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BMW Motorrad

C.A.R.E.

A BUSCA
INCANSÁVEL PELA
PERFEIÇÃO
O prazer de condução começa muito antes de subires
para a moto. Porque quando sabes que a segurança está
garantida, podes sentir todo o entusiasmo que antecede
a viagem quando vestes o teu equipamento. Por este
motivo, a BMW Motorrad criou o selo de aprovação
C.A.R.E. A sigla C.A.R.E. (Concept of Advanced Rider
Equipment) representa um compromisso de segurança,
inovação, conforto e qualidade.
Estes elementos constituem o fundamento de qualquer
equipamento para motociclista da BMW Motorrad. Seja
no desenvolvimento de um novo material resistente
realizado por uma equipa dedicada de I&D, seja nos
pormenores de design sofisticados que conferem ainda
mais conforto e segurança aos nossos produtos, ou
nos métodos de teste concebidos e implementados
internamente, os mais elevados padrões estão sempre
presentes do início ao fim. Todos os nossos produtos
resultam de anos de investigação e desenvolvimento e só
recebem o selo de aprovação C.A.R.E. quando cumprem
as rigorosas normas de segurança da BMW Motorrad.
Queremos que sintas o verdadeiro prazer de conduzir
a tua moto e isso não implica apenas cumprir normas
e critérios. Significa superar esses limites em tudo
aquilo que fazemos.
Descobre mais em
bmw-motorrad.pt/care
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SEGURANÇA

INOVAÇÃO

A segurança é a prioridade número um quando se anda de moto. Esta
lei aplica-se obviamente à própria moto, mas também ao equipamento
de proteção do motociclista. Os motociclistas estão diretamente expostos
a todas as condições exteriores, tanto positivas como negativas. Por esse
motivo, a segurança é um dos quatro critérios C.A.R.E., sendo a base de
desenvolvimento do nosso Equipamento para o Motociclista. Das botas aos
capacetes para motociclista – não existem praticamente pormenores que não
tenham sido desenvolvidos e testados tendo em conta a segurança rodoviária.

Desde a sua fundação em 1923 que a inovação integra a filosofia da
BMW Motorrad. Desde meados dos anos 70 que também temos sido
determinantes no desenvolvimento do Equipamento para o Motociclista.
Temos dedicado anos de investigação, desenvolvimento e testes para criar
soluções que correspondem à vasta gama de requisitos dos equipamentos
para motociclistas,

Neste processo, damos principalmente ênfase à compatibilidade entre os
artigos individuais. Assim, é indiferente que utilizes um casaco, umas calças
ou um capacete BMW Motorrad ou que combines vários produtos entre si.
Cada peça de equipamento tem de funcionar como um todo sem colocar
em risco nenhuma parte do corpo do motociclista.
Todos os casacos, calças e fatos foram reforçados nos pontos críticos em
caso de queda, com costuras duplas e equipados com as mais avançadas
proteções CE. Desta forma, é possível suportar todas as situações que ocorrem
na condução diária com a moto e também no contacto mais duro com o asfalto
ou a gravilha, sem afetar a liberdade de movimentos.
Dos materiais e tratamentos aos testes fundamentais realizados, a BMW Motorrad
persegue apenas um objetivo: proteger o motociclista de forma ativa e passiva
em qualquer situação e proporcionar o máximo prazer de condução. É esta
a definição de segurança da BMW Motorrad.

CONFORTO
Tal como a segurança, o conforto é um fator crucial no desenvolvimento do
Equipamento para o Motociclista. Em última análise, o objetivo é fornecer
a máxima proteção passiva, garantindo que os condutores não são distraídos
pelo equipamento que estão a usar.
Por este motivo, os capacetes BMW Motorrad são especialmente silenciosos,
enquanto o equipamento inclui membranas e sistemas de ventilação inovadores.
É preciso que os motociclistas se sintam sempre confortáveis,
independentemente
da temperatura e das condições meteorológicas, para poderem reagir
rapidamente a todas as situações que encontram na estrada.
Os capacetes, casacos, fatos, calças, botas e luvas BMW Motorrad não
se limitam a ser atrativos, fazem parte de uma classe própria em termos de
praticidade. Empenhamo-nos em definir novos critérios em tudo o que fazemos.
Seja na gola, nas mangas ou nos punhos, somos meticulosos com todos os
elementos de cada equipamento por maiores ou pequenos que sejam.

com o objetivo de torná-los ainda melhores. Por exemplo, desenvolvemos
a inovadora Membrana BMW Climate, que combina a elevada resistência
à água (com uma coluna de água mínima de 10 000 mm) com elevada
respirabilidade. Ao combinar propriedades de amortecimento sem precedentes
com o máximo conforto, as nossas proteções NP em constante melhoria são
exemplos claros que justificam porque o Equipamento para o Motociclista da
BMW Motorrad está na vanguarda da inovação. Por último, mas não menos
importante, damos uma grande importância à segurança. Por exemplo:
o capacete System 7 Carbon ultraleve, com calota 100 % em fibra de carbono
de elevado desempenho, oferece uma proteção fiável e pode ser convertido
em capacete Jet em apenas alguns segundos, sem necessidade de
ferramentas especiais.
A marca C.A.R.E. é um compromisso com os nossos clientes de que os nossos
produtos vão estar sempre na vanguarda da segurança, qualidade e conforto.

QUALIDADE
Toma o teu tempo em viagem e terás muito prazer! Por esse motivo submetemos
os nossos produtos a muitos quilómetros de testes para identificar e eliminar
potenciais pontos fracos. Sabemos que todos os artigos da linha de produtos
de Equipamento para o Motociclista da BMW Motorrad são usados durante
muitos anos e para percorrer muitos milhares de quilómetros.
Não existem requisitos legais para a qualidade e durabilidade, por isso
desenvolvemos os nossos próprios padrões e especificações. E levamos
estas regras muito a sério. Na qualidade de fabricante de Equipamento para
o Motociclista, a BMW Motorrad gere o seu próprio laboratório para efetuar
testes minuciosos dos métodos de desenvolvimento, dos materiais e dos
produtos finais.
Agitamos, raspamos e partimos tudo o que podemos nas nossas instalações
de teste. Só assim é possível atingir um nível de qualidade que não se encontra
noutro lugar.
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NORMAS C.A.R.E.:
COMPARAÇÃO
CONFORTO

SEGURANÇA
CATEGORIA

NORMA DA INDÚSTRIA

NORMA C.A.R.E.

Absorção de impacto

As proteções laterais para o motociclista não estão legalmente
definidas.

Na BMW Motorrad existem proteções para a esquerda e para a direita, que
se podem adaptar na perfeição ao corpo do motociclista. Oferecem um
excelente desempenho na absorção de impactos e já receberam inúmeros
prémios de consumidor.

Resistência ao rasgamento

Os materiais devem conseguir oferecer uma resistência
;
mínima de 1 N/cm2. (DIN EN ISO 13937-2:2
Resistência ao rasgamento*)

Os materiais utilizados pela BMW Motorrad devem conseguir suportar uma
força de, pelo menos, 1
N/cm2.

Aerodinâmica/aeroacústica
dos capacetes

Os capacetes são testados em termos de aerodinâmica
e aeroacústica sem moto e sem motociclista.

Analisamos a aerodinâmica e a aeroacústica do capacete (com motociclista
e moto) durante muitas horas de teste no túnel de vento.

Ângulo de visibilidade nos
capacetes

As diretivas legais não definem que os capacetes devem ter
um campo de visão alargado (e mais seguro).

Ao oferecer um ângulo de visão alargado, superando as normas da indústria,
os nossos capacetes permitem um campo de visão mais alargado,
especialmente na zona lateral. Isto contribui de forma significativa para
uma maior segurança ao conduzir em especial nas zonas urbanas.

INOVAÇÃO

CATEGORIA

NORMA DA INDÚSTRIA

NORMA C.A.R.E.

Ajuste e ergonomia

De um modo geral, a norma só prevê
tamanhos padrão (DIN EN ISO 34 *).

A variedade de tamanhos disponibilizada pela BMW Motorrad orienta-se exclusivamente
em medidas que foram recolhidas e nos foram fornecidas pelos nossos clientes.

Ajuste em altura das proteções

Não existe nenhuma diretiva que preveja que
as proteções para os joelhos tenham de ser
ajustáveis em altura.

As proteções da BMW Motorrad são ajustáveis em altura de série nos joelhos, adaptando-se
assim de forma ideal a cada motociclista.

Ventilação nos capacetes

Os capacetes convencionais oferecem ventilação apenas na parte superior da cabeça.

Os capacetes BMW Motorrad foram concebidos para permitirem a ventilação em toda a cabeça.
Uma ventilação adequada da viseira e da zona do queixo contribui para uma visibilidade sem
embaciamento, mesmo nas situações mais adversas.

QUALIDADE

Como não existem requisitos legais em matéria de qualidade, recorremos às normas DIN EN ISO aplicáveis.

CATEGORIA

NORMA DA INDÚSTRIA

NORMA C.A.R.E.

Resistência à luz

Sem especificações da norma.

As amostras de equipamento são expostas a luz xénon para testar a sua resistência à luz.
(Com base na norma DIN EN ISO 1 5-B 2:2 2; Resistência à luz*)

Resistência à fricção

Sem especificações da norma.

Cada material é forrado com um tecido adjacente seco ou molhado, e os dois são friccionados.
A mudança de cor do tecido adjacente serve assim como base para o resultado do teste de fricção.
(Com base na norma DIN EN ISO 1 5-X12:2 2; Resistência à fricção*)

Solidez da cor contra
transpiração.

Sem especificações da norma.

Os têxteis são forrados com um tecido de teste impregnado de transpiração e os dois são
friccionados (Com base na norma DIN EN ISO 1 5-E 4:2 13; Resistência à transpiração*)

Resistência ao óleo

Sem especificações da norma.

O procedimento do teste à resistência ao óleo e à gasolina decorre da mesma forma que o teste
de solidez da cor. (Com base na norma DIN EN ISO 1 5-X12:2 2; Resistência à fricção*)

CATEGORIA

NORMA DA INDÚSTRIA

NORMA C.A.R.E.

