мають нековзну гумову поверхню. 
Вони надзвичайно міцні та пропонують пасажиру особливо 
велику площу контакту -155x102 мм. Гарантія комфортної 
їзди, особливо в далеких поїздках з пасажиром.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ДОПОМОГИ ПРИ СТАРТІ 
НА СХИЛІ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система допомоги при старті на схилі 
(HSC) може бути дооснащена за 
допомогою коду активації. Водієві 
просто не обійтися без зручної 
системи допомоги. Система HSC 
полегшує зупинку та початок руху на 
схилах і пропонує цінну підтримку, 
особливо коли байк повністю 
завантажений.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
АСИСТЕНТОМ ПЕРЕМИКАННЯ 
ПЕРЕДАЧ PRO (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвищувати та понижувати 
передачу практично у всіх діапазонах 
навантаження та частоти обертання 
двигуна без керування зчепленням. 
Таким чином, асистент забезпечує 
помітно скорочений час перемикання, 
звільнює руку від зчеплення, що 
означає більше комфорту, динаміки та 
задоволення від їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КРУЇЗ-
КОНТРОЛЕМ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Електронний круїз-контроль можна 
активувати на швидкості від 30 км/
год. Він підтримує постійну швидкість 
руху та дозволяє насолоджуватися 
довшими відрізками автомагістралі у 
розслабленому стилі. Функцію можна 
вимкнути за допомогою гальмування, 
а обрана швидкість автоматично 
приймається після натискання кнопки 
Resume.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний Navigator VI робить планування маршруту 
максимально простим. Система з флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" 
сенсорним екраном завжди дає правильні вказівки, а 
водонепроникний дисплей завжди гарно видно навіть під прямими 
сонячними променями завдяки фільтру з круговою поляризацією. 
Екран з високою роздільною здатністю надає всю необхідну 
інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну картину, 
необхідну в будь-якій ситуації. Численні додаткові функції роблять 
планування та подорожі захоплюючими. Плануйте свої маршрути 
відповідно до ваших особистих переваг і отримуйте задоволення 
від водіння звивистими та тихими шляхами. Водій також може 
попередньо налаштувати маршрут руху, щоб уникнути певних 
доріг, наприклад, автомагістралей. У невідомій місцевості опція 
"Round Trip" є хорошим вибором, оскільки вона точно направить 
водія в кінці поїздки назад до початкової точки. З'єднання 
Bluetooth з комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий 
застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа на ходу: 
навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та потокова передача 
музики, а також отримання прогнозів погоди або інформації про 
затори – запросто. Підготовка до навігації додає додаткові 
функції, такі як "My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі 
пропонує альтернативний варіант керування. Вибирайте 
попередньо встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в 
курсі останніх подій завдяки безкоштовному довічному оновленню 
мап.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Доступний тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до навігації.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Аудіосистема з функцією радіо має інтерфейси для MP3-плеєра, iPod і USB-накопичувача. Керування здійснюється за 
допомогою мультиконтролера на кермі або на панелі керування радіо. Станція, поточна музична доріжка або обрана 
гучність відображаються на інформаційному екрані.

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

БЕЗПЕКА

ДУГА ЗАХИСТУ ДВИГУНА

Міцна двокомпонентна дуга захисту 
двигуна виготовлена з нержавіючої 
сталі з матовою обробкою шротом. 
Вона захищає корпус двигуна від 
серйозних ударів та ідеально 
поєднується зі стильним профілем 
BMW K 1600 GTL.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система охоронної сигналізації 
реагує на зміни положення та 
вібрації звуковими та світловими 
сигналами.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків 
країн.  Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В ШИНАХ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма 
функціями може бути довстановлено 
шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про 
поточний тиск у шинах і попереджає 
водія про втрату тиску на ранній стадії. 
Відповідні повідомлення та інструкції 
надаються бортовим комп'ютером на 
кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ 

Потужні додаткові світлодіодні 
фари в компактному алюмінієвому 
корпусі забезпечують кращу 
видимість і оглядовість навіть у 
тумані, під час дощу або снігопаду. 
У той самий час їхнє біле світло 
забезпечує диференційоване 
освітлення проїжджої частини. 
Світлодіодна технологія забезпечує 
роботу практично без зносу.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ / ДИЗАЙН

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW K 1600 B

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

РЕЧОВІ ВІДСІКИ (НЕ ПОКАЗАНІ)

Практичні відсіки для зберігання 
речей спереду на бічних частинах 
мотоцикла забезпечують ще 
більший комфорт.Також доступні в 
якості опції.

Недоступні у поєднанні з передніми 
платформами для ніг. 
Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД УДАРІВ 
ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ

Система захисту від ударів для 
туристичного кофра виготовлена 
з міцного пластику і забезпечує 
ефективний захист від подряпин 
та інших пошкоджень.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ 
ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ 

Ці міцні внутрішні сумки полегшують 
завантаження і розвантаження кофрів 
або центрального кофра. Вони 
спеціально призначені для кофрів, а 
зовнішні кишені з натуральною шкірою 
з боків ідеально підходять для дрібних 
предметів. Призначена для лівого або 
правого кофра. З плечовим ременем.
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КОВАНІ КОЛЕСА OPTION 719 CLASSIC

Високоякісне коване колесо Classic з ексклюзивної програми Option 719 являє собою елегантний двоколірний 
дизайн із всебічним фрезеруванням. Спеціальна обробка поверхні з деталізованими контурами фрезерування та 
дизайн з дев'ятьма спицями надають туристичним байкам м'який і особливо цінний зовнішній вигляд.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДИЗАЙН

2  Коване колесо Option 719 Classic, заднє1  Коване колесо Option 719 Classic, переднє

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ

Ви самі вибираєте зовнішній вигляд: ці елегантні високоякісні хромовані деталі можна комбінувати на свій розсуд, 
надаючи вашому BMW K 1600 B унікальний стиль. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1     Хромоване оздоблення кофра 3     Хромований дефлектор

4     Хромований обтічник 5      Хромоване оздоблення
     вітрового скла

2  Хромовані накладки на дзеркала
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ЕРГОНОМІКА 
ТА КОМФОРТ

СИДІННЯ

Миттєво привабливе сидіння з декоративною строчкою та всіма 
необхідними подушками забезпечує винятковий комфорт як для 
водія, так і для пасажира під час подорожі. Доступні три варіанти 
за висотою. Всі сидіння встановлюються з підігрівом. Доступне 
низьке або надвисоке сидіння, також у якості опції.

Низьке сидіння
Висота сидіння: 750 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1720 мм

Високе сидіння
(не показане)
Висота сидіння: 780 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1770 мм

Надвисоке сидіння
(не показане)
Висота сидіння: 810 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1830 мм

ВІТРОВЕ СКЛО

Стійке до подряпин комфортне вітрове скло вище, ніж стандартне вітрове скло, і забезпечує максимальний 
захист від вітру та негоди для водія та пасажира.

Низьке вітрове скло надає байку спортивний вигляд і забезпечує хороший захист від вітру та негоди.

Коротке тоноване вітрове скло має стійке до подряпин покриття. Воно пропонує відмінний захист від вітру для 
водія та виглядає дуже спортивно завдяки своєму темному відтінку.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

1  Комфортне вітрове скло 3  Низьке вітрове скло, тоноване2  Низьке вітрове скло
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ НІГ ПАСАЖИРА

Високоякісні платформи для ніг 
викувані з високоміцного 
алюмінієвого сплаву та мають 
нековзну гумову поверхню. Вони 
надзвичайно міцні та пропонують 
пасажиру особливо велику площу 
контакту - 155x102 мм. Гарантія 
комфортної їзди, особливо в 
далеких поїздках з пасажиром.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

ПЕРЕДНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ НІГ

Ці зручні підніжки забезпечують 
водієві більше розслаблене 
положення для ніг. Також доступні 
в якості опції.

СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ В 
НИЖНІЙ ЧАСТИНІ

Безпечне паркування після заходу сонця: 
світлодіодне підсвічування в нижній 
частині освітлює зону під байком і 
полегшує пошук відповідного місця для 
стоянки в темряві. Крім того, злізати з 
байка те керувати підніжками тепер ще 
безпечніше. Навіть невеликі предмети, 
такі як ключі або монети, легше знайти.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків 
країн.   
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ АСИСТЕНТОМ 
ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ PRO (НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Асистент перемикання передач Pro дозволяє підвищувати 
та понижувати передачу практично у всіх діапазонах 
навантаження та частоти обертання двигуна без 
керування зчепленням. Таким чином, асистент забезпечує 
помітно скорочений час перемикання, звільнює руку від 
зчеплення, що означає більше комфорту, динаміки та 
задоволення від їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КРУЇЗ-КОНТРОЛЕМ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Електронний круїз-контроль можна активувати на 
швидкості від 30 км/год. Він підтримує постійну 
швидкість руху та дозволяє насолоджуватися довшими 
відрізками автомагістралі у розслабленому стилі. Функцію 
можна вимкнути за допомогою гальмування, а обрана 
швидкість автоматично приймається після натискання 
кнопки Resume.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА (НЕ ПОКАЗАНА)

Центральна підніжка дозволяє безпечно паркувати 
мотоцикл у будь-якому місці. У такому випадку він 
займає менше місця. Також доступна в якості опції.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ЗАХИСТ КАРКАСА НИЖНЬОЇ 
БАЛКИ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)



132 K 1600 B 
НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний Navigator VI робить планування 
маршруту максимально простим. Система з флеш-
пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає 
правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди 
гарно видно навіть під прямими сонячними променями 
завдяки фільтру з круговою поляризацією. Екран з 
високою роздільною здатністю надає всю необхідну 
інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну 
картину, необхідну в будь-якій ситуації. Численні 
додаткові функції роблять планування та подорожі 
захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно до 
ваших особистих переваг і отримуйте задоволення від 
водіння звивистими та тихими шляхами. Водій також 
може попередньо налаштувати маршрут руху, щоб 
уникнути певних доріг, наприклад, автомагістралей. У 
невідомій місцевості опція "Round Trip" є хорошим 
вибором, оскільки вона точно направить водія в кінці 
поїздки назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth з 
комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий 
застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа на 
ходу: навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та 
потокова передача музики, а також отримання прогнозів 
погоди або інформації про затори – запросто. 
Підготовка до навігації додає додаткові функції, такі як 
"My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує 
альтернативний варіант керування. Вибирайте 
попередньо встановлені картографічні дані, і ви завжди 
будете в курсі останніх подій завдяки безкоштовному 
довічному оновленню мап.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Доступний тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: 
підготовка до навігації.

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Аудіосистема з функцією радіо має інтерфейси для MP3-плеєра, iPod і USB-накопичувача. Керування здійснюється за 
допомогою мультиконтролера на кермі або на панелі керування радіо. Станція, поточна музична доріжка або обрана 
гучність відображаються на інформаційному екрані.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

БЕЗПЕКА

ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ

Потужні додаткові світлодіодні фари в компактному 
алюмінієвому корпусі забезпечують кращу видимість і 
оглядовість навіть у тумані, під час дощу або снігопаду. У 
той самий час їхнє біле світло забезпечує диференційоване 
освітлення проїжджої частини. Світлодіодна технологія 
забезпечує роботу практично без зносу.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ДУГИ ЗАХИСТУ ДВИГУНА

Міцна двокомпонентна захисна дуга двигуна 
виготовлена з нержавіючої сталі з матовою обробкою 
шротом. Вона захищає кришку двигуна від серйозних 
ударів та ідеально поєднується зі стильним профілем 
BMW K 1600 B.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система охоронної сигналізації реагує на зміни 
положення та вібрації звуковими та світловими 
сигналами.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В 
ШИНАХ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма функціями може бути 
довстановлено шляхом додавання блоку керування. TPC 
надає достовірну інформацію про поточний тиск у шинах і 
попереджає водія про втрату тиску на ранній стадії. 
Відповідні повідомлення та інструкції надаються бортовим 
комп'ютером на кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ / ДИЗАЙН

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW K 1600 GA

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ/ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Ці міцні внутрішні сумки полегшують завантаження і розвантаження кофрів або центрального кофра. Вони 
спеціально призначені для кофрів, а зовнішні кишені з натуральною шкірою з боків ідеально підходять для 
дрібних предметів. Сумка для туристичних кофрів призначена для лівого або правого кофра. Зі знімним 
плечовим ременем.

1  Внутрішня сумка для туристичних кофрів  2   Внутрішня сумка для центрального кофра
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД УДАРІВ ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ 
КОФРІВ

Система захисту від ударів для туристичного кофра 
виготовлена з міцного пластику і забезпечує ефективний 
захист від подряпин та інших пошкоджень.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОВАНІ КОЛЕСА OPTION 719 CLASSIC 

Високоякісне коване колесо Classic з ексклюзивної програми Option 719 являє собою елегантний двоколірний 
дизайн із всебічним фрезеруванням. Спеціальна обробка поверхні з деталізованими контурами фрезерування 
та дизайн з дев'ятьма спицями надають туристичним байкам м'який і особливо цінний зовнішній вигляд.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДИЗАЙН

2  Коване колесо Option 719 Classic , заднє1  Коване колесо Option 719 Classic, переднє

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ДИЗАЙН / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ

Ви самі вибираєте зовнішній вигляд: ці елегантні високоякісні хромовані деталі можна комбінувати на свій 
розсуд, надаючи вашому BMW K 1600 Grand America унікальний стиль. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

2  Хромоване оздоблення кофра

5 Хромований дефлектор

1  Хромований обтічник 3  Хромовані накладки на дзеркала

4   Хромоване оздоблення кришки
   центрального кофра
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ВІТРОВЕ СКЛО

Стійке до подряпин комфортне вітрове скло є вищим за стандартне вітрове скло. Воно забезпечує 
максимальний захист від вітру та негоди для водія та пасажира.

Коротке тоноване вітрове скло має стійке до подряпин покриття. Воно пропонує відмінний захист від вітру для 
водія та виглядає дуже спортивно завдяки своєму темному відтінку.

Низьке вітрове скло, прозоре 
(не показане)

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

1  Комфортне вітрове скло 2   Низьке вітрове скло, тоноване

СИДІННЯ

Миттєво привабливе сидіння з декоративною строчкою 
та всіма необхідними подушками забезпечує винятковий 
комфорт як для водія, так і для пасажира під час 
подорожі. Доступні три варіанти за висотою. Всі сидіння 
встановлюються з підігрівом. Доступне низьке або 
надвисоке сидіння, також у якості опції.

Низьке сидіння
Висота сидіння: 750 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1720 мм

Високе сидіння
(не показане)
Висота сидіння: 780 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1770 мм

Надвисоке сидіння
(не показане)
Висота сидіння: 810 мм,  
довжина за внутрішнім швом штанів: 1830 мм



138 K 1600 GA 
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ 

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ НІГ ПАСАЖИРА

Високоякісні платформи для ніг 
викувані з високоміцного 
алюмінієвого сплаву та мають 
нековзну гумову поверхню. Вони 
надзвичайно міцні та пропонують 
пасажиру особливо велику площу 
контакту - 155x102 мм. Гарантія 
комфортної їзди, особливо в 
далеких поїздках з пасажиром.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
АСИСТЕНТОМ ПЕРЕМИКАННЯ 
ПЕРЕДАЧ PRO (НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвищувати та понижувати 
передачу практично у всіх діапазонах 
навантаження та частоти обертання 
двигуна без керування зчепленням. 
Таким чином, асистент забезпечує 
помітно скорочений час перемикання, 
звільнює руку від зчеплення, що 
означає більше комфорту, динаміки 
та задоволення від їзди.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ В 
НИЖНІЙ ЧАСТИНІ

Безпечне паркування після заходу 
сонця: світлодіодне підсвічування в 
нижній частині освітлює зону під 
байком і полегшує пошук відповідного 
місця для стоянки в темряві. Крім того, 
злізати з байка те керувати підніжками 
тепер ще безпечніше. Навіть невеликі 
предмети, такі як ключі або монети, 
легше знайти.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків 
країн. Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА 
(НЕ ПОКАЗАНА)

Центральна підніжка дозволяє 
безпечно паркувати мотоцикл у 
будь-якому місці. У такому випадку 
він займає менше місця. Також 
доступна в якості опції.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМФОРТНІ ПІДЛОКІТНИКИ ДЛЯ 
ПАСАЖИРА

М'які підлокітники для пасажира 
забезпечують комфорт під час 
поїздки, їх легко скласти для 
комфортної посадки на байк. 

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

Багатофункціональний Navigator VI робить планування 
маршруту максимально простим. Система з флеш-
пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає 
правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди 
гарно видно навіть під прямими сонячними променями 
завдяки фільтру з круговою поляризацією. Екран з 
високою роздільною здатністю надає всю необхідну 
інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну 
картину, необхідну в будь-якій ситуації. Численні 
додаткові функції роблять планування та подорожі 
захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно до 
ваших особистих переваг і отримуйте задоволення від 
водіння звивистими та тихими шляхами. Водій також 
може попередньо налаштувати маршрут руху, щоб 
уникнути певних доріг, наприклад, автомагістралей. У 
невідомій місцевості опція "Round Trip" є хорошим 
вибором, оскільки вона точно направить водія в кінці 
поїздки назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth з 
комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий 
застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа на 
ходу: навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та 
потокова передача музики, а також отримання прогнозів 
погоди або інформації про затори – запросто. 
Підготовка до навігації додає додаткові функції, такі як 
"My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує 
альтернативний варіант керування. Вибирайте 
попередньо встановлені картографічні дані, і ви завжди 
будете в курсі останніх подій завдяки безкоштовному 
довічному оновленню мап.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Доступний тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: 
підготовка до навігації.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному 
представництві BMW Motorrad.



K 1600 GA 
БЕЗПЕКА

БЕЗПЕКА

ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ

Потужні додаткові світлодіодні фари в компактному 
алюмінієвому корпусі забезпечують кращу видимість і 
оглядовість навіть у тумані, під час дощу або снігопаду. У 
той самий час їхнє біле світло забезпечує диференційоване 
освітлення проїжджої частини. Світлодіодна технологія 
забезпечує роботу практично без зносу.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В 
ШИНАХ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма функціями може бути 
довстановлено шляхом додавання блоку керування. TPC 
надає достовірну інформацію про поточний тиск у шинах і 
попереджає водія про втрату тиску на ранній стадії. 
Відповідні повідомлення та інструкції надаються бортовим 
комп'ютером на кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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ROADSTER
143

БУДЬТЕ 
ЗАВЖДИ 

ПОПЕРЕДУ. 

G 310 R 144 S 1000 R 164
Моделі 0D52, 0D62

F 900 R  152 R 1250 R 174



144 G 310 R 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW G 310 R

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 30 Л 

Водонепроникний пластиковий центральний кофр об'ємом 30 літрів пропонує достатньо місця для 
шолома. Кришка, доступна у кольорах Black Storm Metallic, Light White та Racing Red, і шарніри з м'яким 
закриттям, які дозволяють акуратно опускати кришку, підкреслюють високу якість.

Тільки в поєднанні з багажною полицею та відповідною зовнішньою оболонкою. 
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com. 

1  Black Storm Metallic 2        Light    White 3    Racing    Red
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ЛЕГКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 29 Л 

Легкий центральний кофр об'ємом 
29 літрів має достатньо місця для 
шолома, а також він підходить як 
для щоденних, так і для коротких 
поїздок. Чорний пластиковий 
центральний кофр закривається, має 
великий відбивач на задній стороні 
та значок BMW на кришці. 
Максимальне навантаження складає 
3 кг.

Тільки в поєднанні з багажною полицею. 
Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ КОФРА СУМКА НА БАК, 13 – 20 Л

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Відповідна внутрішня сумка для 
центрального кофра організовує 
багаж, полегшує завантаження та 
розвантаження. Ручка для 
перенесення та плечовий ремінь 
полегшують доступ до сумки та її 
транспортування. Практичні деталі 
включають в себе зовнішню кишеню 
та тристоронню застібку блискавку.

Сумка на бак з міцного поліестеру 
пропонує безліч продуманих 
деталей і в разі необхідності може 
бути збільшена від 13 до 20 літрів. 
Більше простору є в кишені для 
карти і двох зовнішніх кишенях. 
Продумана конструкція застібки 
гарантує надійне кріплення і 
надзвичайно практичне поводження.

До міцної багажної полиці, 
виготовленої зі шліфованого алюмінію 
з порошковим покриттям, можна 
прикріпити центральний кофр або 
інші предмети багажу.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі 
покажчики повороту переконують своїм тонким дизайном 
і сучасними технологіями освітлення. Вони реагують 
набагато швидше, ніж лампи розжарювання, і практично 
не зношуються. Це забезпечує явну перевагу у безпеці 
дорожнього руху.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.   
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

G 310 R 
ДИЗАЙН / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ДИЗАЙН

2 Комплект декоративних наліпок Wolf1 Комплект декоративних наліпок Street

КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНИХ НАЛІПОК

Декоративний комплект наліпок "Street" ідеально підходить для мотоцикла та гарантує привабливий, унікальний 
зовнішній вигляд. Динамічні лінії жовтого, червоного та синього кольорів створюють сучасний дизайн стрітрейсера 
та підкреслюють спортивний характер машини. Крім того, колісні диски контрастного кольору гарантують 
привернення уваги. 

Декоративний набір наклейок "Wolf" ідеально підходить для мотоцикла та створює привабливий, унікальний вигляд. 
Лінії в жовтому, червоному та синьому кольорах створюють мотив вовка, ще більш підкреслюючи динамічний дизайн 
мотоцикла. Крім того, колісні диски контрастного кольору забезпечують багато уваги.
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

1 Регульований важіль
   ручного гальма  

2  Регульований важіль
    зчеплення

ВИСОКЕ СИДІННЯ НИЗЬКЕ СИДІННЯ

Високе сидіння має висоту сидіння 850 мм. Це 
означає, що навіть високі водії насолоджуються 
зручним кутом нахилу коліна та розслабленим і 
зручним положенням сидіння, яке допомагає 
запобігти втомлюваності.

Високе сидіння
Висота сидіння: 850 мм

РЕГУЛЬОВАНІ ВАЖЕЛІ РУЧНОГО ГАЛЬМА/ЗЧЕПЛЕННЯ

Ергономічно оптимізовані важелі ручного гальма та 
зчеплення мають чотири позиції регулювання, що 
дозволяє легко досягти бажаної ширини керма. 
Двоколірний вигляд з чорним порошковим покриттям 
і хромованим механізмом регулювання підкреслює 
індивідуальність мотоцикла.

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З ПІДІГРІВОМ

Теплі руки, незважаючи на більш низькі температури: це 
забезпечується ручками з триступінчатим електричним 
підігрівом. Вони підвищують не тільки комфорт, але і 
безпеку, тому що теплі руки та більше відчуттів у пальцях 
просто покращують контроль над мотоциклом. На 
додаток до етапів підігріву 1 і 2 у водія є можливість 
активувати автоматичне регулювання за зовнішньою 
температурою. Керування здійснюється за допомогою 
багатофункціонального перемикача на правій рукоятці 
керма, який також може бути дооснащений. 

Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський 
центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Це низьке сидіння на 15 мм нижче, ніж у стандартній 
версії, полегшує посадку та висадку, а також дозволяє 
легко дістатися до землі. Багато водіїв відчувають себе 
в більшій безпеці завдяки зменшеній висоті сидіння, 
оскільки вони можуть легше маневрувати та керувати 
своїм мотоциклом. Високоякісний матеріал поверхні 
чорного кольору входить до стандартного оснащення. 

Низьке сидіння
Висота сидіння: 820 мм

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.



148     G 310 R 
НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА

НАВІГАЦІЯ ТА  
КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить планування 
маршруту максимально простим. Система з флеш-пам'яттю 16 ГБ і 
5" сенсорним екраном завжди дає правильні вказівки, а 
водонепроникний дисплей завжди гарно видно навіть під прямими 
сонячними променями завдяки фільтру з круговою поляризацією. 
Екран з високою роздільною здатністю надає всю необхідну 
інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну картину, 
необхідну в будь-якій ситуації. Численні додаткові функції роблять 
планування та подорожі захоплюючими. Плануйте свої маршрути 
відповідно до ваших особистих переваг і отримуйте задоволення 
від водіння звивистими та тихими шляхами. Водій також може 
попередньо налаштувати маршрут руху, щоб уникнути певних 
доріг, наприклад, автомагістралей. У невідомій місцевості опція 
"Round Trip" є хорошим вибором, оскільки вона точно направить 
водія в кінці поїздки назад до початкової точки. З'єднання 
Bluetooth з комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий 
застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа на ходу: 
навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та потокова передача 
музики, а також отримання прогнозів погоди або інформації про 
затори – запросто. Підготовка до навігації додає додаткові 
функції, такі як "My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі 
пропонує альтернативний варіант керування. Вибирайте 
попередньо встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в 
курсі останніх подій завдяки безкоштовному довічному оновленню 
мап.

Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський центр BMW 
Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна 
інформація та онлайн-інформація, також можуть 
використовуватися під час руху. Завдяки зручній функції 
заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до 
роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних систем BMW Motorrad.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Захист рук, виготовлений з ударостійкого та стійкого до 
ультрафіолету пластика та адаптований за аеродинамікою, 
захищає елементи керування від гілок і каміння при їзді 
бездоріжжям. На дорозі захист від вітру та негоди, 
пропонований протекторами, також вражає: руки та пальці 
довше залишаються сухими та теплими навіть за низьких 
температур.

Міцні захисні дуги двигуна, виконані з полірованої 
нержавіючої сталі, надійно захищають байк від 
пошкоджень, не обмежуючи свободу водія у нахилі 
мотоцикла. Міцна конструкція труби витримає навіть 
сильні удари та запобігатиме серйозним пошкодженням 
при падінні на бездоріжжі та на асфальті.

Можлива комбінація як зі стандартним спойлером 
двигуна, так і з алюмінієвою протиударною пластиною.

БЕЗПЕКА

ЗАХИСТ РУК

АЛЮМІНІЄВА ПРОТИУДАРНА ПЛАСТИНА

Надійний і легкий алюмінієвий захист двигуна 
ефективно захищає нижню частину мотоцикла від 
кам'яних крихт і пошкоджень, наприклад, при спуску. 
Він ширший і довший за стандартний захисту двигуна. 
Його елегантний дизайн підкреслює якісний характер 
байка.
(Показана модель: G 310 GS)

ДУГА ЗАХИСТУ ДВИГУНА

ЗАХИСТ ВІД БРИЗОК
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Крило для заднього колеса із захистом від бризок 
захищає задню частину автомобіля від бруду як на 
мокрій дорозі, так і на бездоріжжі, наприклад, при їзді  
грязьовими калюжами. Воно довше захищає від бруду 
задній ліхтар і номерний знак, а також встановлений 
центральний кофр та інші предмети багажу.



150

Електронні пристрої можуть бути підключені до бортової 
мережі через розетку 12 В. Одним із прикладів цього є 
зарядний пристрій BMW USB, який можна використовувати 
для заряджання та експлуатації мобільних телефонів і 
MP3-плеєрів з відповідним інтерфейсом під час їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

G 310 R 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

РОЗЕТКА



152 F 900 R 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW F 900 R

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 30 Л

Цей водонепроникний пластиковий кофр з пофарбованою кришкою та об'ємом 30 літрів пропонує високу якість 
виготовлення та достатньо місця для шолома.

Кришка зовнішньої оболонки центрального кофра, Asphalt Metallic Matt
(не показана)

Тільки в поєднанні з багажною полицею та відповідною зовнішньою оболонкою. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com. 

3  Кришка зовнішньої оболонки
    центрального кофра, Racing Red  

2  Кришка зовнішньої оболонки
    центрального кофра, Light White 

1   Кришка зовнішньої оболонки
    центрального кофра, 
    Black Storm Metallic
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

СПИНКА ДЛЯ МАЛОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Завдяки зручній спинці для малого центрального 
кофра, пасажир може насолоджуватися підвищеним 
комфортом як у коротких, так і в тривалих поїздках.

Відповідна внутрішня сумка для центрального кофра 
організовує багаж, полегшує завантаження та розвантаження. 
Ручка для перенесення та плечовий ремінь полегшують 
доступ до сумки та її транспортування. Практичні деталі 
включають в себе зовнішню кишеню та тристоронню застібку 
блискавку.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ

Центральний кофр або інші 
предмети багажу можна легко 
та надійно прикріпити до 
міцної багажної полиці, 
виготовленої зі шліфованого 
алюмінію з порошковим 
покриттям. Так як багажна 
полиця має безвібраційну 
встановлено, характеристики 
їзди помітно покращуються зі 
встановленим центральним 
кофром, особливо на високих 
швидкостях.

Сумка на бак, виготовлена з 
міцного поліестеру, пропонує 
безліч "розумних" деталей. Її об'єм 
може бути збільшено з 11 до 16 
літрів у разі необхідності. Більше 
простору є в кишені для мапи та 
зовнішніх кишенях. Розумний 
дизайн застібки ременя гарантує 
надійне утримання та надзвичайно 
функціональне поводження.

Мала міцна сумка на бак з кріпленням 
на ремені - ідеальний компаньйон для 
коротких поїздок. Основне відділення з 
водонепроникною знімною підкладкою, 
канал для кабелю, об'єм для зберігання 
5,5 літрів, ручка для перенесення та 
знімний ремінь через плече - це зручні 
функції, які відповідають усім вимогам.

ВЕЛИКА СУМКА НА БАК МАЛА СУМКА НА БАК

1  М'які  кофри

М'ЯКИЙ КОФР

Високоякісний м'який кофр з міцного поліестеру переконує практичними деталями та об'ємом зберігання 20 літрів. Такі 
особливості, як водонепроникна підкладка, застібка-блискавка з усіх боків, ручка для перенесення та швидкознімна 
застібка для легкого монтажу на мотоциклі, забезпечують надійне утримання та практичне поводження.

Міцне кріплення дозволяє легко та надійно встановити м'який кофр. Навіть якщо кофр не встановлено, на мотоциклі 
складно помітити це чорне кріплення.

2 Кріплення для м'яких кофрів
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КРІПИЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ СУМКИ НА БАК
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Сумка на бак BMW Motorrad може бути швидко та надійно прикріплена до мотоцикла за допомогою 
кріпильних елементів для конкретної моделі. Двокомпонентне кріплення монтується на передній і задній 
частині мотоцикла за допомогою ремінця або гвинтового з'єднання.
Сумка на бак повинна бути встановлена та закріплена тільки застібками.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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СКЛАДАНІ ВАЖЕЛІ ЗЧЕПЛЕННЯ ТА ГАЛЬМА ЗАХИСТ ВАЖЕЛІВ ЗЧЕПЛЕННЯ ТА
РУЧНОГО ГАЛЬМА

Важіль ручного гальма можна регулювати в п'яти 
положеннях для кращого діапазону хватки. Завдяки 
механізму складання, є визначений момент складання.

Важіль зчеплення можна відрегулювати в трьох 
положеннях для кращого діапазону хватки. Завдяки 
механізму складання, є визначений момент складання.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Захист важелів зчеплення та ручного гальма робить чітку 
заяву про безкомпромісну спортивність на дорозі. Вигнуті 
дуги з алюмінію та пластика захищають важелі зчеплення 
та ручного гальма на кермі від ненавмисного ввімкнення 
через контакт з іншим транспортним засобом або 
пошкодження байка в разі його падіння.

ДЗЕРКАЛА OPTION 719 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ РЕГУЛЬОВАНІ ПІДНІЖКИ ВОДІЯ

Дзеркала Option 719 сріблястого кольору виготовлені 
з фрезерованого алюмінію та підкреслюють якісний 
характер байка. Конструкція з низьким рівнем вібрації 
та аеродинамічна форма забезпечують чудову 
оглядовість. Привабливий дизайн створює сильний 
ефект індивідуалізації.

Підніжка водія з чорного анодованого алюмінію поєднує в 
собі динамічний зовнішній вигляд, ергономічність і 
спортивність на вищому рівні. Завдяки ребристій поверхні 
та триступеневому регулюванню висоти, вона забезпечує 
додаткову підтримку і оптимальне керування мотоциклом.

ДИЗАЙН

F 900 R  
ДИЗАЙН
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СПОЙЛЕР ДВИГУНА

Елегантний трисекційний спойлер двигуна, виготовлений з ударостійкого та стійкого до ультрафіолету 
пластика, забезпечує індивідуальний спортивний вигляд. Бічні частини, пофарбовані у кольори Granite Grey 
Metallic, San Marino Blue Metallic і Racing Red, створюють яскравий візуальний акцент.

Очікуване надходження: з 3 кварталу 2020 року.

ЗАГЛУШКА СИДІННЯ ПАСАЖИРА

Стильна заглушка сидіння пасажира вміло підкреслює спортивний і динамічний вигляд мотоцикла. Виготовлена 
з ударостійкого та стійкого до ультрафіолетового випромінювання пластику, вона може бути легко встановлена 
за допомогою тросів у режимі "plug-and-play", забезпечуючи спортивний зовнішній вигляд при їзді поодинці.

1  Спойлер двигуна,  
Granite Grey Metallic

1 Заглушка сидіння 

2  Спойлер двигуна, San Marino 
Blue Metallic

2  Заглушка сидіння  
пасажира, Black 
Storm Metallic

3  Спойлер двигуна, 
    Racing Red

3  Заглушка сидіння  
пасажира, San Marino 
Blue Metallic

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

пасажира, Hockenheim 
Silver Metallic
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ВІТРОВЕ СКЛО

Тоноване вітрове скло Pure у вигляді декоративної панелі кокпіта підкреслює спортивний вигляд мотоцикла.

Високе вітрове скло з покриттям, стійким до подряпин, вище і ширше за стандартну версію, і, отже, пропонує 
помітно поліпшений захист від вітру та негоди, а також більший загальний комфорт під час поїздки. Особливо 
на швидких відрізках автомагістралі високе вітрове скло забезпечує полегшення для верхньої частини тіла, а 
також забезпечує більш розслаблені та невтомлювальні кілометри.

1 Вітрове скло Pure 2 Високе вітрове скло

F 900 R  
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

НИЗЬКЕ СИДІННЯ

Низьке сидіння полегшує посадку та висадку, а також 
покращує доступ до землі. Багато водіїв відчувають 
себе в більшій безпеці завдяки зменшеній висоті 
сидіння, оскільки вони можуть легше маневрувати та 
керувати своїм мотоциклом. Ергономіка низького 
сидіння розрахована на тривалі поїздки. Високоякісний 
матеріал поверхні чорного кольору входить до 
стандартної комплектації.

ВИСОКЕ СИДІННЯ 

Високе сидіння має висоту 835 мм завдяки 
додатковій оббивці. Це означає, що навіть високі 
водії насолоджуються зручним кутом нахилу коліна, а 
також розслабленим і зручним положенням, яке 
допомагає запобігти втомі навіть у далеких поїздках.

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА

Стійка центральна підніжка 
забезпечує безпечну стійку для 
мотоцикла навіть на схилах і надає 
переваги, наприклад, під час 
заправки, монтажу кофрів і 
центральних кофрів або перевірки 
тиску в шинах. Мотоцикл також 
займає менше місця під час стоянки 
у вертикальному положенні.

ВИСОКЕ КЕРМО

Високий кермо на 27 мм вище за 
стандартне, забезпечує більш 
вертикальне положення сидячи. 
У результаті загальне поліпшення 
ергономіки покращує враження 
від їзди та зменшує втому. Водій 
просто відчуває себе безпечніше 
на мотоциклі.

ЗАНИЖЕННЯ ПІДВІСКИ
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Зміни у ходовій частини, викликані 
пониженою підвіскою, зменшують 
висоту мотоцикла та висоту сидіння. 
Це означає, що навіть невисокі водії 
можуть насолоджуватися 
поліпшеною стійкістю та краще 
контролювати свій мотоцикл при 
маневруванні.

КОМЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ РУЧКАМИ 
ТА ПЕРЕМИКАЧАМИ З ПІДІГРІВОМ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Вашим рукам тепер не буде холодно: 
це забезпечується ручками з 
електропідігрівом і багатоступеневим 
керуванням. Вони підвищують 
комфорт і водночас підвищують 
безпеку, оскільки завдяки теплим 
рукам та посиленому відчуттю у 
пальцях водій просто краще 
контролює мотоцикл – як у холодні 
дні, так і під час їзди під дощем.

Для отримання докладної інформації зверніться в 
авторизований дилерський центр BMW Motorrad 
або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com. 
Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ 
ПЕРЕДАЧ PRO (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвищувати та понижувати 
передачу практично у всіх 
діапазонах навантаження та частоти 
обертання двигуна без керування 
зчепленням. Таким чином, асистент 
забезпечує помітно скорочений час 
перемикання, звільнює руку від 
зчеплення, що означає більше 
комфорту, динаміки та задоволення 
від їзди.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КРУЇЗ-КОНТРОЛЕМ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Електронний круїз-контроль можна 
активувати на швидкості від 30 км/
год. Він підтримує постійну швидкість 
руху та дозволяє насолоджуватися 
довшими відрізками автомагістралі у 
розслабленому стилі. Функцію можна 
вимкнути за допомогою гальмування, 
а обрана швидкість автоматично 
приймається після натискання кнопки 
Resume.
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НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує безпечне та 
захищене місце для вашого смартфона. Це означає, що такі корисні 
функції, як навігаційна інформація та онлайн-інформація, також 
можуть використовуватися під час руху. Завдяки зручній функції 
заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до роботи під час 
тривалих подорожей на мотоциклі.

Функціональний кронштейн тримача для смартфона BMW Motorrad 
надійно закріплений на затискному блоці керма або на трубі керма. 
Це гарантує, що він може бути розташований в прямому полі зору 
водія. Крім того, кронштейн ідеально доповнює зону кокпіта. BMW 
Motorrad Navigator також можна прикріпити до кронштейну.
(не показаний)

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad. Недоступний 
в поєднанні з підготовкою до навігації або подовжувачем керма. Встановлення та/або 
підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad.

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить 
планування маршруту максимально простим. Система з флеш-
пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає правильні 
вказівки, а водонепроникний дисплей завжди гарно видно навіть 
під прямими сонячними променями завдяки фільтру з круговою 
поляризацією. Екран з високою роздільною здатністю надає всю 
необхідну інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну 
картину, необхідну в будь-якій ситуації. Численні додаткові 
функції роблять планування та подорожі захоплюючими. 
Плануйте свої маршрути відповідно до ваших особистих переваг 
і отримуйте задоволення від водіння звивистими та тихими 
шляхами. У невідомій місцевості опція "Round Trip" є хорошим 
вибором, оскільки вона точно направить водія в кінці поїздки 
назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth з комунікаційною 
системою BMW Motorrad і додатковий застосунок Smartphone 
Link забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні оголошення, 
телефонні дзвінки та потокова передача музики, а також 
отримання прогнозів погоди або інформації про затори – 
запросто. Підготовка до навігації додає додаткові функції, такі 
як "My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує 
альтернативний варіант керування. Вибирайте попередньо 
встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в курсі 
останніх подій завдяки безкоштовному довічному оновленню 
мап.

Кронштейн для навігаційних пристроїв BMW Motorrad 
(не показаний)

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до навігації. 
Недоступний в поєднанні з тримачем для смартфона або подовжувачем керма.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

F 900 R 
НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

БЕЗПЕКА

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система охоронної сигналізації 
реагує на зміни положення та 
вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі 
швидко отримують попередження. 
Охоронна система автоматично 
активується після вимкнення 
запалювання.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для 
ринків країн. Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В ШИНАХ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма 
функціями може бути довстановлено 
шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про 
поточний тиск у шинах і попереджає 
водія про втрату тиску на ранній стадії. 
Відповідні повідомлення та інструкції 
надаються бортовим комп'ютером на 
кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ABS PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-ДЮЙМОВОГО 
TFT-ДИСПЛЕЯ

Захисне скло надійно захищає 6,5-дюймовий 
TFT-дисплей від бруду, каміння та інших 
пошкоджень. Гартоване скло має антиблікову 
поверхню, тому читати інформацію з TFT-
дисплея буде так само легко. З написом BMW 
Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
РЕЖИМАМИ РУХУ PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Режими руху Pro можуть бути 
дооснащені за допомогою коду 
активації. Адже водіям мотоциклів не 
обійтися без сучасних засобів безпеки. 
Дооснащення можливе з режимами 
руху Pro, Pro з DTC або Pro з ABS Pro.

Для отримання докладної інформації зверніться в 
авторизований дилерський центр BMW Motorrad 
або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.Тільки в поєднанні з системою 
курсової стійкості DTC.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ЗНИЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ 
35 КВТ / 48 К.С. 
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Дооснащення зниженням потужності 
до 35 кВт (48 к.с.) є привабливим 
варіантом для водіїв-початківців. 
Коли справа доходить до задоволення 
і відчуттів від їзди, то це саме те, що 
потрібно. За бажанням двигуну можна  
повернути повну потужність пізніше. 
Зниження потужності здійснюється за 
допомогою коду активації.
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ДЕТАЛІ HP

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW S 1000 R

ДЕТАЛІ HP

ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ HP І ПАСАЖИРСЬКІ ПІДНІЖКИ HP

Система підніжок HP для водія має безліч варіантів регулювання та пропонує ергономічні якості, а також 
максимальну варіативність. Високоякісні фрезеровані деталі, виготовлені з анодованого алюмінію, можуть бути 
адаптовані до спортивного стилю їзди або різного зросту і, таким чином, забезпечують ще кращий контроль, 
наприклад, у нахиленому положенні.

Підніжки HP для пасажирів виготовлені з анодованого алюмінієвого сплаву та надають байку більш спортивний 
зовнішній вигляд.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 

2 Пасажирські підніжки HP1 Водійські підніжки HP 3 Пасажирські підніжки HP, чорні
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ 
PRO 

Забезпечує плавне прискорення без 
використання важеля зчеплення - у 
10 разів швидше, ніж звичайні 
перемикання передач. 

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. 

ЗАХИСТ ДЛЯ ВАЖЕЛІВ ЗЧЕПЛЕННЯ 
ТА ГАЛЬМА HP 

Ці протектори важелів необхідні на 
гоночному треку та демонструють 
гоночний родовід байка на дорогах 
загального користування. 

Захист важеля зчеплення HP доступний тільки в 
поєднанні з важелем зчеплення HP.

КОВАНІ КОЛЕСА HP 

Переднє чорне анодоване коване колесо HP пропонує поліпшені 
характеристики керованості та підвіски завдяки своїй полегшеній конструкції. 
Воно важить приблизно на 2 кг менше за стандартне колесо, що особливо 
помітно у швидких S-подібних поворотах.

Заднє чорне коване колесо HP є легшим за стандартне колесо, зберігаючи при 
цьому оптимальну стійкість. Менша маса сприяє чутливості амортизаційної 
стійки та помітно покращує характеристики керованості.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

ПРОТЕКТОРИ ДВИГУНА HP. 

Алюмінієві протектори двигуна з пластиковими слайдерами забезпечують 
додатковий захист вашого двигуна.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

1  Коване колесо HP, переднє

1 Протектор двигуна HP, лівий

2 Коване колесо HP, заднє

2 Протектор двигуна HP, правий
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1  Складаний важіль гальма HP 2 Складаний важіль зчеплення HP

S 1000 R 
ДЕТАЛІ HP

ПРОТЕКТОРИ ВІСІ HP

Протектори осей HP, виготовлені зі 
зносостійкого пластика, захищають 
вилку та маятник від подряпин у разі 
падіння або перекидання байка. 

Інструкції з монтажу можна отримати в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

СКЛАДАНІ ВАЖЕЛІ ЗЧЕПЛЕННЯ ТА ГАЛЬMА HP

Виготовлені з корозійно-стійкого анодованого алюмінію, фрезеровані з 
ЧПК важелі гальма та зчеплення HP є стильними та практичними. Легко 
регульована, щоб забезпечити найбільш відповідне положення для 
кожного водія, вбудована конструкція складання також знижує ризик 
вигину або поломки у разі аварії.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. 
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КАРБОНОВІ BOLT-ON ДЕТАЛІ HP

Видатна потужність дається з цими bolt-on деталями. Вони елегантні, ексклюзивні та довговічні; кожна з них - 
окремий шедевр. І якщо вам потрібна досконалість, ви зірвали тут джекпот, тому що вони зроблені з карбону, 
гранично легкого матеріалу. Неперевершене поєднання стильного зовнішнього вигляду та технічних знань.

Інструкції з монтажу можна отримати в офіційному представництві BMW Motorrad.

6 Показана модель: BMW S 1000 XR

1 Карбонове заднє крило HP 2 Карбонове переднє крило HP

4 Кожух повітряного фільтра HP

3 Облицювання паливного бака HP

5 Карбоновий захист шестерні HP 6 Карбоновий захист ланцюга HP

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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КОРИСНЕ ОБЛАДНАННЯ (ДЛЯ ГОНОЧНОГО ТРЕКУ ТА ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ)

КАРБОНОВИЙ ЩИТОК HP

Високоякісний карбоновий вітровий 
щиток HP демонструє спортивність 
своїм зовнішнім виглядом. Він 
покритий стійким до ультрафіолету 
глянцевим лаком і тому є особливо 
стійким до ударів. Високоякісна 
карбонова конструкція також робить 
вітровий щиток дуже легким і, таким 
чином, зменшує загальну вагу 
мотоцикла.

КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШОК HP

Комплект заглушок HP пропонує 
заглушки замість дзеркал, 
покажчиків повороту та тримача 
номерного знака, зняті під час 
використання на гоночному треку.

Тільки для гоночного треку (не допускаються 
на дорогах загального користування).

ТЕПЛОЗАХИСНИЙ ЕКРАН ДЛЯ 
СПОЙЛЕРА ДВИГУНА (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Теплозахисний екран для спойлерів 
двигуна з обох боків запобігає 
термічному пошкодженню від 
титанової вихлопної системи.

Для одночасного встановлення спойлера двигуна 
та титанової вихлопної системи HP.

S 1000 R 
ДЕТАЛІ HP / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

1 Грілки шин HP 2 Натягувач ланцюга HP

3 Водійське сидіння HP 4 Кріплення HP для монтажного стенда
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ЗАДНЯ СУМКА

СУМКА НА ПАСАЖИРСЬКЕ СИДІННЯ

БІЧНІ СУМКИ

13-літрова сумка на бак виготовлена з 
міцного поліестеру з поліуретановим 
покриттям, має водонепроникне 
основне відділення та ремінець для 
кріплення. Водовідштовхувальна 
зовнішня кишеня забезпечує 
додатковий простір для зберігання. 
Ручка для перенесення та знімний 
ремінь через плече - ще одна 
практична особливість.
Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції.

Бічні сумки, виготовлені з міцного 
поліестеру, пропонують близько 10 
літрів простору для зберігання з 
кожного боку, яке можна розширити 
до 16 літрів. Тристороння кругова 
блискавка забезпечує хорошу 
доступність. До комплекту постачання 
входять дві водонепроникні знімні 
внутрішні сумки. Система Quick-Lock 
забезпечує швидке встановлення.
Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції.

Міцна сумка з водонепроникними 
основним відділенням і зовнішніми 
кишенями об'ємом від 25 до 32 
літрів. М'яка ручка для перенесення 
і плечовий ремінь полегшують 
транспортування. Сумка ідеально 
підходить для сидіння пасажира та 
надійно закріплена за допомогою 
3-х точкових натяжних ременів.

Недоступна у поєднанні з комфортним  
сидінням або заглушкою сидіння пасажира. 
Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції.

Водонепроникна сумка на сидінні 
пасажира, виготовлена з міцного 
поліестеру, пропонує 2,5 літри 
простору для зберігання, яке може 
бути збільшена до 5,5 літрів - саме те, 
що підходить для одноденної поїздки. 
Тристороння кругова блискавка 
забезпечує хорошу доступність. 

Недоступна у поєднанні із заглушкою сидіння 
пасажира. Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції.

СУМКА НА БАК

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ  

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі 
покажчики повороту переконують своїм тонким дизайном 
і сучасними технологіями освітлення. Вони реагують 
набагато швидше, ніж лампи розжарювання, і практично 
не зношуються. Це забезпечує явну перевагу у безпеці 
дорожнього руху.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.   
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad

S 1000 R 
ДИЗАЙН / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ДИЗАЙН

1 Спойлер двигуна, Black Storm Met.     2 Спойлер двигуна, Light White 3 Спойлер двигуна, Racing Red

ПЛАСТИКОВИЙ СПОЙЛЕР ДВИГУНА У КОЛІР МОТОЦИКЛА

Підкреслює яскравий дизайн BMW S 1000 R і надає йому ще більш спортивний 
вигляд. Доступні кольори: Light White, Black Storm Metallic і Racing Red.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad

ПЛАСТИКОВА ЗАГЛУШКА ПАСАЖИРСЬКОГО СИДІННЯ

Абсолютно необхідна для водіїв-одинаків - заглушка, 
яка встановлюється на місце пасажирського сидіння. 
Заглушка з чорною спинкою підкреслює спортивний 
стиль і чудово доповнює зовнішній вигляд супербайка.

Доступні кольори: Light White, Black Storm Metallic і 
Racing Red (не показані).

Недоступна в поєднанні із задньою сумкою або сумкою на сидіння 
пасажира.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

1 Комфортне сидіння 2 Комфортне заднє сидіння  

КОМФОРТНЕ СИДІННЯ ТА КОМФОРТНЕ ПАСАЖИРСЬКЕ СИДІННЯ

Ширше за стандартну версію, вражаюче 
комфортне сидіння ідеально підходить 
для тривалих поїздок. 

Комфортне пасажирське сидіння дуже 
м'яке, воно ширше за стандартну 
версію, що значно підвищує комфорт 
пасажирів.

Комфортне сидіння
Висота сидіння: 840 мм
Довжина за внутрішнім 
швом штанів: 1865 мм

2 
Недоступне в поєднанні із 
задньою сумкою. 

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З 
ПІДІГРІВОМ (НЕ ПОКАЗАНІ)

Тримайте руки в теплі при більш 
низьких температурах за допомогою 
ручок з підігрівом (регулювання за 2 
налаштуваннями). Також доступні в 
якості опціонального обладнання.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad

СПОРТИВНЕ ВІТРОВЕ СКЛО, 
ТОНОВАНЕ

Спортивне вітрове скло має стійке 
до подряпин покриття і забезпечує 
відмінний захист від вітру та дощу.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків 
країн. Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ 
ПЕРЕДАЧ PRO (НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвіщувати та понижувати 
передачу практично у всіх 
діапазонах навантаження та частоти 
обертання двигуна без керування 
зчепленням. Таким чином, асистент 
забезпечує помітно скорочений час 
перемикання,  звільнює руку від 
зчеплення, що означає більше 
комфорту, динаміки та задоволення 
від їзди.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
РЕЖИМАМИ РУХУ PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Режими руху Pro можуть бути дооснащені 
за допомогою коду активації. Адже 
водіям мотоциклів не обійтися без 
сучасних засобів безпеки. Дооснащення 
можливе режимами руху Pro з системою 
курсової стійкості (DTC) або режимами 
руху Pro з сумісною системою ABS Pro.

Для отримання докладної інформації зверніться в 
авторизований дилерський центр BMW Motorrad або 
відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad. Тільки в поєднані із системою курсової 
стійкості (DTC).



172

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator 
робить планування маршруту максимально 
простим. Система з флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" 
сенсорним екраном завжди дає правильні вказівки, 
а водонепроникний дисплей завжди гарно видно 
навіть під прямими сонячними променями завдяки 
фільтру з круговою поляризацією. Екран з високою 
роздільною здатністю надає всю необхідну 
інформацію і гарантує, що ви зможете побачити 
повну картину, необхідну в будь-якій ситуації. 
Численні додаткові функції роблять планування та 
подорожі захоплюючими. Плануйте свої маршрути 
відповідно до ваших особистих переваг і 
отримуйте задоволення від водіння звивистими та 
тихими шляхами. Водій також може попередньо 
налаштувати маршрут руху, щоб уникнути певних 
доріг, наприклад, автомагістралей. У невідомій 
місцевості опція "Round Trip" є хорошим вибором, 
оскільки вона точно направить водія в кінці поїздки 
назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth з 
комунікаційною системою BMW Motorrad і 
додатковий застосунок Smartphone Link 
забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні 
оголошення, телефонні дзвінки та потокова 
передача музики, а також отримання прогнозів 
погоди або інформації про затори – запросто. 
Підготовка до навігації додає додаткові функції, 
такі як "My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі 
пропонує альтернативний варіант керування. 
Вибирайте попередньо встановлені картографічні 
дані, і ви завжди будете в курсі останніх подій 
завдяки безкоштовному довічному оновленню мап.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Доступний тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка 
до навігації

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad 
забезпечує безпечне та захищене місце для вашого 
смартфона. Це означає, що такі корисні функції, як 
навігаційна інформація та онлайн-інформація, також 
можуть використовуватися під час руху. Завдяки 
зручній функції заряджання, ваш смартфон також 
завжди готовий до роботи під час тривалих 
подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних систем BMW Motorrad.

