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

Kleuren

• Lakkleur light grey-metallic N38 / buddyseat zwart / 

velgen asphaltgrau-metallic

• Lakkleur lavaorange-metallic N42 / buddyseat zwart / 

velgen asphaltgrau-metallic

• Lakkleur saphirschwarz-metallic/granitgrau-metallic/magmarot N34 /

buddyseat zwart / frame/aandrijflijn schwarz/asphaltgrau-metallic / 

velgen zwart *1

*1 Meerprijs voor meerkleurencombinatie 669,00 €

K 1300 S 

Bestelnummer 0508

Motor/aandrijving

• 4-cilinder lijnmotor, dwarsgeplaatst, 55° gekanteld

• 4-kleppentechniek

• Digitaal motormanagement (BMS-KP)

• Klopregeling (95 – 98 ROZ)

• Geregelde 3-wegkatalysator met lambdasonde

• Uitlaat van edelstaal

• 6-versnellingsbak

• Cardanaandrijving

• Voldoet aan Euro-3 emissienorm

Rijwielgedeelte

• BMW Motorrad Integral ABS (deel-integraal)

• BMW Motorrad Duolever

• BMW Motorrad Paralever

• Uitgaande demping achter traploos instelbaar

• Veervoorspanning achter hydraulisch instelbaar

• Dubbele remschijf voor (Ø 320 mm)

• Enkele remschijf achter (Ø 265 mm)

• Sportvelg, 190/55 ZR 17

• Zijstandaard met startonderbreking

Elektrische installatie

• Verlichting brandt bij contact aan

• Koplamp met vrijgevormde vlakken (1 x dim-, 2 x grootlicht)

• Info-Flatscreen: digitale klok, weergave van versnelling, benzine voor -

raad, koelvloeistoftemperatuur, actieradius, kilometer- en twee dagtellers

• 12 Volt aansluiting

• CAN-Bus met Single-Wire-System (SWS)

• Elektronische wegrijblokkering (EWS)

• Diagnose-interface Group Tester 

• Alarmlichten

• LED-achterlicht

Uitrusting

• Geïntegreerd contact- en stuurslot

• Eénsleutelsysteem voor contact-, stuur-, tankdop- en buddyseatslot

• Rem- en koppelingshendels instelbaar

• Buddyseat, ééndelig (zithoogte 820 mm)

• Boordgereedschap standaard set

• Instructieboekje Nederlands

18.050,00 €*

Fabrieksopties zonder meerprijs

• Lagere buddyseat, 790 mm SA-Nr. 774

Fabrieksopties tegen meerprijs** Euro

• Schakelassistent SA-Nr. 177 419,00 

• Electronic Suspension Adjustment (ESA) SA-Nr. 416 861,00 

• Verwarmbare handvatten SA-Nr. 519 227,00 

• Bandenspanningcontrole (RDC) SA-Nr. 530 239,00 

• Boordcomputer incl. oliepeilsensor SA-Nr. 539 169,00 

• Diefstalalarmsysteem 

met afstandsbediening SA-Nr. 603 239,00 

• Automatic Stability Control (ASC) SA-Nr. 650 349,00 

• Bagagerek SA-Nr. 665 128,00 

• Uitrustingspakket: Veiligheid SA-Nr. 430 465,00

Bandenspanningcontrole (RDC) SA-Nr. 530

Automatic Stability Control (ASC) SA-Nr. 650

Lagere buddyseat, schakelassistent, verwarmbare handvatten, diefstal -

alarmsysteem en bagagerek kunnen ook als originele BMW Motorrad

accessoires geleverd worden.

* 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.