Impermeabilidade

De acordo com a norma DIN, um tecido com resistência a uma
coluna de água de 13 mm é considerado impermeável.
(DIN EN 2 811:1992; Impermeabilidade*)

A Membrana BMW Climate combina a elevada resistência à água
(com uma coluna de água mínima de 1
mm) com uma impressionante
capacidade respirável.

Resistência à abrasão

Sem especificações da norma.

Os têxteis são analisados de acordo com o processo de Martindale, com uma força de 9 kPa ao
longo de 4
ciclos, para avaliar a sua resistência ao desgaste. (VDA 23 -21 :2 8, com base
na norma DIN EN 53 :2 13; Resistência à abrasão**)

Praticidade

Os requisitos legais não exigem que o Equipamento para
o Motociclista seja testado em uso.

Os motociclistas da BMW Motorrad avaliam a eficácia prática de cada peça
de equipamento em testes de estrada (incluindo teste de longa duração) sob
diferentes condições climáticas.

Resistência à lavagem

Sem especificações da norma.

Os têxteis são cosidos num tecido de teste e movimentados num copo químico cheio de
solução saponária. A seguir, o tecido de teste seca e a coloração é analisada. (Com base
na norma DIN EN ISO 1 5-C 6:2 1 ; Resistência à lavagem têxtil*)

Impermeabilidade dos capace- Não existe uma exigência legal para integrar vedantes nas
tes
estruturas dos capacetes. Se pretenderem, os fabricantes
podem colar os vedantes.

Os nossos vedantes inovadores para capacetes são integrados de forma
fixa e não são colados. Garante assim uma proteção e impermeabilidade
de confiança, mesmo nas condições mais adversas.

Resistência dos capacetes aos Sem especificações da norma.
raios UV/choque

Os sistemas de pintura são analisados sob rigorosas exigências de teste quanto à durabilidade
e aparência ao longo do tempo.

Ângulo para retirar capacetes

O ângulo para retirar os capacetes BMW Motorrad é consideravelmente
inferior ao exigido por lei, graças às nossas inovadoras fitas para a nuca.

Desgaste da queixeira nos
capacetes

Nos testes de resistência, a abertura e fecho da viseira e da secção do queixo é repetida vezes sem
conta. Só assim é possível garantir uma correta funcionalidade do capacete durante todo o ciclo
de vida útil.

Por lei, o ângulo máximo permitido para retirar um capacete
é de 3 graus. (ECE 22. 5 Teste roll-off*)

Sem especificações da norma.

* Data outubro de 2 14
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CAPACETES
Os capacetes BMW Motorrad cumprem as mais
elevadas normas no que se refere a segurança,
funcionalidade e conforto, quer estejas a viajar
ou a acelerar em circuito. Todos os modelos
garantem um campo de visão sem obstruções,
uma ventilação adequada e a melhor aerodinâmica.
O capacete modular System 7 Carbon é o exemplo
perfeito, com o seu mecanismo basculante
de quatro articulações e uma calota 1

%

em carbono.
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Capacete GS Carbon

1

Capacete System 7 Carbon

12

Capacete Street X

14

Capacete Race

15

Capacete AirFlow

15

Capacete Bowler

16

Óculos Road 66

16

Saco de capacete BMW Motorrad

17

Sistemas de comunicação

18
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BMW Motorrad

Capacetes

CAPACETE GS CARBON

O capacete GS tem um design aerodinâmico adequado
ao ambiente todo-o-terreno que inspirou a sua criação.
A calota em carbono e as fitas para a nuca integradas
da BMW oferecem a máxima segurança ao piloto. A pala
e o spoiler aerodinâmico, otimizados em túnel de vento,
oferecem todo o conforto necessário.

Design: One World

Design: Xplore

Cor: preto mate

Cor: branco "light”

Design: Comp

‒ Capacete tipo Enduro desportivo, perfeito para Touring
(dois tamanhos de calota disponíveis)
‒ Calota composta por 1 % fibra de carbono reforçada
por plástico
‒ Desempenho impressionante na absorção de impacto
e na segurança
‒ Calota interior feita em poliestireno expandido
multissegmentado
‒ Viseira curvada de construção tridimensional com
duplo revestimento
‒ Viseira interior com tratamento antiembaciamento
e viseira exterior com tratamento antirriscos em
ambos os lados
‒ Spoiler e pala removível para excelente aerodinâmica
‒ Sistema de ventilação extremamente eficaz
‒ Filtro de pó integrado e fechos de ventilação para
o queixo removíveis para condução em todo-o-terreno
e com temperaturas elevadas
‒ Esponjas para a cabeça e para as faces removíveis
e laváveis
‒ Fitas para a nuca integradas para o desempenho
de segurança ideal
‒ Compatível com o Sistema de Comunicação
BMW Motorrad
‒ Pode ser ajustado numa questão de segundos
‒ Norma de segurança: ECE 22- 5
‒ Peso aprox. 145 gramas com pala e viseira dupla
‒ Opções: viseira espelhada prateada fumada,
espelhada azul ou laranja
TAMANHOS

52/53 – 62/63
PREÇOS

Design: GS Trophy
Design: One World
Design: Xplore
Design: Comp
Cor: preto mate
Cor: branco “light”
Óculos GS Enduro
Óculos GS Trophy Enduro
Design: GS Trophy

Óculos Enduro GS

665,00 €
665,00 €
665,00 €
665,50 €
609,00 €
592,00 €
84,00 €
84,00 €

Óculos Enduro GS Trophy

Estes óculos combinam na perfeição com o capacete GS Carbon e oferecem uma excelente ventilação
para uma utilização em todo-o-terreno. E cumprem naturalmente todos os requisitos de segurança da norma
EN 1938:1998. A fita dos óculos ajustável em largura e o acolchoado confortável tornam a utilização destes
óculos puro prazer. Disponíveis também com lentes de duplo revestimento transparentes, fumadas ou laranja
de fácil substituição

1
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BMW Motorrad Capacetes

CAPACETE SYSTEM 7 CARBON

O capacete System 7 Carbon oferece o máximo conforto
e segurança. A calota do capacete totalmente em
carbono é especialmente leve e apresenta propriedades
de absorção de impactos impressionantes. O perno
da queixeira de quatro articulações assegura um perfil
frontal baixo, mesmo com a queixeira aberta. Para retirar
a queixeira não são necessárias ferramentas, basta acionar
dois botões, para transformá-lo em capacete Jet.
A viseira solar pode ser facilmente ajustada de acordo
com as condições de iluminação. A excelente ventilação
garante que a tua cabeça esteja sempre fresca e a viseira
com duplo revestimento proporciona uma excelente
visibilidade. Em termos aerodinâmicos e aeroacústicos,
o capacete está entre os melhores do mercado.

Conversão de forma rápida e fácil
em capacete aberto Jet

Design: Spectrum Fluor

Design: Moto

Cor: preto

Cor: branco “light”

‒ Capacete modular com mecanismo basculante
de quatro articulações
‒ Leve, calota 1 % em carbono (dois tamanhos) com
excelente absorção de impacto e máxima rigidez
‒ Calota interior feita em poliestireno expandido
multissegmentado
‒ Viseira com duplo revestimento: viseira interior com
tratamento antiembaciamento e viseira exterior com
tratamento antirriscos em ambos os lados
‒ Ventilação eficaz para a cabeça e para a viseira
‒ Aerodinâmica e aeroacústica impressionantes
‒ Viseira solar deslizante incorporada, acionada através
de corrediça
‒ Spoiler de grande dimensão
‒ Botão central para abrir a secção do queixo
‒ Correia de aperto com fecho de encaixe, faixas para
a nunca integradas impedem a rotação do capacete
em caso de impacto
‒ Interior removível e lavável em DuPont Coolmax
e Alcantara
‒ Conversão em capacete Jet rápida e fácil
‒ Compatível com o Sistema de Comunicação
BMW Motorrad
‒ Norma de segurança: ECE 22- 5
‒ Peso reduzido: aprox. 158 gramas (calota pequena)
‒ Opções: viseira espelhada prateada fumada,
espelhada azul ou laranja
TAMANHOS

52/53 – 64/65
PREÇOS

Design: Prime
Design: Spectrum Fluor
Design: Moto
Cor: preto
Cor: branco “light”
Cor: cinza “graphite” mate metalizado
Cor: prateado metalizado

Design: Prime

Cor: cinza “graphite” mate
metalizado

12

754,00 €
776,00 €
754,00 €
698,00 €
665,00 €
698,00 €
698,00 €

Cor: prateado metalizado
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BMW Motorrad Capacetes

CAPACETE STREET X

O capacete Street X BMW Motorrad foi concebido para
percorrer qualquer estrada, seja na autoestrada, na
cidade ou por estradas secundárias. Este capacete
conjuga o conforto e a segurança com um design
moderno e estilizado. A viseira solar pode ser ajustada
livremente, permitindo adaptar rapidamente o capacete
às diferentes condições de iluminação. O Street X foi
testado em túnel de vento para garantir a melhor
aerodinâmica e aeroacústica. A excelente ventilação
garante que a tua cabeça esteja sempre fresca e a viseira
com duplo revestimento proporciona uma excelente
visibilidade. Apesar de todas estas funcionalidades,
o Street X mantém a sua leveza.
‒ Capacete integral com viseira solar integrada
‒ Calota interior feita em poliestireno expandido
multissegmentado
‒ Viseira com duplo revestimento: viseira interior
antiembaciamento; viseira exterior com
revestimento antirrisco
‒ Excelente capacidade de ventilação da cabeça
e da viseira
‒ Ótima aerodinâmica
‒ Viseira solar integrada, ajustável através de uma barra
deslizante na parte superior do capacete
‒ Correia de aperto com fecho D duplo
‒ Interior removível e lavável
‒ Norma de segurança: ECE 22- 5
‒ Peso: aprox. 145 gramas (calota pequena)
‒ Disponível opcionalmente com viseira espelhada
prateada fumada ou espelhada azul

Design: Spectre

TAMANHOS

53/54 – 61/62
PREÇOS

Design: Specter
Design: Thunder
Cor: prateado “glacier” metalizado
Cor: branco “light”
Cor: preto “night” mate

Design: Thunder

Cor: prateado "glacier" metalizado

Cor: branco "light”

