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Zuid-Afnka is een
land iiisbeu;iging en
BMlA/ ten motormerl
in beweging.
Zuid-Afrika is een
land dat na het
afschaffen varv de
'apartheid bezig is
aan een sterke
opmars, BM4A/ doet-
dat ook na het
afschaffen uan de
joxerplicht'

- BMW K1600 GT(L)

f A.

SCAN ME!
Zo klinkt en rijdt ie!



BMW laat duidelijk zie
dat hier een zescilinder
achter schuil gaat.

Een strak dashböl
ben beide, maar de GTL
standaard ook audio. u

Na de liggende viercilin-
ders (1983), de herin-

trede van de eencilinders
(1994) en de 55 graden voor-
over gekantelde staande
viercilinders (2005) verschijnt
er voor het eerst sinds ruim
30 jaar weer een zescilinder
lijnmotor op de motormarkt
Zuid-Afrika doet het goed,
BMW ook. Vorig jaar heeft
Zuid-Afrika met succes het
WK voetbal georganiseerd
en heeft BMW voor het eerst
de meeste motoren verkocht
in Nederland. Sterker: waren
ze het enige motormerk dat
in 2010 meer verkocht da n in
2009. De overeenkomst tus-
sen beide? De successen
werden niet verwacht. Maar
dat was niet de reden waar-
om de introductie van de K
1600 GT en GTL in Zuid-

Afrika plaatsvond, maar juist
omdat je hier kunt rekenen
op het meest fantastische en
betrouwbare weer. En de
wegen, die zijn bijna per-
fect.

Nieuw
Waar fabrikanten bij de
voorstelling van een opge-
frist model maar al te graag
protsen met PR-praat als
'geheel nieuw', kun je in het
geval van de K 1600 oprecht
zeggen dat hij écht helemaal
nieuw is. Het is geen K 1300
blok met twee cilinders er-
bij, maar echt een nieuw
blok met wel dezelfde cilin-
derhoek van 55 graden. Wel
pure PR-praat is dat dit de
lichtste (102 kilo) en smalste
(555 mm) zescilinder lijnmo-
tor boven de 1000cc is die

ooit in serie werd gemaakt.
Amehoela. De enige andere,
zover mijn -toegegeven: nu
al licht aftakelende - brein
weet op te rakelen, zescilin-
der boven de 1000cc, was
de Kawasaki 2 1300 uit 1979.
En als je dat blok niet lichter
en smaller weet te maken...
Nee, dan moet BMW met
andere zaken komen om te
imponeren. Gelukkig kwa-
men ze daarmee.

Uitgebreid
Geen verrassing: beide K
1600's zitten standaard vol
opties. Om wat te noemen:
ABS is standaard, net zoals
de elektrisch verstelbare
ruit. Ook de zijkoffers zijn
(uiteraard) standaard.Te be-
stellen extra's zijn zaken als
traction control, ESA (Elek-

grijpelijk te bedienen
knoppenwinkel. Mooie
vloeistofpotjes overigens.

Ironische Vering Instelling),
anti diefstal en ook de 'PR-
gevoelige' Adaptive Head-
lights. Dat is een systeem
waarmee de koplamp in de
bocht mee schijnt gn dg wgg
altijd netjes 'even ver voor-
uit ' belicht, ongeacht bela-
ding, bergop dan wel af,
enz. Maar alle veiligheids-
maatregelen van BMW ten

Ongelooflijk
Wat ook ongelooflijk is,
maar toch echt waar: de uit-
stekende balans van de K
1600 GT die we als eerste
model richting de '1600
bochten' tellende Fransch-
hoekpas rijden. Als vanzelf
stuur je de rijklaar 319 kilo
wegende zespitter (met 90%
gevulde tank, maar zonder

OP DE FRANSCHHOEKPAS
MERK IK DAT DE GT EEN

GEWELDIGE BALANS HEEFT

spijt, in Zuid-Afrika is het
pas echt veilig als je links
rijdt. En kennelijk alleen
overdag, want de beloofde
avondrit waarmee we de
Adaptive Headlights eens
konden uitproberen, werd
geschrapt vanwege het ge-
vaar van loslopende dieren
en kinderen. Je zou juist
denken dat het dé ideale
testomstandigheden zijn,
want die moet je met dat
licht juist sneller dan snel
zien. Het werd dus Aan het
bier in plaats van Aan de rit.
Het persgilde moest het
doen met een op een draai-
baar statief gemonteerde
proefopstelling met de kop-
lamp gericht op een witte
muur. Het leek te werken,
vanaf O km/h uur en een
promillage van 0,8 in het
bloed. Maar de twijfels op-
roepende afgelasting wekt
vooralsnog geen voordeel
van de twijfel op. Eerst in
het donker rijden, dan pas
zien en daarna geloven...