FabrieksoptiesStandaarduitrusting

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



Originele BMW accessoires

High Performance Parts Euro*

• HP voetsteunen – rijder 71 60 7 714 385 458,00

• HP voetsteunen – duopassagier 71 60 7 720 570 153,00

• Schakelassistent 71 60 7 720 574 360,00

• HP gesmede velg voor (3,50 x 17'') 71 60 7 710 904 *1 950,00

HP gesmede velg achter (6,00 x 17'') 71 60 7 709 398 *1 980,00

• HP Carbon voorspatbord 71 60 7 708 487 325,00

• HP Carbon afdekking tank 71 60 7 715 140 306,00

• HP Carbon hitteschild 

voor standaard uitlaat 71 60 7 721 668 153,00

• HP Carbon koppelingsdeksel 71 60 7 698 748 90,00

• HP Carbon afdekking airbox 71 60 7 708 497 199,00

• HP Carbon afdekking buddyseat 71 60 7 708 483 459,00

• HP Instrumentarium 62 11 7 719 732 1.450,00

(+) Kabelboom en CD 71 60 7 723 833 69,00

(+) Extra schakelaar Set/Menu 71 60 7 721 855 82,50

(+) Montageset voor 

HP instrumentarium 71 60 7 715 840 58,00

• Infraroodzender voor laptimer 71 60 7 715 836 159,00

Infraroodontvanger voor laptimer 71 60 7 715 830 191,00

Bagageprogramma

• Sportkoffer, links 71 60 7 671 401 240,00

Sportkoffer, rechts 71 60 7 671 402 240,00

(+) Montageset voor één koffer 71 60 7 680 840 10,00

(+) Cilinderslotenset compleet 

voor 2 koffers 51 25 7 688 841 24,00

(o) Cilinderslot voor 

voertuig éénsleutelsysteem 51 25 7 681 200 38,50

• Kofferhouder 71 60 7 684 618 103,00

(+) Montageset voor kofferhouder 71 60 7 680 841 10,00

• Bagagerek 71 60 7 715 137 148,50

• Tanktas groot, waterdicht 71 60 7 712 395 *2 204,00

• Vario-inzet voor tanktas 72 60 7 718 510 39,00

• Tanktas klein, waterdicht 71 60 7 691 391 *3 137,00

(+) Montageset voor tanktas 71 60 7 690 753 20,00

• Softbag Sport klein, 19 l 71 60 7 694 117 135,00

• Softbag Sport groot, 51 l 71 60 7 693 567 150,00

• Bagagerol 2, waterdicht, 50 l 72 60 7 718 511 117,00

• Spanband 72 60 2 304 808 9,00

• Bagagespin 72 60 9 057 579 5,00

Softbag Sport klein
Extra veel bagageruimte, dat
biedt de Softbag Sport klein
(19 l). De Softbag, met water-
dicht hoofdvak uit robuust
nylon, is middels een praktische
sluiting op het bagagerek of 
op de duozit te bevestigen. 

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

Bagagespin
Elastische rubberband met
omhulsel van nylon. 
Voor stevige bevestiging 
van losse bagage-items. 

HP Voetsteunen 
De doordacht geconstrueerde
HP voetsteunen bieden zes
verstelmogelijkheden en dus
optimale afstelling op de
bestuurder. Voetsteunen 
duopassagier in gelijke 'look'
leverbaar.

Sportkoffer  
Benadrukt de ranke bouw van
de K 1300 S en versterkt de
sportieve uitstraling; inhoud
traploos instelbaar (17 – 25 l).
Afnemen en plaatsen in enke-
le seconden. 

Schakelassistent 
Wegracegevoel pur sang:
opschakelen zonder gas
 loslaten of bediening van de
koppeling.
Ook als optie leverbaar.

Bagagerek
Meer plek voor sportieve
 reizen. Het bagagerek biedt
ook plaats aan omvangrijke
bagage en de Softbag, voor
extra toercomfort. 
Ook als optie leverbaar.

Tanktas groot
Het aan te passen grote 
binnenvak van maximaal 19 l 
is doormiddel van een ge-
tapte afsluitbare binnenzak
waterdicht.

HP Carbon voorspatbord
Het HP Carbon voorspatbord
vervangt het zwarte standaard
voorspatbord. Net als de
andere Carbon-onderdelen
onderstreept het de chique
sportieve uitstraling van de
K 1300 S.