S 1000 R 
НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad

БЕЗПЕКА

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

У разі несанкціонованого переміщення або сильного 
удару, система видає звукові та світлові сигнали за 
допомогою сирени й аварійної сигналізації. 

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad

КОД АКТИВАЦІЇ ДЛЯ DTC 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

DTC (система курсової стійкості) забезпечує більшу 
стійкість при русі та контролює прослизання колеса навіть 
при нахилі у поворотах, щоб запобігти пробуксовуванню 
заднього колеса. Залежно від режиму руху DTC допускає 
більше або менше ковзання і, таким чином, гарантує 
максимальну безпеку та динаміку руху на різних 
маршрутах.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ ABS PRO
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський 
центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com. 
Тільки в поєднані із системою курсової стійкості (DTC). 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad
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ДЕТАЛІ HP

АКСЕСУАРИ ДЛЯ  
BMW R 1250 R

ДЕТАЛІ HP

Спортивний глушник HP з титановим покриттям 
забезпечує вражаючий, насичений звук і явне визнання 
гоночного характеру як візуально, так і акустично. 
Високоякісна Slip-On модель забезпечує зниження 
ваги прибл. на 0,8 кг порівняно зі стандартною 
моделлю завдяки своїй полегшеній конструкції.

Фрезеровані на верстатах з ЧПК ручні важелі з 
анодованого алюмінію поєднують у собі 
функціональність і естетику. Ширина рукоятки може 
регулюватися у п'яти положеннях (важіль гальма) або 
трьох положеннях (важіль зчеплення) за допомогою 
регулювального гвинта та таким чином адаптуватися 
до індивідуальних вимог. Зовнішній вигляд з 
логотипом HP також підкреслює спортивність 
мотоцикла.

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP РЕГУЛЬОВАНИЙ РУЧНИЙ ВАЖІЛЬ HP
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КРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНИХ БАЧКІВ HP

ПЕРЕДНЯ КРИШКА ДВИГУНА HP  

ДЗЕРКАЛА HP

РЕГУЛЬОВАНІ ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ HP / 
РЕГУЛЬОВАНІ НОЖНІ ВАЖЕЛІ HP

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Високоякісні дзеркала HP виготовлені з фрезерованого 
алюмінію та підкреслюють спортивний характер байка. 
Конструкція з низьким рівнем вібрації та аеродинамічна 
форма забезпечують чудову оглядовість. Привабливий 
дизайн з написом BMW Motorrad також створює сильний 
ефект індивідуалізації.

Водійські підніжки HP регулюються у трьох положеннях і 
пропонують високий рівень комфорту на додачу до 
ергономічних рис. Високоякісні фрезеровані деталі, 
виготовлені з анодованого алюмінію, можуть бути 
адаптовані до спортивного стилю їзди або різного зросту 
і, таким чином, забезпечують ще кращий контроль, 
наприклад, у нахиленому положенні.

Фрезеровані ножні важелі HP з анодованого алюмінію з 
можливістю регулювання мають спортивний чорний/синій/
сріблястий колір. Відповідно відрегульовані, важелі також 
можуть краще і більш чутливо функціонувати під час їзди 
великими схилами. Ексклюзивний зовнішній вигляд з 
логотипом HP також підкреслює потужний характерний 
мотоцикла.

Кришки розширювальних бачків HP з анодованого 
алюмінію також надають спортивний вигляд 
мотоциклу. Високоякісна фрезерована кришка з 
логотипом HP підкреслює високу потужність, а 
також забезпечує привабливу кастомізацію 
мотоцикла.

Кришка двигуна HP, виготовлена з анодованого 
алюмінію, також додає спортивний характер зовнішності 
мотоцикла. Високоякісна фрезерована кришка та логотип 
HP підкреслюють високий стандарт потужності, а також 
гарантують привабливу кастомізацію мотоцикла.



176 R 1250 R 
ДЕТАЛІ HP / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ КАРБОНОВИЙ ТЕПЛОЗАХИСТ HP

Кришки циліндрів HP з анодованого алюмінію 
надають опозитному двигуну привабливий зовнішній 
вигляд.Високоякісні фрезеровані кришки та логотип 
HP підкреслюють спортивний характер мотоцикла. 
Пробка мастилозаливної горловини HP ідеально 
підходить до таких кришок циліндрів.

Високоякісний карбоновий кожух HP діє як 
теплозахист і у той самий час підкреслює гоночний 
вигляд спортивного глушника. Легкий компонент з 
вуглепластика CFRP для мотоциклів з центральною 
підніжкою та без неї герметизовано стійкою до 
ультрафіолетового випромінювання глянцевою 
фарбою, а також він додає спортивний відтінок. 
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ТУРИСТИЧНІ КОФРИ

Високоякісний туристичний кофр з жорстким корпусом об'ємом 32 літри для встановлення ліворуч пропонує 
достатньо місця для багажу або мотоциклетного шолома. Вологозахищений кофр з пофарбованою кришкою та 
можливістю блокування стане ідеальним компаньйоном для коротких або тривалих поїздок.

Високоякісний туристичний кофр з жорстким корпусом об'ємом 31 літр для встановлення праворуч пропонує 
достатньо місця для багажу або мотоциклетного шолома. Вологозахищений кофр з пофарбованою кришкою та 
можливістю блокування стане ідеальним компаньйоном для коротких або тривалих поїздок.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

1 Туристичний кофр, Asphalt Grey Metallic Matt

3 Туристичний кофр, Granite Grey Metallic Matt

2  Туристичний кофр, Black Storm Metallic 

4 Туристичний кофр, Light White

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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ДУГИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ КОФРІВ СУМКА НА РАМУ

Ці практичні, водостійкі внутрішні 
сумки в повній мірі використовують 
місткість туристичних кофрів. До 
багажу можна легко дістатися 
однією рукою, а сумку можна 
носити навіть через плече завдяки  
знімному ременю.

Кишеня з підкладкою з поліестеру 
з PVC-покриттям прикріплена до 
рами під сидінням водія. Вона не 
обмежує свободу пересування. 
Тепер дрібні предмети також 
можна мати завжди на борту в 
дорозі. Водовідштовхувальна 
застібка з нековзною блискавкою 
забезпечує швидкий доступ.

Туристичний кофр можна легко 
та надійно прикріпити до міцної 
сталевої дуги з порошковим 
покриттям.

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 30 Л

Водонепроникний пластиковий центральний кофр забезпечує достатньо місця для шолома об'ємом 30 літрів. 
Кришка, доступна у кольорах Asphalt Grey Metallic Matt, Black Storm Metallic або Light White, та шарніри м'якого 
закривання, які дозволяють акуратно опускати кришку, підкреслюють високу якість.

Тільки в поєднанні з багажною полицею, полицею для кофра та відповідним зовнішнім корпусом. 
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський центр BMW Motorrad 
або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

ВНУТРІШНІ СУМКИ ДЛЯ 
ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ

R 1250 R 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ 

1  Центральний кофр, Asphalt Grey 
    Metallic Matt

3  Центральний кофр, Light White2  Центральний кофр, Black Storm 
    Metallic
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МАЛА СУМКА НА БАК, 5 – 9 Л БАГАЖНА ПОЛИЦЯ

Спрощує завантаження та 
розвантаження центрального 
кофра. Внутрішня сумка 
постачається з практичною 
ручкою для перенесення та 
може складатися, коли не 
використовується.

Міцна, стильна багажна полиця 
ідеально підходить для надійної 
фіксації центрального кофра або 
інших великих предметів багажу. 
Вона має повноцінні ручки для 
пасажира, а також ідеально 
підходить для штовхання 
мотоцикла.

Мала сумка на бак з міцного 
поліестеру з поліуретановим 
покриттям - ідеальний 
компаньйон для коротких 
поїздок. Водонепроникне 
основне відділення з підкладкою, 
зовнішня кишеня, об'єм, який 
можна збільшити з 5 до 9 літрів, 
ручка для перенесення та знімний 
ремінь на плече - всі ці 
функціональні особливості 
задовольнять ваші щоденні 
потреби.

СУМКА ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКОГО 
СИДІННЯ, 16 Л

Ця міцна сумка для пасажирського 
сидіння об'ємом 16 літрів забезпечує 
достатньо місця для щоденної поїздки 
на роботу або для одноденних 
поїздок. Застібка-блискавка з трьох 
боків забезпечує швидкий доступ, а 
функціональна ручка для перенесення 
полегшує транспортування

СУМКА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ДИЗАЙН

3 Заднє колесо Option 719 Sport1 Переднє колесо Option 719 Sport

КОЛЕСО OPTION 719 SPORT

Високоякісне колесо Option 719 Sport має привабливий двоколірний вигляд з ретельно продуманим 
контрастним фрезеруванням. Особлива якість обробки поверхні литого колеса надає мотоциклу 
ексклюзивний, якісний характер.

ДИЗАЙН

2 Заднє колесо Option 719 Classic1 Переднє колесо Option 719 Classic

КОЛЕСО OPTION 719 CLASSIC 

Високоякісне колесо Option 719 Classic має привабливий двоколірний вигляд з ретельно 
продуманим контрастним фрезеруванням. Особлива якість обробки поверхні литого колеса надає 
мотоциклу ексклюзивний, якісний характер.
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КОВПАК ДЛЯ ЗАДНЬОГО КОЛЕСА

Фрезерований алюмінієвий ковпак 
заднього колеса підкреслює 
спортивний дизайн мотоцикла. 
Чорні анодовані ковпаки з написом 
BMW Motorrad і діаметром 62 мм 
візуально та технічно покращують 
мотоцикл.

Яскравий приклад: елегантні 
світлодіодні білі покажчики поворотів 
з прозорим склом відповідають 
зовнішньому вигляду мотоцикла, а 
також покращують його. Крім того, 
вони вражають своїм витонченим 
дизайном і сучасними технологіями 
освітлення. Наприклад, вони реагують 
швидше, ніж класичні лампи, і 
практично не зношуються. 

Зверніть увагу на специфікації для різних країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ 
ПОВОРОТУ 

РЕГУЛЬОВАНІ РУЧНІ ВАЖЕЛІ OPTION 719 CLASSIC

Ручні важелі Classic з ексклюзивного набору Option 719 виготовлені з 
анодованого алюмінієвого сплаву. Ширина ручки має п'ять положень для 
регулювання (важіль гальма) або три положення (важіль зчеплення). 
Налаштування можна виконати за допомогою регулювального гвинта, і 
таким чином адаптувати мотоцикл до індивідуальних вимог. Високоякісний 
набір деталей з брендуванням Option 719 підвищує цінність мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНИХ 
БАЧКІВ OPTION 719 CLASSIC

Кришки розширювальних бачків  
Option 719 Classic підкреслюють 
елегантний дизайн своїм сріблястим 
зовнішнім виглядом вигляд. 
Фрезерована кришка з анодованого 
алюмінію має напис "Option 719". 
Разом з іншими спеціальними 
деталями Option 719 створюється 
ексклюзивний ефект кастомізації.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

ПЕРЕДНЯ КРИШКА ДВИГУНА 
OPTION 719 CLASSIC

Кришка двигуна Option 719 Classic 
підкреслює елегантний дизайн своїм 
сріблястим виглядом. Високоякісна 
фрезерована кришка з анодованого 
алюмінію з написом "Option 719". 
Разом з іншими спеціальними 
деталями Option 719 створюється 
ексклюзивний ефект кастомізації.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ДЗЕРКАЛА OPTION 719 
СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ

Дзеркала Option 719 сріблястого 
кольору виготовлені з фрезерованого 
алюмінію та підкреслюють якісний 
характер байка. Конструкція з низьким 
рівнем вібрації та аеродинамічна форма 
забезпечують чудову оглядовість. 
Привабливий дизайн створює сильний 
ефект індивідуалізації.

R 1250 R  
ДИЗАЙН

ПРОБКА МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ 
ГОРЛОВИНИ OPTION 719 CLASSIC 

ХРОМОВАНИЙ ВИПУСКНИЙ 
КОЛЕКТОР

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Хромований випускний колектор 
додатково покращує зовнішній 
вигляд мотоцикла. Цей елегантний 
колектор можна комбінувати зі 
стандартним глушником або 
спортивним глушником HP. 

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

РЕГУЛЬОВАНІ ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ / НОЖНІ ВАЖЕЛІ OPTION 719 
CLASSIC

Алюмінієві водійські підніжки Classic з регулюванням у трьох положеннях 
забезпечують високий рівень комфорту на додаток до ергономічних 
характеристик. Високоякісні фрезеровані деталі з ексклюзивного набору 
Option 719 можуть бути адаптовані до спортивного стилю їзди або різного 
зросту водія і, таким чином, забезпечують ще кращий контроль, наприклад, 
у нахиленому положенні. 

Ексклюзивні алюмінієві ножні важелі Option 719 Classic з регулюванням 
підкреслюють класичний, якісний характер мотоцикла. Ножні важелі з 
можливістю пристосування також можуть працювати більш чутливо під час 
їзди крутими схилами. Високоякісні фрезеровані деталі з брендуванням 
Option 719 підвищують цінність мотоцикла.

КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ 
OPTION 719 CLASSIC 

Кришки циліндрів Classic з 
ексклюзивного комплекту Option 
719 підкреслюють елегантний 
дизайн своїм сріблястим виглядом. 
Високоякісні фрезеровані кришки з 
анодованого алюмінію привертають 
увагу до опозитного двигуна. 
Ексклюзивні спеціальні деталі мають 
напис "Option 719" і підкреслюють 
якісні риси мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

3 Високе сидіння водія, чорне2 Сидіння водія, чорне1 Низьке сидіння водія, чорне

5 Комфортне сидіння пасажира, 
   чорне

4 Спортивне сидіння водія, чорне 6 Сидіння пасажира, чорне  

СИДІННЯ ВОДІЯ ТА ПАСАЖИРА

Низьке сидіння водія чорного кольору на 30 мм нижче, ніж у стандартній версії, полегшує процес посадки та висадки, а також 
покращує доступ до землі. 

Сидіння водія класичного чорного кольору має висоту 790 мм і довжину за внутрішнім швом штанів 1780 мм. 

Високе сидіння водія чорного кольору на 30 мм вище й особливо підходить для високих водіїв. Зручний кут нахилу забезпечує 
байкеру помітне поліпшення комфорту, і, отже, ще більше безтурботних кілометрів, особливо на великих відстанях.

Більш високе та вузьке спортивне сидіння для водія чорного кольору підтримує спортивний стиль їзди завдяки активному 
положенню сидіння.

Завдяки збільшеній подушці та додатковій набивці, комфортне пасажирське сидіння забезпечує значно більший комфорт.
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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3 Високе вітрове скло

1 Спортивне вітрове скло 2 Спортивне вітрове скло, тоноване

4 Тримач для вітрового скла

ВІТРОВЕ СКЛО

Прозоре спортивне вітрове скло зі стійким до подряпин покриттям помітно знижує тиск вітру на верхню частину тіла і 
додає ще один спортивний штрих. Класичний вид родстера залишається недоторканим, але навіть на швидких 
відрізках автостради або у довших поїздках можна насолоджуватися ще більшим розслабленням.

Тоноване спортивне вітрове скло зі стійким до подряпин покриттям помітно знижує тиск вітру на верхню частину 
тіла та додає ще один спортивний штрих. Класичний вид родстера залишається недоторканим, але навіть на 
швидких відрізках автостради або у довших поїздках можна насолоджуватися ще більшим розслабленням.

Висока вітрове скло є приблизно на 80 мм вищим і на 45 мм ширшим за спортивне вітрове скло, і, отже, забезпечує 
помітно поліпшений захист від вітру та негоди, а також підвищений загальний комфорт під час поїздки. Стійке до 
подряпин покриття гарантує тривалу прозорість, а прозоре скло підкреслює високоякісний зовнішній вигляд.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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РУЧКУ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З 
ПІДІГРІВОМ (НЕ ПОКАЗАНІ)

Теплі руки почувають себе добре, 
тому ці ручки з підігрівом мають два 
налаштування, що забезпечують 
приємне тепло для рук і пальців.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА

Стійка центральна підніжка 
забезпечує безпечну стійку для 
мотоцикла навіть на схилах і надає 
переваги, наприклад, під час 
заправки, монтажу кофрів і 
центральних кофрів або перевірки 
тиску в шинах. Мотоцикл також 
займає менше місця під час стоянки 
у вертикальному положенні.

СПОРТИВНЕ КЕРМО 
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ 
ПЕРЕДАЧ PRO

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвищувати та понижувати 
передачу практично у всіх діапазонах 
навантаження та частоти обертання 
двигуна без керування зчепленням. 
Таким чином, асистент забезпечує 
помітно скорочений час перемикання, 
звільнює руку від зчеплення, що 
означає більше комфорту, динаміки та 
задоволення від їзди.

ПІДНІЖКА ЕНДУРО

Ширша та довша підніжка ендуро з 
нержавіючої сталі забезпечує надійний 
контакт з ногою та дозволяє краще 
керувати мотоциклом на бездоріжжі.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
РЕЖИМАМИ РУХУ PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Режими руху Pro можуть бути 
дооснащені за допомогою коду 
активації. Адже водіям старих 
мотоциклів не обійтися без 
сучасних засобів безпеки. 
Залежно від року випуску 
можливо дообладнати мотоцикл 
режимами Pro, Pro з DTC або Pro 
з ABS Pro, DTC і HSC. 

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КРУЇЗ-КОНТРОЛЕМ
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Електронний круїз-контроль можна 
активувати на швидкості від 30 км/
год. Він підтримує постійну швидкість 
руху та дозволяє насолоджуватися 
довшими відрізками автомагістралі. 
Функцію можна вимкнути за 
допомогою гальмування, а обрана 
швидкість автоматично приймається 
після натискання кнопки Resume.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ДОПОМОГИ ПРИ 
СТАРТІ НА СХИЛІ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Паркуйтеся або починайте рух на 
схилах вгору або вниз навіть з 
пасажиром і купою багажу на борту. 
Також доступний як додаткове 
обладнання.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить планування 
маршруту максимально простим. Система з флеш-пам'яттю 16 ГБ і 
5" сенсорним екраном завжди дає правильні вказівки, а 
водонепроникний дисплей завжди гарно видно навіть під прямими 
сонячними променями завдяки фільтру з круговою поляризацією. 
Екран з високою роздільною здатністю надає всю необхідну 
інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну картину, 
необхідну в будь-якій ситуації. Численні додаткові функції роблять 
планування та подорожі захоплюючими. Плануйте свої маршрути 
відповідно до ваших особистих переваг і отримуйте задоволення 
від водіння звивистими та тихими шляхами. Водій також може 
попередньо налаштувати маршрут руху, щоб уникнути певних 
доріг, наприклад, автомагістралей. У невідомій місцевості опція 
"Round Trip" є хорошим вибором, оскільки вона точно направить 
водія в кінці поїздки назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth 
з комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий застосунок 
Smartphone Link забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні 
оголошення, телефонні дзвінки та потокова передача музики, а 
також отримання прогнозів погоди або інформації про затори – 
запросто. Підготовка до навігації додає додаткові функції, такі як 
"My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує 
альтернативний варіант керування. Вибирайте попередньо 
встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в курсі останніх 
подій завдяки безкоштовному довічному оновленню мап.

Комплект дооснащення підготовкою до навігаційного пристрою 
(не показаний)

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Доступно тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до навігації.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW 
Motorrad.
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БЕЗПЕКА / ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

У разі несанкціонованого 
переміщення або сильного удару, 
система видає звукові та світлові 
сигнали за допомогою сирени й 
аварійної сигналізації.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків 
країн. Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма 
функціями може бути довстановлено 
шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про 
поточний тиск у шинах і попереджає 
водія про втрату тиску на ранній стадії. 
Відповідні повідомлення та інструкції 
надаються бортовим комп'ютером на 
кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

БЕЗПЕКА

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В ШИНАХ
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ABS PRO
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
ДЕННИМИ ХОДОВИМИ ВОГНЯМИ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ 

Потужні додаткові світлодіодні фари 
збільшують освітленість, забезпечуючи 
необхідний огляд в умовах поганої 
видимості. Вони чудово доповнюють 
основну фару. Світлодіодна 
технологія забезпечує роботу 
практично без зношування.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. Додаткові фари 
схвалені для використання в якості 
протитуманних фар і можуть використовуватися 
тільки в поганих погодних умовах. Діють правила 
дорожнього руху для конкретної країни.

ДУГИ ЗАХИСТУ ДВИГУНА

Міцні дуги захисту двигуна, 
виконані з полірованої нержавіючої 
сталі, надійно захищають область 
циліндра від пошкоджень, не 
обмежуючи свободу водія в нахилі 
мотоцикла. Міцна конструкція труби 
витримує сильні удари та запобігає 
серйозним пошкодженням при 
падінні на асфальт.

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-
ДЮЙМОВОГО TFT-ДИСПЛЕЯ

Захисне скло надійно захищає 6,5-
дюймовий TFT-дисплей від бруду, 
каміння та пошкоджень. Гартоване 
скло має антиблікову поверхню, тому 
читати інформацію з TFT-дисплея 
буде так само легко навіть на 
бездоріжжі. З написом BMW Motorrad.

ЗАПОБІЖНИЙ ГВИНТ ДЛЯ ПРОБКИ 
МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ ГОРЛОВИНИ

Запобіжний гвинт для пробки 
мастилозаливної горловини 
замикається спеціальним ключем 
Allen®, що запобігає крадіжці пробки. 
У той самий час, він запобігає 
несанкціонованому доступу та 
забрудненню мастила сторонніми 
речовинами. На високоякісному 
алюмінієвому замку є напис BMW 
Boxer.

Запобіжний гвинт для пробки 
мастилозаливної горловини, 
чорний  (не показаний)
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РОЗЕТКА

Електронні пристрої можуть бути підключені до бортової 
мережі через розетку 12 В. Одним із прикладів цього є 
зарядний пристрій BMW USB, який можна використовувати 
для заряджання та експлуатації мобільних телефонів і MP3-
плеєрів з відповідним інтерфейсом під час їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ADVENTURE
191

ЩО Б НЕ ТРАПИЛОСЯ: 
ПРОДОВЖУЙТЕ ЇХАТИ. 

НЕ БУВАЄ НЕПРАВИЛЬНИХ 
ШЛЯХІВ. ЗАВЖДИ Є ОБ'ЇЗДИ. 

G 310 GS 192 F 900 XR 242

F 750 GS 200 S 1000 XR 252

F 850 GS 214

F 850 GS ADVENTURE 230

R 1250 GS 262

R 1250 GS ADVENTURE 284



192 G 310 GS 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW G 310 GS

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 30 Л 

Водонепроникний пластиковий центральний кофр об'ємом 30 літрів пропонує достатньо місця для шолома. 
Кришка, доступна у кольорах Black Storm Metallic, Light White та Racing Red, і шарніри з м'яким закриттям, які 
дозволяють акуратно опускати кришку, підкреслюють високу якість.

Тільки в поєднанні з багажною полицею та відповідною зовнішньою оболонкою. 
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com. 

1  Black Storm Metallic 2        Light    White 3     Racing    Red
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ЛЕГКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 29 Л 

Легкий центральний кофр об'ємом 29 
літрів має достатньо місця для 
шолома, а також він підходить як для 
щоденних, так і для коротких 
поїздок. Чорний пластиковий 
центральний кофр закривається, має 
великий відбивач на задній стороні та 
значок BMW на кришці. Максимальне 
навантаження складає 3 кг.

Тільки в поєднанні з багажною полицею. 
Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ КОФРА СУМКА НА БАК, 13 – 20 Л

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Відповідна внутрішня сумка для 
центрального кофра організовує 
багаж, полегшує завантаження та 
розвантаження. Ручка для 
перенесення та плечовий ремінь 
полегшують доступ до сумки та її 
транспортування. Практичні деталі 
включають в себе зовнішню кишеню 
та тристоронню застібку блискавку.

Сумка на бак з міцного поліестеру 
пропонує безліч продуманих 
деталей і в разі необхідності може 
бути збільшена від 13 до 20 літрів. 
Більше простору є в кишені для 
карти і двох зовнішніх кишенях. 
Продумана конструкція застібки 
гарантує надійне кріплення і 
надзвичайно практичне поводження.
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ДИЗАЙН / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі 
покажчики повороту переконують своїм тонким дизайном 
і сучасними технологіями освітлення. Вони реагують 
набагато швидше, ніж лампи розжарювання, і практично 
не зношуються. Це забезпечує явну перевагу у безпеці 
дорожнього руху.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДИЗАЙН

2 Комплект декоративних наліпок GS1 Комплект декоративних наліпок WILD

КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНИХ НАЛІПОК

Комплект декоративних наліпок "Wild" ідеально підходить для мотоцикла та створює привабливий, унікальний 
вигляд. Висококонтрастні чорно-білі смуги проходять по всьому мотоциклу, створюючи вражаюче зображення, що 
нагадує тигра. Крім того, диски контрастного кольору також привертають увагу.

Комплект декоративних наліпок G310 GS ідеально підходить для мотоцикла і створює привабливий, унікальний 
вигляд. Крім ліній білого, синього та жовтого кольорів, які підкреслюють кутастий дизайн мотоцикла, диски 
контрастного кольору також привертають багато уваги.

195

СПОРТИВНЕ ВІТРОВЕ СКЛО, ЧОРНЕ 
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Спортивне вітрове скло чорного кольору помітно 
знижує тиск вітру на верхню частину кузова і надає 
мотоциклу додатковий спортивний відтінок. Воно 
дозволяє розслаблено долати ділянки навіть на 
великій швидкості.

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ВИСОКЕ СИДІННЯ НИЗЬКЕ СИДІННЯ

З висотою 850 мм, високе сидіння пропонує навіть 
високим гонщикам дуже високий рівень сидіння та 
комфорту під час їзди, таким чином також запобігаючи 
ознакам втоми.

Високе сидіння
Висота сидіння: 850 мм

РЕГУЛЬОВАНІ ВАЖЕЛІ РУЧНОГО ГАЛЬМА/ЗЧЕПЛЕННЯ

Ергономічно оптимізовані важелі ручного гальма та 
зчеплення мають чотири позиції регулювання, що 
дозволяє легко досягти бажаної ширини керма. 
Двоколірний вигляд з чорним порошковим покриттям 
і хромованим механізмом регулювання підкреслює 
індивідуальність мотоцикла.

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З ПІДІГРІВОМ

Ручки з триступінчатим підігрівом утримують руки та 
пальці в теплі навіть у холодні дні.

Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський 
центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

На 15 мм нижче за стандартне, це низьке сидіння 
полегшує посадку та висадку, а також дозволяє легко 
дістатися до землі.

Низьке сидіння
Висота сидіння: 820 мм

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Регульований важіль
   ручного гальма  

2  Регульований важіль
    зчеплення



196 G 310 GS 
НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (З 4-КНОПКОВИМ 
КРІПЛЕННЯМ) 

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить 
планування маршруту максимально простим. Система з 
флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає 
правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди 
гарно видно навіть під прямими сонячними променями. 
Екран з високою роздільною здатністю надає всю необхідну 
інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну 
картину, необхідну в будь-якій ситуації. Численні додаткові 
функції роблять планування та подорожі захоплюючими. 
Плануйте свої маршрути відповідно до ваших особистих 
переваг і отримуйте задоволення від водіння звивистими та 
тихими шляхами. У невідомій місцевості опція "Round Trip" 
є хорошим вибором, оскільки вона точно направить водія в 
кінці поїздки назад до початкової точки. З'єднання 
Bluetooth з комунікаційною системою BMW Motorrad і 
додатковий застосунок Smartphone Link забезпечують 
мультимедіа на ходу: навігаційні оголошення, телефонні 
дзвінки та потокова передача музики, а також отримання 
прогнозів погоди або інформації про затори – запросто. 
Робота здійснюється через стійкий тримач з кріпленням; 
також можна точно здійснювати керуваня в рукавичках за 
допомогою 4 кнопок. Вибирайте попередньо встановлені 
картографічні дані, і ви завжди будете в курсі останніх 
подій завдяки безкоштовному довічному оновленню мап.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних систем BMW Motorrad. 
Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна 
інформація та онлайн-інформація, також можуть 
використовуватися під час руху. Завдяки зручній функції 
заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до 
роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних систем BMW Motorrad.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Протектори рук, виготовлені з ударостійкого та стійкого 
до ультрафіолету пластика та адаптований за 
аеродинамікою, захищає елементи керування від гілок і 
каміння при їзді бездоріжжям. На дорозі захист від вітру 
та негоди, пропонований протекторами, також вражає: 
руки та пальці довше залишаються сухими та теплими 
навіть за низьких температур.

Міцні захисні дуги двигуна, виконані з полірованої 
нержавіючої сталі, надійно захищають байк від 
пошкоджень, не обмежуючи свободу водія у нахилі 
мотоцикла.

Можлива комбінація як зі стандартним спойлером 
двигуна, так і з алюмінієвою протиударною пластиною.

БЕЗПЕКА

ПРОТЕКТОРИ РУК

АЛЮМІНІЄВА ПРОТИУДАРНА ПЛАСТИНА

Надійний і легкий алюмінієвий захист двигуна 
ефективно захищає нижню частину мотоцикла від 
кам'яних крихт і пошкоджень, наприклад, при спуску. Він 
ширший і довший за стандартний захисту двигуна. Його 
елегантний дизайн підкреслює якісний характер байка.

ДУГИ ЗАХИСТУ ДВИГУНА

ЗАХИСТ ВІД БРИЗОК
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Крило для заднього колеса із захистом від бризок 
захищає задню частину автомобіля від бруду як на 
мокрій дорозі, так і на бездоріжжі, наприклад, при їзді  
грязьовими калюжами. Воно довше захищає від бруду 
задній ліхтар і номерний знак, а також встановлений 
центральний кофр та інші предмети багажу.
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Електронні пристрої можуть бути підключені до бортової 
мережі через розетку 12 В. Одним із прикладів цього є 
зарядний пристрій BMW USB, який можна використовувати 
для заряджання та експлуатації мобільних телефонів і 
MP3-плеєрів з відповідним інтерфейсом під час їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

G 310 GS 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

РОЗЕТКА



200 F 750 GS 
ДЕТАЛІ HP

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW F 750 GS

ДЕТАЛІ HP

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP

Спортивний глушник HP з титановим покриттям забезпечує вражаюче насичений звук і явне визнання гоночного 
характеру як візуально, так і акустично. Високоякісна Slip-On модель забезпечує зниження ваги прибл. на 2,3 кг 
порівняно зі стандартною моделлю завдяки полегшеній конструкції.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.   
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1  Спортивний глушник HP 2  Спортивний глушник HP, чорний
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ВАЖЕЛІ ЗЧЕПЛЕННЯ / РУЧНОГО ГАЛЬМА HP

Важіль зчеплення HP, виготовлений з сірого анодованого 
алюмінію, підкреслює спортивність байка та має ергономічне 
триступеневе регулювання за шириною кисті.

Важіль ручного гальма HP має ергономічне п'ятиступеневе 
регулювання за шириною кисті. Обидва важелі фрезеровані з 
високоміцного алюмінієвого сплаву, який повністю стійкий 
до корозії та прекрасно вписується в спортивний дизайн 
байка з точки зору кольору.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

1 Розсувний центральний кофр 2 Спинка для розсувного центрального кофра

РОЗСУВНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР

Розсувний центральний кофр Із запатентованим двоступінчастим механізмом регулювання пропонує 
змінний об'єм від 25 до 35 літрів. Чорний центральний кофр з міцного пластику є водонепроникним, 
підходить для позашляхового використання та має великий напис GS.

Тільки в поєднанні з кріпленням для центрального кофра. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 

РОЗСУВНІ КОФРИ

Розсувні кофри оснащені запатентованою системою 
регулювання, яка дозволяє зменшити їхній об'єм з 68 л (39 
л зліва, 29 л праворуч) до 50 л (30 л зліва, 20 л праворуч). 
Це особливо корисно у міських умовах, оскільки ширина 
зменшується на 120 мм.

Недоступні в поєднанні з кріпленнями для кофрів. 
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ РОЗСУВНИХ КОФРІВ

Внутрішні сумки для розсувних кофрів і розсувного 
центрального кофра дозволяють упорядкувати багаж, а 
також полегшують завантаження та розвантаження. 
Сумка має легкий доступ і так само просто переноситься 
завдяки ручці для перенесення та плечовому ременю. 
Практичні деталі включають сітчасту перегородку з 
відсіком на блискавці у кришці та об'єм, який можна 
змінювати за допомогою всебічної блискавки.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Кріплення для розсувного кофра 2 Полиця кріплення центрального кофра

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ РОЗСУВНИХ КОФРІВ ТА РОЗСУВНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Розсувні кофри можуть бути легко та надійно прикріплені до міцних кріплень з обох сторін 
мотоцикла. Полиця кріплення центрального кофра використовується для надійного монтажу 
розсувного центрального кофра.

СУМКА НА БАК, 8 – 14 Л 

Сумка на бак з розширюваним об'ємом від 8 до 14 л - 
ідеальний компаньйон для коротких поїздок. Водовід-
штовхувальна зовнішня кишеня, бризкозахищений  канал 
для кабеля, інтегрований чохол від дощу з прозорим 
вікном - практичні функції, які відповідають усім вимогам. 

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 

КИШЕНЯ ДЛЯ МАПИ ДЛЯ СУМКИ НА БАК

Навіть сьогодні багато туристів не прагнуть обходитися 
без надійних дорожніх мап. Ідеальним рішенням є 
водонепроникна кишеня для мап формату А4 з рулонним 
закриттям та можливістю зняття. Її можна надійно 
закріпити на сумці на бак за допомогою гачків і петель; 
посилене дно запобігає її коливанню при зустрічному 
вітрі.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ / ДИЗАЙН

СУМКА НА СИДІННЯ ПАСАЖИРА, 2,5 – 8 Л

Ця міцна сумка для пасажирського сидіння об'ємом від 
2,5 до 8 літрів забезпечує достатньо місця для щоденної 
поїздки на роботу або для одноденних поїздок. 
Тристороння застібка-блискавка забезпечує швидкий 
доступ, а функціональна ручка для перенесення полегшує 
транспортування.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 

ДОДАТКОВА СУМКА ПІД БАГАЖНОЮ ПОЛИЦЕЮ

Мала практична сумка з міцного поліестеру з PVC-
покриттям створює додатковий простір для зберігання 
під багажною полицею. Це означає, що дрібні предмети, 
без яких водій не хоче обходитися у дорозі, завжди 
знаходяться на борту.

Недоступна в поєднанні з алюмінієвою багажною полицею.
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ДИЗАЙН

1 Комплект декоративних наліпок Free 2 Комплект декоративних наліпок Fresh

КОМПЛЕКТИ ДЕКОРАТИВНИХ НАЛІПОК

Привертають загальну увагу: комплекти декоративних наліпок ідеально підходять для мотоцикла та 
створюють привабливий, унікальний вигляд. Наліпки характеризуються кольоровими ефектами металік і 
високим колірним блиском. Крім того, стрічки мають надзвичайну стійкість до негоди та можуть бути легко 
прикріплені без бульбашок за допомогою комплектного монтажного приладдя.

3 Комплект декоративних наліпок Lines 4 Комплект декоративних наліпок New Ways 

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі 
покажчики повороту переконують своїм тонким дизайном і 
сучасними технологіями освітлення. Вони реагують набагато 
швидше, ніж лампи розжарювання, і практично не зношуються. 
Це забезпечує явну перевагу у безпеці дорожнього руху.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному 
представництві BMW Motorrad.
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

1 Мале вітрове скло, тоноване 2 Велике вітрове скло, тоноване

ВІТРОВЕ СКЛО

Мале тоноване вітрове скло забезпечує хороший захист від вітру та негоди і підкреслює спортивний вигляд мотоцикла. 

Велике тоноване вітрове скло пропонує хороший захист від вітру та негоди і підкреслює спортивний вигляд байка. 

Завдяки регулюванню вітрового скла, водій може змінити положення великого вітрового скла та туристичного вітрового 
скла в два етапи.
Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

3 Велике вітрове скло, прозоре 4 Регулювання вітрового скла
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Комфортне сидіння 2 Низьке сидіння, чорне/сіре

СИДІННЯ

Комфортне сидіння з його додатковою оббивкою та більш широкою зоною сидіння пропонує помітні переваги в 
комфорті і, отже, ще більше безтурботних кілометрів для водія та пасажира. 

Це низьке сидіння, на 15 мм нижче за стандартну версію, полегшує посадку та висадку і дозволяє легко дістатися до 
землі. Багато водіїв відчувають себе у більшій безпеці завдяки зменшеній висоті сидіння, оскільки вони можуть легше 
маневрувати та керувати своїм байком. Привабливий двоколірний дизайн в комбінації чорного/червоного або 
чорного/сірого кольорів сприяє індивідуалізації мотоцикла. 

Більш високе ралійне сидіння вражає відмінним доступом до землі, особливо жорстким набиванням для бездоріжжя 
та вражаючим виглядом ендуро.

Стандартне сидіння з його двоколірним дизайном в комбінації чорного/червоного або чорного/сірого кольорів сприяє 
кастомізації мотоцикла.

3 Низьке сидіння, чорне/червоне

4 Ралійне сидіння 5 Сидіння, чорне/сіре 6 Сидіння, чорне/червоне

ПІДНІЖКА ТА ВАЖІЛЬ ЕНДУРО

Ширша і довша підніжка ендуро з 
нержавіючої сталі забезпечує краще 
зчеплення з дорогою та дозволяє 
краще керувати байком на бездоріжжі. 
Важелем перемикання передач з 
регульованим важелем педального 
стартера можна керувати ще краще, 
особливо при їзді бездоріжжям у 
положенні стоячи. Регульований за 
висотою важіль ножного гальма має 
більш широкий крок і запатентований 
механізм складання.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

РЕГУЛЬОВАНІ ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ

Підпружинена підніжка водія з пластиковою опорою для ніг регулюється у 
трьох положеннях, а також забезпечує максимальний комфорт і впевненість 
під час руху бездоріжжям. Це означає додаткову стійкість і ще більший 
контроль над мотоциклом при їзді у положенні стоячи, особливо на 
бездоріжжі.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

2 Регульована підніжка водія, чорна1 Регульована підніжка водія
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО 
ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА

Система змащування ланцюга 
автоматично забезпечує приводний 
ланцюг змазкою під час їзди. Однак 
система працює тільки при 
працюючому двигуні. Неперервне 
змащування зводить до мінімуму тертя 
та зношування ланцюгового приводу, 
зменшує зусилля з обслуговування та 
догляду і, таким чином, збільшує 
термін служби ланцюга.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА 
(НЕ ПОКАЗАНА) 

Стійка центральна підніжка забезпечує 
безпечну стійку для мотоцикла навіть 
на схилах і надає переваги, наприклад, 
під час заправки, монтажу кофрів і 
центральних кофрів, перевірки тиску в 
шинах або обслуговування ланцюга. 
Мотоцикл також займає менше місця 
під час стоянки у вертикальному 
положенні.

Недоступна у поєднанні з опцією 499 (занижена 
підвіска). Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

ПІДЙОМ КЕРМА 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Підйом керма на 15 мм забезпечує 
зручне положення сидячи та стоячи і 
значно полегшує керування байком 
на бездоріжжі. 

Недоступний у поєднанні з додатковим 
обладнанням: підготовка до навігації та 
кронштейн тримача для смартфона. 
Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З 
ПІДІГРІВОМ 
(НЕ ПОКАЗАНІ)

Комфорт об'єднується з безпекою. 
Практична ручка з підігрівом 
забезпечує приємне тепло для рук 
навіть у холодні дні, гарантуючи 
більшу реакцію. Підігрів ручки, 
керований бортовим комп'ютером, 
неперервно визначає температуру 
зовнішнього повітря за допомогою 
датчиків і регулює теплову 
потужність.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ 
ПЕРЕДАЧ PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвищувати та понижувати 
передачу практично у всіх діапазонах 
навантаження та частоти обертання 
двигуна без керування зчепленням. 
Таким чином, асистент забезпечує 
помітно скорочений час перемикання, 
звільнює руку від зчеплення, що 
означає більше комфорту, динаміки та 
задоволення від їзди.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
РЕЖИМАМИ РУХУ PRO  
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Режими руху Pro можуть бути 
дооснащені за допомогою коду 
активації. Адже водіям старих 
мотоциклів не обійтися без сучасних 
засобів безпеки. Залежно від року 
випуску можливо дообладнати 
мотоцикл режимами Pro, Pro з DTC 
або Pro з ABS Pro, DTC і HSC.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.
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НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить 
планування маршруту максимально простим. Система з флеш-
пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає правильні 
вказівки, а водонепроникний дисплей завжди гарно видно навіть 
під прямими сонячними променями завдяки фільтру з круговою 
поляризацією. Екран з високою роздільною здатністю надає всю 
необхідну інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну 
картину, необхідну в будь-якій ситуації. Численні додаткові 
функції роблять планування та подорожі захоплюючими. 
Плануйте свої маршрути відповідно до ваших особистих переваг 
і отримуйте задоволення від водіння звивистими та тихими 
шляхами. У невідомій місцевості опція "Round Trip" є хорошим 
вибором, оскільки вона точно направить водія в кінці поїздки 
назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth з комунікаційною 
системою BMW Motorrad і додатковий застосунок Smartphone 
Link забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні оголошення, 
телефонні дзвінки та потокова передача музики, а також 
отримання прогнозів погоди або інформації про затори – 
запросто. Підготовка до навігації додає додаткові функції, такі 
як "My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує 
альтернативний варіант керування. Вибирайте попередньо 
встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в курсі 
останніх подій завдяки безкоштовному довічному оновленню 
мап.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Доступно тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до навігації.

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна 
інформація та онлайн-інформація, також можуть 
використовуватися під час руху. Завдяки зручній функції 
заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до 
роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ ПІДГОТОВКОЮ ДО 
НАВІГАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Комплект дооснащення підготовкою до навігації з 
тримачем і кріпленням для панелі приладів акуратно 
інтегрує BMW Navigator у кокпіт і, отже, в поле зору 
водія. Навігаційна система захищена від крадіжки, нею 
можна керувати за допомогою мультиконтролера на 
кермі.

Недоступний у поєднанні з тримачем для смартфона або підйомом 
керма. Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Протектори рук, виготовлені з ударостійкого та 
стійкого до ультрафіолету пластика та адаптований 
за аеродинамікою, захищають елементи керування 
від гілок і каміння при їзді бездоріжжям. На дорозі 
захист від вітру та негоди, пропонований 
протекторами, також вражає: руки та пальці довше 
залишаються сухими та теплими навіть за низьких 
температур.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Міцні захисні дуги двигуна, виконані з полірованої 
нержавіючої сталі, надійно захищають байк від 
пошкоджень, не обмежуючи свободу водія у нахилі 
мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Міцний пластиковий захист двигуна захищає двигун 
від каміння, що летить. Необхідні пристосування 
наявні у комплекті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

БЕЗПЕКА

ПРОТЕКТОРИ РУК

ДУГИ ЗАХИСТУ ДВИГУНА

АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА ЕНДУРО 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Цей міцний алюмінієвий захист двигуна ендуро був 
спеціально сконструйований для бездоріжжя та 
забезпечує оптимальний захист нижньої частини 
двигуна.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ПЛАСТИКОВИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА
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Міцний захист фар ефективно 
захищає байк при використанні в 
стилі ендуро від пошкодження 
світлодіодної фари. Захист фари з 
полікарбонату не має офіційного 
затвердження типу для транспорту, 
але його можна приєднати та 
від'єднати від фари впродовж 
декількох секунд після встановлення 
комплектного адаптера.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

F 750 GS  
БЕЗПЕКА

ЗАХИСТ ФАРИ 
(ТІЛЬКИ ДЛЯ БЕЗДОРІЖЖЯ)

Захисне скло надійно захищає 6,5-
дюймовий TFT-дисплей від бруду, 
каміння та інших пошкоджень. 
Гартоване скло має антиблікову 
поверхню, тому читати інформацію 
з TFT-дисплея буде так само легко. 
З написом BMW Motorrad.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-
ДЮЙМОВОГО TFT-ДИСПЛЕЯ

Потужні додаткові світлодіодні фари 
в компактному алюмінієвому корпусі 
забезпечують кращу видимість і 
оглядовість навіть у тумані, під час 
дощу або снігопаду. У той самий час 
їхнє біле світло забезпечує 
диференційоване освітлення 
проїжджої частини. Світлодіодна 
технологія забезпечує роботу 
практично без зносу.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система охоронної сигналізації 
реагує на зміни положення та 
вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі 
швидко отримують попередження. 
Охоронна система автоматично 
активується після вимкнення 
запалювання.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для 
ринків країн. Встановлення та/або підключення 
в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В ШИНАХ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма 
функціями може бути довстановлено 
шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про 
поточний тиск у шинах і попереджає 
водія про втрату тиску на ранній 
стадії. Відповідні повідомлення та 
інструкції надаються бортовим 
комп'ютером на кокпіті.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ
ЗНИЖЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Дооснащення зниженням потужності 
до 35 кВт (48 к.с.) є привабливим 
варіантом для водіїв-початківців. Коли 
справа доходить до задоволення і 
відчуттів від їзди, то це саме те, що 
потрібно. За бажанням двигуну можна 
повернути повну потужність пізніше. 
Зниження потужності здійснюється за 
допомогою коду активації.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ABS PRO
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КОД АКТИВАЦІЇ ДЛЯ DTC 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

DTC (система курсової стійкості) 
забезпечує більшу стійкість при русі та 
контролює прослизання колеса навіть 
при нахилі у поворотах, щоб запобігти 
пробуксовуванню заднього колеса. 
Залежно від режиму руху DTC допускає 
більше або менше ковзання і, таким 
чином, гарантує максимальну безпеку 
та динаміку руху на різних маршрутах..

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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ДЕТАЛІ HP

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW F 850 GS

ДЕТАЛІ HP

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP

Спортивний глушник HP з титановим покриттям забезпечує вражаюче насичений звук і явне визнання гоночного 
характеру як візуально, так і акустично. Високоякісна Slip-On модель забезпечує зниження ваги прибл. на 2,3 кг 
порівняно зі стандартною моделлю завдяки полегшеній конструкції.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.   
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1  Спортивний глушник HP 2  Спортивний глушник HP, чорний
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ВАЖЕЛІ ЗЧЕПЛЕННЯ / РУЧНОГО ГАЛЬМА HP

Важіль зчеплення HP, виготовлений з сірого анодованого 
алюмінію, підкреслює спортивність байка та має ергономічне 
триступеневе регулювання за шириною кисті.

Важіль ручного гальма HP має ергономічне п'ятиступеневе 
регулювання за шириною кисті. Обидва важелі фрезеровані з 
високоміцного алюмінієвого сплаву, який повністю стійкий 
до корозії та прекрасно вписується в спортивний дизайн 
байка з точки зору кольору.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

1 Алюмінієвий кофр

АЛЮМІНІЄВІ КОФРИ

Ідеальне рішення для любителів подорожувати, які висувають високі вимоги до себе та свого обладнання: алюмінієвий 
кофр для монтажу з лівого боку пропонує 44 літри місця для зберігання. Ця надійна частина транспортного обладнання 
пило- та водонепроникна. Багато практичних деталей вражають навіть в екстремальних умовах. Ідеальне рішення для 
любителів подорожувати, які висувають високі вимоги до себе та свого обладнання: алюмінієвий корпус для монтажу з 
правого боку пропонує 36 літрів простору для зберігання. Ця надійна частина транспортного обладнання пило- та 
водонепроникна. Багато практичних деталей вражають навіть в екстремальних умовах.

Недоступні в поєднанні із задніми світлодіодними покажчиками повороту з короткою основою, номер деталі 8 522 499; у разі необхідності встановіть 
світлодіодні покажчики повороту з довгою основною, номер деталі 8 522 500. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

2 Алюмінієвий кофр, чорний

АЛЮМІНІЄВИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР

Водонепроникний центральний кофр розрахований на 32 літри та має люверси для кріплення 
додаткового багажу. Додаткова подушка для пасажира забезпечує підвищений комфорт.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

1  Алюмінієвий центральний кофр, 
    чорний, 32 л

2  Алюмінієвий центральний кофр, 
   32 л

3  Спинка для алюмінієвого 
    центрального кофра
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КРІПЛЕННЯ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ І АЛЮМІНІЄВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Алюмінієвий кофр можна легко та надійно прикріпити до міцної дуги з полірованої нержавіючої сталі. Поперечина з 
нержавіючої сталі з'єднує праву та ліву дуги і забезпечує високий рівень стійкості навіть при повному завантаженні 
байка. Алюмінієвий центральний кофр може бути легко та надійно прикріплений до міцної полиці кріплення 
центрального кофра з полірованої нержавіючої сталі.

1 Дуги кріплення алюмінієвих кофрів, ліва та права 2 Полиця кріплення алюмінієвого центрального кофра

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Зручно та функціонально: практичні ручки для 
перенесення алюмінієвих кофрів і центрального 
кофра полегшують транспортування багажу до 
мотоциклу та назад. Якщо кофри встановлені, до 
ручок також можна прикріпити додатковий багаж.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Водонепроникна внутрішня сумка організовує багаж і 
полегшує завантаження та розвантаження. Ручка для 
перенесення та плечовий ремінь полегшують доступ до 
сумки та її транспортування. Як альтернатива, міцна 
сумка також може бути прикріплена до зовнішньої 
сторони кофра, створюючи додаткове місце для 
зберігання.
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РОЗДІЛЮВАЛЬНА СІТКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Багажна сітка для алюмінієвих кофрів і центрального кофра створює 
більше порядку та полегшує доступ до часто використовуваних 
предметів. Дуже гнучка сітка прикріплена до внутрішньої сторони 
кришки та гарантує, що багаж, такий як плащі, складані рюкзаки, 
сумки для туалетного приладдя та кросівки, завжди буде під рукою, 
коли кофр відкрито.

1 Бічні сумки Atacama 2 Натяжні ремені для бічних сумок Atacama, 
з можливістю замкнення

3 Сумка-баул Atacama, 40 л 4 Натяжний ремінь для сумки-баула Atacama, 
з можливістю замкнення

БАГАЖНА СИСТЕМА ATACAMA 

Бічні сумки Atacama переконують продуманими деталями 
та загальним об'ємом зберігання 60 літрів. На додаток до 
водонепроникних внутрішніх сумок, різні речові відсіки 
забезпечують додатковий простір. Швидкоз'ємні 
кріплення для легкого монтажу на мотоциклі та міцні 
ручки для перенесення забезпечують надійне кріплення 
та надзвичайно практичне поводження.

Надзвичайно міцна сумка-баул Atacama має безліч 
продуманих деталей і величезний об'єм зберігання – 40 
літрів.

Бічні сумки Atacama, сумку-баул та інший багаж або шолом 
можна прикріпити до мотоцикла за допомогою натяжних 
ременів, що замикаються, зі сталевим сердечником.

1 
Тільки в поєднанні з дугами кріплення алюмінієвих кофрів. Інформацію про 
обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

3
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 
Зношуються у місцях контакту. 
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РОЗСУВНІ КОФРИ

Завдяки запатентованому механізму регулювання, розсувні кофри 
пропонують простір для зберігання від 30 до 39 літрів (зліва) та від 
20 до 29 літрів (справа). Регульований об'єм дає переваги, особливо 
при русі в місті, оскільки ширина кофрів може бути зменшена. 
Зрозуміло, що розсувні кофри водонепроникні, а також підходять 
для позашляхового використання.

Тільки в поєднанні з кріпленнями для кофрів. Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції. 

1 Розсувний центральний кофр 2 Спинка для розсувного центрального кофра

РОЗСУВНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР

Розсувний центральний кофр із запатентованим двоступінчастим механізмом регулювання пропонує 
змінний об'єм від 25 до 35 літрів. Чорний центральний кофр, виготовлений з міцного пластику, є 
водонепроникним, підходить для позашляхового використання та має великий напис GS. 

Тільки в поєднанні з полицею кріплення для центрального кофра. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 

1 Кріплення для розсувного кофра 2 Полиця кріплення центрального кофра

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ РОЗСУВНИХ КОФРІВ ТА РОЗСУВНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Розсувні кофри можуть бути легко та надійно прикріплені до міцних кріплень з обох сторін мотоцикла. Полиця 
кріплення центрального кофра використовується для надійного монтажу розсувного центрального кофра.

Тільки в поєднанні з полицею кріплення для центрального кофра. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 
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СУМКА НА СИДІННЯ ПАСАЖИРА, 
2,5 – 8 Л

Ця міцна сумка для пасажирського 
сидіння об'ємом від 2,5 до 8 літрів 
забезпечує достатньо місця для 
щоденної поїздки на роботу або для 
одноденних поїздок. Тристороння 
застібка-блискавка забезпечує 
швидкий доступ, а функціональна 
ручка для перенесення полегшує 
транспортування.

Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції. 

ДОДАТКОВА СУМКА ПІД 
БАГАЖНОЮ ПОЛИЦЕЮ

Мала практична сумка з міцного 
поліестеру з PVC-покриттям 
створює додатковий простір для 
зберігання під багажною полицею. 
Це означає, що дрібні предмети, 
без яких водій не хоче обходитися 
у дорозі, завжди знаходяться на 
борту.

Недоступна в поєднанні з алюмінієвою 
багажною полицею.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ 
РОЗСУВНИХ КОФРІВ 

Внутрішні сумки для розсувних 
кофрів і розсувного центрального 
кофра дозволяють упорядкувати 
багаж, а також полегшують 
завантаження та розвантаження. 
Сумка має легкий доступ і так само 
просто переноситься завдяки ручці 
для перенесення та плечовому 
ременю. Практичні деталі включають 
сітчасту перегородку з відсіком на 
блискавці у кришці та об'єм, який 
можна змінювати за допомогою 
всебічної блискавки.

СУМКА НА БАК, 8 – 14 Л

Сумка на бак з розширюваним 
об'ємом від 8 до 14 л - ідеальний 
компаньйон для коротких поїздок. 
Водовідштовхувальна зовнішня 
кишеня, бризкозахищений канал 
для кабеля, інтегрований чохол від 
дощу з прозорим вікном - практичні 
функції, які відповідають усім 
вимогам.

Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції. 

КИШЕНЯ ДЛЯ МАПИ ДЛЯ СУМКИ 
НА БАК

Навіть сьогодні багато туристів не 
прагнуть обходитися без надійних 
дорожніх мап. Ідеальним рішенням 
є водонепроникна кишеня для мап 
формату А4 з рулонним закриттям 
та можливістю зняття. Її можна 
надійно закріпити на сумці на бак за 
допомогою гачків і петель; посилене 
дно запобігає її коливанню при 
зустрічному вітрі.
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ДИЗАЙН

1 Комплект декоративних наліпок Free 2 Комплект декоративних наліпок Fresh

КОМПЛЕКТИ ДЕКОРАТИВНИХ НАЛІПОК

Привертають загальну увагу: комплекти декоративних наліпок ідеально підходять для мотоцикла та 
створюють привабливий, унікальний вигляд. Наліпки характеризуються кольоровими ефектами металік і 
високим колірним блиском. Крім того, стрічки мають надзвичайну стійкість до негоди та можуть бути легко 
прикріплені без бульбашок за допомогою комплектного монтажного приладдя.

3 Комплект декоративних наліпок Lines 4 Комплект декоративних наліпок New Ways 

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі 
покажчики повороту переконують своїм тонким дизайном 
і сучасними технологіями освітлення. Вони реагують 
набагато швидше, ніж лампи розжарювання, і практично 
не зношуються. Це забезпечує явну перевагу у безпеці 
дорожнього руху.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ПІДНІЖКА ТА ВАЖІЛЬ ЕНДУРО

Ширша і довша підніжка ендуро з 
нержавіючої сталі забезпечує краще 
зчеплення з дорогою та дозволяє 
краще керувати байком на бездоріжжі. 
Важелем перемикання передач з 
регульованим важелем педального 
стартера можна керувати ще краще, 
особливо при їзді бездоріжжям у 
положенні стоячи. Регульований за 
висотою важіль ножного гальма має 
більш широкий крок і запатентований 
механізм складання.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

РЕГУЛЬОВАНІ ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ

Підпружинена підніжка водія з пластиковою опорою для ніг регулюється у 
трьох положеннях, а також забезпечує максимальний комфорт і впевненість 
під час руху бездоріжжям. Це означає додаткову стійкість і ще більший 
контроль над мотоциклом при їзді у положенні стоячи, особливо на 
бездоріжжі.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

2 Регульована підніжка водія, чорна1 Регульовані підніжки водія
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Туристичне вітрове скло, прозоре 2 Туристичне вітрове скло, тоноване

ВІТРОВЕ СКЛО

Туристичне вітрове скло приблизно на 80 мм вище та на 30 мм ширше за стандартне вітрове скло, і, отже, забезпечує 
помітно поліпшений захист від вітру та негоди, а також більший загальний комфорт під час поїздки. Стійке до 
подряпин покриття гарантує тривалу прозорість, а прозоре скло підкреслює високоякісний зовнішній вигляд.

Мале вітрове скло вражає хорошим захистом від вітру та негоди і підкреслює спортивний вигляд мотоцикла. Стійке до 
подряпин покриття забезпечує довгу безперешкодну видимість. Мала версія трохи нижча, ніж стандартне вітрове скло, 
але така сама широка. 

Велике вітрове скло забезпечує чудовий захист від вітру та негоди для водія і вражає поліпшеним комфортом під час 
поїздки.

Завдяки регулюванню вітрового скла, водій може змінити положення великого вітрового скла та туристичного вітрового 
скла в два етапи.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

3 Мале вітрове скло, прозоре

4 Мале вітрове скло, тоноване 5 Велике вітрове скло, тоноване 6 Регулювання вітрового скла

РАЛІЙНЕ СИДІННЯ

Збільшена висота сидіння, вузька 
форма для зручного доступу до 
землі, особливо жорстка оббивка для 
бездоріжжя - ралійне сидіння має 
все, що потрібно для інтенсивного 
використання ендуро. Крім того, 
його тонкий силует вражаюче 
підкреслює ефектний зовнішній 
вигляд мотоцикла для бездоріжжя.

КОМФОРТНЕ СИДІННЯ

Комфортне сидіння з додатковою 
оббивкою та більш широкою зоною 
сидіння пропонує помітні переваги у 
комфорті та ще більше безтурботних 
кілометрів як для водія, так і для 
пасажира.

ВИСОКЕ КЕРМО (НЕ ПОКАЗАНЕ)

Високе кермо на 14 мм вище за 
стандартне кермо. Це не тільки 
забезпечує зручне сидяче положення 
з прямою спиною, але й робить їзду 
у положенні стоячи особливо 
комфортною. Безпечне керування 
мотоциклом стає помітно простішим 
(особливо в положенні стоячи) - це 
незамінна перевага для водіїв 
ендуро. 

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА 
(НЕ ПОКАЗАНА) 

Стійка центральна підніжка забезпечує 
безпечну стійку для мотоцикла навіть 
на схилах і надає переваги, наприклад, 
під час заправки, монтажу кофрів і 
центральних кофрів, перевірки тиску в 
шинах або обслуговування ланцюга. 
Мотоцикл також займає менше місця 
під час стоянки у вертикальному 
положенні.

Недоступна у поєднанні з опцією 499 (занижена 
підвіска). Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З 
ПІДІГРІВОМ (НЕ ПОКАЗАНІ)

Комфорт об'єднується з безпекою. 
Практична ручка з підігрівом 
забезпечує приємне тепло для рук 
навіть у холодні дні, гарантуючи 
більшу реакцію. Підігрів ручки, 
керований бортовим комп'ютером, 
неперервно визначає температуру 
зовнішнього повітря за допомогою 
датчиків і регулює теплову потужність.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ 
PRO (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвищувати та понижувати 
передачу практично у всіх діапазонах 
навантаження та частоти обертання 
двигуна без керування зчепленням. 
Таким чином, асистент забезпечує 
помітно скорочений час перемикання, 
звільнює руку від зчеплення, що 
означає більше комфорту, динаміки 
та задоволення від їзди.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ РЕЖИМАМИ РУХУ PRO  
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Режими руху Pro можуть бути дооснащені за допомогою коду активації. Адже водіям старих мотоциклів не обійтися 
без сучасних засобів безпеки. Залежно від року випуску можливо дообладнати мотоцикл режимами Pro, Pro з DTC або 
Pro з ABS Pro, DTC і HSC.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Низьке сидіння, чорне/сіре 2 Низьке сидіння, чорне/червоне

ДВОКОЛІРНЕ СИДІННЯ

Це низьке сидіння, на 15 мм нижче за стандартну версію, полегшує посадку та висадку і дозволяє легко дістатися до 
землі. Багато водіїв відчувають себе у більшій безпеці завдяки зменшеній висоті сидіння, оскільки вони можуть легше 
маневрувати та керувати своїм байком. Привабливий двоколірний дизайн в комбінації чорного/червоного або чорного/
сірого кольорів сприяє індивідуалізації мотоцикла. 

Стандартне сидіння з його двоколірним дизайном в комбінації чорного/червоного або чорного/сірого кольорів сприяє 
кастомізації мотоцикла.
1  Висота сидіння: 790 мм;  
    довжина за внутрішнім швом штанів: 1790 мм
2  Висота сидіння: 790 мм;  

довжина за внутрішнім швом штанів: 1790 мм

3 Сидіння, чорне/сіре 4 Сидіння, чорне/червоне

3  Висота сидіння: 815 мм;  
    довжина за внутрішнім швом штанів: 1830 мм
4  Висота сидіння: 815 мм;  

довжина за внутрішнім швом штанів: 1830 мм
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить 
планування маршруту максимально простим. Система з 
флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає 
правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди 
гарно видно навіть під прямими сонячними променями 
завдяки фільтру з круговою поляризацією. Екран з 
високою роздільною здатністю надає всю необхідну 
інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну 
картину, необхідну в будь-якій ситуації. Численні 
додаткові функції роблять планування та подорожі 
захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно до 
ваших особистих переваг і отримуйте задоволення від 
водіння звивистими та тихими шляхами. У невідомій 
місцевості опція "Round Trip" є хорошим вибором, 
оскільки вона точно направить водія в кінці поїздки 
назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth з 
комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий 
застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа 
на ходу: навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та 
потокова передача музики, а також отримання прогнозів 
погоди або інформації про затори – запросто. 
Підготовка до навігації додає додаткові функції, такі як 
"My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує 
альтернативний варіант керування. Вибирайте 
попередньо встановлені картографічні дані, і ви завжди 
будете в курсі останніх подій завдяки безкоштовному 
довічному оновленню мап.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Доступно тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до 
навігації.

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна інформація 
та онлайн-інформація, також можуть використовуватися під 
час руху. Завдяки зручній функції заряджання, ваш смартфон 
також завжди готовий до роботи під час тривалих 
подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.
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БЕЗПЕКА

Міцні захисні дуги двигуна, виконані з полірованої 
нержавіючої сталі, надійно захищають байк від 
пошкоджень, не обмежуючи свободу водія у нахилі 
мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

БЕЗПЕКА

ПРОТЕКТОРИ РУК

Протектори рук, виготовлені з ударостійкого та 
стійкого до ультрафіолету пластика та адаптовані за 
аеродинамікою, захищають елементи керування від 
гілок і каміння при їзді бездоріжжям. На дорозі захист 
від вітру та негоди, пропонований протекторами, 
також вражає: руки та пальці довше залишаються 
сухими та теплими навіть за низьких температур.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДУГИ ЗАХИСТУ ДВИГУНА

АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА ЕНДУРО 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Цей міцний алюмінієвий захист двигуна ендуро був 
спеціально сконструйований для бездоріжжя та 
забезпечує оптимальний захист нижньої частини 
двигуна.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Потужні додаткові світлодіодні фари в компактному 
алюмінієвому корпусі забезпечують кращу видимість і 
оглядовість навіть у тумані, під час дощу або снігопаду. У 
той самий час їхнє біле світло забезпечує диференційоване 
освітлення проїжджої частини. Світлодіодна технологія 
забезпечує роботу практично без зносу.

ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗАХИСТ ФАРИ 
(ТІЛЬКИ ДЛЯ БЕЗДОРІЖЖЯ)

Міцний захист фар ефективно 
захищає байк при використанні в 
стилі ендуро від пошкодження 
світлодіодної фари. Захист фари з 
полікарбонату не має офіційного 
затвердження типу для транспорту, 
але його можна приєднати та 
від'єднати від фари впродовж 
декількох секунд після встановлення 
комплектного адаптера.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-
ДЮЙМОВОГО TFT-ДИСПЛЕЯ

Захисне скло надійно захищає 6,5-
дюймовий TFT-дисплей від бруду, 
каміння та інших пошкоджень. 
Гартоване скло має антиблікову 
поверхню, тому читати інформацію з 
TFT-дисплея буде так само легко. З 
написом BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Надійний захист від крадіжки: 
система охоронної сигналізації 
реагує на зміни положення та 
вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому 
перехожі швидко отримують 
попередження. Охоронна система 
автоматично активується після 
вимкнення запалювання.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для 
ринків країн. Встановлення та/або 
підключення в спеціалізованій майстерні, в 
ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В ШИНАХ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма 
функціями може бути довстановлено 
шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про 
поточний тиск у шинах і попереджає 
водія про втрату тиску на ранній 
стадії. Відповідні повідомлення та 
інструкції надаються бортовим 
комп'ютером на кокпіті.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ABS PRO
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ ЗНИЖЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Дооснащення зниженням потужності до 35 кВт (48 к.с.) є 
привабливим варіантом для водіїв-початківців. Коли справа 
доходить до задоволення та відчуттів від їзди, то це саме те, 
що потрібно. За бажанням двигуну можна повернути повну 
потужність пізніше. Зниження потужності здійснюється за 
допомогою коду активації.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА

Система змащування ланцюга автоматично забезпечує 
приводний ланцюг змазкою під час їзди. Однак система 
працює тільки при працюючому двигуні. Безперервне 
змащування зводить до мінімуму тертя та зношування 
ланцюгового приводу, зменшує зусилля з обслуговування 
та догляду і, таким чином, збільшує термін служби 
ланцюга.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ДЕТАЛІ HP

АКСЕСУАРИ ДЛЯ
BMW F 850 GS ADVENTURE

ДЕТАЛІ HP

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP

Спортивний глушник HP з титановим покриттям забезпечує вражаюче насичений звук і явне визнання гоночного 
характеру як візуально, так і акустично. Високоякісна Slip-On модель забезпечує зниження ваги прибл. на 2,3 кг 
порівняно зі стандартною моделлю завдяки полегшеній конструкції.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.   
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1  Спортивний глушник HP 2  Спортивний глушник HP, чорний
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ВАЖЕЛІ ЗЧЕПЛЕННЯ / РУЧНОГО ГАЛЬМА HP

Важіль зчеплення HP, виготовлений з сірого анодованого 
алюмінію, підкреслює спортивність байка та має 
ергономічне триступеневе регулювання за шириною кисті.

Важіль ручного гальма HP має ергономічне п'ятиступеневе 
регулювання за шириною кисті. Обидва важелі фрезеровані з 
високоміцного алюмінієвого сплаву, який повністю стійкий до 
корозії та прекрасно вписується в спортивний дизайн байка з 
точки зору кольору.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

1 Алюмінієвий кофр

АЛЮМІНІЄВІ КОФРИ

Ідеальне рішення для любителів подорожувати, які висувають високі вимоги до себе та свого обладнання: алюмінієвий 
кофр для монтажу з лівого боку пропонує 44 літри місця для зберігання. Ця надійна частина транспортного обладнання 
пило- та водонепроникна. Багато практичних деталей вражають навіть в екстремальних умовах. Ідеальне рішення для 
любителів подорожувати, які висувають високі вимоги до себе та свого обладнання: алюмінієвий корпус для монтажу з 
правого боку пропонує 36 літрів простору для зберігання. Ця надійна частина транспортного обладнання пило- та 
водонепроникна. Багато практичних деталей вражають навіть в екстремальних умовах.

Недоступні в поєднанні із задніми світлодіодними покажчиками повороту з короткою основою, номер деталі 8 522 499; у разі необхідності встановіть 
світлодіодні покажчики повороту з довгою основною, номер деталі 8 522 500. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

2 Алюмінієвий кофр, чорний

АЛЮМІНІЄВИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР

Водонепроникний центральний кофр розрахований на 32 літри та має люверси для кріплення 
додаткового багажу. Додаткова подушка для пасажира забезпечує підвищений комфорт.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

1  Алюмінієвий центральний кофр,
   чорний, 32 л 

2  Алюмінієвий центральний кофр,
   32 л 

3  Спинка для алюмінієвого
    центрального кофра
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Алюмінієвий кофр можна легко та надійно прикріпити до 
міцної дуги з полірованої нержавіючої сталі. Поперечина з 
нержавіючої сталі з'єднує праву та ліву дуги і забезпечує 
високий рівень стійкості навіть при повному завантаженні 
байка. Алюмінієвий центральний кофр може бути легко та 
надійно прикріплений до міцної полиці кріплення 
центрального кофра з полірованої нержавіючої сталі.

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Зручно та функціонально: практичні ручки для 
перенесення алюмінієвих кофрів і центрального 
кофра полегшують транспортування багажу до 
мотоциклу та назад. Якщо кофри встановлені, до 
ручок також можна прикріпити додатковий багаж.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Водонепроникна внутрішня сумка організовує багаж і 
полегшує завантаження та розвантаження. Ручка для 
перенесення та плечовий ремінь полегшують доступ до 
сумки та її транспортування. Як альтернатива, міцна 
сумка також може бути прикріплена до зовнішньої 
сторони кофра, створюючи додаткове місце для 
зберігання.

РОЗДІЛЮВАЛЬНА СІТКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Багажна сітка для алюмінієвих кофрів і центрального кофра 
створює більше порядку та полегшує доступ до часто 
використовуваних предметів. Дуже гнучка сітка прикріплена до 
внутрішньої сторони кришки та гарантує, що багаж, такий як 
плащі, складані рюкзаки, сумки для туалетного приладдя та 
кросівки, завжди буде під рукою, коли кофр відкрито.
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БАГАЖНА СИСТЕМА ATACAMA 

Надзвичайно міцна сумка-баул Atacama має безліч продуманих деталей і величезний об'єм зберігання – 40 літрів. Бічні 
сумки Atacama, сумку-баул та інший багаж або шолом можна прикріпити до мотоцикла за допомогою натяжних 
ременів, що замикаються, зі сталевим сердечником.

Бічні сумки Atacama переконують продуманими деталями та загальним об'ємом зберігання 60 літрів. На додаток до 
водонепроникних внутрішніх сумок, різні речові відсіки забезпечують додатковий простір. Швидкоз'ємні кріплення для 
легкого монтажу на мотоциклі та міцні ручки для перенесення забезпечують надійне кріплення та надзвичайно 
практичне поводження. 

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.
Тільки в поєднанні з дугами кріплення алюмінієвих кофрів. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

3 Бічні сумки Atacama 4 Натяжні ремені для бічних сумок Atacama,
з можливістю замкнення 

1 Сумка-баул Atacama, 40 л 2 Натяжний ремінь для сумки-баула Atacama,
з можливістю замкнення 
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СУМКА НА СИДІННЯ ПАСАЖИРА, 
2,5 – 8 Л

Ця міцна сумка для пасажирського 
сидіння об'ємом від 2,5 до 8 літрів 
забезпечує достатньо місця для 
щоденної поїздки на роботу або для 
одноденних поїздок. Тристороння 
застібка-блискавка забезпечує 
швидкий доступ, а функціональна 
ручка для перенесення полегшує 
транспортування.

Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

СУМКА НА БАК, 8 – 14 Л

Сумка на бак з розширюваним 
об'ємом від 8 до 14 л - ідеальний 
компаньйон для коротких поїздок. 
Водовідштовхувальна зовнішня 
кишеня, бризкозахищений канал для 
кабеля, інтегрований чохол від дощу 
з прозорим вікном - практичні 
функції, які відповідають усім 
вимогам.

Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції.

КИШЕНЯ ДЛЯ МАПИ ДЛЯ СУМКИ НА 
БАК

Навіть сьогодні багато туристів не 
прагнуть обходитися без надійних 
дорожніх мап. Ідеальним рішенням є 
водонепроникна кишеня для мап 
формату А4 з рулонним закриттям та 
можливістю зняття. Її можна надійно 
закріпити на сумці на бак за 
допомогою гачків і петель; посилене 
дно запобігає її коливанню при 
зустрічному вітрі.
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ДИЗАЙН

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі 
покажчики повороту переконують своїм тонким дизайном 
і сучасними технологіями освітлення. Вони реагують 
набагато швидше, ніж лампи розжарювання, і практично 
не зношуються. Це забезпечує явну перевагу у безпеці 
дорожнього руху.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

РЕГУЛЬОВАНІ ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ

Підпружинена підніжка водія з пластиковою опорою для ніг регулюється у трьох положеннях, а також 
забезпечує максимальний комфорт і впевненість під час руху бездоріжжям. Це означає додаткову стійкість і 
ще більший контроль над мотоциклом при їзді у положенні стоячи, особливо на бездоріжжі.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

2 Регульована підніжка водія, чорна1 Регульовані підніжки водія
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Низьке сидіння, чорне/сіре

СИДІННЯ

Це низьке сидіння, на 15 мм нижче за стандартну версію, полегшує посадку та висадку і дозволяє легко дістатися до 
землі. Багато водіїв відчувають себе у більшій безпеці завдяки зменшеній висоті сидіння, оскільки вони можуть легше 
маневрувати та керувати своїм байком. Привабливий двоколірний дизайн в комбінації чорного/червоного або чорного/
сірого кольорів сприяє індивідуалізації мотоцикла. 

Стандартне сидіння з його двоколірним дизайном в комбінації чорного/червоного або чорного/сірого кольорів сприяє 
кастомізації мотоцикла.

Збільшена висота сидіння, вузька форма для зручного доступу до землі, особливо жорстка оббивка для бездоріжжя - 
ралійне сидіння має все, що потрібно для інтенсивного використання ендуро. Крім того, його тонкий силует вражаюче 
підкреслює ефектний зовнішній вигляд мотоцикла для бездоріжжя.

2 Низьке сидіння, чорне/червоне

5 Ралійне сидіння

3 Сидіння, чорне/сіре

4 Сидіння, чорне/червоне

1 Висота сидіння: 790 мм;  
   довжина за внутрішнім швом: 1790 мм 
2 Висота сидіння: 790 мм;  

довжина за внутрішнім швом: 1790 мм

3 Висота сидіння: 815 мм;  
   довжина за внутрішнім швом: 1830 мм 
4 Висота сидіння: 815 мм;  

довжина за внутрішнім швом: 1830 мм

5 Висота сидіння: 845 мм;  
довжина за внутрішнім швом: 1900 мм
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

ВІТРОВЕ СКЛО

Туристичне вітрове скло приблизно на 80 мм вище та на 30 мм ширше за стандартне вітрове скло, і, отже, забезпечує 
помітно поліпшений захист від вітру та негоди, а також більший загальний комфорт під час поїздки. Стійке до 
подряпин покриття гарантує тривалу прозорість, а прозоре скло підкреслює високоякісний зовнішній вигляд.

Велике вітрове скло забезпечує чудовий захист від вітру та негоди для водія і вражає підвищеним комфортом під час 
поїздки навіть довгими ділянками трас. Стійке до подряпин покриття забезпечує довгу безперешкодну видимість.

Велике тоноване вітрове скло забезпечує чудовий захист від вітру та негоди для водія і вражає підвищеним комфортом 
під час поїздки навіть довгими ділянками трас. Тонування підкреслює спортивний вигляд мотоцикла, а стійке до 
подряпин покриття забезпечує довгу безперешкодну видимість.

Тоновані дефлектори з їхнім стильним зовнішнім виглядом надають мотоциклу особливу невимушеність і підвищують 
комфорт під час поїздки.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

1 Туристичне вітрове скло, тоноване 2 Велике вітрове скло, прозоре

3 Велике вітрове скло, тоноване 4 Тоновані дефлектори

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА 
(НЕ ПОКАЗАНА)  

Стійка центральна підніжка 
забезпечує безпечну стійку для 
мотоцикла навіть на схилах і надає 
переваги, наприклад, під час 
заправки, монтажу кофрів і 
центральних кофрів, перевірки 
тиску в шинах або обслуговування 
ланцюга. Мотоцикл також займає 
менше місця під час стоянки у 
вертикальному положенні.

Недоступна у поєднанні з опцією 499 (занижена 
підвіска). Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З 
ПІДІГРІВОМ (НЕ ПОКАЗАНІ)

Комфорт об'єднується з безпекою. 
Практична ручка з підігрівом 
забезпечує приємне тепло для рук 
навіть у холодні дні, гарантуючи 
більшу реакцію. Підігрів ручки, 
керований бортовим комп'ютером, 
неперервно визначає температуру 
зовнішнього повітря за допомогою 
датчиків і регулює теплову 
потужність.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ 
PRO (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвищувати та понижувати 
передачу практично у всіх діапазонах 
навантаження та частоти обертання 
двигуна без керування зчепленням. 
Таким чином, асистент забезпечує 
помітно скорочений час перемикання, 
звільнює руку від зчеплення, що 
означає більше комфорту, динаміки та 
задоволення від їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить 
планування маршруту максимально простим. Система з 
флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає 
правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди 
гарно видно навіть під прямими сонячними променями 
завдяки фільтру з круговою поляризацією. Екран з 
високою роздільною здатністю надає всю необхідну 
інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну 
картину, необхідну в будь-якій ситуації. Численні 
додаткові функції роблять планування та подорожі 
захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно до 
ваших особистих переваг і отримуйте задоволення від 
водіння звивистими та тихими шляхами. У невідомій 
місцевості опція "Round Trip" є хорошим вибором, 
оскільки вона точно направить водія в кінці поїздки назад 
до початкової точки. З'єднання Bluetooth з комунікаційною 
системою BMW Motorrad і додатковий застосунок 
Smartphone Link забезпечують мультимедіа на ходу: 
навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та потокова 
передача музики, а також отримання прогнозів погоди 
або інформації про затори – запросто. Підготовка до 
навігації додає додаткові функції, такі як "My Motorcycle", 
а мультиконтролер на кермі пропонує альтернативний 
варіант керування. Вибирайте попередньо встановлені 
картографічні дані, і ви завжди будете в курсі останніх 
подій завдяки безкоштовному довічному оновленню мап.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Доступно тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до 
навігації.

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD 

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна інформація 
та онлайн-інформація, також можуть використовуватися під 
час руху. Завдяки зручній функції заряджання, ваш смартфон 
також завжди готовий до роботи під час тривалих 
подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.



240 F 850 GS ADVENTURE 
БЕЗПЕКА / ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

БЕЗПЕКА

АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА ЕНДУРО 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Цей міцний алюмінієвий захист двигуна ендуро був 
спеціально сконструйований для бездоріжжя та 
забезпечує оптимальний захист нижньої частини 
двигуна.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ

Потужні додаткові світлодіодні фари в компактному 
алюмінієвому корпусі забезпечують кращу видимість і 
оглядовість навіть у тумані, під час дощу або снігопаду. У 
той самий час їхнє біле світло забезпечує 
диференційоване освітлення проїжджої частини. 
Світлодіодна технологія забезпечує роботу практично без 
зносу.

Міцний захист фар ефективно захищає байк при 
використанні в стилі ендуро від пошкодження 
світлодіодної фари. Захист фари з полікарбонату не 
має офіційного затвердження типу для транспорту, 
але його можна приєднати та від'єднати від фари 
впродовж декількох секунд після встановлення 
комплектного адаптера.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗАХИСТ ФАРИ 
(ТІЛЬКИ ДЛЯ БЕЗДОРІЖЖЯ)

Захисне скло надійно захищає 6,5-дюймовий TFT-
дисплей від бруду, каміння та інших пошкоджень. 
Гартоване скло має антиблікову поверхню, тому 
читати інформацію з TFT-дисплея буде так само 
легко. З написом BMW Motorrad.

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-ДЮЙМОВОГО TFT-ДИСПЛЕЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА

Система змащування ланцюга автоматично забезпечує 
приводний ланцюг змазкою під час їзди. Однак система 
працює тільки при працюючому двигуні. Безперервне 
змащування зводить до мінімуму тертя та зношування 
ланцюгового приводу, зменшує зусилля з обслуговування 
та догляду і, таким чином, збільшує термін служби 
ланцюга.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW F 900 XR

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ТУРИСТИЧНИЙ КОФР

З об'ємом близько 31 літрів зліва та 32 літрів справа, високоякісний туристичний кофр з твердим корпусом пропонує 
достатньо місця для багажу. Вологозахищений кофр з пофарбованою кришкою та можливістю блокування стане 
ідеальним компаньйоном для коротких або тривалих поїздок.

Доступні кольори: Asphalt Grey Metallic Matt, Granite Grey Metallic Matt (not shown), Light White та Racing Red.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

1  Туристичний кофр, Asphalt Grey  
Metallic Matt

2 Туристичний кофр, Light White 3 Туристичний кофр, Racing Red
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

М'ЯКИЙ КОФР

Високоякісний м'який кофр з міцного 
поліестеру переконує практичними 
деталями та об'ємом зберігання 20 
літрів (загальний об'єм лівого м'якого 
кофра та правого м'якого кофра). Такі 
особливості, як водонепроникна 
підкладка, застібка-блискавка з усіх 
боків, ручка для перенесення та 
швидкознімна застібка для легкого 
монтажу на мотоциклі, забезпечують 
надійне утримання та практичне 
поводження.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ КОФРА 

Відповідна внутрішня сумка для 
туристичного кофра організовує 
багаж і полегшує завантаження та 
розвантаження. Ручка для 
перенесення та плечовий ремінь 
полегшують доступ до сумки та її 
транспортування. Функціональні 
деталі включають в себе 
тристоронню блискавку та окремий 
сітчастий речовий відсік у кришці.

Міцне кріплення дозволяє легко та 
безпечно встановити туристичний 
кофр на мотоцикл. Навіть якщо кофр 
не встановлено, складно помітити це 
чорне кріплення на мотоциклі.

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КОФРА

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 30 Л

Водонепроникний пластиковий 
центральний кофр забезпечує 
достатньо місця для шолома об'ємом 
30 літрів. Кришка, доступна у 
кольорах Asphalt Grey Metallic Matt, 
Black Storm Metallic або Light White, 
та шарніри м'якого закривання, які 
дозволяють акуратно опускати 
кришку, підкреслюють високу якість..

Тільки в поєднанні з багажною полицею, полицею 
для кофра та відповідним зовнішнім корпусом. 
Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції. Для отримання 
докладної інформації зверніться в авторизований 
дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте 
веб-сайт bmw-motorrad.com.

Сумка на бак, виготовлена з 
міцного поліестеру, пропонує 
безліч "розумних" деталей. Її об'єм 
може бути збільшено з 11 до 16 
літрів у разі необхідності. Більше 
простору є в кишені для карти та 
зовнішніх кишенях. Розумний 
дизайн застібки ременя гарантує 
надійне утримання та надзвичайно 
функціональне поводження.

ВЕЛИКА СУМКА НА БАКСУМКА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Відповідна внутрішня сумка для 
центрального кофра організовує 
багаж, полегшує завантаження та 
розвантаження. Ручка для 
перенесення та плечовий ремінь 
полегшують доступ до сумки та її 
транспортування. Практичні деталі 
включають в себе зовнішню кишеню 
та тристоронню застібку блискавку.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ / ДИЗАЙН

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ

Центральний кофр або інші предмети багажу можна 
легко та надійно прикріпити до міцної багажної полиці, 
виготовленої зі шліфованого алюмінію з порошковим 
покриттям. Так як багажна полиця має безвібраційну 
встановлено, характеристики їзди помітно покращуються 
зі встановленим центральним кофром, особливо на 
високих швидкостях.

МАЛА СУМКА НА БАК

Мала міцна сумка на бак з кріпленням на ремені - 
ідеальний компаньйон для коротких поїздок. Основне 
відділення з водонепроникною знімною підкладкою, 
канал для кабелю, об'єм для зберігання 5,5 літрів, ручка 
для перенесення та знімний ремінь через плече - це 
зручні особливості, які відповідають усім вимогам.
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СКЛАДАНІ ВАЖЕЛІ ЗЧЕПЛЕННЯ ТА ГАЛЬМА ЗАХИСТ ВАЖЕЛІВ ЗЧЕПЛЕННЯ ТА РУЧНОГО 
ГАЛЬМА

Важіль ручного гальма можна регулювати в п'яти 
положеннях для кращого діапазону хватки. Завдяки 
механізму складання, є визначений момент складання.

Важіль зчеплення можна відрегулювати в трьох 
положеннях для кращого діапазону хватки. Завдяки 
механізму складання, є визначений момент складання.

У продажу з 3 кварталу 2020.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Захист важелів зчеплення та ручного гальма робить 
чітку заяву про безкомпромісну спортивність на дорозі. 
Вигнуті дуги з алюмінію та пластика захищають важелі 
зчеплення та ручного гальма на кермі від ненавмисного 
ввімкнення через контакт з іншим транспортним 
засобом або пошкодження байка в разі його падіння.

У продажу з 3 кварталу 2020.

ДЗЕРКАЛА OPTION 719 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ РЕГУЛЬОВАНІ ПІДНІЖКИ ВОДІЯ

Дзеркала Option 719 сріблястого кольору виготовлені з 
фрезерованого алюмінію та підкреслюють якісний 
характер байка. 

Конструкція з низьким рівнем вібрації та аеродинамічна 
форма забезпечують чудову оглядовість. Привабливий 
дизайн створює сильний ефект індивідуалізації.

Підніжка водія з чорного анодованого алюмінію 
поєднує в собі динамічний зовнішній вигляд, 
ергономічність і спортивність на вищому рівні. 
Завдяки ребристій поверхні та триступеневому 
регулюванню висоти, вона забезпечує додаткову 
підтримку і оптимальне керування мотоциклом.

У продажу з 3 кварталу 2020.

ДИЗАЙН
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CПОЙЛЕР ДВИГУНА

Елегантний трисекційний спойлер двигуна, виготовлений з ударостійкого та стійкого до ультрафіолету пластика, 
забезпечує індивідуальний спортивний вигляд. Бічні частини, пофарбовані у кольори Granite Grey Metallic і Racing Red, 
створюють яскравий візуальний акцент.

У продажу з 3 кварталу 2020.

1 Спойлер двигуна, Granite Grey Metallic 2 Спойлер двигуна, Racing Red 

F 900 XR  
ДИЗАЙН / EРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ВІТРОВЕ СКЛО

Тоноване вітрове скло підкреслює спортивний вигляд мотоцикла. Стійке до подряпин покриття забезпечує довгу 
безперешкодну видимість. Розміри та форма ідентичні стандартним варіантам, що означає, що вітрове скло також 
забезпечує хороший захист від вітру та негоди.

Спортивне прозоре вітрове скло приблизно на 20 мм коротше за стандартне вітрове скло та підкреслює спортивний 
вигляд мотоцикла. Скло було розроблено в аеродинамічній трубі BMW, воно забезпечує хороший захист від вітру та 
негоди навіть на високих швидкостях. Стійке до подряпин покриття забезпечує довгу безперешкодну видимість.

Тоноване вітрове скло
(не показане)

1 Спортивне вітрове скло 2 Спортивне вітрове скло, тоноване

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

КОМЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
РУЧКАМИ ТА ПЕРЕМИКАЧАМИ З 
ПІДІГРІВОМ (НЕ ПОКАЗАНИЙ) 

Вашим рукам тепер не буде холодно: 
це забезпечується ручками з 
електропідігрівом і багатоступеневим 
керуванням. Вони підвищують 
комфорт і водночас підвищують 
безпеку, оскільки завдяки теплим 
рукам та посиленому відчуттю у 
пальцях водій просто краще 
контролює мотоцикл – як у холодні 
дні, так і під час їзди під дощем.

Для отримання докладної інформації зверніться в 
авторизований дилерський центр BMW Motorrad 
або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КРУЇЗ-КОНТРОЛЕМ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Електронний круїз-контроль 
можна активувати на швидкості від 
30 км/год. Він підтримує постійну 
швидкість руху та дозволяє 
насолоджуватися довшими 
відрізками автомагістралі у 
розслабленому стилі. Функцію 
можна вимкнути за допомогою 
гальмування, а обрана швидкість 
автоматично приймається після 
натискання кнопки Resume.

ЗАНИЖЕННЯ ПІДВІСКИ
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Зміни у ходовій частини, викликані 
пониженою підвіскою, зменшують 
висоту мотоцикла та висоту сидіння. 
Це означає, що навіть невисокі водії 
можуть насолоджуватися поліпшеною 
стійкістю та краще контролювати свій 
мотоцикл при маневруванні.



248

СИДІННЯ

Комфортне сидіння з додатковим набиванням пропонує помітні переваги у комфорті і, отже, ще більше 
безтурботних кілометрів, особливо для високих водіїв. Це сидіння є вищим порівняно зі стандартним сидінням. Це 
означає, що навіть тривалими щоденними поїздками можна насолоджуватися у розслабленому стилі та без втоми.

Низьке сидіння полегшує посадку та висадку, а також покращує доступ до землі. Багато водіїв відчувають себе в 
більшій безпеці завдяки зменшеній висоті сидіння, оскільки вони можуть легше маневрувати та керувати своїм 
мотоциклом. Ергономіка низького сидіння розрахована на тривалі поїздки. Високоякісний матеріал поверхні 
чорного кольору входить до стандартної комплектації.

1 Комфортне сидіння 2 Низьке сидіння

F 900 XR  
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА

Стійка центральна підніжка забезпечує безпечну стійку для 
мотоцикла навіть на схилах і надає переваги, наприклад, 
під час заправки, монтажу кофрів і центральних кофрів 
або перевірки тиску в шинах. Мотоцикл також займає 
менше місця під час стоянки у вертикальному положенні.

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Асистент перемикання передач Pro дозволяє підвищувати 
та понижувати передачу практично у всіх діапазонах 
навантаження та частоти обертання двигуна без керування 
зчепленням. Таким чином, асистент забезпечує помітно 
скорочений час перемикання, звільнює руку від зчеплення, 
що означає більше комфорту, динаміки та задоволення від 
їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ ПІДГОТОВКОЮ ДО 
НАВІГАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Комплект дооснащення включає підготовку до 
навігації з мультиконтролером, кріпленням і тримачем 
для навігаційного пристрою. Це дозволяє акуратно 
інтегрувати BMW Navigator у кокпіт і, отже, в поле зору 
водія. Навігаційна система захищена від крадіжки, нею 
можна керувати за допомогою мультиконтролера на 
кермі.

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна 
інформація та онлайн-інформація, також можуть 
використовуватися під час руху. Завдяки зручній функції 
заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до 
роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW 
Motorrad. Недоступний в поєднанні з підготовкою до навігації або 
підвищенням керма. Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить 
планування маршруту максимально простим. Система з 
флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає 
правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди 
гарно видно навіть під прямими сонячними променями 
завдяки фільтру з круговою поляризацією. Екран з високою 
роздільною здатністю надає всю необхідну інформацію і 
гарантує, що ви зможете побачити повну картину, необхідну 
в будь-якій ситуації. Численні додаткові функції роблять 
планування та подорожі захоплюючими. Плануйте свої 
маршрути відповідно до ваших особистих переваг і 
отримуйте задоволення від водіння звивистими та тихими 
шляхами. У невідомій місцевості опція "Round Trip" є 
хорошим вибором, оскільки вона точно направить водія в 
кінці поїздки назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth 
з комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий 
застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа на 
ходу: навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та потокова 
передача музики, а також отримання прогнозів погоди або 
інформації про затори – запросто. Підготовка до навігації 
додає додаткові функції, такі як "My Motorcycle", а 
мультиконтролер на кермі пропонує альтернативний варіант 
керування. Вибирайте попередньо встановлені картографічні 
дані, і ви завжди будете в курсі останніх подій завдяки 
безкоштовному довічному оновленню мап.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до навігації. 
Недоступий к поєднанні з тримачем для смартфона або підвищенням керма. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.
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БЕЗПЕКА / ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

БЕЗПЕКА

Міцні дуги захисту двигуна з нержавіючої сталі з 
електрополіруванням надійно захищають корпус двигуна 
від пошкоджень у разі перевороту або падіння мотоцикла 
без шкоди для кута нахилу. Вони ідеально поєднуються з 
дизайном мотоцикла.

Протектори рук, виготовлені з ударостійкого та 
стійкого до ультрафіолету пластика та адаптовані за 
аеродинамікою, захищають елементи керування від 
гілок і каміння при їзді бездоріжжям. На дорозі захист 
від вітру та негоди, пропонований протекторами, 
також вражає: руки та пальці довше залишаються 
сухими та теплими навіть за низьких температур.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ПРОТЕКТОРИ РУК ДУГИ ЗАХИСТУ ДВИГУНА

ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ 

Потужні додаткові світлодіодні фари збільшують 
освітленість, забезпечуючи необхідний огляд в умовах 
поганої видимості. Вони чудово доповнюють основну 
фару. Світлодіодна технологія забезпечує роботу 
практично без зношування.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. Додаткові фари схвалені для 
використання в якості протитуманних фар і можуть використовуватися 
тільки в поганих погодних умовах. Діють правила дорожнього руху для 
конкретної країни.

КОД АКТИВАЦІЇ ДЛЯ  
ДИНАМІЧНОГО КОНТРОЛЮ 
ГАЛЬМА ДВИГУНА (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система контролю крутного моменту 
двигуна MSR надійно запобігає 
нестабільним умовам руху, які можуть 
виникнути у режимі обкатки або при 
перемиканні на понижену передачу 
через надмірне пробуксовування 
заднього колеса. У цьому випадку MSR 
збільшує крутний момент двигуна, 
відкриваючи дросельні клапани, щоб 
зменшити пробуксовування та 
стабілізувати мотоцикл.

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-ДЮЙМОВОГО 
TFT-ДИСПЛЕЯ

Захисне скло надійно захищає 6,5-дюймовий 
TFT-дисплей від бруду, каміння та інших 
пошкоджень. Гартоване скло має антиблікову 
поверхню, тому читати інформацію з TFT-
дисплея буде так само легко. З написом BMW 
Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КОНТРОЛЕМ 
ТИСКУ В ШИНАХ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Надійний захист від крадіжки: система охоронної 
сигналізації реагує на зміни положення та вібрації 
звуковими та світловими сигналами. Завдяки цьому 
перехожі швидко отримують попередження. 
Охоронна система автоматично активується після 
вимкнення запалювання.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма функціями може 
бути довстановлено шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про поточний тиск у 
шинах і попереджає водія про втрату тиску на ранній 
стадії. Відповідні повідомлення та інструкції надаються 
бортовим комп'ютером на кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні,
 в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ТА ТЕХНІКА

ЗНИЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ 35 КВТ/48 К.С. 
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Дооснащення зниженням потужності до 35 кВт (48 к.с.) 
є привабливим варіантом для водіїв-початківців. Коли 
справа доходить до задоволення і відчуттів від їзди, то 
це саме те, що потрібно. За бажанням двигуну можна  
повернути повну потужність пізніше. Зниження 
потужності здійснюється за допомогою коду активації.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному 
представництві BMW Motorrad.



ДЕТАЛІ HP

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP

Спортивний глушник HP повністю виготовлений з титану, 
а його чудовий звук додає у кожну поїздку спортивні 
відчуття. Завдяки легкій титановій конструкції, торцевій 
кришці та великому карбоновому теплозахисному екрану, 
він важить на 0,5 кг менше, ніж стандартний глушник.

Інструкції з монтажу можна отримати в офіційному представництві BMW 
Motorrad.

ПРОТЕКТОРИ ВІСІ HP

Протектори HP для передньої вісі виготовлені зі 
зносостійкого пластика. Вони мають написи BMW і HP, а 
також захищають передню вилку від подряпин у разі 
падіння або перекидання мотоцикла.

Інструкції з монтажу можна отримати в офіційному представництві BMW 
Motorrad.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ
BMW S 1000 XR
Моделі 0D03, 0D13

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Cистема підніжок водія HP, права

1 Фрезерований важіль зчеплення HP

ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ HP І ПАСАЖИРСЬКІ ПІДНІЖКИ HP

Система підніжок водія HP забезпечує оптимальну ергономіку і спортивність завдяки своєму динамічному увазі та 
безлічі варіантів регулювання. Вони фрезеровані з високоміцного алюмінієвого сплаву, особливо легкі та 
забезпечують оптимальний захист від корозії завдяки триколірному анодуванню.

Фрезерована пасажирська підніжка HP ідеально поєднується за формою та матеріалом з відповідними підніжками 
HP для водія.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ФРЕЗЕРОВАНІ ВАЖЕЛІ ГАЛЬМА ТА ЗЧЕПЛЕННЯ HP

Ергономічно оптимізований важіль зчеплення HP, виготовлений з сірого 
анодованого алюмінію, регулюється та підкреслює спортивність мотоцикла.

Гальмівний важіль HP, виготовлений з сірого анодованого алюмінію, підкреслює 
спортивний дух і має ергономічне 5-ступеневе регулювання за шириною кисті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

2 Cистема підніжок водія HP, ліва

2 Фрезерований важіль гальма HP

3 Підніжка пасажира HP

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ 
PRO

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє легко перемикати передачі 
вверх і вниз без увімкнення зчеплення.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

252 S 1000 XR  
ДЕТАЛІ HP
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254 S 1000 XR  
ДЕТАЛІ HP / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ПРОТЕКТОРИ ДВИГУНА HP КОВАНІ КОЛЕСА HP

Протектор двигуна HP забезпечує поліпшений захист 
від пошкодження компонентів двигуна за допомогою 
змінних пластикових слайдерів.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні,
 в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 
Недоступні у поєднанні з дугами захисту двигуна.

Чорне анодоване коване переднє колесо HP пропонує 
поліпшені характеристики керованості та підвіски 
завдяки своїй полегшеній конструкції.

Чорне анодоване заднє коване колесо HP (не показане) 
є легшим за стандартне та забезпечує помітне 
збільшення динаміки у швидких S-подібних поворотах.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 

1 Карбонове переднє крило HP

4 Карбонове оздоблення
   паливозаправної горловини HP

КАРБОНОВІ BOLT-ON ДЕТАЛІ HP

Видатна потужність дається з цими bolt-on деталями. Вони елегантні, ексклюзивні та довговічні; кожна з них - 
окремий шедевр. І якщо вам потрібна досконалість, ви зірвали тут джекпот, тому що вони зроблені з карбону, 
гранично легкого матеріалу. Неперевершене поєднання стильного зовнішнього вигляду та технічних знань.

Невеликі монтажні деталі входять до комплекту постачання. 
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

2 Карбонове заднє крило HP

5 Захист ланцюга HP

3 Карбонове облицювання кокпіта HP

6  Карбонова накладка HP на  
тримач номерного знака
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

НАТЯГУВАЧ ЛАНЦЮГА HP КРІПЛЕННЯ HP ДЛЯ МОНТАЖНОГО СТЕНДА

Натягувач ланцюга HP забезпечує високоточне 
регулювання натягу ланцюга та вирівнювання заднього 
колеса. Він надійно прикріплений до маятника, що 
полегшує монтаж заднього колеса.

Високоякісне кріплення HP для монтажного стенда 
виготовлене з високоміцного фрезерного алюмінію з 
ЧПК і дозволяє використовувати задній спортивний 
монтажний стенд. Існуючі ролики запобігають 
ковзанню монтажних стійок і, таким чином, захищають 
мотоцикл від можливих подряпин.

1 Туристичний кофр, Racing Red

ТУРИСТИЧНІ КОФРИ

З об'ємом прибл. 31 літр з кожного боку, високоякісний туристичний кофр з жорстким корпусом пропонує достатньо місця 
для багажу або мотоциклетного шолома. Вологозахищений кофр з пофарбованою кришкою та можливістю блокування 
стане ідеальним компаньйоном для коротких або тривалих поїздок.

2 Туристичний кофр, Light White 3  Туристичний кофр, Black Storm 
   Metallic

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ



ВНУТРІШНІ СУМКИ ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ

Відповідна внутрішня сумка для туристичного кофра 
організовує багаж і полегшує завантаження та 
розвантаження. Ручка для перенесення та плечовий 
ремінь полегшують доступ до сумки та її 
транспортування. Тристороння універсальна застібка 
блискавка забезпечує швидкий доступ до вмісту.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ МАЛОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Відповідна внутрішня сумка для центрального кофра дозволяє 
організувати багаж і полегшує завантаження та розвантаження. 
Ручка для перенесення та плечовий ремінь полегшують доступ 
до сумки та її транспортування. Практичні деталі включають в 
себе зовнішню кишеню та тристоронню застібку блискавку.

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР ЗІ СПИНКОЮ ДЛЯ ПАСАЖИРА

Водонепроникний центральний кофр має місткість 30 л і максимальне навантаження 5 кг - ідеально підходить для 
шолома, наприклад. Кришка має те саме забарвлення, що і туристичний кофр, та оснащена механізмом м'якого 
закриття. Спинка та центральний замок також доступні за запитом.

ДУГА КРІПЛЕННЯ КОФРА

Туристичний кофр можна легко та надійно 
прикріпити до міцної сталевої дуги кріплення.

Також доступна як опція. 

4  Малий центальний, 
кофр, Granite Grey 
Metallic Matt
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ВЕЛИКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР ЗІ СПИНКОЮ ДЛЯ ПАСАЖИРА

Цей водонепроникний центральний кофр забезпечує достатньо місця для двох шоломів своїм обсягом 49 літрів. 
Кришка опціонально доступна тільки в грунтовці, кольори Granite Grey Metallic Matt, Light white, Black Storm Metallic 
або Racing Red (не показаний) дозволяють зробити лакофарбове покриття потрібного кольору або кольору 
мотоцикла. Практичними опціями є відповідна внутрішня сумка або спинка для пасажира.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОФРА

Відповідна внутрішня сумка для центрального кофра 
дозволяє організувати багаж і полегшує завантаження та 
розвантаження. Ручка для перенесення та плечовий ремінь 
полегшують доступ до сумки та її транспортування. 
Практичні деталі включають в себе дві зовнішні накладні 
кишені та тристоронню універсальну застібку блискавку.

1  Великий центральний кофр, 
    Granite Grey Metallic Matt

2  Великий центральний кофр,
    Light White 

3  Великий центральний кофр, 
    Black Storm Metallic 

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ З КРІПЛЕННЯ ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Міцна, стильна багажна полиця ідеально підходить 
для надійної фіксації центрального кофра або 
інших великих предметів багажу. Крім того, вона 
служить зручною ручкою для пасажира, а також її 
можна використовувати для штовхання мотоцикла.

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі 
покажчики повороту переконують своїм тонким дизайном і 
сучасними технологіями освітлення. Вони реагують набагато 
швидше, ніж лампи розжарювання, і практично не зношуються. 
Це забезпечує явну перевагу у безпеці дорожнього руху.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

256 S 1000 XR  
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

3  Малий центральний
кофр, Black Storm
Metallic

2 Малий центральний
кофр, Light White

1  Малий центральний  
кофр, Racing Red



258 S 1000 XR 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ТОНОВАНЕ ВІТРОВЕ СКЛО КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КРУЇЗ-КОНТРОЛЕМ

Тоноване вітрове скло підкреслює спортивний 
вигляд мотоцикла. Спеціальне покриття також 
постійно запобігає появі подряпин.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 

Також доступний як опціональне обладнання.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський 
центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

СУМКА НА БАК З КИШЕНЕЮ ДЛЯ МАПИ

Сумка на бак виготовлена з міцного поліестеру з поліуретановим покриттям, має водонепроникне основне 
відділення і кріплення для ременя, а також змінюваний об'єм від 10 до 15 літрів. Водовідштовхувальна зовнішня 
кишеня забезпечує додатковий простір для зберігання. Ручка для перенесення і знімний плечовий ремінь - ще 
пара практичних особливостей.

Водонепроникна кишеня формату А4 з можливістю зняття ідеально доповнює сумку на бак.

1 Сумка на бак 2 Водонепроникна кишеня для мапи
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ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА РУЧКИ З ПІДІГРІВОМ

Стійка центральна підніжка забезпечує безпечну стійку 
для мотоцикла навіть на схилах і надає переваги, 
наприклад, під час заправки, монтажу кофрів і 
центральних кофрів, перевірки тиску в шинах або 
обслуговування ланцюга. Мотоцикл також займає менше 
місця під час стоянки у вертикальному положенні.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 

СИДІННЯ

Всі сидіння доступні в двох варіантах за висотою, для 
ідеального згину коліна.

Спеціально розроблене для BMW S 1000 XR та оздоблене 
за найвищими стандартами, спортивне сидіння HP із 
м'яким набиванням забезпечує підвищений комфорт у 
дальніх поїздках.

1 Висота: 855 мм; довжина за внутрішнім швом: 1925 мм
2 Висота: 840 мм; довжина за внутрішнім швом: 1894 мм
3 Висота: 840 мм; довжина за внутрішнім швом: 1894 мм
4 Також доступне як опціональне обладнання

Висота: 820 мм; довжина за внутрішнім швом: 1860 мм

Практична ручка з підігрівом забезпечує приємне тепло 
для рук навіть у холодні дні, гарантуючи більшу реакцію. 
Підігрів ручки, керований бортовим комп'ютером, 
неперервно визначає температуру зовнішнього повітря за 
допомогою датчиків і регулює теплову потужність.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський 
центр BMW Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

1  Спортивне сидіння HP, високе

3  Сидіння

2  Спортивне сидіння HP

4  Низьке сидіння

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.