486,00 €
486,00 €
441,00 €
419,00 €
441,00 €

Design: Trace
Cor: branco
Cor: preto mate

CAPACETE RACE

Para que os capacetes ofereçam a máxima segurança,
precisam de combinar um conjunto de diferentes
funções. Como seria expectável, o capacete integral
Race regista valores excecionais no que se refere
a absorção de impactos. O seu design integral e com
provas dadas em pista, permite que a tua concentração
se limite à estrada para que possas reagir imediatamente.
‒ Capacete integral, adequado para utilização em circuito
‒ Calota exterior de fibra de vidro/fibra de carbono
disponível em dois tamanhos
‒ Calota interior feita em poliestireno expandido
multissegmentado
‒ Spoiler de grandes dimensões para máxima estabilidade,
mesmo acima dos 3 km/h
‒ Viseira com amplo campo de visão (mesmo na
posição deitado), construção bidimensional com
tratamento antirrisco em ambos os lados
‒ Viseira interior antiembaciamento
‒ Ventilação eficaz da viseira e da cabeça
‒ Botão lateral de bloqueio da viseira
‒ Corte ampliado na nuca garante maior conforto,
mesmo durante a condução em posição deitado
‒ Fecho D duplo
‒ As faixas para a nunca impedem a rotação do
capacete em caso de impacto
‒ Forro totalmente removível e lavável
‒ Todas as cores fornecidas com viseira transparente
e um conjunto de tear-offs
‒ Norma de segurança: ECE 22- 5
‒ Peso: 135 gramas (calota pequena)
‒ Disponível com viseira fumada como extra opcional
TAMANHOS

52/53 – 62/63
Cor: preto "night" mate
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Design: Logo

PREÇOS

Cor: branco
Cor: preto mate

681,00 €
704,00 €

Cor: branco "light”

Cor: cinza "titanium"

CAPACETE AIRFLOW

Um capacete para os períodos do ano com temperaturas
mais elevadas. Um design moderno feito com material
premium e com a funcionalidade inigualável do AirFlow.
Mantém a cabeça fresca graças às aberturas e canais
de ventilação, estrategicamente posicionados, que
podem ser fechados sempre que necessário. Este
capacete apresenta uma solução aerodinâmica
e aeroacústica de topo. O AirFlow pode ser integrado
com o Sistema de Comunicação BMW Motorrad
e cumpre todas as especificações da norma ECE-22- 5.
‒ Capacete do tipo jet premium com excelente ventilação
‒ Calota exterior de plástico injetado reforçado
com fibra de vidro
‒ Calota interior feita em poliestireno expandido
multissegmentado
‒ Viseira curva de construção tridimensional,
com tratamento antirriscos de ambos os lados
(qualidade ótica de classe 2)
‒ Duas zonas de ventilação de grande dimensão que
podem ser fechadas com uma corrediça
‒ Aerodinâmica e aeroacústica impressionantes
‒ Correia de aperto com fecho de encaixe e posições
de ajuste variáveis
‒ Fitas para a nuca integradas
‒ Forro lavável
‒ Elementos de alumínio de alta qualidade,
com a marca BMW

Cor: preto “night” sólido

‒ Compatível com o Sistema de Comunicação
BMW Motorrad
‒ Norma de segurança: ECE 22- 5
‒ Peso aprox. 117 /128 /138 gramas
(dependendo do tamanho da calota)
‒ Disponível também viseira fumada como extra opcional
TAMANHOS

52/53 – 62/63
PREÇOS

Design: Trace
Design: Logo
Cor: branco “light”
Cor: cinza “titanium”
Cor: preto “night” sólido

547,00 €
503,00 €
441,00 €
464,00 €
441,00 €
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BMW Motorrad Capacetes

CAPACETE BOWLER

NOVO

Cor sólida: preto mate

Design: Classic

Design: Tricolore

Cor metalizada:
azul-escuro metalizado

O capacete Bowler é um capacete BMW Motorrad
desenvolvido especialmente para o motociclista que
preza um bom design. O Bowler combina conforto
e segurança com um design retro moderno,
particularmente acentuado pelas aplicações exclusivas
em pele e o forro de alta qualidade com o logótipo
BMW gravado. Os quatro tamanhos de calota com forro
em poliestireno expandido (EPS) asseguram um visual
descontraído e elegante – perfeitamente adequado
para todo e qualquer tamanho, assegurando assim um
conforto excecional. A gama de acessórios combinados
de alta qualidade, por exemplo, as viseiras, viseiras
solares e máscaras em pele, completa o equipamento.
‒ Capacete Jet com design retro moderno
‒ Calota exterior: compósito de fibras de plástico
reforçado por fibra de vidro e carbono (GFRP/ CFRP)
‒ Calota interior feita de poliestireno expandido (EPS)
‒ Características aeroacústicas muito boas
‒ Forro feito de material antibacteriano e hipoalérgico
‒ Correia de aperto com fecho D duplo
‒ Extremidades do capacete e suporte da fita dos
óculos fabricados em pele de vitelo de alta qualidade
‒ Peso reduzido: aprox. 785 g (calota pequena)
‒ Vasta gama de acessórios
‒ Homologação ECE 22- 5

Cor sólida: preto mate
Cor metalizada: azul-escuro metalizado
Designs: nineT, Classic, Tricolore

Viseira solar Carbon

TAMANHO

53/54 até 62 (XS-2XL)
PREÇOS

Viseira Bubble fumada

Máscara em pele castanha

Máscara em pele preta

Surpreendentemente diferente, contudo, com estilo.
Esta máscara artesanal de pele de vitelo e camurça com
aplicações de alumínio fresadas para o filtro de carvão
ativo suprirá todas as tuas necessidades. A máscara
protege a cara contra o frio e os pulmões contra poeira
e sujidade. O fecho tipo Velcro e a almofada do nariz
ajustável garantem a adaptação perfeita.
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Viseira Bubble refletora

Viseira solar defletora fumada

Viseira solar defletora
transparente

Cor sólida: preto mate
cor metalizada: azul-escuro metalizado
Designs: Classic, Tricolore, nineT
Máscara em pele
Viseira solar
Viseira solar defletora
Viseira Bubble

Com uma moldura cromada, amortecimento através de
pele macia genuína e possibilidade de optar por lentes
transparentes ou fumadas, os óculos de motociclismo
Road 66 são a escolha ideal para o capacete Legend.
O espaço para a ponte do nariz também permite
acomodar as hastes dos óculos corretivos.
‒ Óculos para motociclismo estilizados
e de elevada qualidade
‒ Totalmente compatíveis com o capacete Legend
‒ Moldura cromada em bronze
‒ Almofadado de alta qualidade em couro macio
‒ Cinta elástica forte e ajustável
‒ Adequado para hastes de óculos corretivos (inclui
espaço para ponte do nariz)
‒ Logótipo BMW Motorrad em aplicação de pele artificial
‒ Inclui bolsa de tecido com impressão BMW Motorrad
‒ Disponível opcionalmente com lentes transparentes
ou fumadas de substituição

Design: nineT

CORES

Viseira solar, preto “carbono” mate

ÓCULOS DE MOTOCICLISMO
ROAD 66

414,00 €
492,00 €
603,00 €
178,00 €
66,00 €
66,00 €
66,00 €

Tamanho único
Óculos de motociclismo
Lentes transparentes substituíveis
Lentes fumadas substituíveis

O saco de capacete BMW Motorrad é a forma perfeita
para transportar e guardar o teu capacete. A base rígida
protege o capacete mesmo quando está arrumado,
enquanto as ventilações permitem a melhor circulação
de ar possível.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

TAMANHO
PREÇOS

SACO DE CAPACETE
BMW MOTORRAD

179,00 €
78,00 €
78,00 €

Saco de capacete premium com um design clássico
Ideal para transportar e guardar o capacete
Base estável com orifícios de ventilação integrados
Compartimento principal almofadado com fecho de
correr comprido nos dois sentidos
Forro macio e suave protege o capacete e a viseira
de riscos
Bolso exterior prático para pequenos objetos, como
chaves; pode ser fechado com um botão de pressão
Pegas robustas e alça de transporte removível com
clips metálicos de elevada qualidade
Logótipo BMW Motorrad na parte frontal
Material exterior funcional feito de poliéster com
aspeto têxtil; impermeável, fácil de limpar
Dimensões (A x L x P): aprox. 26 x 36 x 21 cm
Capacidade: aprox. 2 litros

COR

preto
PREÇO

73,00 €

Viseira solar defletora refletora
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Capacetes/Sistemas de Comunicação

NOVO

NOVO

SISTEMAS DE
COMUNICAÇÃO
Falar com os outros motociclistas
que viajam contigo, realizar chamadas
telefónicas, ou ouvir música, tudo é possível
com a conexão BMW Motorrad Navigator
e o ecrã TFT: os sistemas de comunicação
BMW Motorrad V3 e Fit-for-All com
tecnologia Bluetooth oferecem ao
motociclista uma experiência auditiva
inigualável, graças à sua operação fácil
e ao peso reduzido. Os sistemas permitem
realizar a comunicação por voz sem fios
entre dois capacetes, para o motociclista
e o pendura. Todos os sistemas de
comunicação BMW Motorrad são
compatíveis entre si e podem ser
interligados com todas as interfaces
relevantes da sua moto BMW Motorrad.
O módulo de comunicação Bike-to-Bike
é o companheiro ideal para estabelecer
a conexão com um grupo de até seis
veículos enquanto está a conduzir.