High Performance Parts

Bagageprogramma



Originele BMW accessoires

Designprogramma Euro*

• Spatwaterbescherming achter 71 60 7 697 280 17,00

Soundcomponenten

• Akrapović® sportuitlaat 71 60 7 718 438 1.404,00

Ergonomie en comfort

• Windscherm, getint 71 60 7 698 097 175,00

• Middenbok 46 52 7 704 612 132,00

(+) Montageset voor middenbok 71 60 7 691 855 44,00

• Lagere buddyseat, zwart 52 53 7 677 798 261,00

• Buddyseat, zwart 52 53 7 675 395 261,00

• Verwarmbare handvatten 

en -schakelaars *4/5

Navigatie- en communicatiecomponenten

• BMW Motorrad Navigator ZUMO 72 60 7 718 439 *5/6 620,00

(+) Afstandsadapter-kit 72 60 7 711 166 10,00

(+) Houder voor 

BMW Motorrad Navigator 71 60 7 676 948 63,00

(+) Voertuigspecifieke montageplaat 

voor BMW Motorrad Navigator 71 60 7 687 769 12,00

Veiligheidsprogramma

• Diefstalalarmsysteem 

met afstandsbediening 71 60 7 722 094 *4/7 220,00

• EHBO set, groot 72 60 2 317 554 19,00

• EHBO set, klein 72 60 7 695 290 9,00

Onderhoud en service

• Boordgereedschapset 71 60 7 702 754 140,00

• Paddockstand 71 60 7 698 075 199,00

(+) Adapter voor paddockstand 71 60 7 699 061 36,00

• Acculader 230 V 71 60 7 688 864 110,00

(o) Adapterkabel voor rechtstreekse 

aansluiting op accu 71 60 7 690 235 21,00

• Bandenreparatieset 

voor tubeless banden 71 11 2 332 083 24,00

• Motorfietshoes 71 60 7 689 674 73,00

• Motorfietsreiniger, 500 ml 72 60 7 652 845 7,00

• Werkplaatshandboek voor K Serie, DVD *5

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

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

*1 Montage alleen door BMW Motorrad dealer
*2 Niet mogelijk in combinatie met BMW Motorrad Navigator
*3 Ook mogelijk in combinatie met BMW Motorrad Navigator
*4 Vrijschakelen alleen door BMW Motorrad dealer
*5 Gedetailleerde informatie verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer
*6 Niet mogelijk in combinatie met tanktas
*7 Montage- en gebruikershandleiding verkrijgbaar bij de BMW Motorrad dealer

Diefstalalarmsysteem
Het systeem reageert met een  duidelijk hoorbaar geluidssignaal
en het knipperen van de alarmknipperlichten op standsveran-
deringen en bewegingen. Makkelijk met  afstandsbediening te
bedienen. Ook als optie leverbaar.

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

Akrapović
®

Sportuitlaat
Deze hoogwaardige, met de hand uit edelstaal gefabriceerde 
slip-on sportuitlaat valt op door een krachtig geluid en een laag
gewicht (gewichtsreductie 1,5 kg).

Windscherm, getint
Onderstreept de sportieve
belijning van de K 1300 S en
beschermt het bovenlichaam
merkbaar tegen rijwind.
Ook als optie leverbaar.

Lagere buddyseat, zwart
De zithoogte van 790 mm
betekent eenvoudiger op -
stappen en betere handling.
Ook als optie leverbaar

Verwarmbare handvatten
Warme handen geven een
goed gevoel, daarvoor zorgt
de handvat verwarming die in
twee standen regelbaar is.
Ook als optie leverbaar.

Soundcomponenten

Ergonomie en comfort

Bescherming en veiligheidprogramma



BMW Motorrad Service

Wij staan altijd voor u klaar:

BMW Service. Met meer dan 1.000 vestigingen in meer dan 100 landen

zijn wij altijd bij u in de buurt. En wat de serviceverlening betreft bent u

bij de BMW dealer altijd in goede handen. U kunt er terecht voor

betrouwbare en snelle levering van reserveonderdelen, gedegen advies

en een uitstekende werkplaats. 

BMW Motorrad op internet

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.bmw-motorrad.nl.