260 S 1000 XR 
НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА

ПРОТЕКТОРИ РУК

Цей жорсткий протектор для рук 
виготовлений з ударостійкого та 
стійкого до ультрафіолету пластика. 
Він забезпечує ефективний захист 
рук від низьких гілок і каміння. 
Також доступний як додаткове 
обладнання.

ДУГИ ЗАХИСТУ ДВИГУНА

Захисні дуги двигуна з нержавіючої 
сталі забезпечують ефективний захист 
бічних сторін двигуна без шкоди для 
кута нахилу.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. Недоступні у поєднанні з 
протекторами двигуна. Малі монтажні деталі не 
включені. Для отримання докладної інформації 
зверніться в дилерський центр BMW Motorrad або 
відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

СИСТЕМА ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ  
(НЕ ПОКАЗАНА)

Система охоронної сигналізації реагує 
на зміни положення та вібрації 
звуковими та світловими сигналами. 
Завдяки цьому перехожі швидко 
отримують попередження. Охоронна 
система активується пультом 
дистанційного керування.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad. 

КОД АКТИВАЦІЇ СИСТЕМИ ABS PRO
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система BMW Motorrad ABS Pro 
доступна у всіх режимах руху, а також 
регулює керування ABS під кутом 
нахилу мотоцикла. Система ідеально 
адаптована до обраного режиму руху 
та забезпечує оптимальне гальмування 
навіть у поворотах. Мотоцикл не 
вирівнюється та залишається на курсі.

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить планування 
маршруту максимально простим. Система з флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" 
сенсорним екраном завжди дає правильні вказівки, а водонепроникний 
дисплей завжди гарно видно навіть під прямими сонячними променями 
завдяки фільтру з круговою поляризацією. Екран з високою роздільною 
здатністю надає всю необхідну інформацію і гарантує, що ви зможете 
побачити повну картину, необхідну в будь-якій ситуації. Численні 
додаткові функції роблять планування та подорожі захоплюючими. 
Плануйте свої маршрути відповідно до ваших особистих переваг і 
отримуйте задоволення від водіння звивистими та тихими шляхами. У 
невідомій місцевості опція "Round Trip" є хорошим вибором, оскільки 
вона точно направить водія в кінці поїздки назад до початкової точки. 
З'єднання Bluetooth з комунікаційною системою BMW Motorrad і 
додатковий застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа на 
ходу: навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та потокова передача 
музики, а також отримання прогнозів погоди або інформації про затори 
– запросто. Підготовка до навігації додає додаткові функції, такі як "My
Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує альтернативний
варіант керування. Вибирайте попередньо встановлені картографічні
дані, і ви завжди будете в курсі останніх подій завдяки безкоштовному
довічному оновленню мап.

Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський центр BMW 
Motorrad або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

БЕЗПЕКА

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ



АКСЕСУАРИ ДЛЯ
BMW R 1250 GS

ДЕТАЛІ HP

Особливість вищого класу для високоякісного звуку. 
Елегантний високоякісний титановий slip-on глушник з 
карбоновою торцевою кришкою забезпечує потужне 
гарчання. Крім того, спортивний глушник, розроблений у 
співпраці з Akrapovič, оптимізований за вагою порівняно 
зі стандартним глушником.

Не сертифікований у США.

Фрезеровані на верстатах з ЧПК ручні важелі з 
анодованого алюмінію поєднують у собі 
функціональність і естетику. Ширина рукоятки 
може регулюватися у п'яти положеннях (важіль 
гальма) або трьох положеннях (важіль зчеплення) 
за допомогою регулювального гвинта та таким 
чином адаптуватися до індивідуальних вимог. 
Зовнішній вигляд з логотипом HP також 
підкреслює спортивність мотоцикла.

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP РЕГУЛЬОВАНИЙ РУЧНИЙ ВАЖІЛЬ HP
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Кришки розширювальних бачків HP з 
анодованого алюмінію також надають 
спортивний вигляд мотоциклу. 
Високоякісна фрезерована кришка з 
логотипом HP підкреслює високу 
потужність, а також забезпечує 
привабливу кастомізацію мотоцикла.

Високоякісні дзеркала HP виготовлені 
з фрезерованого алюмінію та 
підкреслюють спортивний характер 
байка. Конструкція з низьким рівнем 
вібрації та аеродинамічна форма 
забезпечують чудову оглядовість. 
Привабливий дизайн з написом BMW 
Motorrad також створює сильний 
ефект індивідуалізації.

Водійські підніжки HP регулюються у трьох положеннях і пропонують 
високий рівень комфорту на додачу до ергономічних рис. Високоякісні 
фрезеровані деталі, виготовлені з анодованого алюмінію, можуть бути 
адаптовані до спортивного стилю їзди або різного зросту і, таким чином, 
забезпечують ще кращий контроль, наприклад, у нахиленому положенні.

Фрезеровані ножні важелі HP з анодованого алюмінію з можливістю 
регулювання мають спортивний чорний/синій/сріблястий колір. Відповідно 
відрегульовані, важелі також можуть краще і більш чутливо функціонувати 
під час їзди великими схилами. Ексклюзивний зовнішній вигляд з 
логотипом HP також підкреслює потужний характерний мотоцикла.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Кришка двигуна HP, виготовлена з 
анодованого алюмінію, також додає 
спортивний характер зовнішності 
мотоцикла. Високоякісна фрезерована 
кришка та логотип HP підкреслюють 
високий стандарт потужності, а також 
гарантують привабливу кастомізацію 
мотоцикла.

Кришки циліндрів HP з анодованого 
алюмінію надають опозитному 
двигуну привабливий зовнішній 
вигляд. Високоякісні фрезеровані 
кришки та логотип HP підкреслюють 
спортивний характер мотоцикла. 
Пробка мастилозаливної горловини 
HP ідеально підходить до таких 
кришок циліндрів.

КРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНИХ 
БАЧКІВ HP

ДЗЕРКАЛА HP

РЕГУЛЬОВАНІ ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ HP / РЕГУЛЬОВАНІ НОЖНІ ВАЖЕЛІ HP

ПЕРЕДНЯ КРИШКА ДВИГУНА HP  

КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ HP
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АЛЮМІНІЄВІ КОФРИ

Ідеальне рішення для любителів подорожувати, які висувають високі вимоги до себе та свого обладнання: 
алюмінієвий кофр для монтажу з лівого боку пропонує 44 літри місця для зберігання. Алюмінієвий корпус для 
монтажу з правого боку пропонує 36 літрів простору для зберігання. Ця надійна частина транспортного 
обладнання пило- та водонепроникна. Багато практичних деталей вражають навіть в екстремальних умовах.

Недоступні в поєднанні із задніми світлодіодними покажчиками повороту з короткою основою, номер деталі 8 522 499; у разі необхідності встановіть 
світлодіодні покажчики повороту з довгою основною, номер деталі 8 522 500. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

АЛЮМІНІЄВИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР

Водонепроникний центральний кофр розрахований на 32 літри та має люверси для кріплення 
додаткового багажу. Додаткова подушка для пасажира забезпечує підвищений комфорт.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

1 Алюмінієвий кофр 2 Алюмінієвий кофр, чорний

центрального кофра
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РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Зручно та функціонально: практичні ручки для 
перенесення алюмінієвих кофрів і центрального 
кофра полегшують транспортування багажу до 
мотоциклу та назад. Якщо кофри встановлені, до 
ручок також можна прикріпити додатковий багаж.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Водонепроникна внутрішня сумка організовує багаж і 
полегшує завантаження та розвантаження. Ручка для 
перенесення та плечовий ремінь полегшують доступ до 
сумки та її транспортування. Як альтернатива, міцна сумка 
також може бути прикріплена до зовнішньої сторони 
кофра, створюючи додаткове місце для зберігання.

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ І АЛЮМІНІЄВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Алюмінієві бічні кофри та бічні сумки Atacama можуть бути легко 
та надійно прикріплені до міцної дуги з полірованої або чорної 
нержавіючої сталі з порошковим покриттям. На додаток до 
типового зовнішнього вигляду ендуро дуга кріплення також 
служить точкою буксирування для бездоріжжя.

Сумку-баул Atacama або інші предмети багажу можна прикріпити 
до міцної полиці кріплення центрального кофра, виготовленої з 
нержавіючої сталі з порошковим покриттям.

1 і 2
Недоступні в поєднанні з ралійним сидінням з багажною 
полицею. Доступно тільки в поєднанні з номером деталі 
77 30 8 546 226 (комплект заглушок для отворів для 
ручок), якщо стандартні ручки для пасажирів зняті.

2 і 4
При використанні з алюмінієвими кофрами чорне покриття 
стирається у точках контакту.

1 Дуги кріплення алюмінієвих кофрів

3 Полиця кріплення алюмінієвого центрального кофра

2 Дуги кріплення алюмінієвих кофрів, чорні

4 Полиця кріплення алюмінієвого центрального кофра, 
   чорна 
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1 Алюмінієвий центральний кофр,
   32 л

2 Алюмінієвий центральний кофр,
   чорний, 32 л

3 Спинка для алюмінієвого



БАГАЖНА СИСТЕМА ATACAMA

Бічні сумки Atacama переконують продуманими деталями 
та загальним об'ємом зберігання 60 літрів. На додаток до 
водонепроникних внутрішніх сумок, різні речові відсіки 
забезпечують додатковий простір. Швидкоз'ємні 
кріплення для легкого монтажу на мотоциклі та міцні 
ручки для перенесення забезпечують надійне кріплення та 
надзвичайно практичне поводження.

Надзвичайно міцна сумка-баул Atacama має безліч 
продуманих деталей і величезний об'єм зберігання – 40 
літрів.

3

Бічні сумки Atacama, сумку-баул та інший багаж або шолом 
можна прикріпити до мотоцикла за допомогою натяжних 
ременів, що замикаються, зі сталевим сердечником.

1 
Тільки в поєднанні з дугами кріплення алюмінієвих кофрів. Інформацію про 
обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 
Зношуються у місцях контакту. 

1 Бічні сумки Atacama 

3 Сумка-баул Atacama, 40 л

2 Натяжні ремені для бічних сумок Atacama, 
з можливістю замкнення

4 Натяжний ремінь для сумки-баула Atacama, 
з можливістю замкнення

РОЗДІЛЮВАЛЬНА СІТКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Багажна сітка для алюмінієвих кофрів і центрального кофра 
створює більше порядку та полегшує доступ до часто 
використовуваних предметів. Дуже гнучка сітка прикріплена до 
внутрішньої сторони кришки та гарантує, що багаж, такий як 
плащі, складані рюкзаки, сумки для туалетного приладдя та 
кросівки, завжди буде під рукою, коли кофр відкрито.
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РОЗСУВНІ КОФРИ 

Завдяки запатентованому механізму регулювання, розсувні кофри пропонують простір для зберігання від 30 до 39 
літрів (зліва) та/або від 20 до 29 літрів (справа). Регульований об'єм дає переваги, особливо при русі в місті, оскільки 
ширина кофрів може бути зменшена. Зрозуміло, що розсувні кофри водонепроникні, а також підходять для 
позашляхового використання.

Розсувні кофри можуть бути легко та надійно встановлені за допомогою міцних кріплень з обох сторін мотоцикла. 
Кріплення прекрасно вписуються у загальний зовнішній вигляд мотоцикла.

РОЗСУВНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР ЗІ СПИНКОЮ ДЛЯ ПАСАЖИРА

Розсувний центральний кофр із запатентованим двоступінчастим механізмом регулювання пропонує змінний 
об'єм від 25 до 35 літрів. Центральний кофр, виготовлений з міцного пластику, є водонепроникним, підходить 
для позашляхового використання та має великий напис GS. 

Спинка для розсувного центрального кофра забезпечує пасажирам більше комфорту як у коротких, так і в 
тривалих поїздках.

1 Розсувний центральний кофр

1 Розсувний кофр 3 Кріплення для розсувних кофрів

2 Спинка для центрального кофра

4 Кріплення для чорних розсувних
   кофрів

266 R 1250 GS  
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Внутрішні сумки для розсувних 
кофрів і розсувного центрального 
кофра дозволяють упорядкувати 
багаж, а також полегшують 
завантаження та розвантаження. 
Сумка має легкий доступ і так само 
просто переноситься завдяки ручці 
для перенесення та плечовому 
ременю. Практичні деталі 
включають сітчасту перегородку з 
відсіком на блискавці у кришці та 
об'єм, який можна змінювати за 
допомогою всебічної блискавки.

Багажна полиця з чорного 
пофарбованого пластику замінює 
пасажирське сидіння та пропонує 
ідеальну основу для безпечного 
перевезення багажу. У поєднанні з 
різними кофрами, в результаті 
виходить широка пласка поверхня, 
на якій можна закріпити ще більші 
об'єкти поблизу центра ваги 
мотоцикла.

Недоступна в поєднанні з ралійним сидінням з 
багажною полицею. Доступно тільки у поєднанні 
з номером деталі 77 30 8 546 226 (комплект 
заглушок для отворів для ручок ), якщо 
стандартні ручки для пасажирів зняті.

Накладки на отвори для пасажирських 
ручок закривають відкриті отвори, 
коли ручки для пасажирів зняті, і 
таким чином захищають їх від бруду. 
Вони також створюють типовий вигляд 
ендуро.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ 
РОЗСУВНИХ КОФРІВ

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ВЕЛИКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА 

Відповідна внутрішня сумка для 
центрального кофра дозволяє 
організувати багаж і полегшує 
завантаження та розвантаження. 
Ручка для перенесення та плечовий 
ремінь полегшують доступ до сумки 
та її транспортування. Практичні 
деталі включають в себе дві зовнішні 
накладні кишені та тристоронню 
універсальну застібку блискавку.

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ НА МІСЦЕ 
СИДІННЯ ПАСАЖИРА

НАКЛАДКИ НА ОТВОРИ ДЛЯ 
ПАСАЖИРСЬКИХ РУЧОК

ВЕЛИКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР ЗІ СПИНКОЮ, 49 Л 

Цей водонепроникний центральний кофр забезпечує достатньо місця для 
двох шоломів зі своїм об'ємом у 49 літрів. Кришка опціонально доступна 
тільки в грунтовці, кольори Granite Grey Metallic Matt, Light white, Black 
Storm Metallic або Racing Red (не показаний) дозволяють зробити 
лакофарбове покриття потрібного кольору або кольору мотоцикла. 
Практичними опціями є відповідна внутрішня сумка або спинка для 
пасажира.

Тільки в поєднанні з багажною полицею та кріпленням для центрального кофра.

1 Великий центральний кофр, 49 л 2 Спинка для великого
   центрального кофра
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СУМКА НА РАМУ

Сумка з підкладкою з поліестеру 
з PVC-покриттям прикріплена до 
рами під сидінням водія. Вона не 
обмежує свободу пересування. 
Тепер дрібні предмети також 
можна мати завжди на борту в 
дорозі. Водовідштовхувальна 
застібка з нековзною блискавкою 
забезпечує швидкий доступ.

СУМКА НА СИДІННЯ ПАСАЖИРА,
 14 – 18 Л

Завдяки водонепроникному 
основному відділенню, яке можна 
збільшити з 14 до 18 літрів, ця міцна 
сумка для пасажирського сидіння 
забезпечує достатньо місця для 
щоденної поїздки на роботу або для 
одноденних поїздок. Тристороння 
застібка-блискавка забезпечує 
швидкий доступ, а функціональна 
ручка для перенесення полегшує 
транспортування.

Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції.

СУМКА НА БАК З КИШЕНЕЮ ДЛЯ МАПИ

Сумка на бак, виготовлена з міцного поліестеру з PVC-покриттям, має водонепроникне основне відділення та поясне 
кріплення, а також пропонує такі інтелектуальні деталі, як канал для кабелю та кріпильні петлі для додаткової 
водонепроникної кишені для мапи DIN A4; її об'єм може бути збільшено з 11 до 15 літрів за необхідності. Більше 
простору доступно із зовнішньою кишенею.

Мала сумка на бак з поліестеру з PVC-покриттям і поясним кріпленням - ідеальний компаньйон для коротких поїздок. 
Водонепроникний основний відсік з внутрішньої сумкою пропонує інтелектуальні деталі, такі як канал для кабелю та 
кріпильні петлі для водонепроникної кишені для мапи формату А4, і має об'єм 8 літрів.

Водонепроникна кишеня формату А4 з можливістю зняття ідеально доповнює сумку на бак.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

1 Велика сумка на бак, 11 – 15 л 2 Мала сумка на бак, 8 л 3 Кишеня для мапи для сумки на бак

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДОДАТКОВА СУМКА ПІД 
БАГАЖНОЮ ПОЛИЦЕЮ

Мала практична сумка з міцного 
поліестеру з PVC-покриттям 
створює додатковий простір для 
зберігання під багажною полицею. 
Це означає, що дрібні предмети, 
без яких водій не хоче обходитися 
у дорозі, завжди знаходяться на 
борту.

Недоступна в поєднанні з алюмінієвою 
багажною полицею.
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CУМКИ ДЛЯ ДЕФЛЕКТОРІВ

Високоякісні сумаки з поліестеру з PVC-
покриттям прикріплені за декоративною 
панеллю і забезпечують швидкий доступ 
до вмісту. Відсік з підкладкою особливо 
підходить для невеликих предметів, 
таких як смартфони до 5 дюймів, які там 
будуть у безпеці та надійно захищені.

КРІПЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА 
ДЛЯ БАГАЖНОЇ ПОЛИЦІ
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Кріплення центрального кофра є 
ідеальною зв'язком між центральним 
кофром BMW і мотоциклом. Воно 
виготовлене з електрополірованої 
нержавіючої сталі та дозволяє легко 
встановлювати розсувний центральний 
кофр. Крім того, воно пропонує 
додаткові точки кріплення для багажу.

R 1250 GS  
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ДИЗАЙН

Ручні важелі Classic з ексклюзивного 
набору Option 719 виготовлені з 
анодованого алюмінієвого сплаву. 
Ширина ручки має 5 положень для 
регулювання (важіль гальма) або 3 
положення (зчеплення). Налаштування 
можна виконати за допомогою 
регулювального гвинта. Високоякісний 
набір деталей з брендуванням Option 
719 підвищує цінність мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Кришки розширювальних бачків  
Option 719 Classic підкреслюють 
елегантний дизайн своїм сріблястим 
зовнішнім виглядом вигляд. 
Фрезерована кришка з анодованого 
алюмінію має напис "Option 719". 
Разом з іншими спеціальними 
деталями Option 719 створюється 
ексклюзивний ефект кастомізації.

РЕГУЛЬОВАНІ РУЧНІ ВАЖЕЛІ 
OPTION 719 CLASSIC

РЕГУЛЬОВАНІ ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ / НОЖНІ ВАЖЕЛІ 
OPTION 719 CLASSIC

КРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНИХ 
БАЧКІВ OPTION 719 CLASSIC

Алюмінієві водійські підніжки Classic з регулюванням у трьох положеннях 
забезпечують високий рівень комфорту на додаток до ергономічних 
характеристик. Високоякісні фрезеровані деталі з ексклюзивного набору 
Option 719 можуть бути адаптовані до спортивного стилю їзди або різного 
зросту водія і, таким чином, забезпечують ще кращий контроль, наприклад, 
у нахиленому положенні. 

Ексклюзивні алюмінієві ножні важелі Option 719 Classic з регулюванням 
підкреслюють класичний, якісний характер мотоцикла. Ножні важелі з 
можливістю пристосування також можуть працювати більш чутливо під час 
їзди крутими схилами. Високоякісні фрезеровані деталі з брендуванням 
Option 719 підвищують цінність мотоцикла.. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Кришки циліндрів Classic з 
ексклюзивного комплекту Option 
719 підкреслюють елегантний 
дизайн своїм сріблястим виглядом. 
Високоякісні фрезеровані кришки з 
анодованого алюмінію привертають 
увагу до опозитного двигуна. 
Ексклюзивні спеціальні деталі мають 
напис "Option 719" і підкреслюють 
якісні риси мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Кришка двигуна Option 719 Classic 
підкреслює елегантний дизайн своїм 
сріблястим виглядом. Високоякісна 
фрезерована кришка з анодованого 
алюмінію з написом "Option 719". 
Разом з іншими спеціальними 
деталями Option 719 створюється 
ексклюзивний ефект кастомізації.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ 
OPTION 719 CLASSIC 

ПЕРЕДНЯ КРИШКА ДВИГУНА 
OPTION 719 CLASSIC
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ПРОБКА МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ 
ГОРЛОВИНИ OPTION 719 CLASSIC 

ДЗЕРКАЛА OPTION 719 
СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ

Дзеркала Option 719 сріблястого 
кольору виготовлені з фрезеро-
ваного алюмінію та підкреслюють 
якісний характер мотоцикла. 
Конструкція з низьким рівнем 
вібрації та аеродинамічна форма 
забезпечують чудову оглядовість. 
Привабливий дизайн створює 
сильний ефект індивідуалізації.

R 1250 GS  
ДИЗАЙН

ЧОРНИЙ КРОНШТЕЙН 
ДЛЯ ЗАДНІХ ПІДНІЖОК

ХРОМОВАНИЙ ВИПУСКНИЙ 
КОЛЕКТОР

Хромований випускний колектор 
додатково покращує зовнішній 
вигляд мотоцикла. Цей елегантний 
колектор можна комбінувати зі 
стандартним глушником або 
спортивним глушником HP. 

ХРОМОВАНИЙ ЗАДНІЙ ГЛУШНИК

Високоякісний хромований задній 
глушник чудово гармонує з іншими 
хромованими елементами 
мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Запобіжний гвинт для пробки 
мастилозаливної горловини 
фіксується спеціальним 
шестигранним ключем Allen®, 
що запобігає крадіжці пробки. 
У той самий час, він запобігає 
несанкціонованому доступу та 
забрудненню мастила 
сторонніми речовинами. На 
високоякісному алюмінієвому 
замку є напис BMW Boxer.

КОВПАК ДЛЯ ЗАДНЬОГО КОЛЕСА

Фрезерований алюмінієвий ковпак 
заднього колеса підкреслює 
спортивний дизайн мотоцикла. 
Чорні анодовані ковпаки з написом 
BMW Motorrad і діаметром 62 мм 
візуально та технічно покращують 
мотоцикл.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЧОРНЕ ОБЛИЦЮВАННЯ 
РАДІАТОРА "STYLE" 

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ
ПОВОРОТУ

Облицювання радіатора "Style" з 
нержавіючої сталі не тільки стійкі до 
чистячих засобів завдяки своєму 
чорному покриттю, їхній колір не 
вигоряє навіть під прямими сонячними 
променями. Разом з іншим додатковим 
обладнанням чорного кольору вони 
підкреслюють динамічний характер 
мотоцикла.

Яскравий приклад: елегантні білі 
світлодіодні покажчики поворотів з 
прозорим склом відповідають 
зовнішньому вигляду мотоцикла та 
покращують його. Крім того, вони 
вражають своїм витонченим дизайном 
і сучасними технологіями освітлення. 
Вони реагують швидше, ніж класичні 
лампи, і практично не зношуються. 

Зверніть увагу на специфікації для різних країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Збільшений передній бризковик 
підкреслює стиль ендуро BMW R 
1250 GS і забезпечує кращий захист 
від бризок.

ЗБІЛЬШЕНИЙ ПЕРЕДНІЙ 
БРИЗКОВИК
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

R 1250 GS  
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ВІТРОВЕ СКЛО

Високоякісне вітрове скло з тонуванням вражаюче підкреслює спортивний вигляд мотоцикла. Воно має ті самі  
розміри, що і стандартне вітрове скло, і завдяки стійкому до подряпин покриттю з обох боків забезпечує відмінну та 
тривалу видимість у будь-яких умовах.

Ралійне вітрове скло було спеціально розроблено для бездоріжжя. Воно досить мале, щоб дати водієві чітке уявлення 
про місцевість, і у той же час забезпечує захист і свободу пересування при їзді у положенні стоячи. Зовнішній вигляд 
ендуро підкреслює потенціал мотоцикла для позашляхового використання.

1 
Зверніть увагу на специфікації для різних країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Вітрове скло, тоноване 2 Ралійне вітрове скло, тоноване 3 Ралійне вітрове скло
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Ексклюзивне сидіння водія, високе

3 Ексклюзивне сидіння водія 4 Ексклюзивне сидіння пасажира

2 Ексклюзивне сидіння водія, низьке

ЕКСКЛЮЗИВНІ СИДІННЯ ВОДІЯ ТА ПАСАЖИРА

Завдяки гладкій вставці софт-тач, що не змінює розміри, 
ексклюзивне сидіння для водія забезпечує помітне поліпшення 
комфорту навіть у далеких поїздках. Високоякісне враження 
спонукає водіїв сісти на байк, щойно вони його побачать.

Ексклюзивне сидіння для водія із вставкою софт-тач є на 
20 мм вищим і пропонує особливо високим водіям помітно 
кращий комфорт.

Низьке ексклюзивне сидіння для водія полегшує посадку та 
висадку, а також забезпечує помітне поліпшення комфорту 
завдяки вставці софт-тач.

Завдяки гладкій вставці софт-тач, що не змінює розміри, 
ексклюзивне сидіння для пасажира забезпечує помітне 
поліпшення комфорту та спонукає його пасажира сісти на 
байк. Для сидіння також доступна вузька конструкція.

1 Високе ексклюзивне сидіння водія  
Висота сидіння: 870 мм / 890 мм;
довжина за внутрішнім швом: 1910 мм / 1950 мм
Доступне тільки в поєднанні з відповідним сидінням пасажира або водія.

2 Низьке ексклюзивне сидіння водія  
Висота сидіння: 820 мм / 840 мм;
довжина за внутрішнім швом: 1820 мм / 1860 мм
Доступне тільки в поєднанні з відповідним сидінням пасажира або водія.

3 Екскюзивне сидіння водія  
Висота сидіння: 850 мм / 870 мм; 
довжина за внутрішнім швом: 1870 мм / 1910 мм 

    Доступне тільки в поєднанні з відповідним сидінням пасажира або водія.
4 Доступне тільки в поєднанні з відповідним сидінням пасажира або водія.
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1 Високе сидіння водія

4 Комфортне сидіння водія, низьке

5 Комфортне сидіння пасажира

2 Низьке сидіння водія

3 Комфортне сидіння водія, високе

СИДІННЯ ВОДІЯ ТА ПАСАЖИРА

Сидіння водія чорного кольору на 20 мм вище і пропонує 
особливо високим водіям помітно кращий комфорт. Це чорне 
сидіння водія на 20 мм нижче, ніж стандартне, полегшує 
посадку та висадку і дозволяє легко дістатися до землі.

Завдяки додатковому шару піни софт-тач і збільшеній на 20 
мм висоті, комфортне сидіння пропонує помітне збільшення 
комфорт і, отже, ще більше безтурботних кілометрів. М'яке 
структуроване покриття та ексклюзивний дизайн забезпечують 
якісний зовнішній вигляд.

Низьке комфортне сидіння з ексклюзивною дизайном 
забезпечує помітне поліпшення комфорту та полегшує 
посадку та висадку з мотоцикла.

Комфортне сидіння пасажира пропонує помітне поліпшення 
комфорту завдяки додатковому шару піни софт-тач.

1 Високе сидіння водія  
Висота сидіння: 870 мм / 890 мм;
довжина за внутрішнім швом: 1910 мм / 1950 мм; 
Доступне тільки в поєднанні з відповідним сидінням пасажира або водія.

2 Низьке сидіння водія 
Висота сидіння: 820 мм / 840 мм;
довжина за внутрішнім швом: 1820 мм / 1860 мм;
Доступне тільки в поєднанні з відповідним сидінням пасажира або водія.

3 Комфортне сидіння водія, високе
   Висота сидіння: 850 мм / 870 мм;
   довжина за внутрішнім швом: 1920 мм / 1940 мм;
4 Комфортне сидіння водія, низьке

Висота сидіння: 820 mm / 840 мм; 
довжина за внутрішнім швом: 1820 мм / 1860 мм;

5 Доступне тільки в поєднанні з відповідним сидінням пасажира або водія.

R 1250 GS  
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ПІДНІЖКИ ЕНДУРО

РАЛІЙНЕ СИДІННЯ З БАГАЖНОЮ 
ПОЛИЦЕЮ

Вузьке ралійне сидіння з жорстким 
набиванням забезпечує максимальну 
свободу руху. Є місце для пасажира. 
На маленькій багажній полиці з 
написом GS об'єкти можуть бути 
прикріплені близько до центру ваги 
мотоцикла.

1 Ралійне сидіння, високе  
Висота сидіння: 880 мм
довжина за внутрішнім швом: 1920 мм

2 Ралійне сидіння, низьке  
Висота сидіння: 860 мм
довжина за внутрішнім швом: 1880 мм

Підніжка ендуро має ширшу та довшу 
зону протектора і, отже, забезпечує 
надійну опору та неслизьке положення 
ніг. Це забезпечує краще керування 
мотоциклом при їзді бездоріжжям у 
положенні стоячи без обмежень для 
роботи важеля перемикання передач.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ 
ПЕРЕДАЧ PRO

РЕГУЛЬОВАНІ НОЖНІ ВАЖЕЛІ 
ГАЛЬМА ТА ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ

Комплект, що складається з 
регульованого за висотою важеля 
гальма та важеля перемикання 
передач з регульованим важелем 
стартера, може бути адаптований до 
індивідуальних потреб. З належним 
налаштуванням ножні важелі 
дозволяють ще краще керувати 
мотоциклом, особливо при їзді 
бездоріжжям в положенні стоячи.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Підпружинені підніжки з пластиковою 
опорою для ніг мають 3-ступеневе 
регулювання та забезпечують 
максимальний комфорт і впевненість 
під час руху бездоріжжям. Це означає 
додаткову стійкість і ще більший 
контроль над мотоциклом при їзді у 
положенні стоячи, особливо на 
бездоріжжі.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвищувати та понижувати 
передачу практично у всіх діапазонах 
навантаження та частоти обертання 
двигуна без керування зчепленням. 
Таким чином, асистент забезпечує 
помітно скорочений час перемикання, 
звільнює руку від зчеплення, що 
означає більше комфорту, динаміки та 
задоволення від їзди.

1 Ралійне сидіння, високе,
   з багажною полицею

1 Ралійне сидіння, низьке,
   з багажною полицею

ЧОРНА РЕГУЛЬОВАНА ПІДНІЖКА
ВОДІЯ
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

ЧОРНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ ВАЖІЛЬ 
ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ

Чорний анодований важіль 
перемикання передач може бути 
адаптований до розміру взуття водія 
та забезпечує більший комфорт при 
їзді стоячи. Важіль стартера можна 
регулювати за допомогою гвинта, 
щоб можна було встановити відстань 
між важелем стартеру та підніжкою. 
Це означає, що навіть водії з довгими 
ногами зможуть насолоджуватися 
їздою.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
РЕЖИМАМИ РУХУ PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Режими руху Pro можуть бути 
дооснащені за допомогою коду 
активації. Адже водіям мотоциклів 
не обійтися без сучасних засобів 
безпеки. Мотоцикл можливо 
дообладнати режимами руху Pro, 
Pro з DTC або Pro з ABS Pro.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ 
З ПІДІГРІВОМ (НЕ ПОКАЗАНІ)

Комфорт об'єднується з безпекою. 
Практична ручка з підігрівом 
забезпечує приємне тепло для рук 
навіть у холодні дні, гарантуючи 
більшу реакцію. Підігрів ручки, 
керований бортовим комп'ютером, 
неперервно визначає температуру 
зовнішнього повітря за допомогою 
датчиків і регулює теплову потужність.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КРУЇЗ-КОНТРОЛЕМ
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Електронний круїз-контроль можна активувати на швидкості від 30 км/год. 
Він підтримує постійну швидкість руху та дозволяє насолоджуватися 
довшими відрізками автомагістралі. Функцію можна вимкнути за допомогою 
гальмування, а обрана швидкість автоматично приймається після 
натискання кнопки Resume.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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1 BMW Motorrad Navigator VI 2 Комплект дооснащення підготовкою до навігації

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить планування маршруту максимально простим. Система з 
флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди 
гарно видно навіть під прямими сонячними променями завдяки фільтру з круговою поляризацією. Екран з високою 
роздільною здатністю надає всю необхідну інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну картину, 
необхідну в будь-якій ситуації. Численні додаткові функції роблять планування та подорожі захоплюючими. 
Плануйте свої маршрути відповідно до ваших особистих переваг і отримуйте задоволення від водіння звивистими 
та тихими шляхами. У невідомій місцевості опція "Round Trip" є хорошим вибором, оскільки вона точно направить 
водія в кінці поїздки назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth з комунікаційною системою BMW Motorrad і 
додатковий застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні оголошення, телефонні 
дзвінки та потокова передача музики, а також отримання прогнозів погоди або інформації про затори – запросто. 
Підготовка до навігації додає додаткові функції, такі як "My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує 
альтернативний варіант керування. Вибирайте попередньо встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в 
курсі останніх подій завдяки безкоштовному довічному оновленню мап.

За допомогою дооснащення підготовкою до навігаційного пристрою, мотоцикли без підготовки до навігації 
можуть бути відповідним чином дооснащені. Підготовка до навігації з кронштейном і тримачем для панелі 
приладів акуратно інтегрує BMW Navigator у кокпіт і, отже, в поле зору водія.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. Доступний тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до навігації.
Також доступний як опціональне обладнання, код опції 272 
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1 Протектор рук "Style", Light White 2 Протектор рук

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ПРОТЕКТОРИ РУК 

Протектори рук, виготовлені з ударостійкого та стійкого до ультрафіолету пластика та адаптовані за аеродинамікою, 
захищають елементи керування від гілок і каміння при їзді бездоріжжям. На дорозі захист від вітру та негоди, 
пропонований протекторами, також вражає: руки та пальці довше залишаються сухими та теплими навіть за низьких 
температур.

АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА ЕНДУРО

Надійний алюмінієвий захист двигуна Enduro (також доступний у 
чорному кольорі) ефективно захищає нижню частину двигуна від 
кам'яних уламків і пошкоджень. Алюмінієвий захист двигуна, 
спеціально розроблений для бездоріжжя, має товщину два 
міліметри та є значно ширшим і довшим, ніж стандартний захист 
двигуна. Особлива форма також підкреслює позашляховий вигляд 
мотоцикла.

Захист двигуна, чорний  
(не показаний) 

ЗАХИСТ КРИШОК ЦИЛІНДРІВ

Захист циліндрів з нержавіючої сталі забезпечує 
відмінне зберігання циліндрів, запобігаючи появі 
подряпин і пошкоджень від каміння. Він ідеально 
підходить до мотоцикла, оснащений великим гумовим 
упором, а також оптимально підкреслює конструкцію та 
контури опозитного двигуна.

ДУГА ЗАХИСТУ ДВИГУНА

Міцна дуга захисту двигуна, виконана з полірованої 
нержавіючої сталі, надійно захищає область циліндра 
від пошкоджень, не обмежуючи свободу водія в нахилі 
мотоцикла. Міцна конструкція труби навіть витримає 
сильні удари та запобігатиме серйозним пошкодженням 
при падінні на бездоріжжі та на асфальті.

БЕЗПЕКА
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ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ 

Потужні додаткові світлодіодні 
фари збільшують освітленість, 
забезпечуючи необхідний огляд в 
умовах поганої видимості. Вони 
чудово доповнюють основну фару. 
Світлодіодна технологія забезпечує 
роботу практично без зношування.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 
Додаткові фари схвалені для використання в 
якості протитуманних фар і можуть 
використовуватися тільки в поганих погодних 
умовах. Діють правила дорожнього руху для 
конкретної країни.

ЗАХИСТ ФАРИ ЗАХИСТ РАМИ

Захист фари захищає головну фару 
від пошкодження уламками каміння 
при їзді місцевістю поза дорогами 
загального користування. Захист 
призначений виключно для 
бездоріжжя, його можна швидко та 
легко прикрутити або відкрутити.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – 
в офіційному представництві BMW Motorrad.

Захист рами з чорного пластику 
захищає раму від подряпин і 
запобігає появі потертостей, 
спричинених мотоциклетними 
черевиками під час жорсткого 
використання на бездоріжжі.

Абсолютно необхідна річ для всіх 
любителів бездоріжжя: захисна 
решітка з ударостійкого пластику 
ефективно захищає радіатор від 
пошкодження кам'яними уламками 
або кущами при їзді бездоріжжям. 
Ця корисна додаткова функція для 
лівого боку дуже проста у 
встановленні, а також підкреслює 
міцність ендуро у зовнішньому 
вигляді мотоцикла.

ОБЛИЦЮВАННЯ РАДІАТОРА

ЗАПОБІЖНИЙ ГВИНТ ДЛЯ ПРОБКИ 
МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ ГОРЛОВИНИ

Запобіжний гвинт для пробки 
мастилозаливної горловини 
замикається спеціальним ключем 
Allen®, що запобігає крадіжці пробки. 
У той самий час, він запобігає 
несанкціонованому доступу та 
забрудненню мастила сторонніми 
речовинами. На високоякісному 
алюмінієвому замку є напис BMW 
Boxer.

Запобіжний гвинт для пробки 
мастилозаливної горловини, 
чорний (не показаний)

НАБІР АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ 
ВІД БРИЗОК І КАМІННЯ

Комплект аксесуарів включає в себе 
захист радіатора та захисні накладки 
на раму. Міцні захисні решітки з 
ударостійкого пластику захищають 
радіатор від пошкоджень, 
спричинені кам'яними уламками або 
кущами, особливо на бездоріжжі, а 
захисні накладки захищають задню 
частину рами від пошкоджень і 
забезпечують захист від бризок при 
їзді у дощ або крізь бруд.
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КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
ДЕННИМИ ХОДОВИМИ ВОГНЯМИ
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-
ДЮЙМОВОГО TFT-ДИСПЛЕЯ

Захисне скло надійно захищає 6,5-
дюймовий TFT-дисплей від бруду, 
каміння та інших пошкоджень. 
Гартоване скло має антиблікову 
поверхню, тому читати інформацію з 
TFT-дисплея буде так само легко. З 
написом BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Надійний захист від крадіжки: 
система охоронної сигналізації 
реагує на зміни положення та 
вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі 
швидко отримують попередження. 
Охоронна система автоматично 
активується після вимкнення 
запалювання.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків 
країн. Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В ШИНАХ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма 
функціями може бути довстановлено 
шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про 
поточний тиск у шинах і попереджає 
водія про втрату тиску на ранній стадії. 
Відповідні повідомлення та інструкції 
надаються бортовим комп'ютером на 
кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ABS PRO
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

R 1250 GS 
БЕЗПЕКА
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ДЕТАЛІ HP

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
BMW R 1250 GS ADVENTURE

ДЕТАЛІ HP

Особливість вищого класу для високоякісного звуку. 
Елегантний високоякісний титановий slip-on глушник з 
карбоновою торцевою кришкою забезпечує потужне 
гарчання. Крім того, спортивний глушник, розроблений у 
співпраці з Akrapovič, оптимізований за вагою порівняно 
зі стандартним глушником.

Не сертифікований у США. Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

Фрезеровані на верстатах з ЧПК ручні важелі з анодованого 
алюмінію поєднують у собі функціональність і естетику. 
Ширина рукоятки може регулюватися у п'яти положеннях 
(важіль гальма) або трьох положеннях (важіль зчеплення) за 
допомогою регулювального гвинта та таким чином 
адаптуватися до індивідуальних вимог. Зовнішній вигляд з 
логотипом HP також підкреслює спортивність мотоцикла.

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP РЕГУЛЬОВАНИЙ РУЧНИЙ ВАЖІЛЬ HP
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КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ HP

ПЕРЕДНЯ КРИШКА ДВИГУНА HP  ДЗЕРКАЛА HPКРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНИХ 
БАЧКІВ HP

Кришка двигуна HP, виготовлена з 
анодованого алюмінію, також додає 
спортивний характер зовнішності 
мотоцикла. Високоякісна фрезерована 
кришка та логотип HP підкреслюють 
високий стандарт потужності, а також 
гарантують привабливу кастомізацію 
мотоцикла.

Високоякісні дзеркала HP виготовлені 
з фрезерованого алюмінію та 
підкреслюють спортивний характер 
байка. Конструкція з низьким рівнем 
вібрації та аеродинамічна форма 
забезпечують чудову оглядовість. 
Привабливий дизайн з написом BMW 
Motorrad також створює сильний 
ефект індивідуалізації.

Кришки розширювальних бачків HP з 
анодованого алюмінію також надають 
спортивний вигляд мотоциклу. 
Високоякісна фрезерована кришка з 
логотипом HP підкреслює високу 
потужність, а також забезпечує 
привабливу кастомізацію мотоцикла.

Водійські підніжки HP регулюються у трьох положеннях і пропонують 
високий рівень комфорту на додачу до ергономічних рис. Високоякісні 
фрезеровані деталі, виготовлені з анодованого алюмінію, можуть бути 
адаптовані до спортивного стилю їзди або різного зросту і, таким чином, 
забезпечують ще кращий контроль, наприклад, у нахиленому положенні. 

Фрезеровані ножні важелі HP з анодованого алюмінію з можливістю 
регулювання мають спортивний чорний/синій/сріблястий колір. Відповідно 
відрегульовані, важелі також можуть краще і більш чутливо функціонувати 
під час їзди великими схилами. Ексклюзивний зовнішній вигляд з логотипом 
HP також підкреслює потужний характерний мотоцикла.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

РЕГУЛЬОВАНІ ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ HP / РЕГУЛЬОВАНІ НОЖНІ ВАЖЕЛІ HP

Кришки циліндрів HP з анодованого 
алюмінію надають опозитному 
двигуну привабливий зовнішній 
вигляд. Високоякісні фрезеровані 
кришки та логотип HP підкреслюють 
спортивний характер мотоцикла. 
Пробка мастилозаливної горловини 
HP ідеально підходить до таких 
кришок циліндрів.
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

АЛЮМІНІЄВІ КОФРИ

Ідеальне рішення для любителів подорожувати, які висувають високі вимоги до себе та свого обладнання: 
алюмінієвий кофр для монтажу з лівого боку пропонує 44 літри місця для зберігання. Алюмінієвий корпус для 
монтажу з правого боку пропонує 36 літрів простору для зберігання. Ця надійна частина транспортного 
обладнання пило- та водонепроникна. Багато практичних деталей вражають навіть в екстремальних умовах.

Недоступні в поєднанні із задніми світлодіодними покажчиками повороту з короткою основою, номер деталі 8 522 499; у разі необхідності встановіть 
світлодіодні покажчики повороту з довгою основною, номер деталі 8 522 500. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

АЛЮМІНІЄВИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР

Водонепроникний центральний кофр розрахований на 32 літри та має люверси для кріплення 
додаткового багажу. Додаткова подушка для пасажира забезпечує підвищений комфорт.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

1 Алюмінієвий кофр 2 Алюмінієвий кофр, чорний
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РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ 

Зручно та функціонально: практичні ручки для 
перенесення алюмінієвих кофрів і центрального 
кофра полегшують транспортування багажу до 
мотоциклу та назад. Якщо кофри встановлені, до 
ручок також можна прикріпити додатковий багаж.

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ 

Алюмінієві бічні кофри та бічні сумки Atacama можуть бути 
легко та надійно прикріплені до міцної дуги з полірованої 
або чорної нержавіючої сталі з порошковим покриттям. На 
додаток до типового зовнішнього вигляду ендуро дуга 
кріплення також служить тяговою точкою для бездоріжжя.

Сумку-баул Atacama або інші предмети багажу можна 
прикріпити до міцної полиці кріплення центрального 
кофра, виготовленої з нержавіючої сталі з порошковим 
покриттям.

1 і 2
Недоступні в поєднанні з ралійним сидінням з багажною полицею. 
Доступно тільки в поєднанні з номером деталі 77 30 8 546 226 (комплект 
заглушок для отворів для ручок захоплення), якщо стандартні ручки для 
пасажирів зняті.

2 і 3
При використанні з алюмінієвими кофрами чорне покриття стирається у 
точках контакту.

1 Дуги кріплення алюмінієвих 
   кофрів

3 Полиця кріплення алюмінієвого
центрального кофра, чорна

центрального кофра
1 Алюмінієвий центральний кофр,
   32 л

2 Алюмінієвий центральний кофр,
   чорний, 32 л

3 Спинка для алюмінієвого

2 Дуги кріплення алюмінієвих 
 кофрів, чорні
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1 Бічні сумки Atacama 

3 Сумка-баул Atacama, 40 л

2 Натяжні ремені для бічних сумок Atacama, 
з можливістю замкнення

4 Натяжний ремінь для сумки-баула Atacama, 
з можливістю замкнення

РОЗДІЛЮВАЛЬНА СІТКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Багажна сітка для алюмінієвих кофрів і центрального 
кофра створює більше порядку та полегшує доступ до 
часто використовуваних предметів. Дуже гнучка сітка 
прикріплена до внутрішньої сторони кришки та гарантує, 
що багаж, такий як плащі, складані рюкзаки, сумки для 
туалетного приладдя та кросівки, завжди буде під 
рукою, коли кофр відкрито.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Водонепроникна внутрішня сумка організовує багаж і 
полегшує завантаження та розвантаження. Ручка для 
перенесення та плечовий ремінь полегшують доступ до 
сумки та її транспортування. Як альтернатива, міцна сумка 
також може бути прикріплена до зовнішньої сторони 
кофра, створюючи додаткове місце для зберігання.
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БАГАЖНА ПОЛИЦЯ НА МІСЦЕ СИДІННЯ ПАСАЖИРА

Багажна полиця з чорного пофарбованого пластику 
замінює пасажирське сидіння та пропонує ідеальну основу 
для безпечного перевезення багажу. У поєднанні з різними 
кофрами, в результаті виходить широка пласка поверхня, 
на якій можна закріпити ще більші об'єкти поблизу центра 
ваги мотоцикла.

Недоступна в поєднанні з ралійним сидінням з багажною полицею. 
Доступно тільки у поєднанні з номером деталі 77 30 8 546 226 (комплект 
заглушок для отворів для ручок захоплення), якщо стандартні ручки для 
пасажирів зняті.

СУМКА НА БАК, 12-16 Л

Сумка на бак, виготовлена з міцного поліестеру з PVC-
покриттям, має водонепроникне основне відділення та  
кріплення ременями, а також пропонує такі інтелектуальні 
деталі, як канал для кабелю та кріпильні петлі для 
додаткової водонепроникної кишені для мапи DIN A4; її 
об'єм може бути збільшено з 12 до 16 літрів за 
необхідності. Більше простору доступно із зовнішньою 
кишенею.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

НАКЛАДКИ НА ОТВОРИ ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКИХ РУЧОК

Накладки на отвори для пасажирських ручок закривають 
відкриті отвори, коли ручки для пасажирів зняті, і таким 
чином захищають їх від бруду. Вони також створюють 
типовий вигляд ендуро.

СУМКА НА РАМУ

Сумка з підкладкою з поліестеру з PVC-покриттям 
прикріплена до рами під сидінням водія. Вона не обмежує 
свободу пересування. Тепер дрібні предмети також можна 
мати завжди на борту в дорозі. Водовідштовхувальна 
застібка з нековзною блискавкою забезпечує швидкий 
доступ.

БАГАЖНА СИСТЕМА ATACAMA

Бічні сумки Atacama переконують продуманими деталями 
та загальним об'ємом зберігання 60 літрів. На додаток до 
водонепроникних внутрішніх сумок, різні речові відсіки 
забезпечують додатковий простір. Швидкоз'ємні 
кріплення для легкого монтажу на мотоциклі та міцні 
ручки для перенесення забезпечують надійне кріплення та 
надзвичайно практичне поводження.

Надзвичайно міцна сумка-баул Atacama має безліч 
продуманих деталей і величезний об'єм зберігання – 40 
літрів.

Бічні сумки Atacama, сумку-баул та інший багаж або шолом 
можна прикріпити до мотоцикла за допомогою натяжних 
ременів, що замикаються, зі сталевим сердечником.

1 
Тільки в поєднанні з дугами кріплення алюмінієвих кофрів. Інформацію про 
обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

3
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 
Зношуються у місцях контакту. 
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СУМКА НА СИДІННЯ ПАСАЖИРА, 14 – 18 Л

Завдяки водонепроникному основному відділенню, яке можна збільшити з 
14 до 18 літрів, ця міцна сумка для пасажирського сидіння забезпечує 
достатньо місця для щоденної поїздки на роботу або для одноденних 
поїздок. Тристороння застібка-блискавка забезпечує швидкий доступ, а 
функціональна ручка для перенесення полегшує транспортування.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

1 Сумка на сидіння пасажира, 
   14 – 18 л

2 Сумка на сидіння пасажира, 
   14 – 18 л

R 1250 GS ADVENTURE 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ / ДИЗАЙН

СУМКА ДЛЯ ДЕФЛЕКТОРА

Високоякісні сумки з поліестеру з 
PVC-покриттям прикріплені за 
декоративною панеллю і забезпечують 
швидкий доступ до вмісту. Відсік з 
підкладкою підходить для невеликих 
предметів, таких як смартфони до 5 
дюймів, які там будуть у безпеці та 
надійно захищені.
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ДИЗАЙН

Ручні важелі Classic з ексклюзивного 
набору Option 719 виготовлені з 
анодованого алюмінієвого сплаву. 
Ширина ручки має 5 положень для 
регулювання (важіль гальма) або 3 
положення (зчеплення). Налаштування 
можна виконати за допомогою 
регулювального гвинта. Високоякісний 
набір деталей з брендуванням Option 
719 підвищує цінність мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Кришки розширювальних бачків  
Option 719 Classic підкреслюють 
елегантний дизайн своїм сріблястим 
зовнішнім виглядом вигляд. 
Фрезерована кришка з анодованого 
алюмінію має напис "Option 719". 
Разом з іншими спеціальними 
деталями Option 719 створюється 
ексклюзивний ефект кастомізації.

РЕГУЛЬОВАНІ РУЧНІ ВАЖЕЛІ 
OPTION 719 CLASSIC

РЕГУЛЬОВАНІ ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ / НОЖНІ ВАЖЕЛІ 
OPTION 719 CLASSIC

КРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНИХ 
БАЧКІВ OPTION 719 CLASSIC

Алюмінієві водійські підніжки Classic з регулюванням у трьох положеннях 
забезпечують високий рівень комфорту на додаток до ергономічних 
характеристик. Високоякісні фрезеровані деталі з ексклюзивного набору 
Option 719 можуть бути адаптовані до спортивного стилю їзди або різного 
зросту водія і, таким чином, забезпечують ще кращий контроль, наприклад, 
у нахиленому положенні. 

Ексклюзивні алюмінієві ножні важелі Option 719 Classic з регулюванням 
підкреслюють класичний, якісний характер мотоцикла. Ножні важелі з 
можливістю пристосування також можуть працювати більш чутливо під час 
їзди крутими схилами. Високоякісні фрезеровані деталі з брендуванням 
Option 719 підвищують цінність мотоцикла.. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Кришка двигуна Option 719 Classic 
підкреслює елегантний дизайн своїм 
сріблястим виглядом. Високоякісна 
фрезерована кришка з анодованого 
алюмінію з написом "Option 719". 
Разом з іншими спеціальними 
деталями Option 719 створюється 
ексклюзивний ефект кастомізації.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

ПЕРЕДНЯ КРИШКА ДВИГУНА 
OPTION 719 CLASSIC

Кришки циліндрів Classic з 
ексклюзивного комплекту Option 
719 підкреслюють елегантний 
дизайн своїм сріблястим виглядом. 
Високоякісні фрезеровані кришки з 
анодованого алюмінію привертають 
увагу до опозитного двигуна. 
Ексклюзивні спеціальні деталі мають 
напис "Option 719" і підкреслюють 
якісні риси мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ 
OPTION 719 CLASSIC 
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Запобіжний гвинт для пробки 
мастилозаливної горловини 
фіксується спеціальним 
шестигранним ключем Allen®, що 
запобігає крадіжці пробки. У той 
самий час, він запобігає 
несанкціонованому доступу та 
забрудненню мастила сторонніми 
речовинами. На високоякісному 
алюмінієвому замку є напис BMW 
Boxer.

Дзеркала Option 719 сріблястого 
кольору виготовлені з фрезеро-
ваного алюмінію та підкреслюють 
якісний характер мотоцикла. 
Конструкція з низьким рівнем 
вібрації та аеродинамічна форма 
забезпечують чудову оглядовість. 
Привабливий дизайн створює 
сильний ефект індивідуалізації.

ЧОРНИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ 
ЗАДНІХ ПІДНІЖОК

ХРОМОВАНИЙ ВИПУСКНИЙ 
КОЛЕКТОР

Хромований випускний колектор 
додатково покращує зовнішній 
вигляд мотоцикла. Цей елегантний 
колектор можна комбінувати зі 
стандартним глушником або 
спортивним глушником HP. 

