
HERITAGE.

Офіційний імпортер BMW – “АВТ Баварія Україна”: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-9999

Офіційні дилерські компанії BMW в Україні:
Київ: “АВТ Баварія Київ”, бульвар В. Гавела, 4, тел.: (044) 490-77-33  Вінниця: “Баварія Центр”, вул. Лебединського, 19-А, тел.: (0432) 555-995  
Дніпро: “АВТ Баварія-Дніпропетровськ”, вул. Панікахи, 5, тел.: (056) 744-95-95  Запоріжжя: “АФЦ Баварія”, вул. Олімпійська, 7, тел.: (0612) 96-88-38  
Львів: “Арія Моторс”, вул. Городоцька 306, тел.:  (032) 23-23-528  Одеса: “Емералд Моторс”, пр-т Небесної Сотні, 2/1, тел.: (048) 715-45-45  
Харків: “Бавария Моторс”, вул. Латишева, 4, тел.: (057) 727-61-00 

BMW Motorrad 
Україна

Детальніше:
www.bmw-motorrad.com.ua

ДУХ  
  СВОБОДИ.

Паливо для вашої душі. Мотоцикл – це шлях 
до свободи. Це пристрасть в найчистішій 

формі. Чистий дизайн і чисте задоволення. 
Тільки Ви і дорога. Мотоцикли Heritage не 

знають умовностей і півтонів. Вони справжні й 
залізні – і в них просто неможливо не закохатися.

R NINE T 
PURE

R NINE T R NINE T 
RACER

R NINE T
SCRAMBLER

у BMW В БАЗОВІЙ 
КОМПЛЕКТАЦІЇ.

R NINE T 
URBAN G/S

BMW Motorrad
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Коммуникационные системы BMW Motorrad удобно и надежно соединяют два шлема 

благодаря речевой коммуникации. Кроме того, к каждому шлему можно подключить 

навигатор BMW Motorrad Navigator и совместимый с системой Bluetooth мобильный 

телефон или плеер. Великолепное качество звучания, простота в управлении и малый 

вес превращают поездку на мотоцикле в незабываемое событие.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

BMW Motorrad Шлемы
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① С помощью кнопок коммуникационной системы 
BMW Motorrad можно переключать с музыки на 
интерком-связь и обратно, а также регулировать 
уровень громкости.

② Подключенный к коммуникационной системе 
навигатор Navigator посылает свои команды 
прямо в шлем, позволяет использовать себя  
в качестве MP3-плеера и может управлять 
подсоединенным мобильным телефоном.

 ‒ Соответствующие коммуникационные системы 
предлагаются для системных шлемов 5, 6, 6 EVO, 
Sport и AirFlow, а теперь также и для нового шлема 
GS Carbon

 ‒ До 3 подключений на один шлем
 ‒ Аккумуляторные батареи NiMH, 3 батарейки типа 
AA емкостью 1900 мАч со временем автономной 
работы прибл. 10–12 часов

 ‒ Для температур от -20 C до +50 C
 ‒ Протоколы Bluetooth: головная гарнитура, громкая 
связь, A 2 DP, SPP

 ‒ Масса: ок. 150 г

③ К коммуникационным системам водителя  
и пассажира можно п одключить по одному 
мобильному телефону, совместимому с системой 
Bluetooth. Либо напрямую, либо через навигатор 
BMW Motorrad Navigator для водителя.

④ Водитель и пассажир могут подключиться к 
аудиосистеме, если мотоцикл оснащен ею. 
Например, R 1200 RT, K 1600 GT или K 1600 GTL.

Телефон Телефон

Інтерком
Телефон та мовні

команди

Музика Музика

② ① ①

③ ③④

КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ BMW MOTORRAD.
Відповідні комунікаційні системи пропонуються 
для шоломів System 5, 6, 6 EVO, Sport і AirFlow, 
а тепер також і для шолома GS Carbon.

За допомогою кнопок комунікаційної системи BMW 
Motorrad можна перемикати з музики на інтерком-
зв’язок і навпаки, а також регулювати рівень гучності.

Підключений до комунікаційної системи навігатор 
Navigator посилає свої команди прямо в шолом, 
дозволяє використовувати себе в якості MP3-плеєра і 
може управляти під’єднаним мобільним телефоном.

До комунікаційних систем водія і пасажира можна 
підключити по одному мобільному телефону, 
сумісному з системою Bluetooth. Або безпосередньо, 
або через навігатор BMW Motorrad Navigator для водія.

Водій і пасажир можуть підключитися до аудіосистеми, 
якщо мотоцикл оснащений нею. Наприклад, R 1200 
RT, K 1600 GT або K 1600 GTL.
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ОРИГІНАЛЬНІ ПРОДУКТИ ПО ДОГЛЯДУ 
ЗА МОТОЦИКЛОМ BMW.

Продукти BMW Care Products відповідають найвищим вимогам підрозділу BMW Motorrad. 
Вони були розроблені спеціально для мотоциклів BMW, зменшують наслідки часу і 
сприяють збереженню цінності Вашого мотоцикла та мотоекіпірування, а також безпеки під 
час подорожі мотоциклом.

ЕКІПІРУВАННЯ З КОЛЕКЦІї BMW RIDE.

РЕКОМЕНДОВАНО 
ДЛЯ HERITAGE.

Шолом LEGEND
Класичний вид. Високоякісна шкіра. Без візира. 
Без компромісів. Джет-шолом Legend говорить 

сам за себе. І щодо безпеки також. 
Маса приблизно 1050 (±50) г (мала оболонка), 

розміри: 54 (XS) – 61 (XL), доступний у 2-х кольорах.

Чоботи URBAN (унісекс)
Ці чоботи з короткою халявою пропонують все, що необхідно 

для моточобіт. Водовідштовхувальні властивості, але при 
цьому чоботи здатні “дихати”. П’ятка і мисок – з посиленням, 

а еластична вставка забезпечує зручну ширину.
Колір: коричневий. Розміри: чол.: 41 – 48, жін.: 37 – 40.

Рукавички ROCKSTER (унісекс)
Легкі шкіряні рукавички Rockster ідеально підходять для теплих 
днів. Перфорація з боків забезпечує відмінну вентиляцію, а 
долонна частина без підкладки – впевнений хват. 
Колір: коричневий або чорний. Розміри: 6 - 6½ – 12 - 12½.

Куртка SANDIEGO
Ride & Style – класична комбінація тканини з восковим 
просоченням і зносостійкої шкіри відмінно підходить для літніх 
місяців. І не тільки під час поїздок на мотоциклі – плечові та ліктьові 
протектори легко знімаються. Високий рівень комфорту і кишені 
для всього, що необхідно. Оптимальний супутник на кожен день.
Кольори: чол.: темно-коричневий, жін.: коричневий. 
Розміри: чол.: 46 – 60, жін.: 34 – 48.
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чоловічий крій, 
колір темно-коричневий

жіночий крій, 
колір коричневий