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO V3

A terceira geração de sistemas de comunicação integrados nos capacetes BMW Motorrad são compatíveis com os
capacetes System 7 Carbon, GS Carbon, System 6, System 6 EVO e AirFlow.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Sistema de comunicação completamente integrado no capacete (botões de comando no exterior do capacete)
Sistema de comunicação para o motociclista e o pendura
Pode ser ampliado para suportar a comunicação com até 6 motos usando o módulo de comunicação Bike-to-Bike
Design adaptado especificamente ao capacete
Streaming de música usando fontes de áudio compatíveis com a BMW, também para o pendura
Telefonia, no caso de ter sido emparelhado um telemóvel compatível com a tecnologia Bluetooth
Supressão automática de interferências
Altifalantes de alta qualidade para a reprodução de áudio em qualidade estéreo
Melhoria da qualidade de voz graças ao sistema áudio HD
O comando de voz do telemóvel emparelhado pode ser iniciado premindo um botão.
Autonomia da bateria: até 16 horas, dependendo do uso (25 mAh)

PREZZO

Sistema de Comunicação V3

425,00 €

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
FIT-FOR-ALL

O sistema de comunicação Fit-for-All combina
funcionalidade com um design fino. Este sistema
de comunicação é compatível com a maioria dos
capacetes atualmente disponíveis no mercado.
‒ Sistemas de comunicação para capacetes universais
‒ Sistema de comunicação para o motociclista
e o pendura
‒ Pode ser ampliado para suportar a comunicação
com até 6 motos usando o módulo de comunicação
Bike-to-Bike
‒ Integração fácil no capacete
‒ Streaming de música usando fontes de áudio
compatíveis com a BMW, também para o pendura
‒ Telefonia, no caso de ter sido emparelhado um
telemóvel compatível com a tecnologia Bluetooth
‒ Supressão automática de interferências
‒ Autonomia da bateria: até 8 horas, dependendo
do uso (56 mAh)
‒ Não disponível em combinação com o capacete
Bowler.
PREZZO

Sistema de Comunicação Fit-for-All

Juntamente com um sistema de comunicação BMW, é possível comunicar com um grupo de até 6 veículos,
que também tenham sido equipados com o módulo de comunicação Bike-to-Bike, enquanto está a conduzir.
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Extensão universal para capacetes para sistemas de comunicação destinados à comunicação em grupo
Compatível com os sistemas de comunicação BMW Motorrad WCS2, V3 e Fit-for-All.
É necessário um módulo de comunicação Bike-to-Bike por moto.
Um capacete do motociclista e um do pendura podem ser conectados através do módulo de comunicação.
Alcance de até 1,5 km entre dois módulos de comunicação Bike-to-Bike em condições ideais
Alcance de até 5 km entre dois módulos de comunicação Bike-to-Bike, fazendo parte de um grupo grande
composto por seis módulos de comunicação
‒ Se o grupo estiver fora da zona de alcance e a conexão falhar, ela é automaticamente restabelecida assim
que um dos módulos for detetado.
‒ Crie grupos de comunicação e configure definições adicionais usando uma app gratuita.
‒ Autonomia da bateria: até 12 horas, dependendo do uso (14 mAh)
PREZZO

Módulo de Comunicação Bike-to-Bike

335,00 €

224,00 €

* Disponibilidade agendada a partir do primeiro
trimestre de 2 19
18

MÓDULO DE COMUNICAÇÃO
BIKE-TO-BIKE

* Disponibilidade agendada a partir do primeiro
trimestre de 2 19
19

FATOS
Os motociclistas conhecem melhor do que
ninguém a importância de uma proteção
adequada contra os elementos em qualquer
circunstância. Desde fatos de verão com boa
ventilação e fatos Touring impermeáveis a fatos
integrais de pele, a BMW Motorrad oferece
soluções concebidas especificamente para
cada situação. E com o fato Rallye, nem o mais
exigente trota-mundos fica desiludido.

2

Fato Venting

22

Fato AirFlow

23

Fato TourShell

24

Fato StreetGuard

26

Fato VentureShell

28

Fato GS Dry

29

Fato EnduroGuard

30

Fato Rallye

32

Fato Atlantis

33

Fato DarkNite

34

Fato Sport

36

Fato Roadster

37

Fato ProRace

38

Fato ProRace feito à medida

39
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BMW Motorrad

Fatos/Têxteis

FATO VENTING
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Um fato concebido para as aventuras urbanas,
destinado a países com elevada humidade e com
temperaturas de verão superiores a 25 °C. O denim
resistente à abrasão, com aplicações de rede de
Cordura de grande dimensão e proteções NPL leves,
oferece a máxima segurança para as viagens curtas.
‒ Fato têxtil leve indicado para uma utilização com
temperaturas iguais ou superiores a 25 °C
‒ Forro de rede em Cordura resistente à abrasão para
uma excelente ventilação
‒ Aplicações de material exterior em denim robusto,
mas estilizado
‒ Dynatec elástico leve na parte posterior dos joelhos
para o máximo conforto e liberdade de movimentos
‒ Material reforçado nas zonas mais vulneráveis em
caso de queda
‒ Proteções NPL leves nos ombros, cotovelos,
joelhos (reguláveis em altura) e proteções NP2
nas ancas (removíveis)
‒ Possibilidade de aplicação posterior da proteção
dorsal NPL
‒ Bolsa para proteção dorsal com malha distanciadora
3D para uma eficaz circulação do ar
‒ Fecho de correr no pulso com botão de pressão
no punho da manga
‒ Fechos de correr compridos na parte lateral das
pernas até às ancas, para ser mais fácil vestir e despir,
botão de pressão na bainha da perna
‒ Dois bolsos no peito com botões de pressão, dois
bolsos laterais no casaco com fecho de correr, dois
bolsos dianteiros e traseiros nas calças
‒ Etiqueta em pele com a inscrição “BMW Motorrad,
engineered in Germany” na cintura do casaco e parte
traseira da cintura das calças
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE
COR

antracite
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇOS

Casaco para homem
Casaco para senhora
Calças

Cor: Antracite
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374,00 €
363,00 €
291,00 €

Casaco Cover

Cor: preto

FATO AIRFLOW
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Mesmo naqueles dias de verão mais quentes, o fato
AirFlow vai manter-te fresco. As aplicações elásticas
e de rede em Dynatec resistente à abrasão fornecem
uma excelente ventilação e liberdade de movimentos.
Na cor preta, este fato apresenta um acabamento
adicional em Coldblack, que impede o aumento da
temperatura do material.
‒ O fato de verão perfeito para o tempo quente
‒ Material exterior com Dynatec resistente à abrasão
‒ Proteções NP2 removíveis nos ombros, cotovelos,
costas, ancas e joelhos (ajustáveis em altura nos
cotovelos e joelhos).
‒ Material Dynatec elástico na parte superior das costas
para a máxima liberdade de movimentos
‒ Aplicações de rede AirTex no peito, braços e coxas
para máxima ventilação
‒ Forro em rede elástica e muito permeável ao ar
‒ Inclui casaco sobreposto Cover, estanque ao vento,
para os dias mais frescos; pode ser guardado no
bolso traseiro
‒ Material refletor no casaco e nas calças
‒ Acabamento com tecnologia Coldblack para
o equipamento preto
‒ Acabamento resistente à água e à sujidade
‒ Material suave na gola, bainha das mangas e cintura
das calças
‒ Fecho de velcro para ajuste da largura na cintura das
calças, punhos das mangas, bainha das calças e cós
do casaco para senhora
‒ As duas alças integradas permitem transportar
o casaco como uma mochila
‒ Dois bolsos laterais no casaco, um bolso nas costas,
três bolsos interiores, dois bolsos nas calças (maioria

dos bolsos com fechos de correr)
‒ Extra: bolsa impermeável no bolso do casaco para
smartphone ou carteira
‒ Fecho de correr de união: 4 cm (à volta da cintura)
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE
CORES

Casaco e calças: preto ou cinza
Casaco Cover: vermelho
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 66, 98 –118 (longo), calças também disponíveis em
25 – 28 (curto)
(em cinza, apenas 46 – 6 )
PREÇOS

Casaco para senhora
Casaco para homem
(tamanhos 46 – 60, 98 –110)
Casaco para homem
(tamanhos 62 – 66, 114 –118)
Calças
Casaco Cover (incluído)

542,00 €
553,00 €
570,00 €
358,00 €

Cor: cinza
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BMW Motorrad

Fatos/Têxteis

FATO TOURSHELL
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Este fato Touring popular inclui a Membrana BMW
Climate em Z-liner, conferindo uma sensação de leveza
e conforto e oferecendo, ao mesmo tempo, a proteção
máxima contra eventuais incidentes e os elementos.
O tecido foi desenvolvido pela BMW Motorrad visando
aumentar o conforto de uso e melhorar o controlo da
temperatura. A parte exterior do fato TourShell em
Z-liner combina a elevada resistência à abrasão com
o conforto de um material leve e não rígido.
‒ Fato Touring impermeável para todo o ano
‒ Dynatec Comfort resistente à abrasão com Z-liner
‒ Membrana BMW Climate (estanque ao vento,
impermeável e respirável)
‒ Proteções NP2 nas costas, cotovelos, ancas e joelhos
(ajustáveis em três alturas distintas) e proteções NPL
nos ombros
‒ Fechos de correr de ventilação impermeáveis no tronco
‒ Forro em rede 3D Air nas costas
‒ Ajuste dos punhos das mangas, cintura das calças
e gola através de fecho tipo Velcro
‒ Aplicações elásticas acolchoadas nos ombros,
cintura do casaco e acima do joelho para garantir
um ajuste perfeito
‒ Dois bolsos exteriores impermeáveis no casaco e nas
calças, dois bolsos interiores no casaco (inclui bolso
para smartphone com janela e guia para cabo), um
bolso não impermeável na manga esquerda
‒ Combina bem com o casaco acolchoado Ride (pág. 87)
‒ Material refletor no casaco e nas calças para melhor
visibilidade
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE

Modelo para senhora
Cor: Cinza

Modelo para homem
Cor: Cinza

CORES

Casaco: preto, cinza
Calças: preto
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇOS

Casaco para senhora
Casaco para homem
Calças

Modelo para homem
Cor: preto
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542,00 €
553,00 €
436,00 €

Modelo para senhora
Cor: preto
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Fatos/Têxteis

FATO STREETGUARD
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Respirável, estanque ao vento e impermeável, este
casaco é realmente versátil para qualquer época do
ano e inclui um forro térmico e aplicações térmicas
removíveis nas calças. O laminado de três camadas
de elevada resistência à abrasão com ProtectionGuard
e as proteções NP2 removíveis oferecem toda a proteção
de que precisas.