ХРОМОВАНИЙ ЗАДНІЙ ГЛУШНИК

Високоякісний хромований задній 
глушник чудово гармонує з іншими 
хромованими елементами 
мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КОВПАК ДЛЯ ЗАДНЬОГО КОЛЕСА

Фрезерований алюмінієвий ковпак 
заднього колеса підкреслює 
спортивний дизайн мотоцикла. 
Чорні анодовані ковпаки з написом 
BMW Motorrad і діаметром 62 мм 
візуально та технічно покращують 
мотоцикл.

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі покажчики повороту 
переконують своїм тонким дизайном і сучасними технологіями освітлення. 
Вони реагують набагато швидше, ніж лампи розжарювання, і практично не 
зношуються. Це забезпечує явну перевагу у безпеці дорожнього руху.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

4 Вітрове скло, тоноване 5 Ралійне вітрове скло, тоноване 

2 Ралійне вітрове скло1 Високе вітрове скло, тоноване 3 Дефлектор, тонований

ДЕФЛЕКТОР І ВІТРОВЕ СКЛО

Високоякісне вітрове скло з тонуванням вражаюче підкреслює спортивний вигляд мотоцикла. Воно має ті самі  
розміри, що і стандартне вітрове скло, і завдяки стійкому до подряпин покриттю з обох боків забезпечує відмінну та 
тривалу видимість у будь-яких умовах.

Ралійне вітрове скло було спеціально розроблено для бездоріжжя. Воно досить мале, щоб дати водієві чітке уявлення 
про місцевість, і у той же час забезпечує захист і свободу пересування при їзді у положенні стоячи. Зовнішній вигляд 
ендуро підкреслює потенціал мотоцикла для позашляхового використання.

Тоновані дефлектори з їхнім стильним зовнішнім виглядом надають мотоциклу особливу невимушеність і підвищують 
комфорт під час поїздки.

1 і 4
Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ДЗЕРКАЛА OPTION 719 
СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ

ПРОБКА МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ 
ГОРЛОВИНИ OPTION 719 CLASSIC 
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1 Ексклюзивне сидіння водія

3 Ексклюзивне сидіння водія, низьке 4 Ексклюзивне сидіння пасажира

2 Ексклюзивне сидіння водія, високе

ЕКСКЛЮЗИВНЕ СИДІННЯ ВОДІЯ ТА ПАСАЖИРА 

Завдяки гладкій вставці софт-тач, що не змінює розміри, ексклюзивне сидіння для водія забезпечує помітне 
поліпшення комфорту навіть у далеких поїздках. Високоякісне враження спонукає водіїв сісти на байк, щойно вони 
його побачать.

Ексклюзивне сидіння для водія із вставкою софт-тач є на 20 мм вищим і пропонує особливо високим водіям помітно 
кращий комфорт.

Низьке ексклюзивне сидіння для водія полегшує посадку та висадку, а також забезпечує помітне поліпшення комфорту 
завдяки вставці софт-тач.

Завдяки гладкій вставці софт-тач, що не змінює розміри, ексклюзивне сидіння для пасажира забезпечує помітне 
поліпшення комфорту та спонукає його пасажира сісти на байк. Для сидіння також доступна вузька конструкція.

Доступне тільки в поєднанні з відповідним сидінням пасажира або водія.

R 1250 GS ADVENTURE  
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Високе сидіння водія 2 Низьке сидіння водія

СИДІННЯ ВОДІЯ 

Сидіння водія чорного кольору на 20 мм вище і пропонує особливо високим водіям помітно кращий комфорт. Це чорне 
сидіння водія на 20 мм нижче, ніж стандартне, полегшує посадку та висадку і дозволяє легко дістатися до землі.

Доступне тільки в поєднанні з відповідним сидінням пасажира або водія.

РАЛІЙНЕ СИДІННЯ З БАГАЖНОЮ ПОЛИЦЕЮ

Вузьке ралійне сидіння з жорстким набиванням 
забезпечує максимальну свободу руху в умовах 
використання на бездоріжжі. Є місце для пасажира. 
На маленькій багажній полиці з написом GS об'єкти 
можуть бути прикріплені близько до центру ваги 
мотоцикла.



296 

ЧОРНА РЕГУЛЬОВАНА ПІДНІЖКА 
ВОДІЯ

Підпружинені підніжки з пластиковою 
опорою для ніг мають 3-ступеневе 
регулювання та забезпечують 
максимальний комфорт і впевненість 
під час руху бездоріжжям. Це означає 
додаткову стійкість і ще більший 
контроль над мотоциклом при їзді у 
положенні стоячи, особливо на 
бездоріжжі.

ПІДНІЖКИ ЕНДУРО

Підніжка ендуро має ширшу та довшу 
зону протектора і, отже, забезпечує 
надійну опору та неслизьке положення 
ніг. Це забезпечує краще керування 
мотоциклом при їзді бездоріжжям у 
положенні стоячи без обмежень для 
роботи важеля перемикання передач.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

РЕГУЛЬОВАНІ НОЖНІ ВАЖЕЛІ ГАЛЬМА ТА ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ, 
ЧОРНІ

Комплект, що складається з регульованого за висотою важеля гальма та 
важеля перемикання передач з регульованим важелем стартера, може бути 
адаптований до індивідуальних потреб. З належним налаштуванням ножні 
важелі дозволяють ще краще керувати мотоциклом, особливо при їзді 
бездоріжжям в положенні стоячи.

Забезпечує поліпшений контроль при стоянні. З регульованим носком.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

2 Регульований важіль 
   перемикання передач, 
   чорний

1 Регульований важіль 
   ножного гальма

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
РЕЖИМАМИ РУХУ PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Режими руху Pro можуть бути 
дооснащені за допомогою коду 
активації. Адже водіям старих 
мотоциклів не обійтися без сучасних 
засобів безпеки. Залежно від року 
випуску можливо дообладнати 
мотоцикл режимами Pro, Pro з DTC 
або Pro з ABS Pro, DTC і HSC.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КРУЇЗ-КОНТРОЛЕМ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Електронний круїз-контроль можна 
активувати на швидкості від 30 км/
год. Він підтримує постійну швидкість 
руху та дозволяє насолоджуватися 
довшими відрізками автомагістралі. 
Функцію можна вимкнути за 
допомогою гальмування, а обрана 
швидкість автоматично приймається 
після натискання кнопки Resume.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ДОПОМОГИ ПРИ СТАРТІ 
НА СХИЛІ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Система допомоги при старті на схилі 
(HSC) може бути дооснащена за 
допомогою коду активації. Водієві 
просто не обійтися без зручної системи 
допомоги. Система HSC полегшує 
зупинку та початок руху на схилах і 
пропонує цінну підтримку, особливо 
коли байк повністю завантажений.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ PRO

Асистент перемикання передач Pro дозволяє 
підвищувати та понижувати передачу практично 
у всіх діапазонах навантаження та частоти 
обертання двигуна без керування зчепленням. 
Таким чином, асистент забезпечує помітно 
скорочений час перемикання, звільнює руку від 
зчеплення, що означає більше комфорту, 
динаміки та задоволення від їзди.

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ 
З ПІДІГРІВОМ (НЕ ПОКАЗАНІ)

Комфорт об'єднується з безпекою. 
Практична ручка з підігрівом забезпечує 
приємне тепло для рук навіть у холодні 
дні, гарантуючи більшу реакцію. Підігрів 
ручки, керований бортовим комп'ютером, 
неперервно визначає температуру 
зовнішнього повітря за допомогою 
датчиків і регулює теплову потужність.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

R 1250 GS ADVENTURE  
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1 BMW Motorrad Navigator VI 2 Комплект дооснащення підготовкою до навігації

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить планування маршруту максимально простим. Система з флеш-
пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди гарно 
видно навіть під прямими сонячними променями завдяки фільтру з круговою поляризацією. Екран з високою 
роздільною здатністю надає всю необхідну інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну картину, необхідну 
в будь-якій ситуації. Численні додаткові функції роблять планування та подорожі захоплюючими. Плануйте свої 
маршрути відповідно до ваших особистих переваг і отримуйте задоволення від водіння звивистими та тихими 
шляхами. У невідомій місцевості опція "Round Trip" є хорошим вибором, оскільки вона точно направить водія в кінці 
поїздки назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth з комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий 
застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та 
потокова передача музики, а також отримання прогнозів погоди або інформації про затори – запросто. Підготовка до 
навігації додає додаткові функції, такі як "My Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує альтернативний 
варіант керування. Вибирайте попередньо встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в курсі останніх подій 
завдяки безкоштовному довічному оновленню мап.

За допомогою дооснащення підготовкою до навігаційного пристрою, мотоцикли без підготовки до навігації можуть 
бути відповідним чином дооснащені. Підготовка до навігації з кронштейном і тримачем для панелі приладів акуратно 
інтегрує BMW Navigator у кокпіт і, отже, в поле зору водія.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. Доступний тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до навігації.
Також доступний як опціональне обладнання, код опції 272 
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ПРОТЕКТОР РУК "STYLE", LIGHT WHITE 

Протектори рук "Style" кольору Light White, виготовлені 
з ударостійкого та стійкого до ультрафіолету пластика 
та адаптовані за аеродинамікою, захищають елементи 
керування від гілок і каміння при їзді бездоріжжям. На 
дорозі захист від вітру та негоди, пропонований 
протекторами, також вражає: руки та пальці довше 
залишаються сухими та теплими навіть за низьких 
температур.

БЕЗПЕКА

ЗАХИСТ КРИШОК ЦИЛІНДРІВ

Захист циліндрів з нержавіючої сталі забезпечує 
відмінне зберігання циліндрів, запобігаючи появі 
подряпин і пошкоджень від каміння. Він ідеально 
підходить до мотоцикла, оснащений великим 
гумовим упором, а також оптимально підкреслює 
конструкцію та контури опозитного двигуна.

АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА ЕНДУРО

Надійний алюмінієвий захист двигуна Enduro (також доступний у 
чорному кольорі) ефективно захищає нижню частину двигуна від 
кам'яних уламків і пошкоджень. Алюмінієвий захист двигуна, 
спеціально розроблений для бездоріжжя, має товщину два 
міліметри та є значно ширшим і довшим, ніж стандартний захист 
двигуна. Особлива форма також підкреслює позашляховий вигляд 
мотоцикла.

Захист двигуна, чорний
(не показаний)

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ОБЛИЦЮВАННЯ РАДІАТОРА

Абсолютно необхідна річ для всіх любителів бездоріжжя: захисна 
решітка з ударостійкого пластику ефективно захищає радіатор від 
пошкодження кам'яними уламками або кущами при їзді бездоріжжям. 
Ця корисна додаткова функція для лівого боку дуже проста у 
встановленні, а також підкреслює міцність ендуро у зовнішньому 
вигляді мотоцикла.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW 
Motorrad.
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ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДН ФАРИ

Потужні додаткові світлодіодні фари збільшують 
освітленість, забезпечуючи необхідний огляд в 
умовах поганої видимості. Вони чудово доповнюють 
основну фару. Світлодіодна технологія забезпечує 
роботу практично без зношування.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в 
ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. Додаткові фари 
схвалені для використання в якості протитуманних фар і можуть 
використовуватися тільки в поганих погодних умовах. Діють правила 
дорожнього руху для конкретної країни.

ЗАХИСТ ФАРИ

Захист фари захищає головну фару від пошкодження 
уламками каміння при їзді місцевістю поза дорогами 
загального користування. Захист призначений 
виключно для бездоріжжя, його можна швидко та 
легко прикрутити або відкрутити.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗАПОБІЖНИЙ ГВИНТ ДЛЯ ПРОБКИ 
МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ ГОРЛОВИНИ

Запобіжний гвинт для пробки мастилозаливної 
горловини замикається спеціальним ключем Allen®, 
що запобігає крадіжці пробки. У той самий час, він 
запобігає несанкціонованому доступу та забрудненню 
мастила сторонніми речовинами. На високоякісному 
алюмінієвому замку є напис BMW Boxer.

Запобіжний гвинт для пробки мастилозаливної 
горловини, чорний (не показаний)

ЗАХИСТ РАМИ

Захист рами з чорного пластику захищає раму від 
подряпин і запобігає появі потертостей, спричинених 
мотоциклетними черевиками під час жорсткого 
використання на бездоріжжі.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-ДЮЙМОВОГО TFT-ДИСПЛЕЯ НАБІР АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД БРИЗОК І КАМІННЯ

Захисне скло надійно захищає 6,5-дюймовий TFT-
дисплей від бруду, каміння та інших пошкоджень. 
Гартоване скло має антиблікову поверхню, тому 
читати інформацію з TFT-дисплея буде так само 
легко. З написом BMW Motorrad.

Комплект аксесуарів включає в себе захист радіатора 
та захисні накладки на раму. Міцні захисні решітки з 
ударостійкого пластику захищають радіатор від 
пошкоджень, спричинені кам'яними уламками або 
кущами, особливо на бездоріжжі, а захисні накладки 
захищають задню частину рами від пошкоджень і 
забезпечують захист від бризок при їзді у дощ або 
крізь бруд.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ ДЕННИМИ 
ХОДОВИМИ ВОГНЯМИ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Надійний захист від крадіжки: система охоронної 
сигналізації реагує на зміни положення та вібрації 
звуковими та світловими сигналами. Завдяки цьому 
перехожі швидко отримують попередження. Охоронна 
система автоматично активується після вимкнення 
запалювання.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В 
ШИНАХ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма функціями може 
бути довстановлено шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про поточний тиск у 
шинах і попереджає водія про втрату тиску на ранній 
стадії. Відповідні повідомлення та інструкції надаються 
бортовим комп'ютером на кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – 
в офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ ABS PRO
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.
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ДОДАТКОВА РОЗЕТКА 

Електронні пристрої можуть бути підключені до бортової 
мережі через розетку 12 В. Одним із прикладів цього є 
зарядний пристрій BMW USB, який можна використовувати 
для заряджання та експлуатації мобільних телефонів і 
MP3-плеєрів з відповідним інтерфейсом під час їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій  майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА
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ШИНИ

ВАШІ ШИНИ: ІДЕАЛЬНА 
ПАРА ДЛЯ ПІДТРИМКИ 
ЗЧЕПЛЕННЯ КОЛІС З 
ДОРОГОЮ У ПОВОРОТАХ.

Вони ваш прямий контакт з дорогою. Вирішальна ланка проти відцентрових сил в повороті: 
ваші шини. Навряд чи щось інше більше вплине на керованість вашого мотоцикла. Існує 
багато дискусій про правильні шині, тому що будь-хто, хто має досвід з перших рук, знає, 
що два однакові мотоцикли їздять дуже по-різному, якщо у них різні шини.

Ваш авторизований дилер BMW Motorrad пропонує вибір відповідних шин від відомих 
виробників для вашого байка. Всі вони обрані на основі масштабних випробувань. 
Оскільки переваги часто змінюються залежно від стилю їзди та здібностей, тестуються 
багато різних типів шин, і вони отримують офіційне схвалення BMW Motorrad тільки після 
ретельних випробувань. Таким чином ми забезпечуємо оптимальну роботу ваших шин у 
поєднанні з байком залежно від ситуації - при прискоренні, у поворотах та під час 
гальмування.

Тому є сенс не тільки обслужити ваш BMW у нашого авторизованого дилера BMW Motorrad, 
але й, у разі необхідності, обладнати його новим комплектом шин або камер. З цим 
комплексом ви не тільки економите час, але і можете бути впевнені, що їздите на ідеальних 
шинах. Ваш офіційний дилер BMW Motorrad точно знає, яка шина підходить для вашого 
стилю їзди та вашого байка. Гарантує багато тисяч кілометрів задоволення від їзди.
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ВАШ БАЙК. 
ВАШІ ШИНИ. 
ПРАВИЛЬНА 
КОМБІНАЦІЯ 
ДОБ'ЄТЬСЯ 
БАЖАНОГО 
РЕЗУЛЬТАТУ.

КОМПАКТНИЙ НОЖНИЙ НАСОС

НА ДОРОЗІ З НАЙКРАЩИМИ ШИНАМИ.

Ваш авторизований дилер BMW Motorrad є фахівцем не тільки з 
вашого BMW, але і з правильних шин. Таким чином, вони точно 
знають, які шини – ендуро, туристичні або спортивні – підходять 
вам і вашому стилю їзди. Правильне поєднання протектора, 
контуру шини, гумової суміші, геометрії мотоцикла та інших 
факторів - ідеальна комбінація для вас і вашого BMW.

Існує безліч корисних інструментів для шин, які ми представляємо 
вам у цьому каталозі. Наприклад, комплекти ремонту проколів 
шин, компактні ножні насоси та багатофункціональні інструменти. 
Таким чином, ви завжди у безпеці на гравії, піску та асфальті. 

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

УНІВЕРСАЛЬНІ АКСЕСУАРИ
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

Ця водонепроникна сумка-баул з великим отвором 
може використовуватися універсально та пропонує 
об'єм 50 літрів. Внутрішня сумка на блискавці та 
невелика зовнішня кишеня забезпечують простір для 
дрібних предметів. Знімний плечовий ремінь і м'які 
ручки для перенесення полегшують транспортування 
до мотоциклу і назад.

Практичний комплект пакувальних сумок дозволяє 
організувати кофр BMW Motorrad. До нього входять п'ять 
міцних на розрив, складаних сумок з можливістю миття 
розмірів S, M і L, а також сумка для білизни із закриттям 
спортивної сумки. Різні кольори для блискавок і ручок 
полегшують розрізнення. Дві великі сумки мають 
посилену основу.

Мала м'яка сумка з водонепроникним основним 
відділенням і водовідштовхувальними зовнішніми 
кишенями забезпечує об'єм зберігання від 30 до 35 
літрів. М'яка ручка для перенесення та плечовий ремінь 
полегшують транспортування. Може бути встановлена 
індивідуально на бай за допомогою регульованих 
ременів із застібками.

Сумка-баул Atacama, виготовлена з міцної суміші матеріалів, 
відрізняється продуманими деталями та об'ємом зберігання 
40 літрів. Крім водонепроникної внутрішньої сумки, різні 
речові відсіки забезпечують додатковий простір. Універсальна 
концепція кріплення, три ручки для перенесення та функція 
рюкзака забезпечують надійне утримання та надзвичайно 
практичне поводження.

Сумку-баул Atacama, шолом та інший багаж можна 
прикріпити до мотоцикла за допомогою натяжних ременів, 
що замикаються, зі сталевим сердечником.

СУМКА-БАУЛ, 50 Л

КОМПЛЕКТ ПАКУВАЛЬНИХ СУМОК МАЛА М'ЯКА СУМКА, 30 – 35 Л

СУМКА-БАУЛ ATACAMA, 40 Л
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ВЕЛИКА М'ЯКА СУМКА, 50 – 55 Л

СКЛАДАНИЙ РЮКЗАК

СУМКА ДЛЯ БАГАЖНОЇ ПОЛИЦІ

КИШЕНЯ ДЛЯ СМАРТФОНА

Мала м'яка сумка з водонепроникним основним 
відділенням і водовідштовхувальними зовнішніми 
кишенями забезпечує об'єм зберігання від 50 до 55 
літрів. М'яка ручка для перенесення та плечовий ремінь 
полегшують транспортування. Може бути встановлена 
індивідуально на бай за допомогою регульованих 
ременів із застібками.

Легкий складаний рюкзак - корисний і міцний 
компаньйон, коли у дорозі потрібне спонтанне місце 
зберігання. Для транспортування просто складіть його 
у вбудовану кишеню на блискавці. Його компактні 
розміри означають, що його можна акуратно покласти 
під сидіння мотоцикла або взяти куди-завгодно для 
інших цілей.

Смартфони з діагоналлю до 5,1 дюйма можна безпечно 
зберігати під сидінням у водонепроникній кишені для 
смартфона з м'якою підкладкою. Зарядний кабель просто 
згорнутий у рулонній кришці - смартфон можна також 
підключити до зарядного пристрою під час їзди або 
використовувати в якості навігаційного пристрою.

Сумка для багажної полиці з водонепроникним 
основним відділенням та об'ємом 4,5 літра забезпечує 
достатньо місця для одноденних поїздок або щоденної 
поїздки на роботу. Це практичне доповнення або 
альтернатива сумці на бак. Блискавка з трьох сторін 
забезпечує швидкий доступ, а ручка для перенесення 
полегшує транспортування.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА

Завдяки подвійному зарядного пристрою USB BMW 
Motorrad можна одночасно заряджати два мобільні 
пристрої під час їзди. Пристрій розпізнає технологію 
заряджання всіх сучасних смартфонів і забезпечує 
зарядний струм макс. 2 x 2 A. Зарядний пристрій 
підключається до бортової розетки 12 В за допомогою 
кабелю 60 см або 120 см.

Доступна довжина: 60 і 120 см.

Якщо мотоцикл залишається вдома, BMW Navigator (версії 
V і VI) також можна використовувати в автомобілі всього за 
кілька простих кроків завдяки автомобільному комплекту. 
Автомобільний комплект може бути надійно прикріплений 
до лобового скла за допомогою присоски, він має 
вбудований динамік.

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

КАБЕЛЬ-АДАПТЕР BMW 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Кабель-адаптер BMW можна використовувати для 
підключення Apple iPhone або iPod до подвійного 
зарядного пристрою USB мотоцикла для заряджання. 
Завдяки адаптованій довжині кабелю 35 см і міцній 
конструкції з суцільнометалевим конектором кабель 
ідеально підходить для використання на мотоциклах.

Якщо погодні умови стають занадто жорсткими для 
оригінальних зарядних кабелів, на допомогу приходить 
адаптер micro-USB BMW. Надійний кабель-адаптер 
також дозволяє водієві безпечно заряджати мобільні 
пристрої - смартфони, MP3-плеєри, планшети або 
камери - використовуючи подвійний зарядний пристрій 
USB BMW через micro-USB у дорозі.

Кабель-адаптер BMW для Apple iPhone/iPod і
Кабель-адаптер BMW для micro-USB

K48/52/61: УУвага: тільки для заряджання. Мультимедійні функції відсутні. 
Всі інші: доступні тільки у поєднанні з подвійним зарядним пристроєм USB.

ПОДВІЙНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ USB 
BMW MOTORRAD З КАБЕЛЕМ

АВТОМОБІЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Великий аптечка від BMW Motorrad відповідає німецькому 
стандарту DIN для аптечок для мотоциклів і не повинна 
має бути на кожному мотоциклі. Вона упакована 
спеціально для мотоциклістів і містить усе необхідне у 
надзвичайних ситуаціях, від марлі до рятувальної ковдри 
та інструкцій з надання першої допомоги.

Компактна аптечка від BMW Motorrad підходить для будь-
якого мотоцикла і має базове оснащення для лікування 
дрібних травм. На додаток до цілого ряду пластирів і 
одноразових рукавичок, нейлонова сумка також містить 
очищаючі серветки для шкіри, перев'язувальний матеріал 
для надання першої допомоги та рятувальну ковдру.

БЕЗПЕКА

ВЕЛИКА АПТЕЧКА

ЗАМОК НА ГАЛЬМІВНИЙ ДИСК ІЗ СИСТЕМОЮ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Подвійний захист від крадіжки: замок на гальмівний диск 
з охоронною сигналізацією є ідеальним засобом захисту 
від крадіжки, коли ви подорожуєте на мотоциклі. Замок 
із загартованої сталі забезпечує надійний захист від 
маніпуляцій і його легко зберігати завдяки компактним 
розмірам. Охоронна сигналізація виявляє найменші рухи 
та сильні удари і реагує на це звуковою сигналізацією.

МАЛА АПТЕЧКА



312 УНІВЕРСАЛЬНІ АКСЕСУАРИ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ BMW MOTORRAD 
PLUS ДЛЯ АКУМУЛЯТОРА

На додаток до заряджання звичайних 
свинцево-кислотних акумуляторів і 
необслуговуваних акумуляторних батарей 
(гелевих/AGM) високоякісний зарядний 
пристрій для акумуляторів BMW Motorrad 
Plus також забезпечує повністю автоматичне, 
кероване мікропроцесором заряджання і 
технічне обслуговування всіх оригінальних 
літій-іонних стартерних акумуляторів BMW 
Motorrad на 12 В і ємністю від 6 до 60 А·год.

Доступні версії: 110 В, 230 В і для Великобританії. 
Зверніть увагу на специфікації для різних країн

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ 

Прості роботи з технічного 
обслуговування та догляду також 
можна проводити у дорозі за 
допомогою набору інструментів. 
Набір багатофункціональний, 
невеликий, легкий і зберігається у 
практичній сумці для інструментів. 
Адаптер зі швидкознімною застібкою 
та кульковим замком гарантує 
швидке та гнучке поводження з 
окремими інструментами.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ

Багатофункціональний інструмент 
BMW Motorrad має все під контролем - 
рівно 40 корисних інструментів для 
подорожей і домівки. Від стопорного 
ножа, викрутки та плоскогубців до 
реверсивного ключа з ріжочою 
насадкою та дев'ятьма насадками для 
викруток.

КИЛИМОК ДЛЯ МОТОЦИКЛА

Ексклюзивне місце для байка: 
килимок для мотоцикла не тільки 
вражає своїм привабливим дизайном, 
але і надійно захищає підлогу від 
бруду, мастильних і бензинових 
плям. Ще однією перевагою є склад з 
протиковзного та вогнезахисного 
матеріалу. Практична підкладка має 
щедрі розміри 250 х 115 см.
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НАБІР ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТИСКУ В 
ШИНАХ

Набір для контролю тиску в шинах 
включає в себе невеликий цифровий 
вимірювальний пристрій і картриджі 
CO2 для наповнення.

КОМПАКТНИЙ НОЖНИЙ НАСОС

Компактний ножний насос - це 
справжній універсал. Оснащений 
цифровим манометром, він ідеально 
підходить для підвищення тиску 
повітря в системі демпфірування 
повітря, регулювання тиску в шинах і 
навіть накачування автомобільних і 
велосипедних шин, м'ячів і матраців.

ЧОХОЛ

Автомобільний чохол для вулиці 
надійно захищає ваш байк від дощу, 
бруду та багато чого іншого. 
Високоякісний нейлоновий чохол є 
водонепроникним, має вентиляційні 
отвори та оглядове вікно для 
номерного знака. Шнурки та два 
металеві люверси гарантують 
надійне кріплення до мотоциклу.

1 Чохол для приміщень 3 Чохол для приміщень2 Чохол для приміщень, великий

ЧОХОЛ ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ

Високоеластичний мотоциклетний чохол для приміщень надійно захищає мотоцикл від 
пилу та подряпин. Антистатичний і дихаючий матеріал також запобігає утворенню 
конденсату. Три версії, які розрізняються за формою і дизайном (для покриття різних 
типів моделей).

1 
Без бічних кофрів

2
З бічними кофрами

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.



1 Підкат, задній 2 Спортивний підкат, задній 3 Спортивний підкат, передній

1 Оригінальне моторне мастило BMW 
ADVANTEC Pro 15W-50, 500 мл

ПІДКАТИ 

Легкий в установці, цей міцний підкат надійно утримує ваш BMW на місці, полегшуючи обслуговування.

ОРИГІНАЛЬНЕ МОТОРНЕ МАСТИЛО BMW ADVANTEC

Розроблені спеціально для BMW і випробувані BMW, з урахуванням високої продуктивності мотоциклів 
BMW Motorrad, ADVANTEC Pro, ADVANTEC Ultimate і ADVANTEC Classic встановлюють еталон для 
мастильних матеріалів.

Оригінальне моторне мастило BMW ADVANTEC Pro 15W-50, 1 л і Оригінальне моторне мастило BMW 
ADVANTEC Ultimate 5W-40, 1 л (не показане)

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАРИК

Невеликий, міцний, надійний і надзвичайно яскравий:  
світлодіодний ліхтарик з можливістю перезаряджання та 
вихідною потужністю понад 80 люмен вражає своїм 
величезним діапазоном освітлення та терміном служби 
вище середнього до 3000 циклів. Акумулятор можна 
легко зарядити через розетку 12 В на мотоциклі.

2 Оригінальне моторне мастило BMW  
ADVANTEC Classic 20W-50, 1 л

3 Оригінальне моторне мастило BMW  
ADVANTEC Ultimate 5W-40, 500 мл
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Наявність може варіюватися залежно від країни.
Не кожен продукт доступний у кожній країні через 
різні закони щодо імпорту хімічних продуктів.

ЗЛІВА НАПРАВО

Засіб для очищення мотоцикла, 
500 мл
Злізти з байка після поїздки - те саме 
стосується бруду. Спеціально 
розроблена миюча рідина для 
мотоциклів видаляє навіть найважчі 
забруднення.

Очисник колісних дисків, 500 мл
Очисник колісних дисків BMW 
Motorrad ефективно видаляє такі 
забруднення, як гальмівний наліт і 
бруд, які потрапляють з вулиці.

Спрей для блиску двигуна, 300 мл
Спрей для блиску двигуна BMW 
Motorrad - це термостійкий засіб 
догляду, особливо для деталей 
двигуна і вихлопної системи, 
забарвлених у чорний колір. Він 
служить для запобігання 
знебарвленню та поновлення 
вицвілих кольорів і вже пошкоджених 
чорних лакофарбових покриттів.

Очисник ланцюга, 300 мл
Очищувач ланцюга BMW Motorrad 
також видаляє з зірочки ланцюга 
абразивні речовини, такі як стара 
змазка ланцюга, пісок і вуличний 
бруд.

Спрей для ланцюга, 300 мл
Спрей для ланцюга BMW Motorrad - 
це повністю синтетична змазка, 
спеціально розроблена для 
приводних ланцюгів мотоциклів.

Глянцева поліроль, 250 мл
Глянцева поліроль BMW Motorrad 
захищає від негоди та зберігає всі 
пофарбовані, хромовані та пластикові 
деталі.

Поліроль для металу, 75 мл
Поліроль для металу BMW Motorrad 
для нефарбованих металевих деталей 
не тільки звільняє байк від міського 
бруду, а й робить його знову чистим.

Гель для душу та мотоцикла 
Body + Bike, 250 мл
Body + Bike від BMW Motorrad - 
перший гель для душу для водія та 
мотоцикла. Видаляє бруд з дороги, 
сприятливо впливає на шкіру та 
фарбу.

Очисник шолома та візора, 50 мл
Спеціальний очисник шолома та 
візора ретельно й акуратно видаляє 
сторонні предмети з корпусу шолома 
та візора.

Очисник внутрішньої частини 
шолома, 300 мл
Очисник внутрішньої частини шолома 
BMW Motorrad видаляє навіть стійкі 
забруднення та оновлює внутрішню 
частину шолома.

Функціональний засіб для прання, 
250 мл
Функціональний засіб для прання 
BMW Motorrad для високоякісного 
одягу BMW Motorrad, верхнього 
одягу, спортивного одягу та тканин з 
мікрофібри.

Водовідштовхувальне просочення
для мотоекіпірування, 300 мл
Просочує волокна тканини 
невидимою мономолекулярною 
плівкою, надаючи матеріалам 
водовідштовхувальні властивості. 
Підходить для натуральних і 
синтетичних тканин.

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ BMW

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

314 УНІВЕРСАЛЬНІ АКСЕСУАРИ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА
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ПОПЕРЕДНІ 
МОДЕЛІ

317

318МОДЕЛІ C-СЕРІЇ  
C 600 Sport, C 650 GT

330МОДЕЛІ G-СЕРІЇ  
G 650 GS, G 650 GS Sertao

338МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ 
ОХОЛОДЖЕННЯМ
R 1200 GS, R 1200 GS Adventure,  R 1200 R, 
R 1200 RT, R 1200 RS

372МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ 
ОХОЛОДЖЕННЯМ
R 1200 GS, R 1200 GS Adventure, R 1200 R, 
R 1200 RT, R 1200 S, R 1200 ST

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, R NINE T 400

414МОДЕЛІ F-СЕРІЇ  
F 800 S, F 800 ST, F 800 GT, F 800 R,  
F 650 GS, F 800 GS, F 700 GS,  
F 800 GS, F 800 GS Adventure

440МОДЕЛІ K-СЕРІЇ 
K 1200 R, K 1300 R, K 1200 R Sport,  
K 1200 S, K 1300 S, K 1200 GT, K 1300 GT,  
K 1600 GT, K 1600 GTL, K 1600 GTL 
Exclusive

460МОДЕЛІ S-СЕРІЇ  
HP4, S 1000 R, S 1000 RR, S 1000 XR
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МОДЕЛІ 
C-СЕРІЇ

319

ДЕТАЛІ HP 320

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ 321

ДИЗАЙН 323

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ 324

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ 327

БЕЗПЕКА 329

Аксесуари для наступних скутерів:
• C 600 Sport
Моделі 0131, 0132

• C 650 GT
Моделі 0133, 0134
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ДЕТАЛІ HP

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP

Доступний для:
• C 600 Sport
• C 650 GT

Преміальний елемент для високоякісного звуку. 
Витончений високоякісний титановий slip-on 
глушник з карбоновою торцевою кришкою 
забезпечує потужний гуркіт. Крім того, спортивний 
глушник, розроблений у співпраці Akrapovič, є 
легшим порівняно зі стандартним глушником.

МОДЕЛІ C-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДЕТАЛІ HP / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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STORAGE

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ 

Доступна для:
• C 600 Sport
• C 650 GT

Міцна, стильна багажна полиця ідеально підходить для надійної 
фіксації центрального кофра або інших великих предметів 
багажу. Також може бути встановлена опціональна спинка для 
забезпечення додаткового комфорту для пасажира.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР (35 Л) ЗІ СПИНКОЮ 

Доступний для:
• C 600 Sport
• C 650 GT

Цей центральний кофр встановлюється на багажній полиці та зі своїм 
об'ємом у 35 літрів пропонує достатньо місця для шолома. Водонепроникний 
багажний відсік доступний з оздобленням кришки кольору максі-скутера. 
Відбивач на кришці є стандартним, внутрішня сумка, м'яка спинка та замок 
входять до числа зручних опцій.

Зручна спинка для центрального 35-літрового кофра пропонує пасажиру 
більше комфорту як у коротких, так і в тривалих поїздках..

Доступний тільки в поєднанні з багажною полицею. Недоступний в комбінації зі спинкою для пасажира. 
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

1 Центральний кофр, 35 л 2 Центральний кофр зі спинкою



322

РОЗДІЛЮВАЛЬНА СІТКА ДЛЯ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ

1  Доступна для:
• C 600 Sport

2  Доступна для:
• C 650 GT

СУМКА В ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТУНЕЛЬ

Доступна для:
• C 600 Sport
• C 650 GT

Практична розділювальна сітка для багажного відділення розділяє 
речовий відсік під сидінням на одну передню і одну задню секції. Вона 
ідеально підходить для акуратного зберігання дрібних предметів. Сітка 
може бути встановлена та знята швидко, використовуючи ремінці. Коли 
сітка не використовується, її можна заховати у речовому відсіку для 
економії місця.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

Практична сумка в центральний тунель пропонує 12 літрів 
місця для зберігання і може бути швидко та легко встановлена. 
Над водонепроникним основним відділенням знаходиться 
менший відсік у кришці для зберігання всіх дрібних речей. 
Сумка ідеально підходить для скутера, але завдяки ручці для 
перенесення та плечовому ременю, її також можна брати на 
прогулянку містом.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

1 Розділювальна сітка для багажного відділення 2 Розділювальна сітка для багажного відділення

МОДЕЛІ C-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ / ДИЗАЙН
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СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ 

Доступні для:
• C 600 Sport

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі покажчики повороту 
переконують своїм тонким дизайном і сучасними технологіями освітлення. 
Вони реагують набагато швидше, ніж лампи розжарювання, і практично не 
зношуються. Це забезпечує явну перевагу у безпеці дорожнього руху. 
Комплект містить два світлодіодні покажчики повороту для дооснащення.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.  
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

1 Світлодіодний покажчик повороту, 
   комплект для монтажу з VVP

2 Передній світлодіодний покажчик повороту

ДИЗАЙН

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ 

1  Доступні для:
• C 650 GT

2  Доступні для:
• C 600 Sport
• C 650 GT

3  Доступні для:
• C600 Sport

Хромовані вставки для підніжок і тягці керма надають максі-скутеру 
стильний, індивідуальний акцент. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. 

2
Неможливо поєднати центральну хромовану вставку для підніжки із захисними накладками.

1 Хромований тягарець керма 3 Вставка для задньої підніжки2 Хромована вставка для підніжки

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.



ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ДЕФЛЕКТОРИ 

Доступні для:
• C 650 GT

Чорні дефлектори надійно кріпляться до зовнішніх 
панелей і ефективно захищають руки від вітру та 
негоди.

СПОРТИВНЕ СИДІННЯ, З ПІДІГРІВОМ 

Доступне для:
• C 600 Sport

ЕКСКЛЮЗИВНЕ СИДІННЯ 

Доступне для:
• C 650 GT

Двоколірне чорно/сіре виконання, текстурована поверхня 
і декоративна подвійна строчка синього кольору роблять 
високоякісне спортивне сидіння з підігрівом справжньою 
родзинкою. Багаторівневий підігрів сидінь може 
регулюватися окремо для водія та пасажира, і забезпечує 
комфортну поїздку навіть в прохолодні дні.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Двоколірне чорно/сіре виконання, текстурована поверхня 
та декоративна строчка сірого кольору Quartz Grey роблять 
ексклюзивне сидіння з підігрівом справжньою родзинкою. 
Багаторівневий підігрів сидінь може регулюватися окремо 
для водія та пасажира, і забезпечує комфортну поїздку 
навіть в прохолодні дні.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

СПОРТИВНЕ ВІТРОВЕ СКЛО, ТОНОВАНЕ 

Доступне для:
• C 650 GT

Тоноване спортивне вітрове скло надає максі-скутеру 
індивідуальність і спортивний відтінок. Спеціальне 
покриття також запобігає появі подряпин.

Зверніть увагу на відмінностях у версіях для ринків країн. Встановлення 
та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

СИДІННЯ З ПІДІГРІВОМ
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Доступне для:
• C 600 Sport
• C 650 GT

Сидіння з підігрівом не відрізняється за розмірами від стандартного, має 
багаторівневий підігрів сидінь і окремі органи керування для водія та пасажира.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad.

НИЗЬКЕ СИДІННЯ

1  Доступне для:
• C 600 Sport

2  Доступне для:
• C 650 GT

НАКИДКА ДЛЯ СКУТЕРА

1  Доступна для:
• C 600 Sport

2  Доступна для:
• C 650 GT

Це низьке сидіння, на 20 мм нижче за стандартну версію, полегшує посадку, 
висадку та доступ до землі. Багато водіїв відчувають себе у більшій безпеці 
завдяки зменшеній висоті сидіння, оскільки вони можуть легше маневрувати і 
управляти своїм скутером. Високоякісний матеріал поверхні чорного кольору 
входить до стандартної комплектації..

2
Несумісне в поєднанні з підігрівом сідінь. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

Накидка для скутера надійно захищає ноги водія та нижню частину тіла від 
води, вітру та бруду. Водонепроникна захисна накидка може бути швидко та 
надійно закріплена, а також вона може використовуватися як додатковий 
захист від холоду завдяки знімному флісу. Кишені на блискавці та вбудована 
накидка на сидіння ідеально доповнюють захист від негоди.

Рекомендована макс. швидкість – 130 км/год. Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Низьке сидіння

1 Накидка для скутера

2 Низьке сидіння

2 Накидка для скутера

324 МОДЕЛІ C-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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ДОЩОВА НАКИДКА ДЛЯ СИДІННЯ СПИНКА ДЛЯ ПАСАЖИРА

Доступна для:
• C 600 Sport

Герметична і водонепроникна дощова накидка для 
сидіння кріпиться за допомогою еластичної зав'язки 
під сидінням. Накидка з нейлону з поліуретановим 
покриттям стійка до розривів і ультрафіолетового 
випромінювання, що робить її ідеальною для будь-
якої погоди. Коли вона не використовується, її можна 
скласти до компактного розміру та розмістити в 
практичній сумці для зберігання.

Доступна для:
• C 600 Sport
• C 650 GT

Почуття розслабленості на дорозі навіть після багатьох 
кілометрів: з м'якою спинкою пасажир отримує більше 
комфорту як у коротких, так і в тривалих поїздках. 
Поїздкою можна розслаблено насолоджуватися. 
Спинка прикріплена до ручок для пасажира та може 
використовуватися разом з багажною полицею.

Не можна одночасно встановити спину для пасажира та центральний кофр.  
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

МОДЕЛІ C-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З ПІДІГРІВОМ

Доступні для:
• C 600 Sport
• C 650 GT

Тримайте ваші руки у теплі, використовуючи 
триступеневий підігрів ручки (доступні налаштування: 1, 2 
або Авто залежно від температури зовнішнього повітря).

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (З 4-КНОПКОВИМ КРІПЛЕННЯМ) 

1 BMW Motorrad Navigator VI (з 4-кнопковим кріпленням)

3 Кронштейн для навігаційних систем BMW Motorrad2 Тримач для смартфона BMW Motorrad

Доступний для:
• C 600 Sport
• C 650 GT

1 - 2
Тільки в поєднанні з кронштейном для 
навігаційних систем BMW Motorrad.  
Зверніть увагу на відмінності у версіях 
для ринків країн.

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить планування маршруту 
максимально простим. Система з флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном 
завжди дає правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди гарно видно 
навіть під прямими сонячними променями. Екран з високою роздільною здатністю 
надає всю необхідну інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну 
картину, необхідну в будь-якій ситуації. Численні додаткові функції роблять 
планування та подорожі захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно до 
ваших особистих переваг і отримуйте задоволення від водіння звивистими та 
тихими шляхами. У невідомій місцевості опція "Round Trip" є хорошим вибором, 
оскільки вона точно направить водія в кінці поїздки назад до початкової точки. 
З'єднання Bluetooth з комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий 
застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні 
оголошення, телефонні дзвінки та потокова передача музики, а також отримання 
прогнозів погоди або інформації про затори – запросто. Робота здійснюється 
через стійкий тримач з кріпленням; також можна точно здійснювати керуваня в 
рукавичках за допомогою 4 кнопок. Вибирайте попередньо встановлені 
картографічні дані, і ви завжди будете в курсі останніх подій завдяки 
безкоштовному довічному оновленню мап.

Навігаційні пристрої та тримач для смартфона BMW Motorrad можна встановити 
тільки за домогою кронштейна для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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• C 600 Sport

2  Доступне для:
• C 650 GT

Спеціально створена вставка для речового відсіку забезпечує місце для 
мобільного телефона та інших дрібних предметів. Якщо на борту є 
зарядний пристрій BMW USB, смартфон можна заряджати під час їзди. 
Зручна вставка має декілька відсіків. Вона має можливість блокування, 
водонепроникна та гарантує безпечне зберігання предметів.

ВСТАВКА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА У РЕЧОВОМУ ВІДСІКУ 

1  Доступне для:

1 Вставка для мобільного телефона для речового відсіку      2 Вставка для мобільного телефона
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Вигнута поверхня асферичного дзеркала збільшує кут 
огляду та практично повністю усуває "мертву зону" за 
умови правильного налаштування. Об'єкти, які зникають 
у сліпій зоні зі звичайними дзеркалами, в основному 
залишаються видимими з асферичними дзеркалами, 
навіть якщо вони знаходяться майже на одній висоті.

Протиударні накладки з міцного пластику захищають 
скутер від пошкоджень у разі падіння. Зносостійкі 
накладки пригвинчуються до декоративної панелі 
спереду та підніжок ззаду, і пропонують ефективний 
захист, якщо байк повинен перевернутися або в разі 
падіння на низькій швидкості.

Замок для скутера – це швидке й ефективне рішення для 
захисту від крадіжки. За допомогою ланцюга з кожухом, 
виготовленого з надміцної сталі, кінець керма максі-
скутера можна швидко прикріпити до маятника або 
нерухомого об'єкта. Коли замок не використовується, 
його можна зберігати під сидінням у наявній сумці для 
зберігання.

Можна поєднати з хромованим тягарцем керма, з обмеженнями  
(кріплення замка для скутера займає місце лівого тягарця керма). 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Система охоронної сигналізації реагує на зміни 
положення та вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі швидко 
отримують попередження. Охоронна система 
автоматично активується за допомогою пульта 
дистанційного керування.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

БЕЗПЕКА

ЗАМОК ДЛЯ СКУТЕРА

ЗАХИСНІ НАКЛАДКИАСФЕРИЧНЕ ДЗЕРКАЛО

Доступне для:
• C 650 GT

Доступні для:
• C 650 GT

Доступний для:
• C 600 Sport
• C 650 GT

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• C 600 Sport
• C 650 GT

МОДЕЛІ C-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА
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МОДЕЛІ 
G-СЕРІЇ

331

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ 332 

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ 334 

БЕЗПЕКА 336

Аксесуари для наступних мотоциклів:
• G 650 GS
Моделі 0178, 0179, 0188, 0189

• G 650 GS Sertao
Моделі 0136, 0146



332      МОДЕЛІ G-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
 ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

Водонепроникні пластикові кофри мають механізм 
регулювання, який дозволяє адаптувати об'єм кофра 
до поточних вимог. Кофр стає вужчим із зменшеним 
об'ємом, що корисно для щільного міського трафіку. 
Ємність з обох сторін становить від 19 до 28 л кожна.

РОЗСУВНІ КОФРИ 

Доступні для:
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 31 Л

Центральний кофр швидко та легко кріпиться до 
стандартної багажної полиці. Всередині є навіть 
місце для шолома.

Доступний для:
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

Практична водонепроникна внутрішня сумка зі знімним 
ременем для перенесення забезпечує надійний захист 
вмісту. 

Розсувні кофри, лівий і правий, можуть використовуватися з обох боків.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ РОЗСУВНИХ КОФРІВ

Доступна для:
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

Дуже водостійка, легка в упакуванні внутрішня сумка, яку 
ви можете використовувати для транспортування багажу 
до вашого мотоцикла та назад. Це виключає необхідність 
знімати центральний кофр.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Доступна для:
• G 650 GS
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДУГИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ КОФРІВ

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Доступні для
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

Сумка на бак має зручну форму для встановлення та 
водонепроникне основне відділення. Відділення для 
мап і зовнішня кишеня досить водонепроникні. 
Всебічна блискавка збільшує об'єм з 13 до 17 л.

СУМКА НА БАК, 13 – 17 Л 

Доступна для:
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao



334      МОДЕЛІ G-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

Покращує захист від вітру та дощу, 
особливо у далеких поїздках. 
Тонована версія також доступна.

2 Недоступне для G 650 GS 
3 Недоступне для G 650 GS

1 Високе вітрове скло 2 Високе вітрове скло, тоноване 3 Низьке вітрове скло, тоноване

ВІТРОВЕ СКЛО 

Доступне для:
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Центральна підніжка полегшує заправку та гарантує, що 
ваш мотоцикл займе менше місця для паркування.

Тільки в поєднанні із заниженою підвіскою.

ВИСОКЕ СИДІННЯ

На 40 мм вище за стандартну версію, це м'яке 
сидіння забезпечує більш зручну посадку для 
більш високих водіїв.

Доступне для:
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА 

Доступна для:
• G 650 GS

РУЧКИ З ПІДІГРІВОМ (НЕ ПОКАЗАНІ)

Доступні для:
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao



336      МОДЕЛІ G-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
БЕЗПЕКА

БЕЗПЕКА

У ситуаціях, коли удари неминучі, захист двигуна 
ефективно допомагає запобігти пошкодженням.

Для ефективного захисту від низьких гілок і каміння, 
що летить. Також допомагає захистити водія від вітру 
в холодну погоду.

ПРОТЕКТОРИ РУК 

Доступні для:
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao

АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА

Доступний для:
• G 650 GS
• G 650 GS Sertao
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МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, 
З ВОДЯНИМ 
ОХОЛОДЖЕННЯМ

339

ДЕТАЛІ HP 340

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ 342

ДИЗАЙН 357

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ 360

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ 367

БЕЗПЕКА 368

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА 371

Аксесуари для наступних мотоциклів:
• R 1200 R
Моделі 0A03, 0A14

• R 1200 RT
Моделі 0A03, 0A13

• R 1200 RS
Моделі 0A05, 0A15

• R 1200 GS
Моделі 0A01, 0A11, 0A51, 0A61

• R 1200 GS Adventure
Моделі 0A02, 0A12
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Спортивний глушник HP з титановим покриттям 
забезпечує вражаючий, насичений звук і явне 
визнання гоночного характеру як візуально, так і 
акустично.

2
Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP 

1 Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RS

2 Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Спортивний глушник HP
(не показаний) доступний для:
• R 1200 RT

Спортивний глушник HP
(не показаний) доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступний для моделей 0A51, 0A61

1 Спортивний глушник HP 2 Спортивний глушник HP

ДЕТАЛІ HP

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ДЕТАЛІ HP 

РУЧНІ ВАЖЕЛІ HP 

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Ручні важелі HP, виготовлені з анодованого алюмінію, підкреслюють 
спортивний характер байка та можуть ергономічно регулюватися за 
шириною кисті у п'ять кроків (важіль гальма) або три кроки (важіль 
зчеплення). Вони виготовлені з високоміцного алюмінієвого сплаву, 
який повністю стійкий до корозії та прекрасно вписується у 
спортивний дизайн мотоцикла з точки зору кольору.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні,
 в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Високоякісний карбоновий екран HP виконує функцію захисту від перегріву та в 
той же час підкреслює спортивний вид спортивного глушника. Легкий компонент 
з вуглепластика для мотоциклів з центральною підніжкою покритий стійкою до 
ультрафіолетового випромінювання глянцевою фарбою та додає спортивний 
штрих.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad.

КАРБОНОВИЙ ТЕПЛОЗАХИСНИЙ ЕКРАН HP 

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RS

1  Карбоновий теплозахисний екран HP  
(для мотоциклів з центральною підніжкою)

2  Карбоновий теплозахисний екран HP  
(для мотоциклів без центральної підніжки)
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

АЛЮМІНІЄВІ КОФРИ 

Доступні для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0A01, 0A11

АЛЮМІНІЄВИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР ЗІ СПИНКОЮ

Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0A01, 0A11

1 Алюмінієвий кофр

1 Алюмінієвий центральний кофр, 
   32 л

2 Алюмінієвий кофр

2 Алюмінієвий центральний кофр,
  чорний, 32 л

3 Спинка для центрального кофра

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

Ідеальне рішення для любителів подорожувати, які висувають високі вимоги 
до себе та свого обладнання: алюмінієвий кофр для монтажу з лівого боку 
пропонує 44 літри місця для зберігання. Алюмінієвий корпус для монтажу з 
правого боку пропонує 36 літрів простору для зберігання. Ця надійна 
частина транспортного обладнання пило- та водонепроникна. Багато 
практичних деталей вражають навіть в екстремальних умовах.

Недоступні в поєднанні із задніми світлодіодними покажчиками повороту з короткою основою, номер 
деталі 8 522 499; у разі необхідності встановіть світлодіодні покажчики повороту з довгою основною, 
номер деталі 8 522 500. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

Водонепроникний центральний кофр розрахований на 32 літри та 
має люверси для кріплення додаткового багажу. Додаткова подушка 
для пасажира забезпечує підвищений комфорт.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.
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РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ 

Доступна для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0A01, 0A11

Зручно та функціонально: практичні ручки для 
перенесення алюмінієвих кофрів і центрального 
кофра полегшують транспортування багажу до 
мотоциклу та назад. Якщо кофри встановлені, до 
ручок також можна прикріпити додатковий багаж.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ І АЛЮМІНІЄВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Доступні для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0A01, 0A11

2 Чорні дуги кріплення алюмінієвих кофрів1 Дуги кріплення алюмінієвих кофрів

3 Полиця кріплення алюмінієвого центрального кофра 4 Чорна полиця кріплення центрального кофра 

Алюмінієві бічні кофри та бічні сумки Atacama можуть бути легко та надійно 
прикріплені до міцної дуги з полірованої або чорної нержавіючої сталі з 
порошковим покриттям. На додаток до типового зовнішнього вигляду 
ендуро дуга кріплення також служить точкою буксирування для бездоріжжя.

Центральний кофр або інші предмети багажу можна прикріпити до міцної 
полиці кріплення центрального кофра, яку можна використовувати в ендуро 
як ручки.

1 і 2
Недоступні в поєднанні з ралійним сидінням з багажною полицею. Доступно тільки в поєднанні з 
номером деталі 77 30 8 546 226 (комплект заглушок для отворів для ручок), якщо стандартні ручки 
для пасажирів зняті.

2 і 4
При використанні з алюмінієвими кофрами чорне покриття стирається у точках контакту.
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Доступна для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0A01, 0A11

Багажна сітка для алюмінієвих кофрів і центрального 
кофра створює більше порядку та полегшує доступ до 
часто використовуваних предметів. Дуже гнучка сітка 
прикріплена до внутрішньої сторони кришки та гарантує, 
що багаж, такий як плащі, складані рюкзаки, сумки для 
туалетного приладдя та кросівки, завжди буде під 
рукою, коли кофр відкрито.

