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

FabrieksoptiesStandaarduitrusting

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

K 1200 S 
Bestelnummer 0581

Motor/aandrijving
• 4-cilinder lijnmotor, dwarsgeplaatst, 55° naar voren gekanteld
• 4-kleppentechniek
• Digitale motorelektronica (BMS-K)
• Anti-pingelsensor (95 – 98 RON)
• Geregelde 3-weg-katalysator met lambdasonde
• Compleet uitlaatsysteem uit edelstaal
• 6-versnellingsbak
• Cardan-aandrijving
Frame
• BMW Motorrad Integral ABS (deelintegraal)
• BMW Motorrad Duolever voor
• BMW Motorrad Paralever (EVO) achter
• Uitgaande demping van de schokdemper achter traploos instelbaar
• Veervoorspanning achter hydraulisch instelbaar
• Voor, dubbele schijfremmen (EVO, ø 320 mm)
• Achter, enkele schijfrem
• Sportvelgen, 190/50 ZR 17
• Zijstandaard met startonderbreker
Elektrische installatie
• Verlichting brandt bij contact aan
• 3-delige koplamp (1x dimlicht, 2x grootlicht)
• Informatiedisplay (digitaal klokje, versnellingsindicator, tankinhouds- en olietempera-

tuurmeter, actieradius)
• Stopcontact 12 Volt
• Single-Wire-System
• Elektronische startblokkering
• Diagnose-aansluiting Group Tester 1
• Alarmknipperlichten
Uitrusting
• Geïntegreerd contact- en stuurslot 
• Eén-sleutelsysteem voor contact-, stuur-, tank- en buddyseatslot
• Handrem- en koppelingshendel verstelbaar
• Eéndelige buddyseat (hoogte: 820 mm)
• Opbergvak voor boordgereedschap en bandenreparatieset
• Instructieboekje

17.900,00 €*

Fabrieksopties zonder meerprijs:
• Lagere buddyseat (hoogte: 790 mm) SA-Nr. 774

Fabrieksopties tegen meerprijs**
• Electronic Suspension Adjustment (ESA) SA-Nr. 416 791,00 €
• Verwarmbare handvatten SA-Nr. 519 227,00 €
• Bandenspanningcontrole (RDC) SA-Nr. 530 239,00 €
• Boordcomputer incl. weergave oliepeil SA-Nr. 539 169,00 €
• Diefstalalarmsyteem met afstandsbediening SA-Nr. 603 239,00 €
• Automatic Stability Control (ASC) SA-Nr. 650 332,00 €

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

Lagere buddyseat, diefstalalarmsysteem en verwarmbare handvatten zijn ook als model-
specifieke dealeraccessoires verkrijgbaar.

* Adviesprijs af fabriek zonder afleveringskosten, incl. btw en bpm.
** Adviesprijzen af fabriek, incl. btw en bpm. Prijzen gelden per stuk en alleen voor montage in 

de fabriek.

Kleuren

• Lakkleur nachtschwarz uni 716 / frame/rijwielgedeelte zilver / buddyseat zwart
• Lakkleur weißaluminium-metallic matt 954 / frame/rijwielgedeelte zwart / velgen 

sonnengelb uni / buddyseat zwart
• Lakkleur titansilber / cosmicblau-metallic / nachtschwarz uni N09 *1 / 

frame/rijwielgedeelte zwart / velgen cosmicblau-metallic / buddyseat zwart

*1 Meerprijs voor meerkleurencombinatie 553,00 €.



Specifieke extra-uitrusting

Bagageprogramma  
• Kofferhouder 71 60 7 684 618   103,00 €
• (+) Bevestigingsset voor de kofferhouder 71 60 7 680 841    10,00 €
• Sportkoffer links 71 60 7 671 401   240,00 €
• Sportkoffer rechts 71 60 7 671 402    240,00 €
• (+) Bevestigingsset voor 1 koffer 71 60 7 680 840   10,00 €
• (+) Set cilindersloten, compleet voor 2 koffers 51 25 7 688 841    24,00 €
• (o) Cilinderslot voor één-sleutelsysteem 

met code (2 x bestellen) 51 52 7 681 200   37,00 €
• Tanktas, klein (waterdicht) 71 60 7 691 391 *6  137,00 €
• (+) Bevestigingsset voor tanktas 71 60 7 690 753   20,00 €
• Tanktas, groot (waterdicht) 71 60 7 691 516 *7  212,00 €