Casaco curto, cor: Azul

Casaco comprido, cor: preto

Casaco curto, cor: antracite
Calças, cor: preto

‒ Fato Touring de utilização frequente para todo o ano
‒ Laminado de três camadas elástico e extremamente
resistente à abrasão (95 % Cordura e 5 % elastano)
‒ Membrana BMW Climate, desenvolvida de acordo
com a norma C.A.R.E.; estanque ao vento, impermeável
e muito respirável
‒ Material reforçado com o inovador ProtectionGuard
nas zonas mais vulneráveis
‒ Proteções NP2 nos ombros, cotovelos, costas, ancas
e joelhos (ajustáveis em altura), proteção de cóccix para
instalação posterior
‒ Gola anti-intempérie removível estanque ao vento
e impermeável com passa-montanhas integrado
‒ Forro térmico estanque ao vento removível
‒ Forro térmico do estilo Softshell que pode ser usado
individualmente
‒ Forro térmico removível
‒ Calças para homem com braguilha de fecho de correr,
painéis elásticos laterais e suspensórios ajustáveis
‒ Calças para senhora de cintura subida com braguilha
de fecho de correr, forro macio e bainhas elásticas
com impressão em silicone e efeito antideslizante
‒ Fechos de correr de ventilação na parte dianteira
e traseira do casaco e na parte superior das coxas
‒ Bolsos no casaco: dois bolsos exteriores de elevada
qualidade, impermeáveis, um bolso com fecho de
correr de acesso fácil com um sistema de fecho de
correr impermeável Labyrinth, três bolsos interiores
impermeáveis, incluindo um bolso multimédia
‒ Bolsos nas calças: dois bolsos exteriores de elevada
qualidade. impermeáveis
‒ Cintura das calças totalmente ajustável
‒ Impressão refletora no peito e nas costas do casaco
e nos painéis laterais das calças
‒ Fecho de correr de união: 4 cm (à volta)
‒ Corte Comfort
‒ Certificação CE

CORES

Casaco curto em antracite ou azul
Casaco comprido em preto
Calças em preto
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48, 72 – 88, 18 – 22 (em azul, apenas 34 – 48)
TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 66, 98 –118 (longo), 25 – 32 (curto)
(em azul, apenas 46 – 6 )
PREÇOS PARA SENHORA

Casaco em antracite
Casaco azul (tamanhos 34 – 48)
Casaco para senhora, comprido
(tamanhos 18 – 22, 34 – 48, 72 – 88)
Calças

860,00 €
860,00 €
838,00 €
659,00 €

PREÇOS PARA HOMEM

Casaco em antracite
(tamanhos 25 – 29, 46 – 60, 98 –110)
Casaco em antracite
(tamanhos 30 – 32, 62 – 66, 114 –118)
Casaco azul
Casaco para homem, comprido
(tamanhos 25 – 29, 46 – 60, 98 –110)
Casaco para homem, comprido
(tamanhos 30 – 32, 62 – 66, 114 –118)
Calças (tamanhos 25 – 29, 46 – 6 , 98 –11 )
Calças (tamanhos 3 – 32, 62 – 66, 114 –118)

Permite ajuste, apoio e ventilação: com um peitilho
destacável com zonas elásticas nas partes laterais
e suspensórios ajustáveis, as calças para homem
nunca foram tão confortáveis.

871,00 €
882,00 €
871,00 €
849,00 €
866,00 €
659, €
676, €

A gola destacável com passa-montanhas integrado
é uma proteção fiável contra o vento e a chuva.

Casaco StreetGuard AIR
Ver página 42 para informações
sobre o produto
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Fatos/Têxteis

FATO VENTURESHELL
CORTE PARA HOMEM

Concebido para as temperaturas quentes de verão,
o fato VentureShell inclui tudo o que precisas num
fato Touring Enduro, desde a respirabilidade da parte
superior impermeável ao material de dupla espessura
nas zonas vulneráveis e diversos fechos de correr de
ventilação. Versatilidade incomparável tanto em estrada
como em todo-o-terreno.

Cor do casaco: azul
Calças, cor: preto

‒ Fato de Enduro de nível inicial adequado para viagens
no verão
‒ Material exterior em poliamida, respirável, com
revestimento impermeável e resistente à lama
‒ Material reforçado nas zonas mais vulneráveis em
caso de queda; enchimento de espuma adicional
nos ombros e cotovelos
‒ Proteções NPL nos ombros, cotovelos e joelhos
(reguláveis em altura) e proteções NP2 nas ancas
(removíveis)
‒ Possibilidade de aplicação posterior da proteção
dorsal NPL
‒ Fechos de correr de ventilação compridos nos
braços, peito, costas e ancas
‒ Forro de rede nas costas para melhor circulação do ar
‒ Aplicações elásticas nos joelhos e ancas
‒ Largura ajustável dos punhos das mangas, bainha das
calças (Velcro), parte superior dos braços (molas de
pressão) e cintura (elástico)
‒ Dois bolsos de aba, dois bolsos no peito com
ventilação integrada, um bolso na parte inferior das
costas, dois bolsos nas calças
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE
CORES

Casaco: azul
Calças: preto
TAMANHOS PARA HOMEM

S – 4XL

PREÇOS

Casaco
Calças

358,00 €
201,00 €

Cor: azul/preto

FATO GS DRY
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Invade as ruas com o teu estilo Enduro. Este fato de
motociclismo impermeável é o companheiro ideal para
qualquer viagem, oferecendo uma excelente proteção
contra as condições atmosféricas em cada aventura.
Quando chegam as temperaturas mais elevadas, o seu
sistema de ventilação único cumpre a sua função,
graças ao robusto material CORDURA 5 com
a Membrana BMW Climate extremamente respirável.
‒ Fato de Enduro impermeável adequado para viagens
‒ Material exterior composto por uma mistura robusta
de CORDURA 5 /poliamida para uma excelente
durabilidade
‒ A Membrana BMW Climate assegura que o fato seja
estanque ao vento, impermeável e muito respirável
‒ Proteção melhorada nas áreas mais vulneráveis em
caso de queda, com o revestimento de PU de
meio-tom com partículas de cerâmica
‒ Proteções NP2 removíveis nos ombros, cotovelos,
joelhos (reguláveis em altura) e ancas
‒ Inclui proteção dorsal NP Pro comprida
‒ Aplicações de fecho de correr exclusivas também abrem
a membrana para uma ventilação direta do tronco
‒ Aplicações elásticas nos braços, joelhos e nádegas
‒ Forro de rede 3D nas costas para melhor circulação do ar
‒ Fitas de velcro para ajuste das mangas, cintura e bainha
das calças
‒ Dois bolsos com aba impermeáveis
‒ Um bolso no peito, um bolso na manga e dois bolsos
na parte traseira e nas calças
‒ Aplicação de pele na parte interior dos joelhos para
maior aderência durante a condução todo-o-terreno
‒ Impressão refletora nos braços e gola

‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE
CORES

Casaco: cinza ou preto e azul
Calças: azul/preto
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇOS

Casaco para senhora
Casaco para homem
Calças

542,00 €
553,00 €
436,00 €

Cor do casaco: cinza
Calças, cor: azul/preto
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Fatos/Têxteis

FATO ENDUROGUARD
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Prepara-te para tudo, sejam quais forem as condições
meteorológicas. Este fato de Enduro profissional
oferece o máximo desempenho e funcionalidade.
O material exterior especialmente desenvolvido e
composto por Dynatec e Dynatec Stretch (com uma
aplicação parcial ceraspace) oferece os mais elevados
níveis de resistência à abrasão. O laminado de três
camadas com Membrana BMW Climate permite uma
regulação perfeita da temperatura, neste fato respirável,
impermeável e estanque ao vento. A diversidade de
fechos de correr de ventilação, para além de outros
elementos práticos, ajudam a criar uma verdadeira
“zona de conforto” para o piloto.

Cor: cinza

‒ Fato de última geração impermeável para condução
todo-o-terreno
‒ Material exterior com elevada resistência à abrasão
composto por Dynatec/Dynatec Stretch (com impressão
parcial de ceraspace), desenvolvido pela BMW em
parceria com a Schoeller Textil AG.
‒ Laminado de três camadas com Membrana
BMW Climate: estanque ao vento e impermeável
e muito respirável
‒ Proteções NP2 nas costas, ombros, cotovelo,
ancas e joelhos (totalmente ajustáveis em altura)
‒ Preparado para instalação posterior de proteção
de cóccix
‒ Circulação geral do ar impressionante graças às
numerosas opções de ventilação; duplo fecho de correr
frontal serve como sistema de ventilação
‒ Forro de rede no casaco e calças, rede 3D nas costas;
respirável e elástico
‒ Oito bolsos no casaco, sete dos quais impermeáveis;
casaco para homem com bolso adicional no peito;
três bolsos nas calças, inclui uma bolsa para chaves
‒ As mangas e as bainhas das calças são estanques
ao vento para melhorar a proteção nas condições

meteorológicas mais adversas
‒ O casaco estanque ao vento oferece uma proteção
eficaz contra o vento e a chuva
‒ Passa-montanhas impermeável integrado na gola
‒ Pele na parte interior dos joelhos para melhor
aderência ao depósito durante a condução em
todo-o-terreno
‒ Bandas de material tipo Velcro e botões de pressão
para ajuste da largura
‒ Impressão refletora no casaco
‒ Fecho de correr de união: 4 cm (à volta da cintura)
‒ Corte Comfort
‒ Certificação CE
CORES

Casaco: cinza ou preto
Calças: preto
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48, 72 – 88 (longo), 18 – 22 (curto)
TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 66, 98 – 118 (longo), 24 – 32 (curto)
PREÇOS

Casaco para senhora
Casaco para homem
(tamanhos 24 – 29, 46 – 60, 98 –110)
Casaco para homem
(tamanhos 30 – 32, 62 – 66, 114 –118)
Calças

871,00 €
882,00 €
899,00 €
659,00 €

Cor: preto
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BMW Motorrad

Fatos/Têxteis e Pele
todo-o-terreno
‒ Extremidade da bainha reforçada
‒ Proteções NP2 nos ombros, cotovelos, ancas
e joelhos (ajustáveis em três alturas distintas)
‒ Inclui proteção dorsal NP Pro comprida
‒ Proteção peitoral opcional, fixada através de quatro
botões de pressão
‒ Sistema de ventilação sofisticado com abas no peito,
fechos de correr nos braços e coxas e grande área
de ventilação nas costas
‒ Forro em rede 3D na zona das costas para permitir
a circulação do ar debaixo da proteção dorsal
‒ Fechos velcro e botões de pressão para ajuste
da largura
‒ Aberturas de perna largas, de fácil ajuste
‒ Casaco: Seis bolsos frontais (dois impermeáveis),
um bolso grande e um bolso pequeno na parte inferior
das costas, dois bolsos interiores com fecho de correr
‒ Bolso para TrinkPak Hydra de fácil acesso
‒ Quatro bolsos nas calças
‒ Material refletor nas mangas, costas e calças
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE
CORES

Azul/preto ou cinza
Cor: cinza

FATO RALLYE
CORTE PARA HOMEM

O fato Rallye está repleto de soluções práticas que fazem
dele o trota-mundos perfeito. O forro impermeável pode
ser usado tanto por dentro como por fora do casaco para
uma melhor proteção contra a chuva, o vento e a lama.
Este fato com boa ventilação é composto por ProTechWool,
um material resistente à abrasão, e por diversos bolsos
para guardares os teus objetos pessoais.