РОЗДІЛЮВАЛЬНА СІТКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Доступна для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0A01, 0A11

Водонепроникна внутрішня сумка організовує багаж і 
полегшує завантаження та розвантаження. Ручка для 
перенесення та плечовий ремінь полегшують доступ до 
сумки та її транспортування. Як альтернатива, міцна 
сумка також може бути прикріплена до зовнішньої 
сторони кофра, створюючи додаткове місце для 
зберігання.

РОЗСУВНІ КОФРИ

Доступні для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

1 Розсувний кофр, лівий, 30 – 39 л 2 Розсувний кофр, правий, 20 – 29 л

Завдяки запатентованому механізму регулювання, розсувні кофри 
пропонують простір для зберігання від 30 до 39 літрів (зліва) та/або від 20 
до 29 літрів (справа). Регульований об'єм дає переваги, особливо при русі в 
місті, оскільки ширина кофрів може бути зменшена. Зрозуміло, що розсувні 
кофри водонепроникні, а також підходять для позашляхового 
використання.
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• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Внутрішні сумки для розсувних кофрів і розсувного 
центрального кофра дозволяють упорядкувати багаж, а 
також полегшують завантаження та розвантаження. 
Сумка має легкий доступ і так само просто переноситься 
завдяки ручці для перенесення та плечовому ременю. 
Практичні деталі включають сітчасту перегородку з 
відсіком на блискавці у кришці та об'єм, який можна 
змінювати за допомогою всебічної блискавки.

• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Розсувні кофри можуть бути легко та надійно 
прикріплені до міцних кріплень з обох сторін 
мотоцикла. Кріплення прекрасно вписуються у 
загальний зовнішній вигляд мотоцикла. 

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ РОЗСУВНИХ КОФРІВ 

Доступна для:

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ РОЗСУВНИХ КОФРІВ 

Доступні для:

РОЗСУВНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР 

Доступний для:
• R 1200 GS

1 Розсувний центральний кофр, 
   25 – 35 л

3 Спинка для розсувного 
   центрального кофра

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Розсувний центральний кофр із запатентованим двоступінчастим механізмом 
регулювання пропонує змінний об'єм від 25 до 35 літрів. Центральний кофр, 
виготовлений з міцного пластику, є водонепроникним, підходить для 
позашляхового використання та має великий напис GS.

Спинка для розсувного центрального кофра забезпечує пасажирам більше 
комфорту як у коротких, так і в тривалих поїздках.

2 Розсувний центральний кофр,
   сріблястий

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Розсувні кофри можуть бути легко та надійно 
прикріплені до міцних кріплень з обох сторін 
мотоцикла. Кріплення прекрасно вписуються у 
загальний зовнішній вигляд мотоцикла. 

ЧОРНІ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ РОЗСУВНИХ КОФРІВ 

Доступні для:

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ НА МІСЦЕ СИДІННЯ ПАСАЖИРА 

Доступна для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Багажна полиця з чорного пофарбованого пластику 
замінює пасажирське сидіння та пропонує ідеальну 
основу для безпечного перевезення багажу. У поєднанні 
з різними кофрами, в результаті виходить широка пласка 
поверхня, на якій можна закріпити ще більші об'єкти 
поблизу центра ваги мотоцикла.

Недоступна в поєднанні з ралійним сидінням з багажною полицею. 
Доступно тільки у поєднанні з номером деталі 77 30 8 546 226 (комплект 
заглушок для отворів для ручок), якщо стандартні ручки для пасажирів 
зняті.

ТУРИСТИЧНІ КОФРИ

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RS

1 Туристичний кофр, 
   Black Storm Metallic 

2  Туристичний кофр, Granite Grey  
Metallic Matt

3 Туристичний кофр, Light White 

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

Високоякісний туристичний кофр з жорстким корпусом об'ємом 32 літри 
для встановлення ліворуч пропонує достатньо місця для багажу або 
мотоциклетного шолома. Вологозахищений кофр з пофарбованою 
кришкою та можливістю блокування стане ідеальним компаньйоном для 
коротких або тривалих поїздок.

1 і 3
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.
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ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР 

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RS

1  Туристичний центральний кофр,
 49 л, Blue Planet

4   Туристичний центральний кофр
49 л, Сarbon Black Metallic 

5  Спинка для центрального кофра, 
коричнева

2    Туристичний центральний кофр,  
 49 л, Light White

3   Туристичний центральний кофр, 
    49 л, Sparkling Storm Metallic 

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДОДАТКОВИЙ СТОП-СИГНАЛ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Додатковий стоп-сигнал для центрального кофра із 
сучасною LED-технологією та білим прозорим склом 
ідеально поєднується з існуючим декором кришки 
центрального кофра.  Гальмування стає краще 
видимим, і це сприяє пасивній безпеці на дорозі.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Цей високоякісний туристичний центральний кофр зі спинкою та повною 
комплектацією пропонує 49 літрів місця для зберігання. Водонепроникний 
багажний бокс з пофарбованою кришкою має два газові упори, внутрішнє 
освітлення та внутрішню підкладку. Блокуванням можна зручно керувати 
через центральний замок. Максимальне навантаження складає 10 кг.

Високоякісний легкий туристичний центральний кофр зі спинкою пропонує 
багато місця для зберігання об'ємом 49 літрів.

5
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RS

Туристичний кофр можна легко та надійно приєднати 
до міцної сталевої дуги з порошковим покриттям.

ДУГИ КРІПЛЕННЯ КОФРІВ

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД УДАРІВ І ЗАХИСНА ПЛІВКА ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ 

Доступні для:
• R 1200 RT

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

Система захисту від ударів виконана з міцного пластику, 
захищає туристичний кофр спереду, знизу та з боків від 
подряпин і пошкоджень. Таким чином, дві відлиті деталі 
відмінно підходять для маневрування мотоцикла у вузьких 
місцях паркування або вузьких проїздах. Але навіть при 
транспортуванні вручну захист від ударів може витримати 
удар або два.

Самоклеюча та прозора плівка захищає верх і бічні частини 
кофрів, а також запобігає появі подряпин.

Захисна плівка для туристичного кофра (не показана)
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

1 Доступна для:
• R 1200 R
• R 1200 RS

2 - 3 Доступна для:
• R 1200 RT

1 Внутрішня сумка для 
   туристичного кофра

2 Внутрішня сумка для туристичного
   центрального кофра 

3  Речовий відсік для туристичного 
центрального кофра

Відповідна внутрішня сумка для туристичного центрального кофра організовує 
багаж, полегшує завантаження та розвантаження. Ручка для перенесення та 
плечовий ремінь полегшують доступ до сумки та її транспортування. Практичні 
деталі включають дві зовнішні накладні кишені та кришку з широким отвором.

Зручна, високоякісна внутрішня сумка є водостійкою та повністю використовує 
місткість центрального кофра. Таким чином, під час використання внутрішньої 
сумки простір у речовому відсіку центрального кофра буде обмежено.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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• R 1200 R
• R 1200 RS

Мала сумка на бак з міцного поліестеру з поліуретановим 
покриттям - ідеальний компаньйон для коротких поїздок. 
Водонепроникне основне відділення з внутрішньої 
сумкою, зовнішня кишеня, об'єм, який можна збільшити з 
5 до 9 літрів, ручка для перенесення і знімний ремінь на 
плече - всі ці функціональні особливості задовольнять 
ваші щоденні потреби.

Доступна для:
• R 1200 GS Adventure

Сумка на бак, виготовлена з міцного поліестеру з 
PVC-покриттям, має водонепроникне основне 
відділення та  кріплення ременями, а також пропонує 
багато інтелектуальних детале; її об'єм може бути 
збільшено з 12 до 16 літрів за необхідності. Більше 
простору доступно із зовнішньою кишенею.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

МАЛА СУМКА НА БАК, 5 – 9 Л

Доступна для:

СУМКА НА БАК, 12 – 16 Л

МАЛА СУМКА НА БАК, 8 Л 

Доступна для:
• R 1200 GS

Мала сумка на бак з поліестеру з PVC-покриттям і поясним 
кріпленням - ідеальний компаньйон для коротких поїздок. 
Водонепроникний основний відсік з внутрішньої сумкою 
пропонує інтелектуальні деталі, такі як канал для кабелю та 
кріпильні петлі для водонепроникної кишені для мапи 
формату А4, і має об'єм 8 літрів.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

ВЕЛИКА СУМКА НА БАК, 11 – 15 Л 
(НЕ ПОКАЗАНА)

Доступна для:
• R 1200 GS

Сумка на бак, виготовлена з міцного поліестеру з 
PVC-покриттям, має водонепроникне основне 
відділення та поясне кріплення, а також пропонує 
багато інтелектуальних деталей; її об'єм може бути 
збільшено з 11 до 15 літрів за необхідності. Більше 
простору доступно із зовнішньою кишенею.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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Доступна для:
• R 1200 R
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Сумка з підкладкою з поліестеру з PVC-покриттям 
прикріплена до рами під сидінням водія. Вона не 
обмежує свободу пересування. Тепер дрібні 
предмети також можна мати завжди на борту в 
дорозі. Водовідштовхувальна застібка з нековзною 
блискавкою забезпечує швидкий доступ.

• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Високоякісні сумаки з поліестеру з PVC-покриттям прикріплені 
за декоративною панеллю і забезпечують швидкий доступ до 
вмісту. Відсік з підкладкою особливо підходить для невеликих 
предметів, таких як смартфони до 5 дюймів, які там будуть у 
безпеці та надійно захищені.

• R 1200 GS

Навіть сьогодні багато туристів не прагнуть обходитися 
без надійних дорожніх мап. Ідеальним рішенням є 
водонепроникна кишеня для мап формату А4 з рулонним 
закриттям та можливістю зняття. Її можна надійно 
закріпити на сумці на бак за допомогою гачків і петель; 
посилене дно запобігає її коливанню при зустрічному 
вітрі.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

СУМКА НА РАМУ

СУМКА ДЛЯ ДЕФЛЕКТОРА 

Доступна для:

КИШЕНЯ ДЛЯ МАПИ ДЛЯ СУМКИ НА БАК 

Доступна для:

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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БАГАЖНА СИСТЕМА ATACAMA 

1 і 3 доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

2, 4 і 5 доступні для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

2 Бічні сумки Atacama

1 Сумка-баул Atacama , 40 л

4 Адаптер для бічних сумок Atacama 5  Натяжні ремені для бічних сумок Atacama, 
    з можливістю замкнення

3 Натяжний ремінь для сумки-баула Atacama, 
    з можливістю замкнення

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

Сумка-баул Atacama, виготовлена з міцної суміші матеріалів, відрізняється продуманими 
деталями й об'ємом зберігання 40 літрів. Крім водонепроникної внутрішньої сумки, різні 
речові відсіки забезпечують додатковий простір. Універсальна концепція кріплення, три 
ручки для перенесення та функція рюкзака забезпечують надійне кріплення та надзвичайно 
практичне поводження. 

Бічні сумки Atacama переконують продуманими деталями та загальним об'ємом 
зберігання 60 літрів. На додаток до водонепроникних внутрішніх сумок, різні речові 
відсіки забезпечують додатковий простір. Швидкоз'ємні кріплення для легкого монтажу 
на мотоциклі та міцні ручки для перенесення забезпечують надійне кріплення та 
надзвичайно практичне поводження.

Бічні сумки Atacama, сумку-баул та інші предмети багажу або шолом можна прикріпити до 
мотоцикла за допомогою натяжних ременів, що замикаються, зі сталевим сердечником.

1 і 2
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

2
Тільки в поєднанні з дугами кріплення алюмінієвих кофрів.
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• R 1200 R
• R 1200 RS

Ця міцна сумка для пасажирського сидіння об'ємом 16 
літрів забезпечує достатньо місця для щоденної поїздки 
на роботу або для одноденних поїздок. Застібка-
блискавка з трьох боків забезпечує швидкий доступ, а 
функціональна ручка для перенесення полегшує 
транспортування

• R 1200 GS

Завдяки водонепроникному основному відділенню, яке 
можна збільшити з 14 до 18 літрів, ця міцна сумка для 
пасажирського сидіння забезпечує достатньо місця для 
щоденної поїздки на роботу або для одноденних 
поїздок. Тристороння застібка-блискавка забезпечує 
швидкий доступ, а функціональна ручка для перенесення 
полегшує транспортування.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

СУМКА ДЛЯ СИДІННЯ ПАСАЖИРА, 16 Л 

Доступна для:

СУМКА ДЛЯ СИДІННЯ ПАСАЖИРА, 14 – 18 Л 

Доступна для:

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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• R 1200 GS

Мала практична сумка з міцного поліестеру з PVC-покриттям 
створює додатковий простір для зберігання під багажною 
полицею. Це означає, що дрібні предмети, без яких водій не 
хоче обходитися у дорозі, завжди знаходяться на борту.

Недоступна в поєднанні з алюмінієвою багажною полицею.

• R 1200 GS

Відповідна внутрішня сумка для центрального кофра 
дозволяє організувати багаж і полегшує завантаження та 
розвантаження. Ручка для перенесення та плечовий ремінь 
полегшують доступ до сумки та її транспортування. 
Практичні деталі включають в себе дві зовнішні накладні 
кишені та тристоронню універсальну застібку блискавку.

Недоступна в поєднанні з алюмінієвою багажною полицею.

ДОДАТКОВА СУМКА ПІД БАГАЖНОЮ ПОЛИЦЕЮ 

Доступна для:

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ВЕЛИКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Доступна для:

1 Великий центральний кофр, 49 л 2 Спинка для великого центрального кофра

• R 1200 GS
Цей водонепроникний центральний кофр забезпечує достатньо місця для двох 
шоломів зі своїм об'ємом у 49 літрів.

Зручна спинка для великого центрального кофра забезпечує пасажирам більше 
комфорту як у коротких, так і в тривалих поїздках.

1 
Тільки в поєднанні з багажною полицею та кріпленням для центрального кофра.

ВЕЛИКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 49 Л 

Доступний для:
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Доступна для
• R 1200 R
• R 1200 RS

Відповідна внутрішня сумка для 
центрального кофра дозволяє 
організувати багаж і полегшує 
завантаження та розвантаження. 
Ручка для перенесення та плечовий 
ремінь полегшують доступ до сумки 
та її транспортування. Практичні 
деталі включають в себе зовнішню  
кишеіню та тристоронню 
універсальну застібку блискавку.

• R 1200 RT

Водонепроникний центральний кофр об'ємом 28 літрів забезпечує 
достатньо місця для шолома і вражає при щоденному використанні або в 
коротких поїздках. Він виготовлений зі зносостійкої пластикової суміші з 
подвійним корпусом. Його вага становить прибл. 5,5 кг. Також для кофра 
доступна спинка.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ МАЛОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА, 30 Л

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 28 Л 

Доступний для:

1 Малий центральний кофр, 30 л

1 Малий центральний кофр, 28 л 2 Спинка для центрального кофра

2 Спинка для малого центрального кофра

• R 1200 R
• R 1200 RS

Водонепроникний пластиковий центральний кофр забезпечує достатньо місця для 
шолома об'ємом 30 літрів. Кришка, доступна у кольорах Asphalt Grey Metallic Matt, Black 
Storm Metallic або Light White, та шарніри м'якого закривання, які дозволяють акуратно 
опускати кришку, підкреслюють високу якість.

1 
Тільки в поєднанні з багажною полицею, полицею для кофра та відповідним зовнішнім корпусом. 
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції. 
Для отримання докладної інформації зверніться в авторизований дилерський центр BMW Motorrad 
або відвідайте веб-сайт bmw-motorrad.com.

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 30 Л 

Доступний для:

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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Доступна для:
• R 1200 R
• R 1200 RS

Міцна, стильна багажна полиця ідеально підходить для 
надійної фіксації центрального кофра або інших великих 
предметів багажу. Вона має повноцінні ручки для 
пасажира, а також ідеально підходить для штовхання 
мотоцикла.

БАГАЖНА ПОЛИЦЯВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ МАЛОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА, 28 Л

Доступна для:
• R 1200 RT

Відповідна внутрішня сумка для малого 
центрального кофра дозволяє організувати багаж, 
полегшує завантаження та розвантаження. Ручка 
для перенесення та плечовий ремінь полегшують 
доступ до сумки та її транспортування. Практичні 
деталі включають в себе тристоронню застібку 
блискавку.
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• R 1200 GS
Тільки для моделей 0A01, 0A11

2 Доступний для:
• R 1200 GS
Тільки для моделей 0A51, 0A61

3 Доступний для :
• R 1200 GS Adventure

КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНИХ НАЛІПОК GS 

1 Доступний для:

ДИЗАЙН

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

2 Комплект наліпок GS 3 Комплект наліпок GS Adventure

Комплект наліпок у кольорах Racing Red і Blackstorm Metallic ідеально 
підходить для вашого мотоцикла.  

Ці дуже довговічні наліпки дійсно виділяються своїми яскравими 
кольоровими ефектами. До комплекту входять інструкція та допоміжні 
засоби, тому їх можна легко нанести без бульбашок повітря.

Комплект містить:
• Комплект наліпок для: бризковика, паливного бака, кофра,

центрального кофра, алюмінієвих дисків (K50) + дисків зі спицями
з декором обода

• Допоміжні засоби: лопатка для вигладжування, рідина для
нанесення, серветка для очищення

• Інструкція з нанесення

1 Комплект декоративних наліпок GS

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ / ДИЗАЙН
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СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

СПОЙЛЕР ДВИГУНА 

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RS

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі 
покажчики повороту переконують своїм тонким дизайном 
і сучасними технологіями освітлення. Вони реагують 
набагато швидше, ніж лампи розжарювання, і практично 
не зношуються. Це забезпечує явну перевагу у безпеці 
дорожнього руху. Комплект містить два світлодіодні 
покажчики для дооснащення.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Доступне для:
• R 1200 GS

Облицювання радіатора "Style" з 
нержавіючої сталі не тільки стійкі 
до чистячих засобів завдяки своєму 
чорному покриттю, їхній колір не 
вигоряє навіть під прямими 
сонячними променями. Разом з 
іншим додатковим обладнанням 
чорного кольору вони підкреслюють 
динамічний характер мотоцикла.

• R 1200 GS
Тільки для моделей 0A51, 0A61

Збільшений передній бризковик 
підкреслює стиль ендуро BMW R 
1250 GS і забезпечує кращий захист 
від бризок.

ЧОРНЕ ОБЛИЦЮВАННЯ 
РАДІАТОРА "STYLE" 

ЗБІЛЬШЕНИЙ ПЕРЕДНІЙ 
БРИЗКОВИК

Доступний для:

ЧОРНИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ 
ЗАДНІХ ПІДНІЖОК

Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ 

Доступні для:
• R 1200 RT

Ви самі вибираєте зовнішній вигляд: ці елегантні високоякісні хромовані деталі 
можна комбінувати на свій розсуд, надаючи вашому BMW R 1250 RT унікальний 
стиль.

1 – 3 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad.

1 Хромований задній глушник 3  Хромоване оздоблення кришки 
туристичного кофра

2 Хромовані смуги для кофрів

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ДИЗАЙН
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ВІТРОВЕ СКЛО ТА ДЕФЛЕКТОР

1 Доступне для:
• R 1200 GS Adventure

2, 5, 6 Доступні для:
• R 1200 R

3 і 4 Доступні для:
• R 1200 GS.
Тільки для моделей A051, A061

7 Доступне для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

8 і 9 Доступні для:
• R 1200 RT

Тоноване вітрове скло 
(не показане) доступне для:
• R 1200 RS

Висока тоноване вітрове скло підкреслює спортивний характер мотоцикла. 
Стійке до подряпин покриття забезпечує довговічність.

Вітрове скло зі стійким до подряпин покриттям є вищим і ширшим, ніж 
спортивне вітрове скло, і помітно покращує захист від вітру та негоди.

Ралійне вітрове скло було спеціально розроблено для бездоріжжя. Воно 
досить мале, щоб дати водієві чітке уявлення про місцевість, і у той же час 
забезпечує захист і свободу пересування при їзді у положенні стоячи. 
Зовнішній вигляд ендуро підкреслює потенціал мотоцикла для 
позашляхового використання.

Тоноване спортивне вітрове скло помітно зменшує тиск вітру на верхню 
частину корпусу і додає спортивний штрих.

Прозоре спортивне вітрове скло має стійке до подряпин покриття і помітно 
знижує тиск вітру на верхню частину корпусу.

Тоноване вітрове скло підкреслює спортивний вигляд мотоцикла і забезпечує 
тривалу прозорість завдяки стійкому до подряпин покриттю.

Зручне вітрове скло пропонує максимальний захист від вітру та негоди для 
водія та пасажира.

Низьке вітрове скло з розміром 681 мм є коротшим за стандарте вітрове скло 
та надає мотоциклу спортивний вигляд.

1 і 7 
Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Високе вітрове скло, тоноване 2  Високе вітрове скло 3 Ралійне вітрове скло
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

6 Спортивне вітрове скло

8  Комфортне вітрове скло 9  Низьке вітрове скло

4   Ралійне вітрове скло, тоноване

7 Вітрове скло, тоноване

5  Спортивне вітрове скло, тоноване

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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СИДІННЯ ВОДІЯ ДЛЯ R 1200 GS / R 1200 GS ADVENTURE

1 Доступне для:
• R 1200 GS

2 - 5 і 8 Доступні для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

6 і 7 Доступні для:
• R 1200 GS
Тільки для моделей 0A51, 0A61

9 Доступне для:
• R 1200 GS Adventure

Сидіння водія, синє/чорне 
(не показане) доступне для:
• R 1200 GS Adventure

Тільки в поєднанні з відповідним сидінням пасажира або водія.
За винятком сидіння для водія (стандарт), ексклюзивного сидіння для водія, 
комфортного високого або низького сидіння для водія

1 Сидіння водія (стандартне) 2 Ексклюзивне сидіння водія, високе 

4  Ексклюзивне сидіння водія

7 Комфортне сидіння водія, низьке

5  Сидіння водія, високе

8 Сидіння водія, низьке 9 Сидіння водія, оливково-сіре/чорне

3  Ексклюзивне сидіння водія, низьке

6 Комфортне сидіння водія, високе

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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СИДІННЯ ВОДІЯ ДЛЯ R 1200 RT / R1200 R / R 1200 RS

1 - 3 Доступні для:
• R 1200 RT

4 - 7 Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RS

Високе, стандартне, низьке чорне 
сидіння водія з опціональним 
підігрівом (не показані) доступні для:
• R 1200 RT

Сидіння водія чорного кольору на 20 мм вище і пропонує особливо високим 
водіям помітно кращий комфорт під час їзди. 

Це чорне сидіння водія на 20 мм нижче, ніж у стандартній версії, полегшує 
посадку та висадку, а також доступ до землі. 

Сидіння водія класичного чорного кольору з можливістю регулювання має ту 
саму висоту, що і стандартне. 

Сидіння водія та пасажира також доступні з підігрівом.

1  Високе сидіння водія, чорне 2  Низьке сидіння водія, чорне

5 Низьке сидіння водія, чорне

3  Сидіння водія, чорне

6 Спортивне сидіння водія, чорне

7 Сидіння водія, чорне

4 Високе сидіння водія, чорне

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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СИДІННЯ ПАСАЖИРА 

Доступні для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

РАЛІЙНЕ СИДІННЯ З БАГАЖНОЮ ПОЛИЦЕЮ

Доступне для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Завдяки гладкій вставці софт-тач, що не змінює розміри, ексклюзивне 
сидіння для пасажира забезпечує помітне поліпшення комфорту та спонукає 
його пасажира сісти на байк. Для сидіння також доступна вузька 
конструкція.

Завдяки додатковому шару піни софт-тач комфортне сидіння пасажира 
пропонує помітне збільшення комфорт і, отже, ще більше безтурботних 
кілометрів. М'яке структуроване покриття та ексклюзивний дизайн 
забезпечують якісний зовнішній вигляд.

Тільки в поєднанні з відповідним сидінням пасажира або водія.

Вузьке ралійне сидіння з жорстким набиванням створене для бездоріжжя і 
забезпечує водієві максимальну свободу руху. Також воно пропонує місце 
для пасажира. На маленькій багажній полиці з написом GS об'єкти можуть 
бути прикріплені близько до центру ваги мотоцикла.

1 
Недоступне у поєднанні з багажною полицею.

1 Ексклюзивне сидіння пасажира

1 Високе ралійне сидіння з багажною полицею

2 Комфортне сидіння пасажира

2 Низьке ралійне сидіння з багажною полицею
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3 Підніжки ендуро

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА

Доступна для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS

Стійка центральна підніжка забезпечує безпечну 
стійку для мотоцикла навіть на схилах і надає 
переваги, наприклад, під час заправки, монтажу 
кофрів і центральних кофрів або перевірки тиску 
в шинах. Мотоцикл також займає менше місця під 
час стоянки у вертикальному положенні.

ПІДНІЖКИ

1 - 3 Доступні для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Підпружинені підніжки з пластиковою опорою для ніг мають 3-
ступеневе регулювання та забезпечують максимальний комфорт і 
впевненість під час руху бездоріжжям. Це означає додаткову стійкість і 
ще більший контроль над мотоциклом при їзді у положенні стоячи, 
особливо на бездоріжжі.

Ширша і довша підніжка ендуро з нержавіючої сталі забезпечує краще 
зчеплення з дорогою та дозволяє краще керувати байком на бездоріжжі.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

1  Регульована підніжка водія, чорна 2  Регульовані підніжки водія

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

РЕГУЛЬОВАНИЙ ВАЖІЛЬ НОЖНОГО ГАЛЬМА 

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RS

Регульований за висотою важіль ножного гальма 
має більш широкий крок і запатентований механізм 
складання. З належним налаштуванням важіль 
ножного гальма дозволяє ще краще керувати 
мотоциклом, особливо при їзді бездоріжжям в 
положенні стоячи. Регулювання висоти можна 
здійснити без інструментів.

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ 
ПЕРЕДАЧ PRO

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвищувати та понижувати 
передачу практично у всіх діапазонах 
навантаження та частоти обертання 
двигуна без керування зчепленням. 
Таким чином, асистент забезпечує 
помітно скорочений час перемикання, 
звільнює руку від зчеплення, що 
означає більше комфорту, динаміки та 
задоволення від їзди.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КРУЇЗ-
КОНТРОЛЕМ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Електронний круїз-контроль можна 
активувати на швидкості від 30 км/
год. Він підтримує постійну швидкість 
руху та дозволяє насолоджуватися 
довшими відрізками автомагістралі. 
Функцію можна вимкнути за 
допомогою гальмування, а обрана 
швидкість автоматично приймається 
після натискання кнопки Resume.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ HSC (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Система допомоги при старті на 
схилі (HSC) може бути дооснащена 
за допомогою коду активації. 
Водієві просто не обійтися без 
зручної системи допомоги. 
Система HSC полегшує зупинку та 
початок руху на схилах і пропонує 
цінну підтримку, особливо коли 
байк повністю завантажений.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З 
ПІДІГРІВОМ (НЕ ПОКАЗАНІ)

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Комфорт об'єднується з безпекою. 
Практична ручка з підігрівом 
забезпечує приємне тепло для рук 
навіть у холодні дні, гарантуючи 
більшу реакцію. Підігрів ручки, 
керований бортовим комп'ютером, 
неперервно визначає температуру 
зовнішнього повітря за допомогою 
датчиків і регулює теплову потужність.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ  
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ РЕЖИМАМИ 
РУХУ PRO (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Режими руху Pro можуть бути 
дооснащені за допомогою коду 
активації. Адже водіям старих 
мотоциклів не обійтися без сучасних 
засобів безпеки. Залежно від року 
випуску можливо дообладнати 
мотоцикл режимами Pro, Pro з DTC
або Pro з ABS Pro, DTC і HSC.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 RT

Аудіосистема з функцією радіо має інтерфейси для MP3-плеєра, iPod і USB-
накопичувача. Керування здійснюється за допомогою мультиконтролера на 
кермі або на панелі керування радіо. Станція, поточна музична доріжка або 
обрана гучність відображаються на інформаційному екрані.

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (З 4-КНОПКОВИМ КРІПЛЕННЯМ) 

2 BMW Motorrad Navigator VI 1 Комплект дооснащення 
 підготовкою до навігаційного 

   пристрою

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить планування маршруту 
максимально простим. Система з флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном 
завжди дає правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди гарно видно 
навіть під прямими сонячними променями. Екран з високою роздільною здатністю 
надає всю необхідну інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну картину, 
необхідну в будь-якій ситуації. Численні додаткові функції роблять планування та 
подорожі захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно до ваших особистих 
переваг і отримуйте задоволення від водіння звивистими та тихими шляхами. У 
невідомій місцевості опція "Round Trip" є хорошим вибором, оскільки вона точно 
направить водія в кінці поїздки назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth з 
комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий застосунок Smartphone Link 
забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та 
потокова передача музики, а також отримання прогнозів погоди або інформації про 
затори – запросто. Робота здійснюється через стійкий тримач з кріпленням; також 
можна точно здійснювати керуваня в рукавичках за допомогою 4 кнопок. Вибирайте 
попередньо встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в курсі останніх подій 
завдяки безкоштовному довічному оновленню мап.

1 
Також доступний як опціональне обладнання, код опції 272 

2 
Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Доступний тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до навігації.
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Надійний алюмінієвий захист двигуна 
ендуро забезпечує ефективний захист 
від уламків і пошкоджень, особливо 
при русі бездоріжжям.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Захист циліндрів з нержавіючої сталі 
забезпечує відмінне зберігання 
циліндрів, запобігаючи появі 
подряпин і пошкоджень від каміння. 
Він ідеально підходить до мотоцикла, 
оснащений великим гумовим упором, 
а також оптимально підкреслює 
конструкцію та контури опозитного 
двигуна.

Цей міцний алюмінієвий захист 
двигуна ендуро був спеціально 
сконструйований для бездоріжжя і 
забезпечує оптимальний захист 
нижньої частини двигуна.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Гвинт для пробки мастило-
заливної горловини запобігає 
несанкціонованому доступу 
та забрудненню мастила 
сторонніми речовинами.

Запобіжний гвинт для 
пробки мастилозаливної 
горловини, чорний 
(не показаний, НОВЕ)

Міцна дуга захисту двигуна, виконана з 
полірованої нержавіючої сталі, надійно 
захищає область циліндра від 
пошкоджень, не обмежуючи свободу 
водія в нахилі мотоцикла. Міцна 
конструкція труби навіть витримає 
сильні удари та запобігатиме 
серйозним пошкодженням при падінні.

Протектор рук, виготовлений з 
ударостійкого пластику, захищає 
руки від вітру та негоди, а також 
від гілок та уламків при їзді 
бездоріжжям.

Також доступний як опціональне 
обладнання. 

БЕЗПЕКА

АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ 
ДВУГИНА ЕНДУРО

КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ

ЧОРНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ 
ДВУГИНА ЕНДУРО

ЗАПОБІЖНИЙ ГВИНТ ДЛЯ ПРОБКИ 
МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ ГОРЛОВИНИ

ДУГИ ЗАХИСТУ ДВИГУНА

ПРОТЕКТОРИ РУК 

Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Доступні для:
• R 1200 GS
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Захисне скло надійно захищає 6,5-
дюймовий TFT-дисплей від бруду, 
каміння та інших пошкоджень. 
Гартоване скло має антиблікову 
поверхню, тому читати інформацію 
з TFT-дисплея буде так само легко. 
З написом BMW Motorrad.

Потужні додаткові світлодіодні 
фари збільшують освітленість, 
забезпечуючи необхідний огляд в 
умовах поганої видимості.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. Додаткові фари схвалені для 
використання в якості протитуманних фар і можуть 
використовуватися тільки в поганих погодних 
умовах. Діють правила дорожнього руху для 
конкретної країни.

Захист фари захищає головну фару 
від пошкодження уламками каміння 
при їзді місцевістю поза дорогами 
загального користування.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Абсолютно необхідна річ для всіх 
любителів бездоріжжя: захисна решітка 
з ударостійкого пластику ефективно 
захищає радіатор від пошкодження 
кам'яними уламками або кущами при 
їзді бездоріжжям. Ця корисна додаткова 
функція для лівого боку дуже проста у 
встановленні, а також підкреслює 
міцність ендуро у зовнішньому вигляді 
мотоцикла.

Потужні додаткові світлодіодні 
фари в компактному алюмінієвому 
корпусі забезпечують кращу 
видимість і оглядовість навіть у 
тумані, дощі або снігопаді. У той 
же час їхнє біле "денне" світло 
забезпечує диференційоване 
освітлення дороги. Світлодіодна 
технологія забезпечує роботу 
практично без зносу.

Захист рами з чорного пластику 
захищає раму від подряпин і запобігає 
появі потертостей, спричинених 
мотоцик-летними черевиками під час 
жорсткого використання на бездоріжжі. 
До комплекту входить захист для лівого 
і правого боку, а також шість натяжних 
ременів. Встановлення виконується 
швидко, всього за кілька кроків.

ЗАХИСНЕ СКЛО ДЛЯ 6,5-
ДЮЙМОВОГО TFT-ДИСПЛЕЯ

СВІТЛОДІОДНІ ДОДАТКОВІ ФАРИ ЗАХИСТ ФАРИ

ОБЛИЦЮВАННЯ РАДІАТОРА

СВІТЛОДІОДНІ ДОДАТКОВІ ФАРИ 
ДЛЯ R 1200 GS

ЗАХИСТ РАМИ

Доступне для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0A01, 0A11

Доступні для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0A01, 0A11

Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0A01, 0A11

Доступне для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Доступні для:
• R 1200 GS

Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0A01, 0A11

МОМОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
БЕЗПЕКА
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Комплект аксесуарів включає в себе 
захист радіатора та захисні накладки 
на раму. Міцні захисні решітки з 
ударостійкого пластику захищають 
радіатор від пошкоджень, спричинені 
кам'яними уламками або кущами, 
особливо на бездоріжжі, а захисні 
накладки захищають задню частину 
рами від пошкоджень і забезпечують 
захист від бризок при їзді у дощ або 
крізь бруд.

DTC (система курсової стійкості) 
забезпечує більшу стійкість при русі 
та контролює прослизання колеса 
навіть при нахилі у поворотах, щоб 
запобігти пробуксовуванню заднього 
колеса. Залежно від режиму руху DTC 
допускає більше або менше ковзання 
і, таким чином, гарантує максимальну 
безпеку та динаміку руху на різних 
маршрутах.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Система BMW Motorrad ABS Pro 
доступна у всіх режимах руху, а також 
регулює керування ABS під кутом 
нахилу мотоцикла. Система ідеально 
адаптована до обраного режиму руху 
та забезпечує оптимальне гальмування 
навіть у поворотах. Мотоцикл не 
вирівнюється та залишається на курсі.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Надійний захист від крадіжки: 
система охоронної сигналізації 
реагує на зміни положення та 
вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі 
швидко отримують попередження. 
Охоронна система автоматично 
активується після вимкнення 
запалювання.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для 
ринків країн. Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

НАБІР АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ 
ВІД БРИЗОК І КАМІННЯ

Доступний для:
• R 1200 GS
Тільки для моделей 0A51, 0A61

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0A01, 0A11

КОД АКТИВАЦІЇ ДЛЯ DTC 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ABS PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Тепер з контролем схилу, система 
TPC від BMW Motorrad постійно 
контролює тиск в шинах і надає 
водіям поновлення в режимі 
реального часу. Вони також будуть 
попереджені про суттєве падіння 
тиску. Також доступна в якості 
додаткового обладнання.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В ШИНАХ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
ДЕННИМИ ХОДОВИМИ ВОГНЯМИ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ ASC 
(СИСТЕМОЮ АВТОМАТИЧНОЇ 
СТАБІЛІЗАЦІЇ) З МОЖЛИВІСТЮ 
ВИМКНЕННЯ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Електронні пристрої можуть бути підключені до бортової 
мережі через розетку 12 В. Одним із прикладів цього є 
зарядний пристрій BMW USB, який можна використовувати 
для заряджання та експлуатації мобільних телефонів і 
MP3-плеєрів з відповідним інтерфейсом під час їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ТА ТЕХНІКА

РОЗЕТКА

Доступна для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

МОМОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
БЕЗПЕКА / ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА
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МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, 
З ПОВІТРЯНИМ 
ОХОЛОДЖЕННЯМ
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ 390

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ 395

БЕЗПЕКА 396

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА 399

Аксесуари для наступних мотоциклів:
• R 1200 R
Моделі 0378, 0398, 0400, 0490

• R 1200 RT
Моделі 0368, 0388, 0430, 0440

• R 1200 S
Моделі 0366, 0396

• R 1200 ST
Моделі 0328, 0338

• R 1200 GS
Моделі 0307, 0317, 0303, 0313, 0450, 0460

• R 1200 GS Adventure
Моделі 0382, 0397, 0380, 0390, 0470, 0480
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Зроблений повністю з титану, цей slip-on глушник 
забезпечує потужний гуркіт. Він також напрочуд 
легкий.

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP

1  Доступний для:
• R 1200 R
Тільки для моделей 0400, 0490

2  Доступний для:
• R 1200 RT
• R 1200 ST

3  Доступний для:
• R 1200 S

4  Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0450, 0460, 0470, 0480

Спортивний задній глушник (не показаний) 
доступний для: 
• R 1200 R
Тільки для моделей 0378, 0398

Спортивний задній глушник (не показаний) 
доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступний для моделей 0450, 0460, 0470, 0480

1 Спортивний глушник HP

4 Спортивний глушник HP

2 Спортивний глушник HP

3 Спортивний глушник HP

ДЕТАЛІ HP

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДЕТАЛІ HP
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Завдяки високоякісному матеріалу та оздобленню, 
карбонові кришки циліндрів HP значно виграють у 
зовнішньому вигляді, а також допомагають знизити 
загальну масу байка.

Недоступна у поєднанні з алюмінієвим/пластиковим захистом кришки 
циліндра. Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

КАРБОНОВІ КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ HP 

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступні для моделей 0430, 0440, 0450, 0460, 0470,
0480

КАРБОНОВИЙ КОЖУХ РЕМЕНЯ HP 

Доступний для:
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Високоякісний карбоновий кожух ременя надає 
передній частині двигуна елегантний вигляд і стриману 
високотехнологічну привабливість. Ексклюзивна кришка 
з вуглепластика покрита стійким до ультрафіолетового 
випромінювання глянцевим покриттям і має емблему 
BMW у центрі.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ФРЕЗЕРОВАНІ РУЧНІ ВАЖЕЛІ HP 

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Ергономічний оптимізований ручний важіль HP 
виготовлений з безбарвного анодованого алюмінію 
та вражаюче підкреслює спортивність мотоцикла. Він 
фрезерований з високоміцного алюмінієвого сплаву, 
який повністю стійкий до корозії і прекрасно 
вписується у спортивний дизайн байка з точки зору 
кольору.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

КОВАНІ КОЛЕСА HP 

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 S

Завдяки використанню технології полегшеної конструкції 
ковані диски HP прибл. на 1,1 кг легші (для комплекту), 
ніж стандартні колеса. Зменшення непідресореної і 
обертальної маси покращує керованість і якість підвіски.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ HP  КАРБОНОВИЙ ТЕПЛОЗАХИСНИЙ 
ЕКРАН HP (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступна для:
• R 1200 S

Всепогодна панель приладів HP 
поєднує в собі класичний дисплей 
BMW з безліччю функцій, натхнених 
гоночними треками - ще одна мрія  
всіх любителів мотоспорту.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS

Завдяки самоклеючому значку 
HP карбонові деталі HP можуть 
бути додатково кастомізовані 
за запитом. Срібний напис на 
чорному фоні розміру 22 х 9 
мм.

Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей
0450, 0460, 0470, 0480

Карбоновий теплозахисний екран 
HP для з'єднання глушника та 
випускного колектора замінює 
стандартне алюмінієве оздоблення 
і підходить як для стандартних, 
так і для спортивних глушників HP.
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АЛЮМІНІЄВІ КОФРИ

Доступні для:
• R 1200 GS Adventure

Ідеальне рішення для любителів подорожувати, які висувають 
високі вимоги до себе та свого обладнання: алюмінієвий кофр 
для монтажу з лівого боку пропонує 44 літри місця для 
зберігання. Алюмінієвий корпус для монтажу з правого боку 
пропонує 36 літрів простору для зберігання. Ця надійна частина 
транспортного обладнання пило- та водонепроникна. Багато 
практичних деталей вражають навіть в екстремальних умовах.

Недоступні в поєднанні із задніми світлодіодними покажчиками повороту з короткою 
основою, номер деталі 8 522 499; у разі необхідності встановіть світлодіодні покажчики 
повороту з довгою основною, номер деталі 8 522 500. Інформацію про обмеження 
швидкості та навантаження див. в інструкції.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

Доступна для:
• R 1200 GS Adventure

Багажна сітка для алюмінієвих кофрів і центрального 
кофра створює більше порядку та полегшує доступ до 
часто використовуваних предметів. Дуже гнучка сітка 
прикріплена до внутрішньої сторони кришки та гарантує, 
що багаж, такий як плащі, складані рюкзаки, сумки для 
туалетного приладдя та кросівки, завжди буде під 
рукою, коли кофр відкрито.

РОЗДІЛЮВАЛЬНА СІТКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ АЛЮМІНІЄВИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР

Доступний для:
• R 1200 GS Adventure

Водонепроникний центральний кофр розрахований на 
32 літри та має люверси для кріплення додаткового 
багажу. Додаткова подушка для пасажира забезпечує 
підвищений комфорт.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

ЗНАЧОК HP 

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДЕТАЛІ HP / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

ПОЛИЦЯ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Доступна для:
• R 1200 GS Advenчture

СПИНКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА 

Доступна для:
• R 1200 GS Adventure

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

Доступна для:
• R 1200 GS Adventure

Зручно та функціонально: практичні ручки для 
перенесення алюмінієвих кофрів і центрального 
кофра полегшують транспортування багажу до 
мотоциклу та назад. Якщо кофри встановлені, до 
ручок також можна прикріпити додатковий багаж.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Доступна для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступна для моделей 0307, 0317, 0303, 0313

Високоякісні матеріали та міцна конструкція роблять 
водонепроникну внутрішню сумку придатною для 
використання як всередині, так і зверху алюмінієвих 
кофрів і центральних кофрів.
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РОЗСУВНІ КОФРИ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ РОЗСУВНИХ КОФРІВ 

Доступні для:
• R 1200 GS

Кріплення кофра (для монтажу розсувних кофров) легко 
вписується у загальний дизайн байка. Завдяки високоякісній 
сріблястою фарбі, воно також не буде виглядати недоречно, 
якщо кофри не встановлені на мотоцикл.

РОЗСУВНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР 

Доступний для:
• R 1200 GS

Як і кофри, центральний кофр оснащений 
запатентованою системою регулювання, яка збільшує 
місткість з 25 до 35 л. Розсувний центральний кофр 
також може бути встановлений на місці пасажирського 
сидіння (для кращого розподілу ваги, ближче до 
центру тяжіння). У цьому випадку багажна полиця 
також повинна бути знята, а для центрального кофра 
потрібен монтажний комплект.

СПИНКА ДЛЯ РОЗСУВНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА 

Доступна для:
• R 1200 GS

Доступні для:
• R 1200 GS

Розсувні кофри оснащені запатентованою системою 
регулювання, що дозволяє знизити місткість з 68 л (29 л 
зліва, 39 л справа) для кожного кофра на 9 л - до 50 л 
(20 л зліва, 30 л справа). Кофр стає на 120 мм вужчим 
при зменшенні ємності, що корисно в міських умовах.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ РОЗСУВНИХ КОФРІВ І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Доступна для:
• R 1200 GS

Практична, водонепроникна внутрішня сумка зі знімним ременем 
для перенесення забезпечує надійний захист вмісту. Як і у випадку 
з розсувним кофром, її ємність регулюється.

2 Внутрішня сумка для правого  
розсувного кофра та для
центрального кофра

1 Внутрішня сумка для лівого
   розсувного кофра

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОФРА ЗАМІСТЬ СИДІННЯ ПАСАЖИРА 

Доступне для:
• R 1200 GS
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

БАГАЖНА СИСТЕМА ATACAMA 

1 - 2 Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

3 - 4 Доступні для:
• R 1200 GS Adventure

3 Бічні сумки Atacama

1 Сумка-баул Atacama , 40 л

4 Натяжні ремені для бічних сумок Atacama,
   з можливістю замкнення

2 Натяжний ремінь для сумки-баула Atacama,
   з можливістю замкнення

Сумка-баул Atacama, виготовлена з міцної суміші матеріалів, відрізняється 
продуманими деталями й об'ємом зберігання 40 літрів. Крім водонепроникної 
внутрішньої сумки, різні речові відсіки забезпечують додатковий простір. 
Універсальна концепція кріплення, три ручки для перенесення та функція 
рюкзака забезпечують надійне кріплення та надзвичайно практичне 
поводження. 

Бічні сумки Atacama переконують продуманими деталями та загальним об'ємом 
зберігання 60 літрів. На додаток до водонепроникних внутрішніх сумок, різні 
речові відсіки забезпечують додатковий простір. Швидкоз'ємні кріплення для 
легкого монтажу на мотоциклі та міцні ручки для перенесення забезпечують 
надійне кріплення та надзвичайно практичне поводження. 

Бічні сумки Atacama, сумку-баул та інші предмети багажу або шолом можна 
прикріпити до мотоцикла за допомогою натяжних ременів, що замикаються, зі 
сталевим сердечником.

1 
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

2 
Тільки в поєднанні з дугами кріплення алюмінієвих кофрів.  
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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СИСТЕМНІ КОФРИ

ВЕЛИКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР

ДУГИ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ 
СИСТЕМНИХ КОФРІВ

Доступні для:
• R 1200 R • R 1200 R

• R 1200 RT
• R 1200 ST

Ці внутрішні сумки ідеально підходять, 
вони міцні та легкі. Зручні відділення 
для дрібних предметів і ручки для 
перенесення, які можна заховати, 
роблять їх незамінними супутниками у 
подорожах.

Внутрішні сумки для лівого та правого боку ідентичні.

ЗАХИСНА ПЛІВКА ДЛЯ 
СИСТЕМНИХ КОФРІВ 

Доступна для:
• R 1200 RT

Самоклеюча захисна плівка захищає 
лакофарбове покриття кофра, 
наприклад, від слідів черевиків.

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 ST

Витончений дизайн водонепроникних 
системних кофрів легко вписується у 
загальний профіль байка. Кожен кофр 
має ємність прибл. 32 л.

ЗАХИСТ ВІД УДАРІВ ДЛЯ 
СИСТЕМНИХ КОФРІВ

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST

Захищає нижню частину кофрів 
від подряпин.

Доступний для:
• R 1200 RT

Водонепроникний кофр з пофарбованою 
кришкою має об'єм 49 літрів і достатній 
простір, наприклад, для двох шоломів. 
Опціональна спинка забезпечує більший 
комфорт для пасажира. Доступний у 
кольорах Sapphire Black і White 
Aluminium (тільки для моделей 0368, 
0388).
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ВЕЛИКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА, 49 Л

МАЛИЙ ВОДОНЕПРОНИКНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 28 Л

Доступна для
• R 1200 RT

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST

Водонепроникний центральний 
кофр об'ємом 28 літрів 
забезпечує достатньо місця для 
шолома і вражає при щоденному 
використанні або в коротких 
поїздках. Він виготовлений зі 
зносостійкої пластикової суміші з 
подвійним корпусом. Його вага 
становить прибл. 5,5 кг. Також 
для кофра доступна спинка.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ МАЛОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА, 28 Л 

Доступна для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST

Відповідна внутрішня сумка 
для малого центрального 
кофра дозволяє організувати 
багаж, полегшує завантаження 
та розвантаження. Ручка для 
перенесення та плечовий 
ремінь полегшують доступ до 
сумки та її транспортування. 
Практичні деталі включають в 
себе тристоронню застібку 
блискавку.

СПИНКА ДЛЯ МАЛОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА 

Доступна для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST

ВЕЛИКІ ДУГИ КРІПЛЕННЯ КОФРІВ 
З БАГАЖНОЮ ПОЛИЦЕЮ 

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ

Доступна для:
• R 1200 R

Міцна, стильна багажна полиця 
ідеально підходить для надійної 
фіксації центрального кофра або 
інших великих предметів багажу. 
Вона має повноцінні ручки для 
пасажира, а також її можна 
використовувати для штовхання 
мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ 
СИСТЕМНИХ КОФРІВ

Доступні для:
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СУМКА НА БАК

Доступна для:
• R 1200 R

Поряд з водонепроникним основним 
відділенням і кишенею для мап A4, 
ця сумка на бак має відділення на 
блискавці для дрібних предметів у 
кришці та знімну кишеню для ключів, 
футляра для окулярів тощо. Всебічна 
блискавка збільшує місткість з 13 л до  
21 л (прибл).

МАЛА СУМКА НА БАК 

Доступна для:
• R 1200 GS
Недоступна для 0307, 0317

Мала сумка на бак з поліестеру з PVC-
покриттям і поясним кріпленням - 
ідеальний компаньйон для коротких 
поїздок. Водонепроникний основний 
відсік з внутрішньої сумкою пропонує 
інтелектуальні деталі, такі як канал 
для кабелю та кріпильні петлі для 
водонепроникного кишені для мап 
формату А4, і має об'єм 8 літрів.

УНІВЕРСАЛЬНА СУМКА НА БАК 

Доступна для:
• R 1200 R

Сумка на бак з водонепроникним 
основним відділенням і невеликою 
кишенею для мапи підходить для 
різних моделей BMW Motorrad. 
Ємність збільшується з 10 до 12 л 
(прибл.). Може поєднуватися з 
системами BMW Motorrad Navigator.

• R 1200 GS
Недоступна для моделей 0307, 0317

Велика сумка на бак з 
водонепроникним основним 
відділенням також поставляється 
із знімною бічною сумкою з 
регульованим за довжиною 
ременем для перенесення. 
Кишеня для мап формату А4 має 
також вставку для мобільних 
телефонів та інших дрібних 
предметів.

Недоступна у поєднанні з розпіркою керма.

Доступна для:
• R 1200 RT

Сумка на бак з водонепроникним 
основним відділенням і кишенею 
для мап формату А4 швидко та 
легко кріпиться до мотоциклу за 
допомогою технології "easy-click-
on" із застібкою. Всебічна блискавка 
збільшує місткість з 13 л до 20 л.

Не може використовуватися разом зі 
встановленим BMW Motorrad Navigator.

Доступна для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступна для 0303, 0313,
0450, 0460

Сумка на бак з великим 
водонепроникним основним 
відділенням (місткість прибл. 
22 л), кишенею для мап 
формату А4 і знімною бічною 
сумкою.

ВЕЛИКА СУМКА НА БАК

Доступна для:

СУМКА НА БАК СУМКА НА БАК СУМКА НА БАК

Доступна для:
• R 1200 ST

Ця сумка на бак має велике водо-
непроникне основне відділення 
(прибл. 12 л) і кишеню (з вікном) для 
дрібних предметів. Вона підходить 
для різних моделей BMW Motorrad і 
може поєднуватися з системами BMW 
Motorrad Navigator.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна 
придбати в офіційному представництві BMW 
Motorrad.

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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ЗАГЛУШКИ ДЛЯ TELELEVER І КОЖУХА ПІДШИПНИКА 
МАЯТНИКА

Доступні для:

КРИШКА ДЛЯ TELELEVER

Доступна для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступні для моделей 0400, 0490, 0382, 0397

Торцеві алюмінієві заглушки - це стильна, високоякісна 
альтернатива частково пластиковим заглушок на траверсі 
вилки та Telelever.

• R 1200 R
Недоступна для моделей 0400, 0490

Ця хромована кришка для R 1200 R є ідеальним 
доповненням до траверси вилки та заглушок Telelever.

ДИЗАЙН

ДЕТАЛІ BMW MOTORRAD MACHINED 

1 - 2 Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0400,
0490, 0450, 0460, 0470,
0480

3 - 4 Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

1 Кришки циліндрів  
Machined

3  Заглушка кожуха 
підшипника маятника 
Machined

4 Заглушка для кріплення 
коробки передач Machined

2 Кришка мастилозаливної
   горловини Machined
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ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРАВЕРСИ ВИЛКИ 

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0378,
0398, 0303, 0313, 0380, 0390

Торцеві алюмінієві заглушки - це 
стильна, високоякісна альтернатива 
частково пластиковим заглушок на 
траверсі вилки та Telelever.

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ

1 Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0400, 0490,
0430, 0440, 0450, 0460, 0470, 0480

2 Доступні для:
• R 1200 RT
Тільки для моделей 0430, 0440

3 Доступні для:
• R 1200 R

Хромовані деталі - привабливе 
доповнення до вашого байка. 
Хромовані деталі за формою 
ідентичні стандартним деталям.