de standaard koffers) het
parkeerterrein af, de kron-
kelweg op en de straten van
Franschhoek door. Die haast
ongekende lichtvoetigheid
en dat schijnbaar vanzelf-
sprekende móet wel liggen
aan de 'gemassacentrali-
seerde' opbouw van het
blok. En ook de uitgekiende
gewichtsverdeling en wel-
doordachte geometrie, waar
BMW wel heel veel aan-
dacht aan heeft moeten be-
steden en moeite voor heeft
gedaan om de K 1600 GT zó
aan het sturen te krijgen.
319 Kilo voelt aan als 219
kilo. Dat betekent datje de K
1600 GT met bijna speels
gemak de bergpas oprijdt,
dat je bochten als vanzelf
neemt. De BMW manifes-
teert zich met een even van-
zelfsprekend als voorspel-
baar stuurgedrag als waar
Honda patent op leek te
hebben. Daartoe draagt de
redelijk straffe vering ook
bij. Nu zou je die veervoor-
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spanning in solo, duo en
duo met bepakking in kun-
nen stellen en de demping
in comfort, normaal en
sport. Maar de mode(knop)
om die voorspanning te re-
gelen, was even onvindbaar
en zelfs de comfi stand le-
vert een redelijk stevige
demping op. In ieder geval
duidt dit op een duidelijk
sportiever/actiever inzetge-
bied en overeenkomstig ge-
bruik dan wellicht de ver-
meende concurrent Gold
Wing. Sterker: het vermoe-
den dat BMW eindelijk een
regelrecht alternatief ge-
maakt heeft voor die andere
zescilinder, wordt na vijf ki-
lometer definitief in het dal
achter gelaten. Dit is een
heel andere motor die veel
makkelijker, directer, van-

zelfsprekender en ook strak-
ker rijdten stuurt.
Ongetwijfeld draagt ook de
(meer) actieve, rechtop zit-
houding hieraan bij. Alles zit
zoals je van BMW verwacht
op de juiste plaats en zo niet
dan kan je het zadel op sim-
pele wijze 20 mm hoger zet-
ten.Toch laat de ergonomie
één steekje en één steek val-
len: bij maximale stuuruit-
slag (die voor een dergelijke
machine verrassend groot is
en door de uitgekiende ba-
lans ook makkelijk haalbaar
is bij keren op de weg) ko-
men de duimen in de klem
met de tank. Niet fijn. De
grotere steek is de grote, in
windtunnels door en door
geteste ruit. Die biedt welis-
waar behoorlijke bescher-
ming, maar zorgt ook voor

nogal wat turbulenties.
Maakt niet uit in welke stand
je de ruit met je (vrijgeko-
men) duim zet, behalve dan
dat naarmate de ruit rijst,
ook de vraag rijst of het er
esthetisch nog wel uit
ziet....

Het blok
Maar hoe is dat blok nou ei-
genlijk? Daar gaat het toch
om? Hmm, misschien dat de
nieuwsgierigheid daarnaar
wel het grootst is. Wel, het
blok heeft twee zijden. Een
emotionele en rationele. Om
bij de eerste te beginnen:
dat valt wat tegen. Het blok
loopt stil, soepel en zeer on-
opvallend. Is plat gezegd een
viercilinder met twee cilin-
ders erbij waardoor hij in-
derdaad nog mooier rond-

loopt. Maar om nou te
zeggen dat de rillingen over
je rug lopen, slalommend
tussen het kippenvel door?
Niet bepaald. Wie ooit op
een Gold Wing 1800 gereden
heeft, of de V6 huil van een
auto kent of vooruit; de La-
verda V6 ooit heeft horen
lopen, zal gegarandeerd te-
leurgesteld zijn in de bele-
ving van dit verder technisch
heel mooi in elkaar zittende
motorblok. Er 'gebeurt niks'
terwijl er wel een heleboel
vermogen vrijkomt. Je hoort
ook bijna 'niks', tenzij je
langs de kant van de weg
staat. Misschien is dat stille,
dat gemakkelijke ook wel de
reden dat het moeilijk te ge-
loven is dat de motor maxi-
maal 175 Mm aan koppel en
'' -.'. ~- '• ----- e-~ ::en le-