Cor: azul/preto
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‒ Fato para o todo-o-terreno com forro impermeável
‒ Adequado para utilização com temperaturas
moderadas a elevadas
‒ ProTechWool, um têxtil funcional regulador da
temperatura e de secagem rápida, composto por
lã e poliamida com acabamento de carbono
‒ Interior/exterior do casaco estanque ao vento
e impermeável: quando usado como capa,
também protege da lama
‒ Calças com aplicação da Membrana BMW Climate
estanque ao vento e impermeável com zona de
conforto: qualidades da membrana adaptadas às
diferentes partes do corpo
‒ Material reforçado nas zonas mais vulneráveis em
caso de queda
‒ Forro do casaco em rede elástica e respirável
‒ Calças com aplicações elásticas
‒ Aplicação comprida de pele na parte interior dos
joelhos para maior aderência durante a condução

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 66, 98 –118 (longo), 24 – 32 (curto)
(em cinza, apenas 46 – 6 )
PREÇOS

Casaco (tamanhos 24 – 29, 46 – 60, 98 –110)
Casaco (tamanhos 3 – 32, 62 – 66, 114 –118)
Calças
Proteção peitoral, pequena
(tamanhos 46 – 50, 24 – 28)
Proteção peitoral, grande
(tamanhos 52 – 66, 29 – 32, 98 –118)

838,00 €
854, €
659,00 €
51,00 €
51,00 €

FATO ATLANTIS
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Este fato Touring premium, feito com peles de elevada
qualidade oferece conforto e proteção durante todo
o ano. A camurça de pele bovina respirável reforça a
impressionante resistência à abrasão e impermeabilidade,
proporcionando o máximo conforto e regulação da
temperatura, mesmo nas distâncias mais prolongadas.
‒ Fato Touring adequado para todas as condições
meteorológicas em camurça de pele bovina hidrófoba
de elevada qualidade
‒ Pele bovina granulada com elevada resistência
à abrasão (1,2 –1,4 mm), com grande capacidade
de resistência e repelência da água
‒ Proteções NP2 nos ombros, cotovelos, ancas
e joelhos (ajustáveis em três alturas distintas)
‒ Proteção dorsal NP Pro removível
‒ Preparado para instalação posterior de proteção
de cóccix
‒ A pele respirável regula a temperatura e a humidade
do corpo de forma muito eficaz
‒ Fechos de correr impermeáveis com costuras
seladas, impermeáveis e revestidas a borracha,
impedem a entrada indesejada da água
‒ Aba impermeável colocada debaixo do fecho de
correr dianteiro do casaco, combinada com um
segundo fecho de correr interior
‒ A impermeabilidade proporcionada pelo tecido de
membrana atrás do fecho da braguilha das calças
impede a passagem da água
‒ Argolas para fixar nas calças os suspensórios opcionais
‒ Zonas elásticas nos ombros, costas e acima do joelho,
bem como na parte traseira da cintura das calças
‒ Possibilidade de ajuste na cintura, punhos e bainhas
‒ Dois bolsos exteriores com fecho de correr no casaco
e calças, dois bolsos interiores com fecho de correr
no casaco
‒ Punhos com dois fechos de correr, permitindo usar
as luvas por dentro ou por fora do fato (o segundo
fecho de correr pode permanecer aberto quando
se usam as luvas por dentro do casaco)
‒ Impressão refletora cinza nos ombros
‒ Fecho de correr de união: 4 cm (à volta da cintura)
‒ Certificação CE

COR

antracite
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 66, 24 – 32 (curto), 98 –118 (longo)
PREÇOS

Casaco para senhora (tamanhos 34 –44)
Casaco para senhora (tamanhos 46 –48)
Casaco para homem
(tamanhos 46 – 60, 24 – 29, 98 –110)
Casaco para homem
(tamanhos 62 – 66, 30 – 32, 114 –118)
Calças

1.061,00 €
1.061,00 €
1.072,00 €
1.089,00 €
827,00 €

Cor: Antracite
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BMW Motorrad

Fatos/Pele

FATO DARKNITE
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Um fato de pele de corte moderno com um estilo
clássico, o fato DarkNite proporciona a mais pura
experiência de condução. Um fato de pele moderno
com corte estilo retro. Feito com pele bovina de
elevada qualidade sem revestimento, cada fato
mantém a sua autenticidade natural e cria uma pátina
única. Complementos como as proteções NPL e NP2
removíveis, aplicações almofadadas entre outras
soluções, garantem uma condução em segurança,
sem comprometer o estilo clássico do casaco.
‒ Fato moderno com pele bovina de elevada qualidade
‒ Pele bovina naturalmente granulada com elevada
resistência à abrasão (1, –1,1mm)
‒ Repelente da água, mas não é impermeável
‒ A pele respirável regula a temperatura e a humidade
do corpo de forma muito eficaz
‒ Proteções NPL nas costas, ombros, cotovelos
e joelhos (reguláveis em altura), proteções NP2
nas ancas (removíveis)
‒ Zonas elásticas nas costas, sobre os joelhos e na
zona traseira da cintura para maior liberdade de
movimentos
‒ Aplicações almofadadas na gola e ombros
‒ Cós do casaco e calças para senhora ajustáveis
com botão de pressão
‒ Fechos de correr metálicos nos punhos e bainhas
‒ Gola subida, pode ser fechada com botão de pressão
‒ Três bolsos exteriores com fechos de correr no
casaco, três bolsos interiores (incluindo bolso para
smartphone), quatro bolsos nas calças (bolsos
traseiros com fecho de correr)
‒ Inscrição BMW Motorrad metálica premium nas
costas; logótipo BMW gravado na parte superior
do braço esquerdo
‒ Forro de algodão no peito e costas com impressão
de grande dimensão nas costas, forro de rede nas
mangas e calças
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE
COR

preto
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 60

PREÇOS

Casaco para senhora
Casaco para homem
Calças

Modelo para homem
Cor: preto

34

938,00 €
949,00 €
670,00 €

Modelo para senhora
Cor: preto
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BMW Motorrad

Fatos/Pele

FATO SPORT*

FATO ROADSTER PARA HOMEM

CORTE PARA HOMEM

CORTE PARA HOMEM

Assume o controlo das ruas com este fato de nível
profissional composto por 1 % pele bovina. As
proteções NP2 e os deslizadores em aço inoxidável
INOX protegem o piloto em caso de queda, enquanto
a rede 3D nas costas e o sistema AirVent à frente
garantem que nunca sentes demasiado calor ou frio
no interior do fato. Cada elemento do fato foi concebido
para obter o máximo desempenho, incluindo o corte,
que encoraja os pilotos a assumir uma posição
desportiva e aerodinâmica. O resultado é o controlo
total sempre que pisares o asfalto.
‒ Fato desportivo em pele de duas peças
‒ Composto por 1 % de pele bovina (aprox. 1,3 mm)
‒ Proteções NP2 cosidas nos ombros, cotovelos
e joelhos, proteções nas ancas e dorsal removíveis
‒ Proteção de cóccix NP2 para instalação posterior
‒ Material para absorção de impactos integrado na
zona da clavícula e no peito
‒ Deslizadores em aço inoxidável INOX cobertos
com plástico nos ombros
‒ Deslizadores para os joelhos removíveis em plástico
endurecido
‒ Fecho de correr dianteiro também pode ser utilizado
como ventilação
‒ Forro de rede 3D nas costas para melhor circulação
do ar
‒ Aplicações de pele elástica nos ombros, mangas,
zona lombar e joelhos para o máximo conforto
‒ Aplicações elásticas de Kevlar nos braços e pernas
para melhor ajuste e liberdade de movimentos dos
braços e pernas
‒ Forro de Lycra extremamente elástico nas zonas
sujeitas a movimentos mais intensos
‒ Gola de neopreno macia
‒ Punhos e bainhas em material elástico de Kevlar
‒ Tecido elástico para cintura das calças
‒ Dois bolsos exteriores, um bolso transversal, um bolso
interior no casaco
‒ Mangas e joelhos previamente moldados, para uma
postura mais natural ao sentar na moto
‒ Aplicação de costuras duplas em todos os pontos,
cosidas com linha de segurança
‒ Fecho de correr de união (à volta da cintura)
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE

NOVO

O fato Roadster para homem, fabricado inteiramente
em pele napa de alta resistência a quedas e à abrasão,
combina o excecional conforto de uso com elevada
segurança. Uma grande proporção de material têxtil
elástico e aplicações elásticas na zona dos ombros,
da manga e dos joelhos asseguram a melhor liberdade
de movimentos em qualquer posição sentada.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Fato desportivo em pele de duas peças
Composto por 1 % de pele bovina (aprox. 1,3 mm)
Proteção dorsal NP Pro removível
Proteções NP2 removíveis nas ancas, proteções fixas
nos ombros, cotovelos e joelhos
Deslizadores para os joelhos para instalação posterior
Malha distanciadora 3D na zona posterior para uma
boa circulação do ar
Aplicações de pele elástica na zona dos ombros, das
mangas, lombar e dos joelhos para o máximo conforto
Aplicações elásticas de Kevlar nos braços e pernas
para o ajuste ideal e liberdade de movimentos dos
braços e pernas
Forro de Lycra extremamente elástico nas zonas
sujeitas a movimentos mais intensos
Gola de neopreno macia
Punhos e bainhas em material elástico de Kevlar
Tecido elástico para cintura das calças
Dois bolsos exteriores e dois bolsos interiores no casaco
Aplicação de costuras duplas em todos os pontos,
cosidas com linha de segurança
Fecho de correr de união (à volta da cintura)
Corte Regular
Certificação CE