1
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

1 Хромовані кришки циліндрів 2 Хромовані кришки 
   розширювальних бачків 

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДИЗАЙН

Зовнішній вигляд цих деталей є результатом тісної співпраці з 
Роландом Сендсом, каліфорнійським дизайнером, законодавцем 
моди та експертом з кастомізації. Всі деталі BMW Motorrad 
Machined також мають фірмовий логотип Roland Sands Design. 
Високоякісні поверхні цих алюмінієвих деталей відрізняються 
яскравим контрастним оздобленням  у глянцевому чорному 
кольорі та мають кілька складних етапів обробки у процесі 
виготовлення, деякі з яких виконуються вручну. Всі деталі BMW 
Motorrad Machined можна поєднувати з повним асортиментом 
оригінального мотоциклетного обладнання BMW, що дозволяє 
вам перетворити ваш мотоцикл на ультра-персоналізований байк.

3 Хромовані кастомні дзеркала
   заднього виду
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СРІБЛЯСТІ КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ 

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
Тільки для моделей 0400, 0490, 0430, 0440

Срібні кришки циліндрів надають привабливий 
зовнішній вигляд опозитному двигуну, а мотоциклу - 
індивідуальний, високоякісний зовнішній вигляд. Форма 
відповідає формі стандартних кришок у кольорі Granite 
Grey.

ЗБІЛЬШЕНИЙ ПЕРЕДНІЙ БРИЗКОВИК 

Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступний для моделей 0307, 0317, 0382, 0397

Збільшений передній бризковик, відома ознака 
GS Adventure, підкреслює позашляховий вигляд 
і запобігає появі подряпин.

Недоступний у поєднанні зі світлодіодними додатковими фарами. 

СРІБЛЯСТІ КОЛЕСА ЗІ СПИЦЯМИ 

Доступні для:
• R 1200 R
Тільки для моделей 0400, 0490

Високоякісні колеса з перехрещеними спицями - 
це стильний спосіб персоналізувати ваш байк.

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ

Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

LED покажчик повороту, 
задній (не показаний) 
доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі 
покажчики повороту переконують своїм тонким дизайном 
і сучасними технологіями освітлення. Вони реагують 
набагато швидше, ніж лампи розжарювання, і практично 
не зношуються. Це забезпечує явну перевагу у безпеці 
дорожнього руху. Комплект містить два світлодіодні 
покажчики для дооснащення.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

389

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

СВІТЛОДІОДНИЙ ЗАДНІЙ ЛІХТАР

1  Доступний для:
• R 1200 R

2  Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей
0307, 0317, 0382, 0397

КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНИХ НАЛІПОК GS 

1  Доступний для:
• R 1200 GS (з 2008

року виробництва)

2  Доступний для:
• R 1200 GS Adventure

(з 2008 року виробництва)

1 Комплект декоративних наліпок GS

1 Світлодіодний задній ліхтар 2 Світлодіодний задній ліхтар

2 Комплект декоративних наліпок GS Adventure 

Вишуканий задній ліхтар з ультрасучасною світлодіодною технологією 
у стилі блоку запобіжників з технічним чарами. Практично не маючи 
зношування, він підвищує безпеку дорожнього руху.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Комплект наліпок у кольорах Racing Red і Racing Blue Metallic ідеально підходить 
для вашого мотоцикла. Ці дуже довговічні наліпки дійсно виділяються своїми 
яскравими кольоровими ефектами. До комплекту входять інструкція та допоміжні 
засоби, тому їх можна легко нанести без бульбашок повітря.

Комплект містить:
• Комплект наліпок для: бризковика, паливного бака, кофра, центрального кофра,

алюмінієвих дисків (K25), дисків зі спицями (K25 Adventure), обода диска
• Допоміжні засоби: лопатка для вигладжування, рідина для нанесення, серветка

для очищення
• Інструкція з нанесення

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДИЗАЙН
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ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

ВИСОКЕ ВІТРОВЕ СКЛО 

Доступне для:
• R 1200 R

Завдяки високому вітровому склу R 1200 R стає ще більш 
туристичним мотоциклом, завдяки чому його можна 
використовувати на довгих ділянках автомагістралей.

СПОРТИВНЕ ВІТРОВЕ СКЛО 

Доступне для:
• R 1200 R

Пропонуючи захист від вітру за допомогою більшого скла, спортивні варіанти 
вітрового скла відхиляють вітер від водія, забезпечуючи помітне полегшення. 
Воно також посилює класичний зовнішній вигляд родстера R 1200 R.

1 Спортивне вітрове скло, тоноване 2 Спортивне вітрове скло, прозоре
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ТОНОВАНЕ ВІТРОВЕ СКЛО 

1  Доступне для:
• R 1200 GS

2  Доступне для:
• R 1200 GS Adventure

1 Тоноване вітрове скло 2 Тоноване вітрове скло

Тоноване вітрове скло надає мотоциклу спортивного вигляду. Дизайн і 
розмір такі самі, як і у стандартного вітрового скла. 

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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СИДІННЯ

1  Доступне для:
• R 1200 R
Недоступне для моделей 0400, 0490

2 і 4 Доступні для:
• R 1200 RT

3 і 5 Доступні для:
• R 1200 R

Високе комфортне сидіння, 
чорне низьке сидіння та 
спортивне сидіння (не показані)  
доступні для:
• R 1200 R

Сіре низьке сидіння та 
чорне низьке сидіння
(не показані) доступні для:
• R 1200 RT

1 Комфортне сидіння 2  Комфортне сидіння

4  Дуже низьке сидіння, чорне 5 Високе сидіння, чорне3  Дуже низьке сидіння, чорне

НИЗЬКЕ СИДІННЯ ВОДІЯ, ЧОРНЕ  
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Доступне для:
• R 1200 ST
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СИДІННЯ ВОДІЯ ТА СИДІННЯ ПАСАЖИРА 

1 Доступне для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступне для моделей 0382,
0397, 0470, 0480

2 і 5 Доступні для:
• R 1200 GS

3 Доступне для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступне для моделей 0303,
0313, 0470, 0480

4 і 6 Доступні для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

7 Доступне для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступне для моделей 0303,
0313, 0382, 0397, 0470, 0480

Сидіння водія, сіре та  
сидіння пасажира, сіре 
(не показані) доступні для:
• R 1200 GS
Недоступні для моделей 0303, 0313

1 Низьке сидіння водія, чорне 

4  Сидіння водія, червоне/чорне

6 Сидіння пасажира, чорне/алюмінієве 7 Сидіння пасажира, червоне/чорне

3  Сидіння водія, чорне/алюмінієве2 Сидіння водія, чорне

5 Сидіння пасажира, чорне

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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ШИРОКІ ПІДНІЖКИ ЕНДУРО

Доступні для:
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступні для моделей 0307, 0317

Широкі підніжки ендуро забезпечують 
кращу опору та покращують контроль 
при їзді бездоріжжям або у положенні 
стоячи.

РЕГУЛЬОВАНИЙ ВАЖІЛЬ НОЖНОГО 
ГАЛЬМА (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Ширший, ніж раніше, і регульований 
за висотою важіль ножного гальма 
покращує контроль гальмівного 
тиску при русі у положенні стоячи.

РУЧКИ З ПІДІГРІВОМ

1  Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 S
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступні для моделей 0307, 0317, 0382, 0397

2  Доступні для:
• R 1200 RT
Недоступні для моделей 0430, 0440

3  Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 S
Недоступні для моделей 0400, 0490

1 Ручки з підігрівом

3 Ручки з підігрівом 4 Ручки з підігрівом

2 Ручки з підігрівом

4  Доступні для:
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей 0307, 0317, 0382, 0397

Keep your hands as warm as you like with 
retrofittable heated grips.

2
To be fitted and / or enabled in a specialist workshop,  
ideally at your authorised BMW Motorrad Retailer.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (З 4-КНОПКОВИМ КРІПЛЕННЯМ) 

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Не тільки любителі поїздок мають великий вибір разом 
з Navigator VI. Система робить планування маршруту 
максимально простим і пропонує безліч додаткових 
функцій, які роблять кожну поїздку захоплюючою. 
Водонепроникний 5-дюймовий сенсорний екран легко 
читається навіть під прямими сонячними променями та 
гарантує, що ви зможете побачити повну картину, 
необхідну у будь-якій ситуації.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD 

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad 
забезпечує безпечне та захищене місце для вашого 
смартфона. Це означає, що такі корисні функції, як 
навігаційна інформація та онлайн-інформація, також 
можуть використовуватися під час руху. Завдяки 
зручній функції заряджання, ваш смартфон також 
завжди готовий до роботи під час тривалих 
подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW 
Motorrad.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
BMW MOTORRAD (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Кронштейн для кріплення навігаційних пристроїв BMW 
Motorrad гарантує гарну оглядовість навігаційної системи.

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ
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БЕЗПЕКА

РОЗПІРКА КЕРМА М'ЯКА НАКЛАДКА НА РОЗПІРКУ 
КЕРМА

Доступна для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступна для моделей
0307, 0317, 0382, 0397

Додає керму більше стійкості.

ЗАХИСТ ФАРИ 

Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступний для моделей
0307, 0317

Захищає фару від уламків каміння 
на бездоріжжі. Із системою Snaplock 
для швидкого встановлення і зняття.

Тільки для використання на бездоріжжі 
(заборонено використовувати на дорогах 
загального користування).

ВЕЛИКА ВЕРХНЯ ЧАСТИНА 
ПРОТЕКТОРІВ РУК 

Доступна для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступна для моделей
0380, 0390

Велика верхня частина протектора 
рук створює додатковий бар'єр 
від вітру, дощу та уламків каміння.

Доступна для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Доступна у кольорах: Чорний/Білий 
або Червоний/Чорний.

ПРОТЕКТОРИ РУК 

Доступні для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Тільки для моделей
0307, 0317, 0382, 0397

Захищає руки та прилади від вітру 
та дощу, а також від низьких гілок 
і уламків каміння на бездоріжжі.

ПРОТЕКТОРИ РУК 

Доступні для:
• R 1200 GS
Недоступні для моделей
0307, 0317

Захищає руки та прилади від вітру 
та дощу, а також від низьких гілок 
і уламків каміння на бездоріжжі.
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Високоякісний захист рами, 
виготовлений з обробленої 
лазером нержавіючої сталі, 
допомагає запобігти появі 
подряпин.

У ситуаціях, коли удари неминучі, 
дуга захисту двигуна допомагає 
запобігти пошкодженню області 
циліндра. R 1200 GS розроблений 
для важкого бездоріжжя на складній 
місцевості, тому дуга є ідеальним 
доповненням до стандартного 
захисту від відкату.

ЗАХИСТ РАМИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ 
СТАЛІ

ДУГА ЗАХИСТУ ДВИГУНА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІАЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА 

Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Надійний алюмінієвий захист двигуна 
ефективно захищає нижню частину 
від уламків каміння і пошкоджень, 
наприклад, при зачіпанні дном. Ніщо 
не заважає їздити бездоріжжям. Крім 
того, вуличні водії оцінять стриманий 
позашляховий вигляд.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Доступний для:
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

1  Доступна для:
• R 1200 R
Тільки для моделей 0400, 0490

2  Доступна для:
• R 1200 GS
Не можна одночасно встановити із 
пластиковим захистом кришки циліндра  
(71 60 7 693 843).

1 Дуга захисту з нержавіючої сталі       2 Дуга захисту з нержавіючої сталі

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА ЗАПОБІЖНИЙ ГВИНТ ДЛЯ ПРОБКИ 
МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ ГОРЛОВИНИ

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

Доступна для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 ST
Недоступна для моделей
0430, 0440

Гвинт для пробки мастилозаливної 
горловини запобігає несанкціонованому 
доступу та забрудненню мастила 
сторонніми речовинами. Він також 
надає індивідуальний зовнішній вигляд. 

Запобіжний гвинт для пробки 
мастилозаливної горловини, чорний 
(не показаний, НОВЕ)

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
БЕЗПЕКА
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Всебічний захист найбільш вразливих частин опозитного 
двигуна. На пересіченій місцевості запобігає ударам і 
подряпинам, які можуть пошкодити корпус.

Захист кришок циліндрів, виготовлений з армованого 
склопластику, захищає кришки циліндрів від пошкоджень.

1 і 3
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

У разі несанкціонованого переміщення або сильного 
удару, система видає звукові та світлові сигнали за 
допомогою сирени й аварійної сигналізації. 

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad

ЗАХИСТ КРИШОК ЦИЛІНДРІВ

1 і 3 Доступні для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 GS
Тільки для моделей 0400,
0490, 0430, 0440, 0450,
0460

2  Доступний для:

4  Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 S
• R 1200 ST
• R 1200 GS
Недоступний для моделей
0400, 0490, 0430, 0440,
0450, 0460

ЗАДНІЙ БРИЗКОВИК 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 RT

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 RS
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

3  Пластиковий захист  
кришок циліндрів

4  Пластиковий захист 
кришок циліндрів

2 Алюмінієвий захист
кришок циліндрів

• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure
Недоступний для моделей
0450, 04

 

60, 0470, 04

 

80

1 Алюмінієвий захист
кришок циліндрів
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Електронні пристрої можуть бути підключені до бортової 
мережі через розетку 12 В. Одним із прикладів цього є 
зарядний пристрій BMW USB, який можна використовувати 
для заряджання та експлуатації мобільних телефонів і 
MP3-плеєрів з відповідним інтерфейсом під час їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

РОЗЕТКА

Доступна для:
• R 1200 R
• R 1200 RT
• R 1200 GS
• R 1200 GS Adventure

МОДЕЛІ R-СЕРІЇ, З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
БЕЗПЕКА / ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА



400

МОДЕЛІ 
R-СЕРІЇ,  
R NINE T

401

ДЕТАЛІ HP 402

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ 403

ДИЗАЙН 406

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ 410

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ 411

БЕЗПЕКА 412

Аксесуари для наступних мотоциклів:
• R nineT
Моделі 0A06, 0A16
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ДЕТАЛІ HP

1

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP 

Елемент вищого класу: повністю виготовлений з титану, з карбоновою кришкою і логотипом HP з лазерним 
гравіюванням. Спортивний глушник HP перетворює кожну поїздку на захоплюючі враження. Доступний у двох 
позиціях (стандартна і піднята) і двох колірних варіантах (титановий і чорний). 

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.  
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

КАРБОНОВІ КРИЛА HP

Карбоновий бризковик HP захищає 
водія і мотоцикл, а також підкреслює 
динаміку мотоцикла правильним 
спортивним виглядом завдяки 
глянцевому оздобленню. Високоякісна 
карбонова конструкція також робить 
покриття особливо ударостійким, 
одночасно зменшуючи загальну вагу 
мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КАРБОНОВИЙ КОЖУХ РЕМЕНЯ HP

Високоякісний карбоновий кожух 
ременя надає передній частині 
двигуна елегантний вигляд і 
стриману високотехнологічну 
привабливість.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ПІДНІЖКИ ПАСАЖИРА HP, ЧОРНІ 

Підніжки пасажира HP виготовлені з 
анодованого алюмінієвого сплаву і 
надають мотоциклу ще більш 
спортивний вигляд. Їхня конструкція 
робить їх дуже легкими, але в той же 
час їхні розміри лишились незмінними, 
так що вони завжди забезпечують 
надійну опору для стопи.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

1 Спортивний глушник HP, чорний 2 Спортивний глушник HP
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

1 Сумка на бак, 11 л 

3 Ремінь на бак

2 Шкіряна сумка на бак, 11 л 

4 Шкіряний ремінь на бак

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

СУМКА НА БАК / ШКІРЯНА СУМКА НА БАК

Сумка на бак з класичного елегантного чорного полотна та з водонепроникним основним відділенням 
вміщує 11 літрів. Доступна у двох комбінаціях матеріалів/кольорів.

Ремінь на бак підкреслює ретро-вид мотоцикла і використовується для кріплення сумки на бак або 
малої сумки на бак.

Шкіряний ремінь на бак в стилі ретро з нековзним покриттям, яке використовується для кріплення 
сумки або малої сумки на бак.

1 і 2
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

R NINE T: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
ДЕТАЛІ HP / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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1 Мала сумка на бак, 1,5 л

1 Шкіряна задня сумка, 40 л

2 Шкіряна мала сумка на бак, 1,5 л

2 Задня сумка, 40 л

МАЛА СУМКА НА БАК / ШКІРЯНА СУМКА НА БАК

Мала стильна сумка з чорного полотна класичного дизайну з 1,5-літровим відділом для зберігання 
смартфона або інших дрібних речей. Доступна у двох комбінаціях матеріалів/кольорів. 

Доступна тільки у поєднанні зі шкіряним ременем/ременем на бак.
Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

ЗАДНЯ СУМКА / ШКІРЯНА ЗАДНЯ СУМКА 

Водонепроникна задня сумка, виконана з чорного полотна, має стиль і пропонує досить місця для багажу з її 
40-літровим об'ємом. Дві бічні накладні кишені, контрастні за кольором ремінці та поліровані металеві
пряжки ідеально поєднуються з класичним дизайном моделей Heritage. Доступна у двох комбінаціях
матеріалів/кольорів.

Недоступна в поєднанні з багажником, одномісним сидінням Scrambler, комфортним пасажирським сидінням, бічною сумкою (-ами) або 
заглушкою сидіння пасажира. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

R NINE T: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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1 Кронштейн для бічної сумки, лівий 2 Кронштейн для бічної сумки, правий

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

БІЧНІ СУМКИ / ШКІРЯНІ БІЧНІ СУМКИ

Водонепроникні бічні сумки в стилі ретро виглядають надзвичайно невимушено, а їхня місткість (14 літрів для правої 
або 9 літрів для лівої) забезпечує достатньо місця для зберігання багажу. Під водовідштовхувальною зовнішньою 
тканиною, виконаною з чорного полотна, вміст сумки залишається сухим у водонепроникній  знімній внутрішній 
кишені із рулонним закриттям. Доступні у двох комбінаціях матеріалів/кольорів.

Недоступні у поєднанні із задньою сумкою. Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

3
Доступна тільки в поєднанні з низько розташованим глушником.

1 Шкіряна ліва бічна сумка, 9 л

3 Ліва бічна сумка, 9 л

2 Шкіряна права бічна сумка, 14 л

4 Права бічна сумка, 14 л

КРОНШТЕЙН ДЛЯ БІЧНОЇ СУМКИ 

Кронштейн непомітно інтегрується у конструкцію байка та дозволяє легко встановити бічну сумку за допомогою 
защіпки.
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ДИЗАЙН

R NINE T: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДИЗАЙН

9   Кришка резервуара 
рідини переднього 
гальма Machined

5   Тягарці керма Machined  

1 Затискач керма Machined 

10  Кришка резервуара 
гідроприводу 
зчеплення Machined

6  Заглушка задньої вісі 
    Machined

2  Накладка на фару 
 Machined

8  Заглушка кожуха
підшипника маятника
Machined

4  Кришка мастилозаливної
    горловини Machined 

11   Кришки циліндрів Machined 

7  Заглушка для кріплення
коробки передач 
Machined 

3  Кожух ременя Machined

ДЕТАЛІ BMW MOTORRAD MACHINED 

Кожна унікальна деталь BMW Motorrad Machined створена з любов'ю та розроблена для того, щоб зробити BMW R 
nineT ще більш вражаючим. Зовнішній вигляд є результатом тісної співпраці з Роландом Сендсом, каліфорнійським 
дизайнером, законодавцем моди та експертом з кастомізації. Всі деталі BMW Motorrad Machined також мають 
фірмовий логотип Roland Sands Design. Високоякісні поверхні цих алюмінієвих деталей відрізняються яскравим 
контрастним оздобленням у глянцевому чорному кольорі та мають кілька складних етапів обробки у процесі 
виготовлення, деякі з яких виконуються вручну. Всі деталі BMW Motorrad Machined можна поєднувати з повним 
асортиментом оригінального мотоциклетного обладнання BMW, що дозволяє вам перетворити BMW R nineT на свій 
ультра-персоналізований байк.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

АЛЮМІНІЄВА ЗАГЛУШКА СИДІННЯ ПАСАЖИРА

Алюмінієва заглушка сидіння пасажира встановлюється 
замість пасажирського сидіння та включає в себе 
невеликий відсік для зберігання із захистом від бризок 
води. Високоякісна спинка забезпечує підвищений 
комфорт для водія та візуально завершує зовнішній 
вигляд. 

Спинка для заглушки сидіння пасажира
(не показана)

Тільки для одномісного варіанта.

АЛЮМІНІЄВИЙ ПАЛИВНИЙ БАК З РУЧНИМ 
ШЛІФУВАНННЯМ ТА ВИДИМИМ ЗВАРНИМ ШВОМ

Алюмінієвий бак виготовлено відповідно до стандартів 
якості BMW і шліфовано вручну для створення відмінної 
поверхні. Це робить кожен бак абсолютно унікальним.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

АЛЮМІНІЄВИЙ ПАЛИВНИЙ БАК З РУЧНИМ 
ШЛІФУВАНННЯМ ТА НЕВИДИМИМ ЗВАРНИМ ШВОМ

Алюмінієвий бак виготовлено відповідно до стандартів 
якості BMW і шліфовано вручну для створення відмінної 
поверхні. Це робить кожен бак абсолютно унікальним. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.



408

НАКЛАДКИ ДЛЯ КОЛІН

Накладки для колін ергономічної форми з чорної гуми 
захищають бак від подряпин з обох сторін. А їхній 
стильний дизайн підкреслює класичний вигляд BMW R 
nineT.

КРИШКА БОЛТІВ ОСНОВНОЇ РАМИ

Кришка болтів основної рами є елегантним рішенням, 
якщо було знято пасажирську раму. Для болту 
основної рами передбачена алюмінієва подвійна 
втулка.

2  Кришки циліндрів, сріблясті1  Кришки циліндрів, чорні

КРИШКИ ЦИЛІНДРІВ

Чорні або срібясті кришки циліндрів надають опозитному двигуну привабливу зовнішність, а мотоциклу - 
індивідуальний зовнішній вигляд.

1 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГЛУШНИКА

Кронштейн для кріплення глушника, якщо пасажирська 
рама не встановлена.

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖИКИ ПОВОРОТУ 

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні 
білі покажчики повороту переконують своїм тонким 
дизайном і сучасними технологіями освітлення. Вони 
реагують набагато швидше, ніж лампи розжарювання, 
і практично не зношуються. Це забезпечує явну 
перевагу у безпеці дорожнього руху. 

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 

R NINE T: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДИЗАЙН
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ЕРГОНОМІКА 
ТА КОМФОРТ

СИДІННЯ URBAN КОЛЬОРУ ESPRESSO BLACK НОВЕ

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ КЕРМА З 
ПІДІГІРІВОМ (НЕ ПОКАЗАНІ) 

Тримайте руки в теплі при більш 
низьких температурах за допомогою 
ручок з підігрівом (з 2-етапним 
регулюванням)

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

СИДІННЯ ВОДІЯ CUSTOM, ЧОРНЕ

Водійське сидіння Custom у класичному чорному 
кольорі з непомітною перехресною вишивкою та 
деталями з алькантари підкреслює індивідуальність. 
Його ексклюзивний дизайн, високоякісна поверхня, 
біла подвійна декоративна строчка і вишитий золотий 
напис BMW R nineT ще більше підкреслюють зовнішній 
вигляд мотоцикла. 

Недоступне в поєднанні з високо розташованим спортивним глушником 
(довга перепускна труба).

Сидіння Scrambler чорного кольору Espresso Black 
пропонує максимальний комфорт. Крім того, 
високоякісне сидіння з привабливою перехресною 
вишивкою і шкіряним зовнішнім оздобленням надає 
моделям Heritage індивідуальний вигляд.

Сидіння Urban кольору Espresso black, низьке:
висота: 820 мм; довжина за внутрішнім швом: 1830 мм

Сидіння Urban кольору Espresso black:
висота: 850 мм; довжина за внутрішнім швом: 1890 мм

КОМФОРТНЕ ЗАДНЄ СИДІННЯ, 
ЧОРНЕ

Комфортне сидіння пасажира з 
утримуючими ременем  є ширшим і 
має покращену оббивку, що 
забезпечує пасажиру помітне 
підвищення комфорту. Високоякісна 
поверхня сидіння з чорної шкіри, 
приваблива декоративна подвійна 
строчка білого кольору та вишитий 
золотий напис R nineT ще більше 
підкреслюють зовнішній вигляд 
мотоцикла.

ПЕРЕМИЧКА ВИЛКИ З КЛІПОНАМИ

Перемичка вилки з фіксованими 
кліпонами дозволяє чітко зайняти 
орієнтовану на передні колеса 
позицію для стилю їзди Café Racer.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad. 
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НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна інформація 
та онлайн-інформація, також можуть використовуватися під 
час руху. Завдяки зручній функції заряджання, ваш смартфон 
також завжди готовий до роботи під час тривалих 
подорожей на мотоциклі.

Тільки у поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator VI без 
попередньо встановлених мап робить планування 
маршруту максимально простим. Система з флеш-
пам'яттю 4 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає 
правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди 
гарно видно навіть під прямими сонячними променями 
завдяки фільтру з круговою поляризацією. Екран з 
високою роздільною здатністю надає всю необхідну 
інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну 
картину, необхідну в будь-якій ситуації. Численні 
додаткові функції роблять планування та подорожі 
захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно до 
ваших особистих переваг і отримуйте задоволення від 
водіння звивистими та тихими шляхами. У невідомій 
місцевості опція "Round Trip" є хорошим вибором, 
оскільки вона точно направить водія в кінці поїздки 
назад до початкової точки.

З'єднання Bluetooth з комунікаційною системою BMW 
Motorrad і додатковий застосунок Smartphone Link 
забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні 
оголошення, телефонні дзвінки та потокова передача 
музики, а також отримання прогнозів погоди або 
інформації про затори – запросто. Підготовка до 
навігації додає додаткові функції, такі як "My 
Motorcycle", а мультиконтролер на кермі пропонує 
альтернативний варіант керування. Потрібний 
картографічний матеріал можна просто встановити у 
навігатор за допомогою SD-карти.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. Доступний 
тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до навігації. 
Також доступний як опціональне обладнання, код опції 272 

R NINE T: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ / НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ
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БЕЗПЕКА

ПЛАСТИКОВИЙ ЗАХИСТ КРИШОК ЦИЛІНДРІВ

Накладка на циліндр, виготовлена з армованого 
скловолокна, захищає циліндр від пошкоджень і 
підкреслює конструкцію опозитного двигуна.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ КРИШОК ЦИЛІНДРІВ

Накладка на циліндр, виготовлена з анодованого 
алюмінію, захищає циліндр від пошкоджень і робить 
зовнішній вигляд мотоцикла більш виразним.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗАПОБІЖНИЙ ГВИНТ ДЛЯ ПРОБКИ 
МАСТИЛОЗАЛИВНОЇ ГОРЛОВИНИ

Гвинт для пробки мастилозаливної горловини запобігає 
несанкціонованому доступу та забрудненню мастила 
сторонніми речовинами. Він також надає індивідуальний 
зовнішній вигляд. 

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ СИСТЕМОЮ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

У разі несанкціонованого переміщення або сильного 
удару, система видає звукові та світлові сигнали за 
допомогою сирени й аварійної сигналізації. 

R NINE T: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
БЕЗПЕКА
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МОДЕЛІ 
F-СЕРІЇ

415

ДЕТАЛІ HP 416 

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ 418 

ДИЗАЙН 428 

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ 430 

Аксесуари для наступних мотоциклів:
• F 800 S
Моделі 0216, 0226

• F 800 ST
Моделі 0234, 0244

• F 800 GT
Моделі 0B03, 0B13, 0B53, 0B63

• F 800 R
Моделі 0217, 0227, 0B04, 0B14, 0B54, 0B64

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ 436 

БЕЗПЕКА 437 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА 439 

• F 650 GS
Моделі 0218, 0228

• F 700 GS
Моделі 0B01, 0B06, 0B11, 0B16

• F 800 GS
Моделі 0219, 0229, 0B02, 0B12, 0B07, 0B17

• F 800 GS Adventure
Моделі 0B05, 0B15, 0B55, 0B65
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ДЕТАЛІ HP

Ергономічно оптимізований ручний важіль HP, виготовлений з безбарвного 
анодованого алюмінію, вражаюче підкреслює спортивний характер 
мотоцикла. Він фрезерований з високоміцного алюмінієвого сплаву, який 
повністю стійкий до корозії і прекрасно вписується у спортивний дизайн 
байка з точки зору кольору.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ФРЕЗЕРОВАНИЙ РУЧНИЙ ВАЖІЛЬ HP  

Доступний для:
• F 800 R
Недоступний для моделей
0217, 0227

1 Фрезерований важіль ручного гальма HP 2 Фрезерований важіль зчеплення HP
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Витончений високоякісний slip-on 
глушник з титановим корпусом і 
карбоновою торцевою кришкою 
забезпечує потужний гуркіт. Він 
приблизно на 1,8 кг є легшим за 
стандартний глушник.

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP 

1  Доступний для:
• F 800 GT
• F 800 R
Недоступний для моделей 0B03,
0B13, 0217, 0227, 0B04, 0B14

2  Доступний для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F800 GS Adventure
Недоступний для моделей 0B06,
0B16, 0B07, 0B17

1 Спортивний глушник HP 

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

2 Спортивний глушник HP

Спортивний глушник HP
(не показаний) доступний для:
• F 700 GS
• F 800 GS
Недоступний для моделей 0B01,
0B11, 0219, 0229, 0B02, 0B12

МОДЕЛІ F-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДЕТАЛІ HP
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ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

АЛЮМІНІЄВІ КОФРИ 

Доступні для:
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Ці міцні алюмінієві кофри, які ідеально підходять для 
бездоріжжя, мають місткість прибл. 82 л (38 л зліва, 
44 л праворуч).

Водонепроникний центральний кофр розрахований на 32 літри та має 
люверси для кріплення додаткового багажу. Додаткова подушка для 
пасажира забезпечує підвищений комфорт.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

АЛЮМІНІЄВИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР ЗІ СПИНКОЮ 

Доступний для:
• F 650 GS
• F 800 GS Adventure
Недоступний для моделей
0218, 0228

1 Алюмінієвий центральний кофр 2 Спинка для алюмінієвого центрального кофра
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КРІПЛЕННЯ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ І АЛЮМІНІЄВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Алюмінієвий кофр можна легко та надійно прикріпити до міцної дуги з 
полірованої нержавіючої сталі.

Доступні для:
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

1 Дуги кріплення алюмінієвих кофрів 2 Полиця кріплення алюмінієвого центрального кофра

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ І АЛЮМІНІЄВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Високоякісні матеріали та міцна конструкція роблять водонепроникну 
внутрішню сумку придатною для використання як всередині, так і поверх 
алюмінієвих кофрів і центральних кофрів.

Доступна для:
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

1 Внутрішня сумка для алюмінієвих кофрів 2 Внутрішня сумка для алюмінієвого центрального кофра

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

МОДЕЛІ F-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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Багажна сітка для алюмінієвих кофрів і центрального 
кофра створює більше порядку та полегшує доступ до 
часто використовуваних предметів. Дуже гнучка сітка 
прикріплена до внутрішньої сторони кришки та 
гарантує, що багаж, такий як плащі, складані рюкзаки, 
сумки для туалетного приладдя та кросівки, завжди 
буде під рукою, коли кофр відкрито.

РОЗДІЛЮВАЛЬНА СІТКА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Доступна для:
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Практичні ручки для перенесення алюмінієвих кофрів і 
центрального кофра полегшують транспортування 
багажу до мотоциклу та назад.

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОФРІВ

Доступна для:
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
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ТУРИСТИЧНІ КОФРИ 

Доступні для:
• F 800 GT
• F 800 R
Недоступні для моделей 0217, 0227

Захищені від бризок жорсткі пластикові кофри мають 
загальну місткість прибл. 55 л (28 л зліва, 27 л справа).

Тільки в поєднанні з багажною полицею

1 Кріплення для кофра 2 Кріплення для кофра

СПОРТИВНІ КОФРИ

Доступні для:
• F 800 S
• F 800 ST

Захищені від бризок спортивні кофри постачаються з 
водонепроникними внутрішніми сумками (по одній на 
кофр). Ємність регулюється від 15 до 25 л з кожного 
боку – достатньо місця для шолома у кожному кофрі.

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КОФРА

1  Доступне для:
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R

2  Доступне для:
• F 800 S
• F 800 ST

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

МОДЕЛІ F-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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ВНУТРІШНІ СУМКИ ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ 

Доступна для:
• F 800 GT
• F 800 R
Недоступні для моделей 0217, 0227

Жорсткі внутрішні сумки є водонепроникними завдяки 
герметичній підкладці та закриттю на шнурку основного 
відсіку. Ручка для перенесення і знімний ремінець 
роблять їх незамінними супутниками у подорожах.

Розсувний центральний кофр із запатентованим механізмом 
регулювання пропонує змінний об'єм від 25 до 35 літрів.

Тільки в поєднанні з багажною полицею

1 Розсувний центральний кофр 2 Спинка для розсувного центрального кофра

РОЗСУВНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР ЗІ СПИНКОЮ 

1  Доступний для:
• F 700 GS
• F 800 GS
Недоступний для моделей
0219, 0229

2  Доступна для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

РОЗСУВНІ КОФРИ

Доступні для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

Розсувні кофри оснащені запатентованою системою 
регулювання, що дозволяє знизити місткість з 67 л 
(29 л зліва, 38 л справа) для кожного кофра на 10 л 
- до 47 л (19 л зліва, 28 л справа). Кофр стає вужчим
зі зменшеною місткістю, що корисно для міського
руху.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

1 Дуги кріплення розсувних кофрів 2 Полиця кріплення розсувного центрального кофра

• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ РОЗСУВНИХ КОФРІВ І РОЗУВНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА 

1  Доступні для: 2  Доступна для:
• F 700 GS
• F 800 GS
Недоступна для моделей 0219, 0229, 0B07, 0B17

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ПРАВОГО РОЗСУВНОГО КОФРА ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО РОЗСУВНОГО КОФРА 

Доступна для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

Практична, водонепроникна внутрішня сумка зі знімним 
ременем для перенесення забезпечує надійний захист 
вмісту. Як і у випадку з розсувним кофром, її ємність 
регулюється.

МОДЕЛІ F-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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Водонепроникний центральний кофр об'ємом 28 літрів забезпечує достатньо 
місця для шолома і вражає при щоденному використанні або в коротких 
поїздках. Він виготовлений зі зносостійкої пластикової суміші з подвійним 
корпусом. Його вага становить прибл. 5,5 кг. 

1 Малий центральний кофр, 28 л 2 Спинка для малого центрального кофра

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР ЗІ СПИНКОЮ 

Доступний для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ

Доступна для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R

МАЛА БАГАЖНА ПОЛИЦЯ

 Доступна для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Відповідна внутрішня сумка для 
малого центрального кофра дозволяє 
організувати багаж, полегшує 
завантаження та розвантаження. 
Ручка для перенесення та плечовий 
ремінь полегшують доступ до сумки 
та її транспортування. Практичні 
деталі включають в себе тристоронню 
застібку блискавку.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ МАЛОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Доступна для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
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Бічні сумки Atacama переконують продуманими деталями та загальним об'ємом 
зберігання 60 літрів. На додаток до водонепроникних внутрішніх сумок, різні 
речові відсіки забезпечують додатковий простір. Швидкоз'ємні кріплення для 
легкого монтажу на мотоциклі та міцні ручки для перенесення забезпечують 
надійне кріплення та надзвичайно практичне поводження. 

Сумка-баул Atacama, виготовлена з міцної суміші матеріалів, відрізняється 
продуманими деталями й об'ємом зберігання 40 літрів. Крім 
водонепроникної внутрішньої сумки, різні речові відсіки забезпечують 
додатковий простір. Універсальна концепція кріплення, три ручки для 
перенесення та функція рюкзака забезпечують надійне кріплення та 
надзвичайно практичне поводження. 

Бічні сумки Atacama, сумку-баул та інші предмети багажу або шолом можна 
прикріпити до мотоцикла за допомогою натяжних ременів, що замикаються, зі 
сталевим сердечником.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.
Тільки в поєднанні з дугами кріплення алюмінієвих кофрів. 

3 Сумка-баул Atacama, 40 л 4 Натяжний ремінь для сумки-баула Atacama,
   з можливістю замкнення

1 Бічні сумки Atacama 2 Натяжні ремені для бічних сумок Atacama,
  з можливістю замкнення

БАГАЖНА СИСТЕМА ATACAMA 

1 & 2 Доступні для:
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

3 і 4 Доступні для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

МОДЕЛІ F-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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СУМКА НА БАК

Дуже практична сумка на бак з 
водонепроникним основним 
відділенням, зручною кишенею 
для мапи, ручкою для пере-
несення і знімним ремінцем. 
Ємність збільшується прибл. з 10 
л до 14 л. Може поєднуватися з 
BMW Motorrad Navigator.

Доступна для:
• F 800 GT
• F 800 R

СУМКА НА БАК

Сумка на бак з водонепроникним 
основним відділенням, кишенею для 
мап формату А4 і двома водонепро-
никними накладними кишенями з 
боків. Ємність збільшується прибл. з 
12 л до 17 л. Може поєднуватися з 
BMW Motorrad Navigator.

Доступна для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
Недоступна для моделей
0B02, 0B12, 0B07, 0B17

Ця сумка на бак має велике водо-
непроникне основне відділення 
(прибл. 12 л) і кишеню (з вікном) для 
дрібних предметів. Вона підходить 
для різних моделей BMW Motorrad і 
може поєднуватися з системами BMW 
Motorrad Navigator.

УНІВЕРСАЛЬНА СУМКА НА БАК 

Доступна для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R

СУМКА НА БАК

Водонепроникна сумка на бак з 
водонепроникним основним 
відділенням підходить для різних 
моделей BMW Motorrad. Ємність 
збільшується прибл. з 10 л до 14 л. 
Може поєднуватися з BMW 
Motorrad Navigator.

Доступна для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
Недоступна для моделей 0B03, 0B13

Основне відділення з високою 
водостійкістю та зручні кишені 
для дрібних предметів роблять її 
ідеальним рішенням для їзди 
ендуро. Вона може бути 
встановлена на задній частині 
байка або на малій багажній 
полиці.

ЗАДНЯ СУМКА ЕНДУРО

Доступна для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
Недоступна для моделей 0B07, 0B17

РУЧКА ДЛЯ ПАСАЖИРА 
(НЕ ПОКАЗАНА)

Доступна для:
• F 800 S
• F 800 R

Високоякісна ручка забезпечує 
пасажиру надійну підтримку у 
будь-якому положенні під час їзди, 
а також дає водієві більшу свободу 
пересування. Тому ручка забезпечує 
значно більший комфорт і безпеку, 
особливо при їзді з пасажиром у 
далеких поїздках. Це робить кожен 
наступний кілометр ще веселішим.

МОДЕЛІ F-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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ДИЗАЙН

Заглушка сидіння пасажира надає мотоциклу 
спортивний спортивний вид. Вона поставляється 
нефарбованою, тому може бути пофарбована у той 
самий колір, що і мотоцикл.

ЗАГЛУШКА СИДІННЯ ПАСАЖИРА, НЕФАРБОВАНА 

Доступна для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 R

Допомагає захистити задню частину від бруду на мокрій 
поверхні.

ЗАДНІЙ БРИЗКОВИК 

Доступний для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ 

Доступні для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F800 GS Adventure

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі 
покажчики повороту переконують своїм тонким дизайном 
і сучасними технологіями освітлення. Вони реагують 
набагато швидше, ніж лампи розжарювання, і практично 
не зношуються. Це забезпечує явну перевагу у безпеці 
дорожнього руху. 

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Вишуканий задній ліхтар з ультрасучасною світлодіодною 
технологією у стилі блоку запобіжників з технічним 
чарами. Практично не маючи зношування, він підвищує 
безпеку дорожнього руху.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗАДНІЙ СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАР 

Доступний для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R

Пластиковий спойлер двигуна чорного кольору є 
одночасно стильним і яскравим.

Недоступний у поєднанні з дугами захисту двигуна.

ПЛАСТИКОВИЙ СПОЙЛЕР ДВИГУНА 

Доступний для:
• F 800 S
• F 800 R

Чорне цільне пластикове облицювання радіатора, 
яке узгоджується з обтічником впускного колектора, 
динамічно завершуючи дизайн байк.

Недоступне у поєднанні з дугами захисту двигуна.

ПЛАСТИКОВЕ ОБЛИЦЮВАННЯ РАДІАТОРА 

Доступне для:
• F 800 R

МОДЕЛІ F-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДИЗАЙН
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10 – 12 Доступні для:
• F 800 S
• F 800 ST

Покращує захист від вітру та дощу, 
особливо у далеких поїздках. 
Тонована версія також доступна.

1 Туристичне вітрове скло 2 Велике вітрове скло, тоноване 3 Велике вітрове скло, прозоре

ВІТРОВЕ СКЛО 

1 Доступне для:
• F 650 GS
• F 800 GS

2 і 3 Доступні для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

4 Доступне для:
• F 800 GT

5 Доступне для:
• F 700 GS

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

4 Високе вітрове скло 5 Мале вітрове скло, тоноване 6 Мале вітрове скло, прозоре

6 Available for:
• F 650 GS
• F 800 GS

Див. наступну стор. 
7 Доступне для:
• F 800 R

8 Доступне для:
• F 800 GT

9 Доступне для:
• F 800 R

431
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7 Вітрове скло, тоноване 8 Високе вітрове скло 9 Високе вітрове скло

10 Високе вітрове скло, тоноване 11 Низьке вітрове скло 12 Низьке вітрове скло, тоноване

МОДЕЛІ F-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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СПОРТИВНИЙ ВІТРОВИЙ ЩИТОК 

Доступний для:
• F 800 R
Недоступний для моделей
0B04, 0B14, 0B54, 0B64

КОМПЛЕКТ ДЕФЛЕКТОРІВ 

Доступний для:
• F 800 GS
Недоступний для моделей
0B02, 0B12, 0B07, 0B17

Лінійка регульованих сидінь дозволяє 
водіям різної висоти знайти найбільш 
безпечне та зручне налаштування, яке 
їм підходить.

1 Низьке сидіння, чорне 2 Низьке сидіння, чорне 3 Низьке сидіння, чорне

НИЗЬКЕ СИДІННЯ, ЧОРНЕ

1 Доступне для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

2 Доступне для:
• F 800 GS Adventure

ДУЖЕ НИЗЬКЕ СИДІННЯ, ЧОРНЕ 

Доступне для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R

Лінійка регульованих сидінь дозволяє 
водіям різної висоти знайти найбільш 
безпечне та зручне налаштування, яке 
їм підходить.

Лакований вітровий щиток підкреслює 
динамічний дизайн F 800 R і забезпечує 
значну захист від вітру під час швидкого 
руху за межами населених пунктів.

Доступний у різних кольорах: 
Alpine Цhite, Fire Orange, Granite Grey 
Metallic, Light Yellow Metallic, Magma 
Red, Mineral Silver Metallic і White  
Aluminium 2 Metallic Matt.

3 Доступне для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
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Лінійка регульованих сидінь дозволяє 
водіям різної висоти знайти найбільш 
безпечне та зручне налаштування, яке 
їм підходить.

1 Комфортне сидіння 2 Комфортне сидіння 3 Високе комфортне сидіння

КОМФОРТНЕ СИДІННЯ 

1 Доступне для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

РАЛІЙНЕ СИДІННЯ

Доступне для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

F 700 GS і F 650 GS:  
Висота сидіння: 860 мм;  
довжина за внутрішнім швом: 1870 мм

F 800 GS: 
Висота сидіння: 920 мм;  
довжина за внутрішнім швом: 1990 мм

2 і 3 Доступні для:
• F 800 GT
• F 800 R
Недоступні для моделей 0217, 0227

F 800 GT: 
Висота сидіння: 820 мм; 
довжина за внутрішнім швом: 1858 мм

F 800 R: 
Висота сидіння: 820 мм; 
довжина за внутрішнім швом: 1835 мм

F 650 GS:
Висота сидіння: 835 мм; 
довжина за внутрішнім швом: 1840 мм

F 700 GS:
Висота сидіння: 835 мм; 
довжина за внутрішнім швом: 1840 мм

F 800 GS: 
Висота сидіння: 895 мм; 
довжина за внутрішнім швом: 1960 мм

МОДЕЛІ F-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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ВИСОКЕ СИДІННЯ

1 Високе сидіння, чорне/Stone Grey 2 Високе сидіння, чорне

3 Високе сидіння, чорне/червоне 4 Високе сидіння, чорне/Sand Rover

1  Доступне для:
• F 800 GS Adventure

2 Доступне для:
• F 650 GS
• F 800 GS

3 і 4 Доступне для:
• F 800 GS Adventure

F 800 GS Adventure: 
Висота сидіння: 890 мм;  
довжина за внутрішнім швом: 1960 мм
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

СИДІННЯ, СІРЕ/ЧОРНЕ

Доступне для:
• F 700 GS
• F 800 GS
Недоступне для моделей: 0219, 0229

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

F 700 GS:
Висота сидіння: 820 мм;  
довжина за внутрішнім швом: 1810 мм

F 800 GS:
Висота сидіння: 880 мм;  
довжина за внутрішнім швом: 1930 мм

СИДІННЯ, ЧОРНЕ
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Доступне для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
Недоступне для моделей
0B04, 0B14, 0B54, 0B64

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО 
ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА

Доступна для:
• F 800 R
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
Недоступна для моделей 0B54, 0B64, 
0B06, 0B16, 0B07, 0B17

Змащує приводний ланцюг 
автоматично, коли двигун працює. 
Постійне змащування знижує тертя 
всередині ланцюгового приводу, 
зводить до мінімуму зношування і 
втрати потужності.

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА

Доступна для:
• F 800 R
• F 700 GS
• F 800 GT
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
Недоступна для моделей 
0219, 0229

ШИРОКА ПІДНІЖКА ЕНДУРО

Широкі підніжки ендуро забезпечують 
кращу опору та покращують контроль 
при їзді бездоріжжям або у положенні 
стоячи.

Доступна для:
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
Недоступна для моделей 
0219, 0229

РЕЗИНОВА ВСТАВКА ДЛЯ 
ШИРОКОЇ ПІДНІЖКИ ЕНДУРО

Доступна для:
• F 700 GS
• F 800 GS
Недоступна для моделей 
0219, 0229

РУЧКИ З ПІДІГРІВОМ (НЕ ПОКАЗАНІ)

Доступні для:
• F 800 R
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Комфорт об'єднується з безпекою. 
Практична ручка з підігрівом 
забезпечує приємне тепло для рук 
навіть у холодні дні, гарантуючи 
більшу реакцію.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

МОДЕЛІ F-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (З 4-КНОПКОВИМ КРІПЛЕННЯМ)

Доступний для:
• F 800 S
• F 800 ST
• F 800 GT
• F 800 R
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить планування маршруту 
максимально простим. Система з флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном 
завжди дає правильні вказівки, а водонепроникний дисплей завжди гарно видно 
навіть під прямими сонячними променями. Екран з високою роздільною здатністю 
надає всю необхідну інформацію і гарантує, що ви зможете побачити повну картину, 
необхідну в будь-якій ситуації. Численні додаткові функції роблять планування та 
подорожі захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно до ваших особистих 
переваг і отримуйте задоволення від водіння звивистими та тихими шляхами. У 
невідомій місцевості опція "Round Trip" є хорошим вибором, оскільки вона точно 
направить водія в кінці поїздки назад до початкової точки. З'єднання Bluetooth з 
комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий застосунок Smartphone Link 
забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та 
потокова передача музики, а також отримання прогнозів погоди або інформації про 
затори – запросто. Робота здійснюється через стійкий тримач з кріпленням; також 
можна точно здійснювати керуваня в рукавичках за допомогою 4 кнопок. Вибирайте 
попередньо встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в курсі останніх подій 
завдяки безкоштовному довічному оновленню мап.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних систем BMW Motorrad. Зверніть увагу на відмінності у 
версіях для ринків країн. 

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD

Доступний для:
• F 800 GT
• F 800 R
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує безпечне та захищене 
місце для вашого смартфона. Це означає, що такі корисні функції, як навігаційна 
інформація та онлайн-інформація, також можуть використовуватися під час руху. 
Завдяки зручній функції заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до 
роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних систем BMW Motorrad.
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СПОЙЛЕР ДЛЯ ВЕЛИКИХ 
ПРОТЕКТОРІВ РУК

Доступний для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

Спойлер для протекторів рук 
додає додатковий бар'єр для 
захисту від вітру, дощу та уламків 
каміння.

ПРОТЕКТОРИ РУК

Доступні для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

БЕЗПЕКА

Захищає руки та прилади від вітру 
та дощу, а також від низьких гілок 
і уламків каміння на бездоріжжі.

1 Великі протектори рук 2 Малі протектори рук

ДУГА ЗАХИСТУ РУК 

Доступна для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
Недоступна для моделей 0B53, 0B14,
0B54, 0B64, 0B06, 0B16, 0B07, 0B17

МОДЕЛІ F-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА
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ПЛАСТИКОВИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА 

Доступний для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Невеликий захист двигуна органічно вписується у 
динамічний GS-дизайн мотоцикла. Він захищає двигун 
від уламків каміння на легкому бездоріжжі та може 
використовуватися одночасно з дугою захисту двигуна.

ДУГА ЗАХИСТУ ДВИГУНА 

Доступна для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS

У багатьох ситуаціях, таких як падіння байка, коли удари 
неминучі, міцна дуга захисту двигуна з нержавіючої сталі 
ефективно допомагає запобігти пошкодженню двигуна.

АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА ЕНДУРО

Доступний для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

Міцний алюмінієвий захист двигуна захищає 
двигун і колектор від каміння і рикошетів під час 
їзди  бездоріжжям. Він також підкреслює міцний 
зовнішній вигляд ендуро, особливо у поєднанні із 
дугою захисту двигуна. Не обмежує кут крену, рух 
ніг тощо.

ЗАХИСТ ФАРИ  
(ТІЛЬКИ ДЛЯ БЕЗДОРІЖЖЯ)

Доступний для:
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
Недоступний для моделей 0B07, 0B17

Захищає фару від уламків каміння на бездоріжжі. Із 
системою Snaplock для швидкого встановлення і 
зняття.

Тільки для використання на бездоріжжі (заборонено використовувати 
на дорогах загального користування).
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ДОДАТКОВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ 

Доступні для:
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure
Недоступні для моделей
0219, 0229, 0B02, 0B12

Потужні додаткові світлодіодні фари 
збільшують освітленість, забезпечуючи 
необхідний огляд в умовах поганої 
видимості.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві BMW 
Motorrad. Додаткові фари схвалені для використання в 
якості протитуманних фар і можуть використовуватися 
тільки в поганих погодних умовах. Діють правила 
дорожнього руху для конкретної країни.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• F 800 GT
• F 800 R
• F 650 GS
• F 700 GS
• F 800 GS
• F 800 GS Adventure

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ ASC 
(СИСТЕМОЮ АВТОМАТИЧНОЇ 
СТАБІЛІЗАЦІЇ) З МОЖЛИВІСТЮ 
ВИМКНЕННЯ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• F 800 GT
Недоступний для моделей
0B03, 0B13

Контролює та оптимізує коробку 
передач, а також запобігає 
пробуксовуванню заднього колеса - 
наприклад, на мокрій поверхні.

ЗАДНІЙ БРИЗКОВИК 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• F 800 GT
• F 800 R
Недоступний для моделей
0217, 0227

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків 
країн. Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

Система охоронної сигналізації 
реагує на зміни положення та вібрації 
звуковими та світловими сигналами. 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ ЗМЕНШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ 
(35 КВТ/48 К.С.) (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступне для:
• F 800 GT

МОДЕЛІ F-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
БЕЗПЕКА / ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕХНІКА
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МОДЕЛІ 
K-СЕРІЇ

441

ДЕТАЛІ HP 442 

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ 445 

ДИЗАЙН 451

Аксесуари для наступних мотоциклів:
• K 1200 R
Моделі 0584, 0594

• K 1200 R Sport
Моделі 0585, 0595

• K 1200 S
Моделі 0581, 0591

• K 1200 GT
Моделі 0587, 0597

• K 1300 R
Моделі 0518, 0519

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ 453 

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ 456 

БЕЗПЕКА 458

• K 1300 S
Моделі 0508, 0509

• K 1300 GT
Моделі 0538, 0539

• K 1600 GT
Моделі 0601, 0611

• K 1600 GTL
Моделі 0602, 0612

• K 1600 GTL Exclusive 
Моделі 0603, 0613
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ДЕТАЛІ HP

Витончений високоякісний титановий  Slip-On глушник з карбоновою 
торцевою кришкою і теплозахисним екраном забезпечує потужний гуркіт. 
Прибл. на 1,5 кг легший за стандартний глушник.

