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מרכב
 2,270 / 2,207980 / 952.5מ"מ / מ"מאורך / רוחב 

910 / 870890 / 850מ"מגובה מושב סטנדרטי )שני מצבים(
1,990 / 1,9101,950 / 1,870מ"מאורך רגל פנימית ללא עומס )שני מצבים(

1,5251,504מ"מ בסיס גלגלים
2030ליטרנפח מיכל דלק

249268ק"גמשקל עצמי רטוב
465485ק"ג משקל כולל מותר

מנוע
בנזין / בוקסר כפול צילינדרים בנזין / בוקסר כפול צילינדרים סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה 

גל זיזים עילי כפול ומערכת תזמון הנעת שסתומים
BMW ShiftCam שסתומים משתנה

גל זיזים עילי כפול ומערכת תזמון 
BMW ShiftCam שסתומים משתנה

1,2541,254סמ״קנפח מנוע
102.5 / 102.676 / 76מ״מ / מ״מקדח / מהלך

7,750 / 7,750136 / 136סל״ד / כ״סהספק המנוע / בסל"ד
6,250 / 6,250143 / 143סל״ד / ניוטון מטרמומנט מירבי / בסל"ד

הזרקת דלק אלקטרונית לצינור היניקההזרקת דלק אלקטרונית לצינור היניקהמערכת ניהול מנוע
בנזין נטול עופרת 95 אוקטןבנזין נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק מומלץ
EU4EU4תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים
66מספר הילוכים

רב דיסקי, הפעלה הידראולית,סוג מצמד
מנגנון מצמד מחליק

רב דיסקי, הפעלה הידראולית,
מנגנון מצמד מחליק

גל הינעגל הינע הינע סופי

ביצועים
מעל 200 קמ"שמעל 200 קמ"שקמ״שמהירות מירבית

4.754.75ליטרים / 100 ק״מצריכת דלק

בטיחות ודינמיקת רכיבה
BMW Motorrad TeleleverBMW Motorrad Teleleverמיתלה קדמי
BMW Motorrad ParaleverBMW Motorrad Paraleverמתלה אחורי 

210 / 190220 / 200מ״ממהלך מיתלים קדמי / אחורי
דיסק כפול / 305דיסק כפול / 305מ״מבלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 276דיסק יחיד / 276מ״מבלמים אחוריים / קוטר
DBCDBCבקרת בלימה דינאמית

ABS pro כולל כפתור ביטול לרכיבת שטחABS pro כולל כפתור ביטול לרכיבת שטחמערכת נגד נעילת גלגלים
DTC כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח DTC כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח מערכת נגד החלקה

 R19 120/70/R19/120/70צמיג קדמי
R17170/60/R17/170/60צמיג אחורי

מערכת החשמל
12V / 11.8 Ah12V / 11.8 Ahאמפר-שעהקיבול המצבר

W510 W 510אמפר / וואטאלטרנטור
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שלדה ומתלים
ˆˆחישוקי חישורים מוצלבים 

ברמת גימור Exclusive  בלבדחישוקים יצוקים
DTC בקרת יציבות דינמיתˆˆ

ABS Pro מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניותˆˆ
BMW Motorrad Integral ABS מערכת בלימה משולבתˆˆ

ˆˆBMW Motorrad Paralever מתלה אחורי
ˆˆBMW Motorrad Telelever מתלה קדמי

 Dynamic ESA כיוונון מצב מתלים אלקטרוני ואוטומטיˆˆ
ˆˆמשכך היגוי

טכנולוגיה
ˆˆתאורת בלם דינמית

ˆˆאימובילייזר
ˆˆלוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות

ˆˆידיות כידון מתחממות
Comfort turn indicator כיבוי מאותתים אוטומטיˆˆ

LED מאותתיˆˆ
LED תאורה אחוריתˆˆ

LED תאורת יוםˆˆ
LED תאורה ראשיתˆˆ

LED פנסי ערפלˆ
 Pro מצבי רכיבהˆˆ

Shift Assistant Pro סיוע להעברת הילוכים ללא מצמדˆˆ
ˆˆגלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט

Keyless Ride הנעה ללא מפתחˆˆ
12V שקע טעינהˆˆ

אבזור
ˆˆמפתח אחד לכל המנעולים

ˆרגלית הילוכים מתכווננת
ˆˆרגלית בלם מתכווננת

ˆˆידית בלם מתכווננת
ˆˆידית מצמד מתכווננת

ˆˆמעמד מרכזי
ˆˆסבל

ˆמגיני פרינג עליונים
ˆמגיני מנוע

ˆˆמגן גחון
ˆˆמושבים נפרדים לרוכב ולנוסע

ˆˆמגיני ידיים
ˆˆמערכת סיוע בזינוק בעליה
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ˆמיכל דלק אלומיניום
ˆתא אכסון

ˆרגליות אנדורו רחבות
ˆˆתושבת ננעלת למערכת ניווט מקורית

ˆˆחיישני לחץ אוויר
ˆˆמנשאי מזוודות צד

ˆˆבקרת שיוט
ˆˆמשקף מתכוונן ידנית

BMW R 1250 GS Cosmic blue metallic

HP חבילת צביעה BMW R 1250 GS

Exclusive חבילת צביעה BMW R 1250 GS ADV BMW R 1250 GS ADV ice gray

רמות גימור בתוספת תשלום
HP הכוללת חישוקי זהב וחבילת צביעה HP רמת גימורˆˆ

רמת גימור Exclusive הכוללת סט 3 מזוודות וחבילת
Exclusive כולל מושב קומפורט(צביעה(ˆ

BMW R 1250 GS black storm metallic



HP חבילת צביעה BMW R 1250 GS ADV
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* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009.

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם 
 BMW לישראל. חברת  בפועל  המיובאות  האופנועים  בהכרח את  תואמים 
AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט 
הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה 
מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות 
המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת האופנוע 
וממאפייני הרכיבה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב
רחוב המסגר 16

תל אביב 6777667
טל: 03-6899090

פקס: 03-6875966

חוויית  
הרכיבה המושלמת

ניר ד״ר סייקל
רחוב ההסתדרות 206

חיפה 32960
טל: 04-8401402

פקס: 04-8490319

LIKE US ONמידע נוסף באתר www.bmw.co.il  ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 269*
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דרגת זיהום אויר לאופנוע* 2017דגם

R1250GS1
R1250GS ADVENTURE1

Exclusive חבילת צביעה  BMW R 1250 GS HP חבילת צביעה BMW R 1250 GS ADV

http://www.bmw.co.il