COR

preto
TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇOS

Casaco
Calças
Deslizadores de plástico para os joelhos

603,00 €
503,00 €
28,00 €

COR

Preto/branco/vermelho
TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇOS

*Disponibilidade em função
do stock existente.
36

Cor:
Preto/branco/vermelho

Casaco
Calças
Deslizador de plástico para os joelhos
(conjunto de substituição)

670,00 €
559,00 €
28,00 €

Cor:
preto

37

BMW Motorrad

Fatos/Pele

FATO PRORACE

NOVO

NOVO

CORTE PARA HOMEM

Com o fato ProRACE para homem, demonstras as tuas
ambições desportivas de motociclista. Este fato integral
de corte justo, fabricado em pele napa, oferece todo um
pacote de segurança com proteções na zona dos ombros,
costas, cotovelos, ancas e joelhos. Um apêndice otimiza
a aerodinâmica, as aplicações elásticas asseguram
a liberdade de movimentos.
‒ Fato desportivo integral, em pele, feito à medida,
nas cores BMW Motorrad Motorsport
‒ Pele bovina napa com elevada resistência à abrasão,
com aprox. 1,3 mm
‒ Proteções nos ombros, cotovelos, ancas e joelhos,
cosidas fixamente
‒ Proteção dorsal NP Pro comprida, para instalação
posterior
‒ Apêndice aerodinâmico
‒ Deslizadores para os joelhos e deslizadores nos
antebraços e ombros
‒ Malha distanciadora 3D na zona posterior para
uma boa circulação do ar
‒ Numerosas aplicações elásticas para o máximo
conforto e liberdade de movimentos
‒ Pele perfurada no peito, nas costas e nas coxas
para uma excelente ventilação
‒ Fecho de correr comprido à frente, facilitando
o vestir e despir do fato
‒ Fecho dos braços e das pernas com fecho de correr
‒ 1 bolso interior
‒ Certificação CE
‒ Opcionalmente: produção personalizada, assim como
personalização em termos de pele, cor e design
COR

Preto/branco/vermelho
TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇOS

Fato

FATO PRORACE
FEITO À MEDIDA

1.563,00 €

CORTE PARA HOMEM

O fato ProRace também está disponível com corte
à medida. Use o configurador para conceber o seu
fato de forma a satisfazer as suas necessidades e
preferências pessoais. Corte justo e muitas opções
de personalização em termos de cor e equipamento – é
assim que te destacas da multidão. Cada fato é único,
tão individual como cada motociclista.

Cor: Preto/branco/vermelho

38

‒ Feito à medida para se adaptar perfeitamente
‒ Pele bovina napa com elevada resistência à abrasão,
ou, opcionalmente, disponível em pele de canguru,
mediante pagamento de uma sobretaxa
‒ Diferentes opções de cores
‒ Diferentes opções de deslizadores para os joelhos
(com/sem) e deslizadores nos cotovelos e ombros
‒ Opções de pormenores adicionais do equipamento
(em parte, sujeitas a pagamento de uma sobretaxa):
com/sem TrinkPak no apêndice, diferentes variantes
de perfuração, com/sem proteção peitoral, espuma
padrão ou espuma térmica Vibram VPOD

‒ Pode ser personalizado com o nome/alcunha
e logótipo pessoal
‒ Escolha de uma das diferentes opções de logótipo
(cor da inscrição BMW Motorrad, com/sem inscrição
Race, logótipo BMW, logótipo M ou inscrições do
modelo, p. ex., RR, no apêndice)
‒ Configurado numa oficina autorizada BMW Motorrad
ou diretamente no configurador
‒ Descobre mais em bmw-motorrad.com/ProRace
PREÇOS

Desde 1.700,00 €

Para o fato interior DoubleR Skin
Ver página 92 para informações
sobre o produto
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CASACOS/
CALÇAS
Uma proteção completa é essencial para
qualquer motociclista, desde as costas até
aos joelhos. Sejam quais forem os materiais
do teu equipamento, desde pele genuína,
a materiais sintéticos resistentes ou denim
impermeável, tudo se resume ao conforto,
estilo e máxima segurança.

4

Casaco StreetGuard AIR

42

Casaco Street AIR Dry

43

Colete Street AIR

43

Casaco Tokyo

45

Casaco Race Flow

45

Casaco AirShell

46

Casaco Boulder

47

Casaco DownTown

48

Casaco SanDiego

49

Casaco BlackLeather

5

Casaco 4 years

5

Casaco DoubleR

51

Casaco Club Leather

52

Casaco Club Special

52

Jeans Ride

53

Calças Clima Protect

53

Jeans FivePocket

54

Jeans WaterProof

55

Calças Rider

55

Calças Summer

56

Calças City

57

Calças City Denim

57
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BMW Motorrad

Casacos/StreetGuard AIR e Street AIR

Cor: preto

Cor: cinza

COLETE STREET AIR

Modelo para homem
Cor: antracite

UNISSEXO

Para uma maior segurança passiva: existem três
sensores e um algoritmo de ativação inteligente
capaz de detetar situações de acidente e ativar
automaticamente o sistema de airbag integrado
no colete. Adequado apenas para os casacos
BMW Motorrad compatíveis com API.

Cor: preto

CASACO STREET AIR DRY

CASACO STREETGUARD AIR
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

O casaco Touring StreetGuard AIR de alto nível
oferece uma proteção eficaz para tudo aquilo que
a estrada possa reservar. A preparação integrada para
o colete Street AIR aumenta a segurança passiva,
juntamente com as proteções NP2, o material
ProtectionGuard resistente à abrasão, a impressão
refletora e muitas outras características inovadoras.
Além disso, a Membrana BMW Climate e os vários
fechos de correr de ventilação garantem que todos
os motociclistas conseguem manter a temperatura
perfeita durante as suas viagens. O melhor de tudo isto
é que só tens de desfrutar da tua viagem e esquecer
as previsões do tempo.
‒ Casaco StreetGuard compatível com
API (Proteção Ativa Insuflável)
‒ Colete Street AIR com airbag opcional para aumento
significativo da proteção passiva
‒ Laminado de três camadas elástico e extremamente
resistente à abrasão
‒ Zonas vulneráveis reforçadas com ProtectionGuard
de espessura dupla
‒ Proteções NP2 removíveis nos ombros e cotovelos
‒ Impermeável, estanque ao vento e extremamente
respirável, graças à Membrana BMW Climate
‒ Gola anti-intempérie destacável com
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passa-montanhas integrado
‒ Fechos de ventilação na parte frontal e traseira
‒ Dois bolsos exteriores, quatro bolsos interiores
impermeáveis, inclui bolso multimédia inovador
‒ Impressão refletora à frente e atrás
‒ Fecho de correr de união: 4 cm (à volta da cintura)
‒ Corte Comfort
‒ Certificação CE
COR

antracite
TAMANHOS PARA SENHORA

36 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

48 – 6

PREÇO

Casaco e Colete (conjunto)

2.278,00 €

CORTE PARA HOMEM E SENHORA

O casaco Street AIR Dry é respirável, estanque ao vento
e impermeável, sendo a opção perfeita para Enduro
e Touring. Todos os pormenores foram cuidadosamente
pensados. Este casaco também é compatível com
o colete BMW Motorrad Street AIR, que tem um sistema
de segurança com airbag independente. Desta forma,
estás preparado para tudo, aconteça o que acontecer.
‒ Casaco de Enduro impermeável, também
adequado para Touring, com tecnologia de
Proteção Ativa Insuflável (API)
‒ Colete Street AIR com airbag opcional para aumento
significativo da proteção passiva
‒ Poliamida resistente à abrasão com um revestimento
respirável e repelente da água
‒ Estanque ao vento e impermeável graças à membrana
Z-liner integrada
‒ Fechos de ventilação no peito e costas
‒ Proteções NP2 nos ombros e cotovelos, com
possibilidade de receber proteção dorsal
‒ Material com espessura dupla nas zonas
mais vulneráveis
‒ Aplicações elásticas nas mangas;
cintura e punhos ajustáveis

‒ Dois bolsos de aba impermeáveis, dois bolsos
no peito, um bolso na manga esquerda e um bolso
na zona inferior das costas
‒ Material refletor no peito, mangas e costas
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE
CORES

Preto
Cinza

TAMANHOS PARA SENHORA

38 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇO

Casaco e colete (conjunto)

1.787,00 €

‒ Colete com sistema de airbag independente integrado
‒ Protege os teus ombros, clavícula, costelas e costas
‒ Adequado apenas para os casacos BMW Motorrad
compatíveis com API (ex. Street AIR Dry ou
StreetGuard AIR)
‒ Colete e casaco unidos através de fecho de correr
e botões de pressão
‒ Eletrónica e interruptor principal integrados
na zona traseira
‒ Três sensores avaliam a tua situação e ativam
o airbag sempre que necessário
‒ Adequado para condutor e passageiro
‒ Totalmente impermeável e preparado para quaisquer
condições meteorológicas
‒ Cinta lombar removível
‒ Parte superior: 82 % poliéster, 14 % polipropileno,
4 % Lycra
‒ Disponível em vários tamanhos ergonómicos
‒ Certificação CE
COR

preto
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BMW Motorrad

Casacos/Têxtil

CASACO TOKYO
CORTE PARA HOMEM

O material exterior resistente à sujidade e à água, bem
como o sistema AirVent integrado na parte frontal,
tornam o casaco Tokyo ideal para as deslocações
diárias, mesmo no verão. Integra também proteções
NPL nos ombros e cotovelos.
‒ Casaco leve para homem, para as deslocações diárias
com temperaturas de verão
‒ Parte exterior em poliéster com acabamento
resistente à água e à sujidade
‒ Proteções NPL ligeiras removíveis nos ombros
e cotovelos
‒ Possibilidade de aplicação posterior da proteção
dorsal NPL
‒ Fecho de correr frontal nos dois sentidos com rede
no interior funciona como o sistema AirVent
‒ Gola com fecho magnético
‒ Botões de pressão ajustáveis nas mangas e cintura
‒ Quatro bolsos exteriores (dois com fechos de correr,
dois com botões de pressão), três bolsos interiores
(inclui um para o teu smartphone)
‒ Extra: bolsa impermeável no bolso do casaco para
smartphone ou carteira
‒ Impressão refletora discreta nas mangas e pescoço
‒ Fecho de correr de união: 4 cm