Безкомпромісна якість: подвійний Slip-On глушник з титану зі сполучними 
трубами та кронштейнами з нержавіючої сталі, і наконечниками з карбону. 
Має по три вихлопні патрубки з кожного боку, завдяки яким ваш BMW K 
1600 GT отримає неймовірно породистий звук, який перетворить кожну 
поїздку на подію.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP

1  Доступний для:
• K 1300 R
• K 1300 S

2  Доступний для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

1 Спортивний глушник HP 2 Спортивний глушник HP

Карбоновий теплозахисний екран HP встановлюється між 
глушником і випускним колектором, він є легшою та 
більш стильною альтернативою стандартній алюмінієвій 
деталі.

КАРБОНОВИЙ ТЕПЛОЗАХИСНИЙ ЕКРАН HP 

Доступний для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R
• K 1300 S

КАРБОНОВИЙ КОРПУС ПОВІТРОЗАБІРНИКА 

Доступний для:
• K 1200 R
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Підніжки HP для моделей K 1200 додають практичність і стиль. Безліч опцій 
регулювання дозволяють водіям створювати ергономічні налаштування, які 
їм підходять. Відповідні пасажирські підніжки HP входять до комплекту.

Підніжки HP для моделей K 1300 трохи відрізняються від інших варіантів, 
але пропонують порівняну функціональність. Підніжки HP для пасажирів 
замовляються окремо.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ПІДНІЖКИ HP 

1  Доступні для:
• K 1300 R

2  Доступні для:
• K 1300 R
• K 1300 S

1 Підніжки HP 2 Пасажирські підніжки HP 

КАРБОНОВИЙ СПОЙЛЕР ДВИГУНА HP 

Доступний для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

КОВАНІ КОЛЕСА HP 

Доступні для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

Завдяки використанню технології 
полегшеної конструкції ковані диски HP 
прибл. на 1,1 кг легші (для комплекту), 
ніж стандартні колеса. Зменшення 
непідресореної і обертальної маси 
покращує керованість і якість підвіски.

МОДЕЛІ K-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
ДЕТАЛІ HP
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Всепогодна панель приладів HP поєднує в собі 
класичний дисплей BMW з безліччю функцій, 
натхнених гоночними треками - ще одна мрія  всіх 
любителів мотоспорту.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ HP 

Доступна для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

Асистент перемикання передач дозволяє перемикати 
передачі без відпускання дросельної заслінки або без 
використання зчеплення - як у професійних перегонах.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні,
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ HP 

Доступний для:
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

ЗНАЧОК HP

Доступний для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

Завдяки самоклеючому значку HP карбонові деталі HP 
можуть бути додатково кастомізовані за запитом. 
Срібний напис на чорному фоні розміру 22 х 9 мм.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

СПОРТИВНІ КОФРИ

Захищені від бризок спортивні кофри постачаються з 
водонепроникними внутрішніми сумками (по одній на кофр). 
Ємність регулюється від 15 до 25 л з кожного боку – достатньо 
місця для шолома у кожному кофрі.

Доступні для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

Ці внутрішні сумки ідеально підходять для системних 
кофрів, вони міцні та легкі. Зручні відділення для 
дрібних предметів і ручки для перенесення, які можна 
заховати, роблять їх незамінними супутниками у 
подорожах.

Внутрішні сумки для лівого та правого боку ідентичні.

ДУГИ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ СПОРТИВНИХ КОФРІВ 

Доступні для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ СИСТЕМНИХ КОФРІВ 

Доступна для:
• K 1200 GT
• K 1300 GT

Самоклеюча плівка захищає лакофарбове покриття.

ЗАХИСНА ПЛІВКА ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ СИСТЕМНИХ КОФРІВ 

Доступна для:
• K 1200 GT
• K 1300 GT

МОДЕЛІ K-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДЕТАЛІ HP / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ



446 

Захищає нижню частину кофрів від подряпин.

ЗАХИСТ ВІД УДАРІВ ДЛЯ СИСТЕМНИХ КОФРІВ 

Доступний для:
• K 1200 GT
• K 1300 GT

Відповідна внутрішня сумка для туристичного 
кофра організовує багаж, полегшує завантаження 
та розвантаження. Ручка для перенесення та 
плечовий ремінь полегшують доступ до сумки та її 
транспортування. Практичні деталі включають у 
себе зовнішню кишеню та тристоронню блискавку.

З ручками для перенесення та знімним плечовим 
ременем.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ 

Доступна для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL

Відповідна внутрішня сумка для ексклюзивного туристичного кофра 
організовує багаж, полегшує завантаження та розвантаження. Ручка 
для перенесення та плечовий ремінь полегшують доступ до сумки та 
її транспортування. Практичні деталі включають у себе тристоронню 
універсальну блискавку і зовнішню накладну кишеню з м'якої 
алькантари.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ЕКСКЛЮЗИВНИХ ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ 

Доступна для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

1  Внутрішня сумка для ексклюзивного
    туристичного кофра, ліва 

2  Внутрішня сумка для ексклюзивного 
    туристичного центрального кофра
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД УДАРІВ І ЗАХИСНА ПЛІВКА ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ КОФРІВ 

Доступна для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Захисна плівка для туристичних кофрів
(не показана)

Система захисту від ударів виконана з міцного пластику, 
захищає туристичний кофр спереду, знизу та з боків від 
подряпин і пошкоджень. Таким чином, дві відлиті деталі 
відмінно підходять для маневрування мотоцикла у вузьких 
місцях паркування або вузьких проїздах. Але навіть при 
транспортуванні вручну захист від ударів може витримати 
удар або два.

Самоклеюча та прозора плівка захищає верх і бічні частини 
кофрів, а також запобігає появі подряпин.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Водонепроникний центральний кофр з об'ємом 28 літрів 
забезпечує достатньо місця для шолома і вражає при 
щоденному використанні або в коротких поїздках. Він 
виготовлений зі зносостійкої пластикової суміші з 
подвійним корпусом. Його вага становить прибл. 5,5 кг. 

МАЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 28 Л 

Доступний для:
• K 1200 GT
• K 1300 GT

Відповідна внутрішня сумка для малого центрального 
кофра дозволяє організувати багаж, полегшує 
завантаження та розвантаження. Ручка для перенесення та 
плечовий ремінь полегшують доступ до сумки та її 
транспортування. Практичні деталі включають в себе 
тристоронню застібку блискаву.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ МАЛОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Доступна для:
• K 1200 GT
• K 1300 GT

МОДЕЛІ K-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, GLACIER SILVER METALLIC, 49 Л 

Доступний для:
• K 1600 GT

Туристичний центральний кофр, Dark Graphite Metallic 
(не показаний)

Водонепроникний туристичний центральний кофр з об'ємом 
49 літрів, вбудованої спинкою для пасажира, внутрішнім 
освітленням і велюрової підкладкою пропонує місце для двох 
шоломів. Два газові упори підтримують процес відкривання 
та підкреслюють враження від високої якості.

Додатковий стоп-сигнал для центрального кофра із 
сучасною світлодіодноютехнологією та білим прозорим 
склом ідеально поєднується з існуючим декором кришки 
центрального кофра.  Гальмування стає краще видимим, 
і це сприяє пасивній безпеці на дорозі.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДОДАТКОВИЙ СТОП-СИГНАЛ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА 

Доступний для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Відповідна внутрішня сумка для туристичного центрального 
кофра організовує багаж, полегшує завантаження та 
розвантаження. Ручка для перенесення та плечовий ремінь 
полегшують доступ до сумки та її транспортування. Практичні 
деталі включають дві зовнішні накладні кишені та кришку з 
широким отвором.

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Доступна для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL

449

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Практичне рішення для документів, 
канцелярських товарів або навіть 
ноутбука: зручний речовий відсік 
закріплений на кришці центрального 
кофра за допомогою чотирьох 
швидкоз'ємних кріпильних елементів 
і допомагає впорядкувати речі, 
забезпечуючи швидкий доступ до 
всього, що важливо для поїздки.

РЕЧОВИЙ ВІДСІК ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА

Доступний для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Водонепроникний центральний 
кофр легко встановлюється на 
багажну полицю і має достатньо 
місця всередині для розміщення 
двох шоломів.

ВЕЛИКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОФР, 
WHITE ALUMINIUM, 49 Л

Доступний для:
• K 1200 GT
• K 1300 GT

ВНУТРІШНЯ СУМКА ДЛЯ ВЕЛИКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОФРА, 49 Л

Доступна для:
• K 1200 GT
• K 1300 GT

Ці внутрішні сумки органічно 
вписуються у загальний дизайн 
байка і відрізняються міцністю та 
легкістю. Зручні відділення для 
дрібних предметів і ручки для 
перенесення, які можна заховати, 
роблять їх незамінними 
супутниками у подорожах.

СУМКА НА БАК

Сумка на бак з водонепроникним 
основним відділенням, кишенею для 
мапи та місткістю 13-20 л. Міцна 
конструкція та матеріали гарантують, 
що все залишиться на місці, навіть 
коли мотоцикл буде рухатись з 
високою швидкістю.

Не може використовуватися разом зі встановленим 
BMW Motorrad Navigator.

Доступна для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

СУМКА НА БАК

Сумка на бак з водонепроникним 
основним відділенням, розроблена 
з урахуванням ергономічних 
налаштувань для водіїв спортивних 
мотоциклів. Ємність збільшується з 
13 до 20 л за допомогою всебічної 
блискавки.

Доступна для:
• K 1200 GT
• K 1300 GT

ВЕЛИКА СУМКА НА БАК 

Доступна для:
• K 1200 S
• K 1300 S

Сумка на бак з водонепроникним 
основним відділенням, кишенею для 
мапи та місткістю 13-20 л. Міцна 
конструкція та матеріали гарантують, 
що все залишиться на місці, навіть 
коли мотоцикл буде рухатись з 
високою швидкістю.

Не може використовуватися разом зі встановленим 
BMW Motorrad Navigator.

МОДЕЛІ K-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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Сумка на бак з водонепроникним 
основним відділенням і невеликою 
кишенею для мапи підходить для 
різних моделей BMW Motorrad. 
Ємність збільшується з 10 до 12 л 
(прибл.). Може поєднуватися з 
системами BMW Motorrad Navigator.

УНІВЕРСАЛЬНА СУМКА НА БАК

Доступна для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

СУМКА НА БАК

Ця сумка на бак має велике водо-
непроникне основне відділення 
(прибл. 12 л) і кишеню (з вікном) для 
дрібних предметів. Вона підходить 
для різних моделей BMW Motorrad і 
може поєднуватися з системами BMW 
Motorrad Navigator.

Доступна для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

СУМКА НА БАК

Доступна для:
• K 1600 GT

Водонепроникний основний відсік 
сумки на бак з можливістю збільшення 
з 10 до 12 л має невелике прозоре 
вікно з тримачем для мобільних 
телефонів. Також сумка має дві 
зовнішні кишені та одну внутрішню 
кишеню для надійного зберігання 
дрібних предметів. З ручкою для 
перенесення і знімним плечовим 
ременем.

Інформацію про обмеження швидкості та 
навантаження див. в інструкції.

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ 

Доступна для:
• K 1200 S
• K 1300 S

Багажна полиця 
(не показана) 
доступна для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ДИЗАЙН

СВІТЛОДІОДНИЙ ЗАДНІЙ ЛІХТАР

Вишуканий задній ліхтар з ультрасучасною світлодіодною 
технологією у стилі блоку запобіжників з технічним 
чарами. Практично не маючи зношування, він підвищує 
безпеку дорожнього руху.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Доступний для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

Яскравий приклад: красиво оформлені світлодіодні білі 
покажчики повороту переконують своїм тонким дизайном 
і сучасними технологіями освітлення. Вони реагують 
набагато швидше, ніж лампи розжарювання, і практично 
не зношуються. Це забезпечує явну перевагу у безпеці 
дорожнього руху.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн.
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ

Доступні для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

КОВАНІ КОЛЕСА OPTION 719  

ост пні л :
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Високоякісне коване колесо Classic з ексклюзивної програми Option 719 
являє собою елегантний двоколірний дизайн із всебічним фрезеруванням. 
Спеціальна обробка поверхні з деталізованими контурами фрезерування та 
дизайн з дев'ятьма спицями надають туристичним байкам м'який і особливо 
цінний зовнішній вигляд.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

1  Коване колесо Option 719 Classic, переднє 2  Коване колесо Option 719 Classic, заднє

МОДЕЛІ K-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ / ДИЗАЙН 
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1 Хромоване оздоблення 
   вітрового скла

2 Хромовані кришки 
   розширювальних бачків

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ 

1 - 5 Доступні для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

6 Доступний для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL

Ви самі вибираєте зовнішній вигляд: ці елегантні високоякісні хромовані 
деталі можна комбінувати на свій розсуд, надаючи вашому BMW K 1600 GT 
або GTL унікальний стиль.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

3 Хромовані смуги для кофрів

4 Хромована накладка шланга 
   охолоджувальної рідини

5 Хромоване оздоблення кришки
   туристичного кофра
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

Тоноване вітрове скло надає байку 
спортивний вигляд. Конструкція та 
розмір ідентичні відповідним 
параметрам прозорого вітрового 
скла.

ТОНОВАНЕ ВІТРОВЕ СКЛО

Доступне для:
• K 1200 S
• K 1300 S

Забезпечуючи водієві ще кращий 
захист від вітру та дощу, велике 
вітрове скло ідеально підходить 
для тривалих поїздок.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ВЕЛИКЕ ВІТРОВЕ СКЛО 

Доступне для:
• K 1200 GT
• K 1300 GT

НИЗЬКЕ ВІТРОВЕ СКЛО

Доступне для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Низьке вітрове скло надає байку 
спортивний вигляд і забезпечує 
хороший захист від вітру і негоди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМФОРТНЕ ВІТРОВЕ СКЛО 

Доступне для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Стійке до подряпин комфортне 
вітрове скло є вищим за стандартне 
вітрове скло. Воно забезпечує 
максимальний захист від вітру та 
негоди для водія та пасажира.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

СПОРТИВНЕ ВІТРОВЕ СКЛО, ТОНОВАНЕ 

Доступне для:
• K 1200 R
• K 1300 R

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

ВІТРОВЕ СКЛО GT 

Доступне для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Вітрове скло GT підкреслює динамічну 
зовнішність байка та пропонує хороший 
захист від вітру та негоди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

МОДЕЛІ K-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДИЗАЙН / ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

6 Хромований обтічник
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ЧОРНЕ СИДІННЯ
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Доступне для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

НИЗЬКЕ ЧОРНЕ СИДІННЯ

Доступне для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

КОМФОРТНЕ СИДІННЯ ПАСАЖИРА

Доступне для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1300 R

Підвищує комфорт пасажира і робить 
мотоцикл ще більш універсальним. 
Пасажирська зона значно ширша та 
більш м'яка, ніж у стандартного 
сидіння (водійська секція лишається 
незмінною).

Недоступне у поєднанні з карбоновою заглушкою 
сидіння HP.

ЦІЛІСНЕ СИДІННЯ 

Доступне для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL

Більш широке цілісне сидіння з 
декоративною строчкою має щедру 
набивку та забезпечує чудовий 
комфорт як для водія, так і для 
пасажира під час подорожі. Доступні 
три варіанти сидіння за висотою - 
750, 780 і 810 мм - також можуть 
бути з підігрівом.

Низьке цілісне сидіння 
(не показане)

РЕГУЛЬОВАНЕ ЗА ВИСОТОЮ 
СИДІННЯ ВОДІЯ, НИЗЬКЕ 

Доступне для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL

Низьке сидіння водія чорного 
кольору полегшує посадку та 
висадку, а також покращує доступ 
до землі. Таким чином, мотоцикл 
легше контролювати. Сидіння має 
двоступінчасте регулювання за 
висотою, а менша довжина за 
внутрішнім швом забезпечує водієві 
високий рівень комфорту навіть у 
далеких поїздках.

ПІДЛОКІТНИКИ ДЛЯ ПАСАЖИРА

Доступні для:
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

М'які підлокітники для пасажира 
забезпечують комфорт під час 
поїздки, їх легко скласти для 
комфортної посадки на байк. 

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

НИЗЬКЕ СИДІННЯ ВОДІЯ  
(НЕ ПОКАЗАНЕ)

Доступні для:
• K 1200 GT
• K 1300 GT

Доступні у сірому та чорному 
кольорах і з опціональним 
підігрівом.

СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ

Доступне для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Безпечне паркування після заходу 
сонця: світлодіодне підсвічування в 
нижній частині освітлює зону під 
байком і полегшує пошук відповідного 
місця для стоянки в темряві. Крім того, 
злізати з байка те керувати підніжками 
тепер ще безпечніше. Навіть невеликі 
предмети, такі як ключі або монети, 
легше знайти.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків 
країн. Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. K48: доступне 
тільки в поєднанні з опцією 417 (центральний 
замок).

Зберігайте руки настільки теплими, 
наскільки вам буде комфортно, разом 
із ручками з підігрівом.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З ПІДІГРІВОМ 

Доступні для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1200 GT
• K 1300 R
• K 1300 S
• K 1300 GT

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ КРУЇЗ-
КОНТРОЛЕМ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Електронний круїз-контроль можна 
активувати на швидкості від 30 км/
год. Він підтримує постійну швидкість 
руху та дозволяє насолоджуватися 
довшими відрізками автомагістралі у 
розслабленому стилі. Функцію можна 
вимкнути за допомогою гальмування, 
а обрана швидкість автоматично 
приймається після натискання кнопки 
Resume.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

КОМФОРТНІ ПІДНІЖКИ, MAGNESIUM 
MATT, ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ
(НЕ ПОКАЗАНІ)

Доступні для:
K 1600 GT 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ HSC (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Система допомоги при старті на 
схилі (HSC) може бути дооснащена 
за допомогою коду активації. 

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

МОДЕЛІ K-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (З 4-КНОПКОВИМ КРІПЛЕННЯМ)

Доступний для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1200 GT
• K 1300 R
• K 1300 S
• K 1300 GT

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить планування маршруту максимально 
простим. Система з флеш-пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає правильні 
вказівки, а водонепроникний дисплей завжди гарно видно навіть під прямими сонячними 
променями. Екран з високою роздільною здатністю надає всю необхідну інформацію і 
гарантує, що ви зможете побачити повну картину, необхідну в будь-якій ситуації. Численні 
додаткові функції роблять планування та подорожі захоплюючими. Плануйте свої 
маршрути відповідно до ваших особистих переваг і отримуйте задоволення від водіння 
звивистими та тихими шляхами. У невідомій місцевості опція "Round Trip" є хорошим 
вибором, оскільки вона точно направить водія в кінці поїздки назад до початкової точки. 
З'єднання Bluetooth з комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий застосунок 
Smartphone Link забезпечують мультимедіа на ходу: навігаційні оголошення, телефонні 
дзвінки та потокова передача музики, а також отримання прогнозів погоди або інформації 
про затори – запросто. Робота здійснюється через стійкий тримач з кріпленням; також 
можна точно здійснювати керуваня в рукавичках за допомогою 4 кнопок. Вибирайте 
попередньо встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в курсі останніх подій 
завдяки безкоштовному довічному оновленню мап.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних систем BMW Motorrad. Зверніть увагу на відмінності у версіях 
для ринків країн. 

НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI 

Доступний для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Не тільки любителі поїздок мають великий вибір 
разом з Navigator VI. Система робить планування 
маршруту максимально простим і пропонує безліч 
додаткових функцій, які роблять кожну поїздку 
захоплюючою. Водонепроникний 5-дюймовий 
сенсорний екран легко читається навіть під прямими 
сонячними променями та гарантує, що ви зможете 
побачити повну картину, необхідну у будь-якій 
ситуації.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Тільки в поєднанні з додатковим обладнанням: підготовка до навігації.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD 

Доступний для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1200 GT
• K 1300 R
• K 1300 S
• K 1300 GT

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує безпечне та захищене 
місце для вашого смартфона. Це означає, що такі корисні функції, як навігаційна 
інформація та онлайн-інформація, також можуть використовуватися під час 
руху. Завдяки зручній функції заряджання, ваш смартфон також завжди готовий 
до роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Аудіосистема з функцією радіо має інтерфейси для MP3-плеєра, iPod і USB-
накопичувача. Керування здійснюється за допомогою мультиконтролера на 
кермі або на панелі керування радіо. Станція, поточна музична доріжка або 
обрана гучність відображаються на інформаційному екрані.

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.

МОДЕЛІ K-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ
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ДУГА ЗАХИСТУ ДВИГУНА 

Доступна для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL

Міцна двокомпонентна дуга захисту 
двигуна виготовлена з нержавіючої 
сталі з матовою обробкою шротом. 
Вона захищає корпус двигуна від 
серйозних ударів та ідеально 
поєднується з дизайном мотоцикла.

БЕЗПЕКА

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДНІЖКА

Доступна для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1300 R
• K 1300 S

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ ДЛЯ 
ДОДАТКОВИХ СВІТЛОДІОДНИХ 
ФАР (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

СИСТЕМА ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 
З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ 
(НЕ ПОКАЗАНА)

Доступна для:
• K 1200 R
• K 1200 R Sport
• K 1200 S
• K 1200 GT
• K 1300 R
• K 1300 S
• K 1300 GT

Система охоронної сигналізації 
реагує на зміни положення та 
вібрації звуковими та світловими 
сигналами. Завдяки цьому перехожі 
швидко отримують попередження. 
Охоронна система активується 
пультом дистанційного керування.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків 
країн. Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad. 

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КОНТРОЛЕМ ТИСКУ В ШИНАХ
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL
• K 1600 GTL Exclusive

Контроль тиску в шинах (TPC) з усіма 
функціями може бути довстановлено 
шляхом додавання блоку керування. 
TPC надає достовірну інформацію про 
поточний тиск у шинах і попереджає 
водія про втрату тиску на ранній 
стадії. Відповідні повідомлення та 
інструкції надаються бортовим 
комп'ютером на кокпіті.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ ASC 
(СИСТЕМОЮ АВТОМАТИЧНОЇ 
СТАБІЛІЗАЦІЇ) З МОЖЛИВІСТЮ 
ВИМКНЕННЯ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• K 1200 S
• K 1300 GT

ОЗДОБЛЕННЯ, BLACK STORM 
METALLIC MATT (НЕ ПОКАЗАНЕ)

Доступне для:
• K 1600 GT

КОД АКТИВАЦІЇ ДЛЯ DTC 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• K 1600 GT
• K 1600 GTL

DTC (система курсової стійкості) 
забезпечує більшу стійкість при русі та 
контролює прослизання колеса навіть 
при нахилі у поворотах, щоб запобігти 
пробуксовуванню заднього колеса. 
Залежно від режиму руху DTC допускає 
більше або менше ковзання і, таким 
чином, гарантує максимальну безпеку 
та динаміку руху на різних маршрутах.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

МОДЕЛІ K-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
БЕЗПЕКА 
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МОДЕЛІ 
S-СЕРІЇ

461

ДЕТАЛІ HP 462

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ 473

ДИЗАЙН 474

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ 476

НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ 478

БЕЗПЕКА 479

Аксесуари для наступних мотоциклів:
• S 1000 R
Моделі 0D02, 0D12

• S 1000 RR
Моделі 0507, 0517, 0524, 0534, 
0D10, 0D21, 0D50, 0D60

• HP 4
Моделі 0D01, 0D11
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Спортивний глушник HP повністю виготовлений з титану, а його чудовий звук 
додає у кожну поїздку спортивні відчуття. Завдяки легкій титановій 
конструкції, торцевій кришці та великому карбоновому теплозахисному 
екрану, він важить менше, ніж стандартний глушник.

СПОРТИВНИЙ ГЛУШНИК HP 

1 і 4 Доступні для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D10, 0D21

2 Доступний для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D50, 0D60

3  Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Тільки моделей 0507, 0517, 0524, 0534

Спортивний глушник HP, сріблястий  
(не показаний) доступний для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D50, 0D60

3 Спортивний глушник HP

2 Спортивний глушник HP, чорний 1 Спортивний глушник HP

4 Титанова вихлопна система HP

ДЕТАЛІ HP

МОДЕЛІ S-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
ДЕТАЛІ HP
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Титанова вихлопна система HP від Akrapovič з 
карбоновою торцевою кришкою покращує не тільки 
спортивний зовнішній вигляд, але й характеристики 
байка. Порівняно зі стандартною версією, вона 
пропонує значне зниження ваги та збільшення 
крутного моменту двигуна, особливо в діапазоні 
середніх швидкостей.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ТИТАНОВА ВИХЛОПНА СИСТЕМА HP 

Доступна для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0507, 0517, 0524, 0534

HP POWER KIT

ТИТАНОВА ВИХЛОПНА СИСТЕМА HP 

Доступна для:
• S 1000 R
Тільки для моделей 0D02, 0D12

Титанова вихлопна система HP від Akrapovič з карбоновою 
торцевою кришкою покращує не тільки спортивний 
зовнішній вигляд, але й характеристики байка. Порівняно 
зі стандартною версією, вона пропонує значне зниження 
ваги та збільшення крутного моменту двигуна, особливо в 
діапазоні середніх швидкостей. Це призводить до дуже 
чутливого відгуку дросельної заслінки у всіх режимах їзди.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

ПЕРЕДНІЙ ГЛУШНИК HP 

Доступний для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D50, 0D60

Титановий передній глушник HP забезпечує 
візуальне поліпшення і насичений звук. Він є 
ідеальним доповненням до високопродуктивної 
титанової вихлопної системи HP від Akrapovič і 
сприяє значному зниженню ваги.

Тільки в поєднанні зі спортивним глушником HP або чорним 
спортивним глушником.

Доступний для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D10, 0D21, 0D50, 0D60

Підходить для гоночного треку: HP Power Kit поєднує в 
собі титанову вихлопну систему зі спеціальним гоночним 
програмним забезпеченням для керування двигуном, 
оптимізовані та розширені режими їзди, а також DTC, 
Launch Control, функцію Anti-Wheelie та обмежувач 
швидкості для піт-лейн. Це означає, що байк важить 
майже на 5 кг менше, ніж зі стандартними деталями.

Тільки для гоночного треку (не сертифікований для доріг загального 
користування). Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.
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1 Складаний важіль зчеплення HP 2 Складаний важіль зчеплення HP 3 Важіль ручного гальма HP з  
дистанційним регулюванням

МОДЕЛІ S-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДЕТАЛІ HP

Доступний для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D10, 0D21, 0D50, 0D60

У поєднанні з титановою вихлопною системою HP значно знижує вагу та 
підвищує продуктивність мотоцикла. Ідеально підходить для гонщиків 
високого рівня та приватних гоночних команд.

Тільки для гоночного треку (не сертифікований для доріг загального користування). 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

HP POWER KIT

ФФрезеровані з ЧПК ручні важелі HP, виготовлені 
з корозійно-стійкого анодованого алюмінію,  
вражаюче підкреслюють спортивний характер 
мотоцикла.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

СКЛАДАНІ РУЧНІ ВАЖЕЛІ HP 

1 і 2 Доступні для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Недоступний для моделей 0D10,
0D21, 0D50, 0D60

3  Доступні для: 
• S 1000 RR
Тільки для моделей
0507, 0517, 0524, 0534

Складаний важіль зчеплення HP  
(не показаний) доступний для:
• S 1000 RR
• HP 4
Недоступний для моделей
0D10, 0D21, 0D50, 0D60

СКЛАДАНИЙ ВАЖІЛЬ РУЧНОГО ГАЛЬМА HP, ЧОРНИЙ

Доступний для:
• S 1000 RR
• HP 4
Недоступний для моделей 0D10, 0D21, 0D50, 0D60

Технології для гонок: ці важелі дозволяють
налаштовувати відстань від важеля до рукоятки керма. 
Коліщатком на лівій частині керма можна регулювати 
положення важеля гальма в залежності від балансу 
гальмівної системи. Складаний механізм зменшує 
ймовірність зламати важіль при падінні.

Важіль зчеплення HP, чорний  
(не показаний) доступний для:
• S 1000 RR
• HP 4
Недоступний для моделей
0D10, 0D21
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1 Система підніжок водія HP 2 Система підніжок водія HP, ліва 3 Система підніжок водія HP, права

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ВОДІЙСЬКІ ПІДНІЖКИ HP 

1  Доступна для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Недоступна для моделей
0D50, 0D60

2  Доступна для:
• S 1000 RR
Недоступна для моделей
0D10, 0D21, 0D50, 0D60

3  Доступна для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D10, 0D21

Система підніжок HP для водія має 
безліч варіантів регулювання та 
пропонує ергономічні якості, а 
також максимальну варіативність. 
Високоякісні фрезеровані деталі, 
виготовлені з анодованого 
алюмінію, можуть бути адаптовані 
до спортивного стилю їзди або 
різного зросту і, таким чином, 
забезпечують ще кращий контроль, 
наприклад, у нахиленому 
положенні.

НАТЯГУВАЧ ЛАНЦЮГА HP

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Натягувач ланцюга HP забезпечує 
високоточне регулювання натягу 
ланцюга та вирівнювання заднього 
колеса. Він надійно прикріплений до 
маятника, що полегшує монтаж 
заднього колеса. Точна шкала, 
приклеєна до маятника, гарантує 
високу точність зчитування.

ПАСАЖИРСЬКІ ПІДНІЖКИ HP 

1  Доступна для:
• S 1000 R
• S 1000 RR

2  Доступна для:
• S 1000 R

Підніжки HP для пасажирів виготовлені 
з анодованого алюмінієвого сплаву та 
надають байку більш спортивний 
зовнішній вигляд.

2 Пасажирська підніжка HP, чорна1 Пасажирська підніжка HP
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ПРОТЕКТОРИ ВІСІ HP 

Доступні для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Протектори HP для передньої вісі 
виготовлені зі зносостійкого 
пластика. Вони захищають передню 
вилку та маятник від подряпин у разі 
падіння або перекидання мотоцикла.

КРІПЛЕННЯ HP ДЛЯ 
МОНТАЖНОГО СТЕНДА 

Доступне для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Високоякісне кріплення HP для 
монтажного стенда виготовлене з 
високоміцного фрезерного 
алюмінію з ЧПК і дозволяє 
використовувати задній спортивний 
монтажний стенд. Існуючі ролики 
запобігають ковзанню монтажних 
стійок і, таким чином, захищають 
мотоцикл від можливих подряпин.

ПРОТЕКТОР ДВИГУНА HP 

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

ПРОТЕКТОРИ РУЧНИХ ВАЖЕЛІВ HP

Доступні для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Недоступні для моделей
0507, 0517, 0524, 0534

Завдяки своєму динамічному вигляду 
протектори ручних важелів також 
демонструють безкомпромісний 
спортивний характер на дорозі.

1
Тільки у поєднанні з важелем зчеплення HP.

2 Протектор двигуна HP, правий1 Протектор двигуна HP, лівий 

Протектор двигуна HP забезпечує 
покращений захист від пошкодження 
компонентів двигуна за допомогою 
змінних пластикових слайдерів.

K49: Недоступний у поєднанні з дугою захисту 
двигуна. Всі: Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

МОДЕЛІ S-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДЕТАЛІ HP

КАРБОНОВІ КРИЛА ТА КРІПЛЕННЯ HP 

Доступні для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4
Недоступні для моделей
0D50, 0D60

Карбонове крило HP захищає водія та 
мотоцикл - і підкреслює динаміку 
мотоцикла правильним спортивним 
виглядом.

1
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

2 Карбонове заднє крило HP 1 Карбонове переднє крило HP

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

КОВАНІ КОЛЕСА HP

Доступні для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Чорне анодоване коване колесо HP 
пропонує поліпшені характеристики 
керованості та підвіски завдяки своїй 
полегшеній конструкції..

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

КАРБОНОВЕ ОБЛИЦЮВАННЯ HP 
ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ПАНЕЛІ 

Доступне для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D10, 0D21,
0D50, 0D60

Високоякісне карбонове облицювання HP 
для верхньої панелі з лівого чи правого 
боку поєднує у собі елегантний 
зовнішній вигляд з досконалістю легкого 
та високотехнологічного матеріалу.
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ЗНАЧОК HPКАРБОНОВИЙ ЗАХИСТ ЛАНЦЮГА HP

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Доступний для:
• S 1000 RR
• HP 4
Недоступний для моделей 0D50, 0D60

Завдяки самоклеючому значку HP карбонові деталі HP 
можуть бути додатково кастомізовані за запитом.

МОДЕЛІ S-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДЕТАЛІ HP

Високоякісний карбоновий захист ланцюга HP поєднує 
в собі елегантний зовнішній вигляд з досконалістю 
легкого та високотехнологічного матеріалу.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad. 
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1 Карбоновий спойлер двигуна HP 2 Карбоновий спойлер двигуна HP, довгий

КАРБОНОВИЙ СПОЙЛЕР ДВИГУНА HP З ТЕПЛОЗАХИСНИМ ЕКРАНОМ  

КАРБОНОВА НАКЛАДКА НА БАК / КРИШКА ГОРЛОВИНИ HP 

Доступні для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

1  Доступний для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D10, 0D21

2  Доступний для:
• HP 4

КОЖУХ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА HP

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Недоступний для моделей 0507, 0517, 0524, 0534

Теплозахисний екран для 
спойлера двигуна 
(не показаний) доступний для:
• S 1000 R

Для одночасного встановлення спойлера 
двигуна та титанової вихлопної системи HP.

Теплозахисний екран для 
спойлера двигуна 
(не показаний) доступний для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D10, 
0D21, 0D50, 0D60

Повітряний фільтр забезпечує оптимальну подачу повітря, 
а карбоновий кожух HP надає йому відповідний вигляд, 
підкреслюючи спортивний дизайн.

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

Карбонова накладка HP на паливний бак з ударостійким і 
стійким до ультрафіолетового випромінювання покриттям 
є безпомилковим атрибутом спортивного вигляду.
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КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШОК HP ГАЛЬМІВНІ КОЛОДКИ HP

КАРБОНОВИЙ ЗАХИСТ ШЕСТЕРНІ HP 

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR

ГРІЛКИ ШИН HP 

Доступні для:
• S 1000 RR
• HP 4

Професійні грілки шин HP забезпечують 
швидке та рівномірне нагрівання шин і 
дисків для максимального зчеплення.

КАРБОНОВИЙ ВІТРОВИЙ ЩИТОК HP

Доступний для:
• S 1000 R

Високоякісний карбоновий вітровий 
щиток HP демонструє спортивність 
своїм зовнішнім виглядом. Він 
покритий стійким до ультрафіолету 
глянцевим лаком і тому є особливо 
стійким до ударів. Високоякісна 
карбонова конструкція також робить 
вітровий щиток дуже легким і, таким 
чином, зменшує загальну вагу 
мотоцикла.

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Коли дзеркала, покажчики повороту та 
тримач номерного знака зняті для 
гоночного треку, відповідні кріплення 
можна закрити комплектом заглушок 
HP. Він містить дві заглушки для 
дзеркал і покажчиків повороту 
спереду, а також ще одну заглушку  
для нижньої частини ззаду.

Доступні для:
• S 1000 RR

Гальмівні колодки HP вражають 
функціями, оптимізованими для 
гоночного треку. Без сертифікації 
для доріг загального користування.

Тільки для гоночного треку (не сертифіковані для 
доріг загального користування).

ВОДІЙСЬКЕ СИДІННЯ HP  

Доступне для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Сидіння водія HP було спеціально 
розроблено для використання на 
гоночному треку і, завдяки 
оптимізованому контуру і нековзній 
поверхні, забезпечує значно більшу 
підтримку при прискоренні, 
гальмуванні та в поворотах. Крім 
того, сидіння, яке піднімається у 
задній частині, пропонує вище на 
20 мм положення сидіння.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

НАБІР КАЛІБРУВАННЯ 

Доступний для:
• S 1000 RR
• HP 4
Недоступний для моделей 0524,
0534, 0D10, 0D21, 0D50, 0D60
Тільки для гоночного треку (не сертифікований 
для доріг загального користування).

Набір калібрування HP Race 3 
(не показаний) доступний для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D10, 0D21,
0D50, 0D60

Діагностичний кабель для набору 
калібрування HP Race 
(не показаний) доступний для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D50, 0D60

Дозволяє гонщикам регулювати безліч 
параметрів двигуна та налаштовувати 
продуктивність на гоночному треку.

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ HP

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4
Недоступний для моделей
0D10, 0D21, 0D50, 0D60

Перемикайте передачі як професіонал: 
асистент перемикання передач HP 
мінімізує час перемикання та дозволяє 
швидше підвищити передачу без 
відпускання дросельної заслінки або 
використання зчеплення.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad. 

ТЕЛЕМАТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ 
HP DATA LOGGER 

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Телематичний пристрій HP Data Logger 
постійно зберігає відповідні дані про 
поїздку, які потім можуть бути 
проаналізовані для поліпшення часу 
проходження кола.

КЛАПАН ГАЛЬМІВНОЇ РІДИНИ HP З 
АСИСТЕНТОМ  

Доступний для:
• S 1000 RR
• HP 4
Недоступний для моделей
0D10, 0D21

Асистент для клапана гальмівної 
рідини HP з вакуумним сильфоном, 
адаптером шланга та шлангом 
полегшує прокачування гальмівної 
системи за допомогою вакууму. Для 
цього стиснений сильфон і прозорий 
силіконовий шланг кріпляться до 
випускного клапану. Потім система 
прокачується за допомогою важеля 
гальма.

МОДЕЛІ S-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДЕТАЛІ HP
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КАРБОНОВА ПОПЕРЕЧНА БАЛКА HP (НЕ ПОКАЗАНА)

Карбоновий тримач HP 
доступний для:
• S 1000 R
Тільки в поєднанні з титановою 
вихлопною системою HP.

Карбоновий тримач HP 
доступний для:
• S 1000 RR
• HP 4
Not available for model codes
0D10, 0D21, 0D50, 0D60
Тільки в поєднанні з титановою вихлопною 
системою HP / HP Power Kit.

Карбоновий тримач HP 
доступний для:
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D10, 0D21

Тільки в поєднанні з титановою вихлопною 
системою HP, HP Power Kit або спортивним 
глушником HP.

Полегшений карбоновий тримач HP 
у гоночному стилі призначений для 
встановлення заднього глушника, 
коли система підніжок пасажира 
знята.
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Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ

СУМКА НА БАК БІЧНІ СУМКИ

Доступна для
• S 1000 R
• S 1000 RR
Недоступна для моделей 0507, 0517, 0524, 0534

Сумка на бак з водонепроникним основним відділенням і 
кріпленням для ременя вміщує 13 літрів і адаптована до 
геометрії бака.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

Доступні для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Недоступні для моделей 0507, 0517, 0524, 0534

Простір для зберігання бічних сумок з міцного поліестеру 
може бути збільшений з 10 до 16 літрів з кожного боку.

Інформацію про обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

СУМКА НА СИДІННЯ ПАСАЖИРА 

Доступна для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Недоступна для моделей 0507, 0517, 0524, 0534

2,5-літровий об'єм водонепроникної сумки для сидіння 
пасажира може бути збільшений до 5,5 літрів - саме той 
розмір, який підходить для одноденної поїздки.

Недоступна у поєднанні із заглушкою сидіння пасажира. Інформацію про 
обмеження швидкості та навантаження див. в інструкції.

ЗАДНЯ СУМКА, 25 – 32 Л 

Доступна для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Недоступна для моделей 0507, 0517, 0524, 0534

Міцна задня сумка об'ємом від 25 до 32 літрів з 
водонепроникним основним відділенням і 
водовідштовхувальними зовнішніми кишенями.

Недоступна у поєднанні з комфортним сидінням пасажира або 
заглушкою сидіння пасажира. Інформацію про обмеження швидкості 
та навантаження див. в інструкції.

МОДЕЛІ S-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ 
ДЕТАЛІ HP / ЗБЕРІГАННЯ БАГАЖУ
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• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

Елегантні світлодіодні покажчики повороту з білим 
склом встановлюють стандарти дизайну та 
функціональності.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків країн. 
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

СВІТЛОДІОДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТУ 

Доступні для:

СПОЙЛЕР ДВИГУНА З КОМПЛЕКТОМ КРІПЛЕНЬ 

Доступні для:
• S 1000 R

Спойлер двигуна (Light White) і 
кріплення для спойлера двигуна 
(не показані) доступні для:
• S 1000 R

Спойлер двигуна модернізує мотоцикл і підкреслює його динамічний характер.

1 і 2
Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

1  Спойлер двигуна, Racing Red 2  Спойлер двигуна, Black Storm 
    Metallic

3  Спойлер двигуна, Frozen Dark Blue  
Metallic

МОДЕЛІ S-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
ДИЗАЙН

ДИЗАЙН
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ЗАГЛУШКА СИДІННЯ ПАСАЖИРА 

Доступна для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Недоступна для моделей
0507, 0517, 0524, 0534

Недоступна у поєднанні із задньою сумкою 
або сумкою на сидіння пасажира.

Високоякісна заглушка для сидіння пасажира дозволяє швидко та легко 
перетворити подвійне сидіння на спортивний одномісний варіант.

Доступна у кольорах: 
Alpine White, Frozen Dark Blue Metallic, Granite Grey Metallic Matt, Light Grey 
Metallic, Racing Red, Sapphire Black Metallic, Thunder Grey Metallic And Black 
Storm Metallic. 

2 Заглушка сидіння пасажира, Racing Red1 Заглушка сидіння пасажира, Racing Red

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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СПОРТИВНЕ ВІТРОВЕ СКЛО, ТОНОВАНЕ

Доступне для:
• S 1000 R

Спортивне вітрове скло підкреслює 
динамічний зовнішній вигляд 
мотоцикла і пропонує відмінний 
захист від вітру та дощу.

Зверніть увагу на відмінності у версіях для ринків 
країн. Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в офіційному 
представництві BMW Motorrad.

ВИСОКЕ ВІТРОВЕ СКЛО 

Доступне для:
• S 1000 RR
Недоступне для моделей
0507, 0517, 0524, 0534

ВИСОКЕ ВІТРОВЕ СКЛО, ТОНОВАНЕ

1  Доступне для:
• S 1000 RR
Недоступне для моделей
0507, 0517, 0524, 0534

2  Доступне для:
• S 1000 RR
• HP 4
Тільки для моделей 0507, 0517,
0524, 0534, 0D01, 0D11

Високе вітрове скло у типовій 
гоночній формі купола помітно 
зменшує тиск вітру з верхньої 
частини тіла на більш високих 
швидкостях і підвищує комфорт.

Високе тоноване вітрове скло у 
типовій гоночній формі купола 
помітно зменшує тиск вітру з 
верхньої частини тіла на більш 
високих швидкостях і підвищує 
комфорт.

Тоноване вітрове скло підкреслює 
спортивний вигляд мотоцикла. 
Спеціальне покриття також постійно 
запобігає появі подряпин.

2 Тоноване вітрове скло

2 Високе вітрове скло, тоноване

1 Тоноване вітрове скло

1 Високе вітрове скло, тоноване

ТОНОВАНЕ ВІТРОВЕ СКЛО 

1  Доступне для:
• S 1000 RR
Недоступне для моделей
0507, 0517, 0524, 0534

2  Доступне для:
• S 1000 RR
• HP 4
Тільки для моделей 0524,
0534, 0D01, 0D11

ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ
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КОМФОРТНЕ СИДІННЯ ТА КОМФОРТНЕ ПАСАЖИРСЬКЕ СИДІННЯ

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
КРУЇЗ-КОНТРОЛЕМ 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D02,
0D12, 0D10, 0D21

АСИСТЕНТ ПЕРЕМИКАННЯ 
ПЕРЕДАЧ PRO  
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Недоступний для моделей
0507, 0517, 0524, 0534

Асистент перемикання передач Pro 
дозволяє підвіщувати та понижувати 
передачу практично у всіх 
діапазонах навантаження та частоти 
обертання двигуна без керування 
зчепленням. Таким чином, асистент 
забезпечує помітно скорочений час 
перемикання, звільнює руку від 
зчеплення, що означає більше 
комфорту, динаміки та задоволення 
від їзди.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Електронний круїз-контроль можна 
активувати на швидкості від 30 км/
год. Він підтримує постійну швидкість 
руху та дозволяє насолоджуватися 
довшими відрізками автомагістралі у 
розслабленому стилі. Функцію можна 
вимкнути за допомогою гальмування, 
а обрана швидкість автоматично 
приймається після натискання кнопки 
Resume.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
РЕЖИМАМИ РУХУ PRO 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• S 1000 RR
Недоступний для моделей
0507, 0517, 0524, 0534

Режими руху Pro можуть бути 
дооснащені за допомогою коду 
активації. Таким чином, водії без 
режимів руху Pro не повинні 
обходитися без сучасних засобів 
безпеки. Режими руху Pro, включно 
з системою курсової стійкості (DTC) 
або режими руху Pro, включно з 
системою ABS Pro, адаптованою для 
проходження поворотів, можуть 
бути дооснащені.

Встановлення та/або підключення в 
спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad.

Доступне для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4
Недоступне для моделей
0507, 0517

2
Недоступне у поєднанні із задньою 
сумкою.

Комфортне сидіння з його додатковим 
набиванням і збільшеною на 35 мм до 
850 мм висотою пропонує помітні 
переваги у комфорті, а також ще 
більше безтурботних кілометрів для 
водія. Три кольори (чорний, червоний і 
білий) також покращують зовнішній 
вигляд мотоцикла.

2 Комфортне заднє сидіння1 Комфортне сидіння

РУЧКИ ТА ПЕРЕМИКАЧІ З ПІДІГРІВОМ 
(НЕ ПОКАЗАНІ)

Ручки з підігрівом
доступні для:
• S 1000 RR
• HP 4
Тільки для моделей 0524,
0534, 0D01, 0D11

Ручки з підігівом для мотоциклів з або  
без круїз-контролю, доступні для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Недоступні для моделей
0507, 0517, 0524, 0534

Зберігайте руки настільки теплими, 
наскільки вам буде комфортно, разом 
із ручками з підігрівом..

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

МОДЕЛІ S-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
ЕРГОНОМІКА ТА КОМФОРТ

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.
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НАВІГАЦІЯ ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

BMW MOTORRAD NAVIGATOR VI (З 4-КНОПКОВИМ КРІПЛЕННЯМ) 

Доступний для:
• S 1000 R

Міцний тримач для смартфона BMW Motorrad забезпечує 
безпечне та захищене місце для вашого смартфона. Це 
означає, що такі корисні функції, як навігаційна 
інформація та онлайн-інформація, також можуть 
використовуватися під час руху. Завдяки зручній функції 
заряджання, ваш смартфон також завжди готовий до 
роботи під час тривалих подорожей на мотоциклі.

Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

Тримач навігаційного пристрою BMW Motorrad встановлюється на затискному 
блоці керма в полі зору водія.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій майстерні, 
в ідеалі – в офіційному представництві BMW Motorrad.

Багатофункціональний BMW Motorrad Navigator робить 
планування маршруту максимально простим. Система з флеш-
пам'яттю 16 ГБ і 5" сенсорним екраном завжди дає правильні 
вказівки, а водонепроникний дисплей завжди гарно видно навіть 
під прямими сонячними променями. Екран з високою роздільною 
здатністю надає всю необхідну інформацію і гарантує, що ви 
зможете побачити повну картину, необхідну в будь-якій ситуації. 
Численні додаткові функції роблять планування та подорожі 
захоплюючими. Плануйте свої маршрути відповідно до ваших 
особистих переваг і отримуйте задоволення від водіння 
звивистими та тихими шляхами. У невідомій місцевості опція 
"Round Trip" є хорошим вибором, оскільки вона точно направить 
водія в кінці поїздки назад до початкової точки. З'єднання 
Bluetooth з комунікаційною системою BMW Motorrad і додатковий 
застосунок Smartphone Link забезпечують мультимедіа на ходу: 
навігаційні оголошення, телефонні дзвінки та потокова передача 
музики, а також отримання прогнозів погоди або інформації про 
затори – запросто. Робота здійснюється через стійкий тримач з 
кріпленням; також можна точно здійснювати керуваня в 
рукавичках за допомогою 4 кнопок. Вибирайте попередньо 
встановлені картографічні дані, і ви завжди будете в курсі 
останніх подій завдяки безкоштовному довічному оновленню 
мап.

Зверніть увагу на специфікації для різних країн.  
Тільки в поєднанні з кронштейном для навігаційних пристроїв BMW Motorrad.

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА BMW MOTORRAD 

Доступний для:
• S 1000 R

КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ BMW MOTORRAD 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• S 1000 R

479

Оригінальне обладнання BMW Motorrad можна придбати в офіційному представництві BMW Motorrad.

БЕЗПЕКА

У разі несанкціонованого 
переміщення або сильного удару, 
система видає звукові та світлові 
сигнали за допомогою сирени й 
аварійної сигналізації.  

Зверніть увагу на відмінності у версіях для 
ринків країн. Встановлення та/або підключення 
в спеціалізованій майстерні, в ідеалі – в 
офіційному представництві BMW Motorrad

DTC (система курсової стійкості) 
забезпечує більшу стійкість при русі та 
контролює прослизання колеса навіть 
при нахилі у поворотах, щоб запобігти 
пробуксовуванню заднього колеса. 
Залежно від режиму руху DTC допускає 
більше або менше ковзання і, таким 
чином, гарантує максимальну безпеку 
та динаміку руху на різних маршрутах.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Система BMW Motorrad ABS Pro 
доступна у всіх режимах руху, а також 
регулює керування ABS під кутом 
нахилу мотоцикла. Система ідеально 
адаптована до обраного режиму руху 
та забезпечує оптимальне гальмування 
навіть у поворотах. Мотоцикл не 
вирівнюється та залишається на курсі.

Встановлення та/або підключення в спеціалізованій 
майстерні, в ідеалі – в офіційному представництві 
BMW Motorrad.

Акумулятор підвищеної ємності 
(12 В / 10 А·год) з необслуговуваною 
технологією AGM має значно більш 
тривалий термін служби, ніж звичайні 
свинцево-кислотні акумулятори.

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ОХОРОННОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• S 1000 RR
• HP 4
Недоступний для моделей
0D10, 0D21, 0D50, 0D60

КОД АКТИВАЦІЇ ДЛЯ DTC 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
Тільки для моделей 0D02,
0D12, 0D10, 0D21

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ 
СИСТЕМОЮ ABS PRO (НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4
Тільки для моделей 0D02, 0D12,
0D10, 0D21, 0D01, 0D11

АКУМУЛЯТОР ПІДВИЩЕНОЇ 
ЄМНОСТІ (12 В/10 A·ГОД) 
(НЕ ПОКАЗАНИЙ)

Доступний для:
• S 1000 R
• S 1000 RR
• HP 4

МОДЕЛІ S-СЕРІЇ: ПОПЕРЕДНІ МОДЕЛІ
НАВІГАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ / БЕЗПЕКА



ЗВ'ЯЖІТЬ СВІЙ БАЙК З 
НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ: 
КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА 
FIT-FOR-ALL
Спілкуйтеся один з одним, слухайте музику та завжди дотрумуйтеся маршруту. 
З комунікаційною системою BMW Motorrad Fit-for-All все дійде до ваших вух і 
буде завжди повністю під контролем за допомогою інтуїтивно зрозумілого 
3-кнопкового контролера. Вам сподобається вражаюча якість звуку, а завдяки
тонкій конструкції її можна легко інтегрувати практично в будь-який шолом.
Дізнайтеся більше на bmw-motorrad.com/fit-for-all



Можливі зміни в дизайні й оснащенні. Можуть бути помилки. Ілюстрації 
транспортних засобів можуть містити невказане додаткове обладнання. © 
BMW Motorrad, EX-VB-1, Мюнхен, Німеччина. Не може бути відтворено 
повністю або частково без письмового дозволу BMW AG, Мюнхен. 
Надруковано на 100% відбіленому папері, без вмісту хлору.
Надруковано у Німеччині, 01/2020.  
0 11 999 006 20 1 2020

bmw-motorrad.com


	Оригінальні аксесуари BMW Motorrad 
	Зміст
	40 років аксесуарам GS
	Сучасні моделі
	Heritage
	Сімейство моделей R nineT

	Sport
	S 1000 RR
	R 1250 RS

	Urban Mobility
	C 400 X
	C 400 GT
	C 650 GT
	C 650 Sport
	C evolution

	Tour
	R 1250 RT
	K 1600 GT
	K 1600 GTL
	K 1600 B
	K 1600 GA

	Roadster
	G 310 R
	F 900 R
	S 1000 R
	R 1250 R

	Adventure
	G 310 GS
	F 750 GS
	F 850 GS
	F 850 GS Adventure
	F 900 XR
	S 1000 XR
	R 1250 GS
	R 1250 GS Adventure


	Універсальні аксесуари
	Попередні моделі
	Моделі C-серії
	Моделі G-серії
	Моделі R-серії, з водяним охолодженням
	Моделі R-серії, з повітряним охолодженням
	Моделі R-серії, R nineT
	Моделі F-серії
	Моделі K-серії
	Моделі S-серії