Aërodynamica- en design-programma
• Windscherm getint 71 60 7 698 097    170,00 €
• Laser sportuitlaat 71 60 7 704 163 736,00 €

Motorbescherming en middenbok
• Middenbok 46 52 7 655 459    108,00 €
• (+) Bevestigingsset 71 60 7 691 855   44,00 €
• Spatbescherming achter 46 62 7 675 424    14,00 €
• Paddock stand 71 60 7 698 075   155,00 €
• (+) Adapter paddock stand 71 60 7 699 061   17,00 €

Ergonomie en comfort
• Berijdersbuddyseat zwart, laag 52 53 7 677 798    261,00 €
• Berijdersbuddyseat zwart 52 53 7 675 395   261,00 €

Elektrische installatie
• BMW Motorrad Navigator *1    
• (+) Houder voor BMW Motorrad Navigator 71 60 7 676 948 *2  63,00 €
• (+) Modelspecifieke bevestigingsplaat 

voor BMW Motorrad Navigator 71 60 7 687 769 *2  12,00 €
• (+) Aansluitkabel voor BMW Motorrad Navigator 71 60 7 686 670 *5/*2  75,00 €
• Navigatortas Function 71 60 7 683 161    62,00 €
• Diefstalalarmsyteem met afstandsbediening, 

inbouwset 71 60 7 713 342 *3  202,00 €
• Verwarmbare handvatten en bedieningsschakelaar *4  nnb

Totaalbedrag modelspecifieke dealeraccessoires*: €

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

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

*1 Neem voor gedetailleerde informatie contact op met uw BMW Motorrad dealer.
*2 Niet mogelijk in combinatie met BMW Motorrad Navigator I.
*3 Montage en afstelling alleen door de BMW Motorrad dealer.
*4 Afstelling alleen door de BMW Motorrad dealer.
*5 Voor geïntegreerde aansluiting op de hoofdvoeding.
*6 Ook in combinatie met BMW Motorrad Navigator. 
*7 Niet mogelijk in combinatie met BMW Motorrad Navigator. 

BMW Motorrad Navigator
Waar ben ik, waar wil ik heen en wat
is de kortste route? Vragen die men
zich regelmatig stelt en eenvoudig te
beantwoorden zijn met de BMW
Motorrad Navigator. Eenvoudig te
monteren en via de contactdoos
voorzien van stroom is dit het ideale
GPS-Navigatiesysteem.

Sportkoffer
Deze speciaal voor het smalle
silhouet van de K 1200 S ontwikkelde
sportkoffer past perfect bij zijn 
sportieve belijning. 
Variabele inhoud (17-25 l), traploos
verstelbaar. Zeer snel en eenvoudig
te (de-)monteren.

Middenbok
Met drie steunpunten zorgt de 
middenbok voor een veilige en
stabiele parkeerstand.

Tanktas
Tanktas met een waterdicht 
hoofdcompartiment van ca. 12 l. 
Kan zonder probleem gemonteerd 
worden in combinatie met de 
BMW Motorrad Navigator.

Diefstalalarmsysteem
Het systeem reageert met een
duidelijk hoorbaar geluidssignaal en
het knipperen van de alarmknipper-
lichten op standsveranderingen
en bewegingen. Makkelijk met 
afstandsbediening te bedienen. 
Tevens als fabrieksoptie verkrijgbaar.

Verwarmbare handvatten
Warme handen – zelfs bij extreem
koud weer: de tweetraps schakeling
maakt een individuele temperatuur-
regeling mogelijk. Tevens als
fabrieksoptie verkrijgbaar.

Elektrische installatie

Tanktas
Variabele inhoud tot 19 l, gemaakt
van sterke nylon stof met waterdichte
kaartenvak.

Parkeerhulp Elektrische installatie

Bagageprogramma
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Deze brochure behandelt de Nederlandse versies. De vermelde prijzen hebben betrekking op in Nederland aangeboden modellen, opties en accessoires. De afgebeelde uitvoeringen bevatten deels ook accessoires die niet tot de standaarduitrusting behoren. In verscheidene landen zijn op grond van
onder meer wettelijke bepalingen afwijkingen mogelijk van de hier beschreven uitvoeringen en uitrustingen. Raadpleeg voor de standaarduitrusting, het optie- en accessoiresprogramma en BMW motorkleding uw BMW dealer. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting, alsmede drukfouten, voorbehouden.
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