vert. Want deze opgegever
en zeer respectabele cijfer;
lijken er in de praktijk niet ir
te zitten dan wel uit te ko-
men. Om de zescilindervoa
de laatste keer met die va-
de Gold Wing te vergelife-
die oerkracht, dat koppel .=-
164 Nm die de Honda zo c~
geveer al vanaf stationaii
toerental beschikbaar heef
en de manier waarop de
GoldWing van zijn plek gaat
daar kan de K 1600 niet aar
tippen. Met de stopwatch ir
de hand zal het wel mee val-
len en vanaf (op de gok) 8C
km/u zal die BMW gehaki
maken van de Honda, maai
die eerste aanzet, die ultie-
me krachtsexplosie onderir
en dan zeker het gevoel dal
hij onderin beresterk is: dal
ontbreekt bij de K 1600.



IN HET KORT
MOTOR,

KLEPPEN PER CILINDER

BORING X SLAG

COMPRESSIE

VOEDING

KOPPELING

TRANSMISSIE

MAXIMUM VERMOGEN

MAXIMUM KOPPEL

VOORVERING

ACHTERVERING

VOORREM

ACHTERREM

VOORWIEL

ACHTERWIEL

VOORBAND

ACHTERBAND
BALHOOFDHOEK/NALOOP

WIELBASIS

ZITHOOGTE

TANKINHOUD
GEWICHT

STANDAARD PRIJS
PRIJS TESTMOTOR

IMPORTEUR

55° voorover gekantelde viercilinder lijnmotor

met dubbele bovenliggende nokkenassen

4

72x67,5 mm

12,2:1

injectie

hydraulische bediende meervoudige natte pla-

tenkoppeling

zes versnellingsbak en cardanaandrijving

160,5 pk/7.750 tpm

175l\lm/5.250TPM

BMW Duolever voorvork

BMW Paralever achtervork

dubbele 320 mm schijfremmen met vierzuiger

remklauwen, ABS en deelintegraal

enkele 320 mm schijf met tweezuiger remklauw,

ABS en deelintegraal

3 .50x17 inch

6.00x17 inch

120/70 ZR 17

190/55 ZR 17

62.2 °/106,4 mm

1,618 mm
810-830 mm (750 mm)

24 l (26,5 l)

319 kg zonder koffers (348 kg mcl koffers en

topcase))

623.250,- (625.500,-)

625.400,-(628. l ZO,-)

BMW Nederland, Rijswijk, [t] (070) 413 32 22

De pakketten
De gereden BMW's waren niet standaard, maar voorzien van het

zoggnaamde Uitrustings

UITRUSTINGSPAKKET
VOOR GT: €1.300,-

ESA II, centraal vergrendelingssysteem, antidiefstal

VOOR GTL:ei.630,-

idem voor GT, maar met als extra Led mistampen

VEILIGHEIDSPAKKET: €990,-
Adaptieve koplampverlichting

Traction control

bandenspanningscontrole

Overdreven
Bij een perfecte 'stop-

lichtsprint' helpt de wat on-

gevoelige dosering van de

ingewikkelde koppeling ook

niet echt. De koppeling is

van een ingewikkelde con-

structie voorzien die er sim-

pel gezegd voor zorgt dat de

platen niet alleen door de

veren, maar ook door de

aandrijfkracht tegen elkaar

aan worden gedrukt. De ge-

dachte erachter is dat je dan

lichtere koppelingsveren

kunt gebruiken zonder dat

de koppeling gaat slippen,

terwijl de bediening licht

blijft. Beide redenaties blij-

ken te kloppen, maar zoals

gezegd gaat het ten koste

van de doseerbaarheid. Bo-

vendien zorgt het voor een

kloppend gevoel in het hen-

del, wat grof gezegd doet

denken aan de droge pla-
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tenkoppeling van een Duc
die je 20.000 km geleden al
had moeten vervangen.Toe-
gegeven: wat overdreven,
maar waarom ook zo'n con-
structie? De S 1000RR uit
eigen huis met nóg meer
vermogen heeft dat toch ook
niet nodig?
Het lijkt er in toenemende
mate op, dat veel fabrikan-
ten drukker bezig zijn oplos-
singen te bedenken voor