Daar vindt u bijvoorbeeld de BMW configurator, hier kunt u met behulp

van fabrieksopties in alle rust uw eigen BMW motorfiets samenstellen.

Voor uw droommotor kunt u dan ook online een offerte of een proefrit

aanvragen. Tevens zijn hier de brochures en prijslijsten te downloaden.

Via een zoekfunctie vindt u ook snel een BMW Motorrad dealer bij u in

de buurt. Daar beleeft u de fascinerende wereld van BMW motorfietsen

live. En met BMW eRide, onze digitale nieuwsbrief, waarop u zich via

internet kunt abonneren, blijft u helemaal op de hoogte.

BMW Service Card

Exclusief bij BMW Motorrad, inclusief bij een nieuwe aanschaf: 

De BMW Service Card. Wie een nieuwe BMW motorfiets aanschaft, ont-

vangt automatisch de BMW Service Card,

waarmee u – mocht het onverhoopt nodig

zijn – verzekerd bent van hulpverlening. 

De BMW Group Service Centrale schakelt

bij pech een professionele door BMW

getrainde hulpverlener in, wanneer uw

BMW niet op eigen kracht, veilig en ver-

antwoord een BMW werkplaats kan bereiken. 24 Uur per dag, 7 dagen

per week. Gedetailleerde informatie over deze service kunt u verkrijgen

via de BMW Motorrad dealer.

BMW Financial Services

Pure dienstverlening

Daar draait bij BMW Financial Services alles om. Want als dochteronder-

neming van BMW willen wij graag dat u BMW rijdt. En als wij daar met

onze dienstverlening een bijdrage aan kunnen leveren, dan doen wij dat

graag. Door onze exclusieve samenwerking met de BMW dealerorgani-

satie kunnen wij u niet alleen interessante tarieven bieden, maar vooral

ook gunstige voorwaarden. Een gedetailleerde brochure ligt voor u

klaar.

Leasing en financiering

Uw BMW dealer informeert u graag over wat financieel en fiscaal voor

u het meest interessant is. Vanzelfsprekend kunt u ook een budget

aangeven. Dan helpt uw BMW dealer u bij de keuze uit de modellen

waarvan de maandtarieven binnen uw budget passen.

Bij een verantwoorde keuze is onder meer van belang of u zakelijk 

of privé wilt gaan rijden. Of u zaken als beheer en administratie wilt

delegeren, of dat u liever één of meer facetten in eigen regie houdt. 

Ook zekerheid vooraf en flexibiliteit dienen zorgvuldig tegen elkaar te

worden afgewogen. Uw BMW dealer licht alles graag nader toe. Want

het gaat niet alleen om het tarief, het gaat vooral ook om de compleet-

heid van de dienstverlening. Het prospectus van onze particuliere

financieringen vindt u op www.bmw-motorrad.nl.

BMW Motor Cover

Met BMW Motor Cover is uw rijplezier bijzonder goed verzekerd: in

geval van diefstal of total loss stapt u de eerste drie jaar na aankoop van

een nieuwe BMW zonder kosten over op een nieuwe, gelijkwaardige

BMW. Bij een BMW uit de Huisselectie ontvangt u de eerste twee jaar,

indien u een nieuwe BMW of een BMW uit de Huisselectie aanschaft,

het gehele aankoopbedrag terug. Bij onverhoopte schade is uw BMW

nergens in betere handen dan bij uw eigen BMW dealer. Dat was één

van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van BMW Motor Cover.

Bovendien hoeft u bij onverhoopte schade het schadebedrag niet voor

te schieten. 

Een offerte is zo gemaakt.

Vrijblijvend, dat spreekt vanzelf. Uw BMW dealer treedt op als bemiddelaar

voor BMW Motor Cover. De dekkingsomvang en alle van toepassing

zijnde voorwaarden en uitsluitingen zijn vermeld in de polisvoorwaarden

die bij uw BMW dealer ter inzage liggen.



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.

© BMW Group Nederland. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van BMW Group Nederland, Rijswijk. Deze brochure is gedrukt op 100 % chloorvrij gebleekt papier. Gedrukt in Nederland 1/2009. 911 200 065
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