problemen die niet bestaan
dan motoren te ontwikkelen
die gewoon betaalbaar blij-
ven.Tot zover deze persoon-
lijke noot.
De vermogensgrafiek laat
ook zien dat de koppelkrom-
me tot 4.000 tpm hoog maar
vlak is en den pas gaat stij-
gen. En je merkt dat de K
1600 pas daarna écht gaat
accelereren. Dat zie je eer-
der aan de snelheidsnaald

die omhoog schiet dan dat
je het voelt. Maar hij doet
het wel en blijft dat doen,
ook wanneer die GoldWing
al op zijn top (ca.180 km/u)
zit. De K 1600 haalt met de
ruit in de laagste stand 240
op de klok, waarna de be-
grenzer een eind aan die
onzin maakt. Puur theoreti-
sche waarden, want dan zit
je in een rollercoaster zon-
der veiligheidsbeugel relax-
ter... Je mag je afvragen of
je als al dan niet sportieve
toerrijder niet liever wat
meer koppel onderin hebt
en dan maar wat minder
kracht bovenin. Overigens is
een absoluut sterk punt van
het 1600 blok het benzine-
verbruik dat volgens de
boordcomputer bij boven-
modaal stevig gebruik rond
de 1:16 schommelt en vol-
gens BMW boven dat van
de K 1300 GT zit.

Afwijkend
De GTL wijkt slechts op een
aantal punten van de GT af:
die heeft standaard een top-
koffer en audio-installatie,
iets verder naar de rijder toe
staand stuur (waardoor de
duim ook niet meer knel kan
komen), wat verder naar vo-
ren staande voetsteunen,
niet verstelbare eendelige

buddy met diep uitgesne-
den zit voor de rijder (60 tot
80 mm lager!), een anders
gevormde, wat bollere en
hogere ruit en een 2,5 liter
grotere benzinetank. En of
het nu door dat extra ge-
wicht (op de 'verkeerde'
plek), of door een heel an-
dere zitpositie komt: het
stuurgedrag van de GTL is
een stukje minder vanzelf-
sprekend dan dat van de GT
De luxe toerder heeft de nei-
ging wat om te vallen, een
gevoel dat (uiteraard) bij het
stijgen van de snelheid min-
der opvalt. Maar ook in
bochten wil hij naar binnen,
waar de GT altijd keurig zijn
lijn blijft volgen. En de ma-
noeuvreerbaarheid wordt er
zeker niet beter op.Toch lig-
gen de stuurkwaliteiten naar
inschatting nog steeds bo-
ven het niveau van de om-
liggende concurrentie. En al
zal het dicht tegen een per-
soonlijke voorkeur aan-
schurken, de meer onderuit
zithouding geeft minder
controle en minder uithou-
dingsvermogen dan de GT
en is er meer voor de 'right
looks' dan voor de 'right fee-
ling'. De bediening van navi-
gatie, radio en boordcom-
puter is zelfs voor
computer/audio/electrinica-

/

"

nono's dankzij één multire-
gelknop logisch en goed te
bedienen. En dat wil ook wel
eens anders zijn.

Dezelfde eigen-
schappen?
Interessant en indrukwek-
kend? Jazeker! Adembene-
mend? Hmmm...Zowel de
GT als de GTL zijn beide
zonder meer indrukwek-
kende motoren die meer
indrukken opwekken dan in
één testverslag valt weer te
geven. Dus net zoals de ruit
aan het einde van de rit au-
tomatisch naar beneden zakt
en weer naar dezelfde stand
gaat bij het vervolg van de
rit, gaan we later dit jaar ook
verder waar we gebleven
zijn. De voorlopige conclu-
sie is dat het rijwielgedeelte
vrijwel boven alle kritiek ver-
heven is en dus de meest
ondeugende verwachtingen
overstijgt. Met het motor-
blok is op zich niet heel veel
mis, maar een zescilinder
wekt hoge(re?) verwachtin-
gen. En die worden niet echt
waargemaakt: de koppeling,
de vermogensontplooiing,
de versnellingsbak en de
'beleving' laten ruimte over
om nog eens nader en l
vooral aandachtig beke- f
ken te worden. BBIB