CASACO RACEFLOW

Com o casaco RaceFlow têxtil desportivo para homem
estás perfeitamente equipado para o verão. A sua grande
proporção de material de rede permeável ao ar assegura
a ventilação ideal do corpo e dos braços, mesmo nos
dias mais quentes. A largura da cintura é ajustável através
de dois botões de pressão. O equipamento padrão inclui
proteções nos ombros e cotovelos.
‒ Casaco têxtil desportivo para dias quentes
‒ Material protetor resistente à abrasão com aplicações
de material de rede de grandes dimensões
‒ Material com espessura dupla nas áreas suscetíveis
em caso de queda
‒ Proteções NPL removíveis nos ombros e cotovelos
‒ Possibilidade de aplicação posterior da proteção
dorsal NPL
‒ Têxtil distanciador 3D respirável na parte traseira para
otimizar a circulação do ar
‒ Dois bolsos laterais exteriores com fecho de correr,
dois bolsos interiores
‒ Gola subida, com fecho através de botão de pressão
‒ Cintura ajustável através de dois botões de pressão
‒ Ventilação da manga com fecho de correr e botão
de pressão
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE
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‒ Corte Regular
‒ Certificação CE
COR

preto
TAMANHOS PARA HOMEM

S – 4XL

PREÇO

324,00 €

Cor: preto

NOVO

COR

preto
TAMANHOS PARA HOMEM

S – 4XL

PREÇO

324,00 €

Cor: preto
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BMW Motorrad

Casacos/Têxtil

Cor: Amarelo “néon”/cinza

NOVA cor: vermelho

NOVA cor: Cinza

Cor: cinza

CASACO AIRSHELL
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Prepara-te para quaisquer condições meteorológicas
com o casaco AirShell. Graças ao forro respirável,
estanque ao vento e impermeável com a Membrana
BMW Climate e ao colete térmico acolchoado removível,
podes usá-lo durante todo o ano. Assim podes andar
fresco e leve no pico do verão e quente e seco nos
meses mais frios.

CASACO BOULDER
‒ Casaco leve para motociclismo, em amarelo “néon”
para garantir uma elevada visibilidade no trânsito urbano
‒ Mistura de material altamente resistente à abrasão:
Mistura de poliamida/poliéster altamente resistente
à abrasão e com cores estáveis para a parte em
amarelo “néon”, mistura de poliéster e algodão para
as partes cinza e vermelha.
‒ Proteções NPL removíveis nos ombros, cotovelos
e costas
‒ Forro respirável, estanque ao vento e impermeável
com a Membrana BMW Climate e colete térmico
acolchoado removível
‒ Grandes aplicações de rede permeável ao ar feitas de
AirTex resistente à abrasão
‒ Forro com rede 3D nas costas para otimizar
a circulação do ar
‒ Dois bolsos laterais com fecho de correr, um bolso
interior impermeável, um bolso no forro
‒ Botões de pressão na cintura e fitas tipo Velcro nos
punhos e gola
‒ Impressão refletora na zona dos braços e ombros
‒ Gola com acabamento em imitação de pele camurça
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE

CORTE PARA HOMEM

COR

Amarelo “néon”/cinza, cinza*, vermelho*
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇO

Casaco para senhora
Casaco para homem

464,00 €
475,00 €

Seja na primavera, no verão ou outono, para utilizar todos
os dias ou ocasionalmente, se precisas de um casaco
informal, o Boulder é a solução ideal. O seu sistema de
ventilação garante uma circulação do ar adequada e se,
de repente, as condições do tempo se agravarem,
o forro removível oferece também uma proteção eficaz
contra o vento e a chuva.
‒ Casaco curto informal para uma utilização urbana
‒ Mistura de poliamida e algodão resistente à abrasão
com acabamento encerado impermeável
‒ Proteções NPL leves removíveis nos ombros e cotovelos
‒ Possibilidade de aplicação posterior da proteção
dorsal NPL
‒ Forro removível, estanque ao vento, impermeável
e respirável com Membrana BMW Climate
‒ Acabamento resistente à água e à sujidade
‒ Duplo fecho de correr dianteiro com parte interior em
malha de rede também utilizado como ventilação
‒ Gola e mangas ajustáveis
‒ Dois bolsos laterais com fecho de correr, dois bolsos no
peito, dois bolsos interiores (um deles impermeável),
um bolso impermeável no forro
‒ Combina bem com o casaco acolchoado Ride
‒ Impressão refletora no pescoço, inscrição BMW
Motorrad em impressão antracite refletora

‒
‒
‒
‒

Gola com acabamento em imitação de pele camurça
Fecho de correr de união: 4 cm
Corte Comfort
Certificação CE

COR

Cinza
TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇO

458,00 €

*Edição limitada
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47

BMW Motorrad

Casacos/Têxtil

Casaco para homem
com exterior antracite
(forro preto)

NOVO Casaco preto
e azul para homem
(sem forro)

Casaco para senhora
com exterior cinza
(forro preto)

NOVO Casaco vermelho
para senhora
(sem forro)

Modelo para homem
Cor: Castanho-escuro

CASACO DOWNTOWN
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Enquanto o relógio não chega às cinco e meia, o trabalho
não para. Depois, a moto é a única companhia de que
precisas. Com este casaco 2-em-1, ao estilo parka e de
comprimento médio, estás preparado para a tua saída.
Podes usá-lo de forma confortável sobre um casaco
ou fato, oferecendo uma proteção eficaz. Este é o
equipamento ideal para quem se desloca diariamente
de moto para o trabalho.

48

Modelo para senhora
Cor: castanho-claro

CASACO SANDIEGO
‒ Casaco impermeável de comprimento médio ao estilo
parka para a cidade e para o trabalho
‒ Exterior resistente à abrasão em poliéster
ligeiramente elástico
‒ Membrana BMW Climate (estanque ao vento,
impermeável e respirável)
‒ Antracite (homem) e cinza (senhora) com casaco
térmico acolchoado removível; também pode ser
usado em separado
‒ Proteções NPL removíveis nos ombros e cotovelos
‒ Possibilidade de aplicação posterior da proteção
dorsal NPL
‒ Punho com botão de pressão; cintura ajustável
com cinto nas costas
‒ Dois bolsos impermeáveis com fecho de correr
‒ Manga com espessura dupla
‒ Dois bolsos interiores com fecho de correr
‒ Cor combina com o forro
‒ Acessório moderno para a gola
‒ Aplicação refletora discreta nas mangas
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE

COR, SENHORA

CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Casaco com exterior cinza, forro preto
Casaco com exterior vermelho, sem forro

Este verão conduz com estilo, com uma mistura clássica
entre pele resistente à abrasão e têxtil encerado. Também
podes retirar as proteções dos ombros e cotovelos e usar
o casaco de modo informal na cidade. Extremamente
confortável, com bolsos suficientes para transportar tudo
o que precisas de levar contigo. Perfeito para uma
utilização diária.

COR, HOMEM

Casaco com exterior antracite, interior preto
Casaco com exterior preto e azul, sem forro
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇOS

Casaco para senhora com exterior cinza
(com forro)
Casaco para senhora com exterior vermelho
(sem forro)
Casaco antracite para homem
(com forro)
Casaco preto e azul para homem
(sem forro)

458,00 €
369,00 €
469,00 €
380,00 €

‒ Casaco para motociclismo e tempos livres de corte
descontraído, para homem e senhora
‒ Corte direito à altura da anca para homem; corte mais
curto e ajustado para senhora
‒ Pele bovina resistente à abrasão com 1 a 1,2 mm de
espessura nas mangas e ombros, com aspeto
ligeiramente usado
‒ Restantes elementos do casaco em têxtil encerado
resistente à abrasão
‒ Proteções NPL removíveis nos ombros e cotovelos
‒ Possibilidade de aplicação posterior da proteção
dorsal NPL
‒ Fecho de correr interior na costura permite remover
as proteções dos ombros e costas
‒ Fecho de correr dianteiro metálico a todo
o comprimento
‒ Vários bolsos laterais e no peito com fecho de correr

‒ Material têxtil com espessura dupla nas costas
‒ Forro interior elegante com estampado de grande
dimensões “Make Life A Ride” nas costas; dois bolsos
interiores e um bolso para smartphone
‒ Punhos com fecho de correr e botões de pressão
‒ Gola de lapela pode ser fechada com botão de
pressão
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE

COR, SENHORA

castanho-claro
COR, HOMEM

Castanho-escuro
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇO

Casaco para senhora
Casaco para homem

536,00 €
547,00 €
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BMW Motorrad

Casacos/Pele

NOVO

Cor: castanho

Cor: preto

CASACO BLACKLEATHER

CASACO 40 YEARS*

CORTE PARA HOMEM E SENHORA

CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Um estilo descontraído e proteção eficaz não são
características incompatíveis. O elegante casaco
BlackLeather, feito com pele de búfalo asiático,
resistente ao desgaste e à abrasão e proteções nos
ombros e cotovelos, oferece toda a proteção necessária
para conduzires a tua moto em segurança e garante que
estarás sempre com um estilo adequado à ocasião.
‒ Casaco de pele com aspeto usado, corte descontraído
‒ Pele de búfalo-asiático resistente ao desgaste
e à abrasão, espessura aprox. 1, –1,2 mm
‒ Proteções NPL removíveis nos ombros e cotovelos
‒ Possibilidade de aplicação posterior da proteção
dorsal NPL
‒ Aplicações almofadas nos ombros, parte superior
e lateral dos braços
‒ Cintura ajustável com botão de pressão
‒ Gola subida, pode ser fechada com botão de pressão
‒ Punhos com fecho de correr
‒ Dois bolsos laterais exteriores, um bolso no peito
(homem), dois bolsos interiores
‒ Fechos de correr em metal não polido com
aspeto vintage
‒ Impressão “Ride Wild” de grande dimensão no forro
‒ Logótipo BMW na parte superior do braço, inscrição

BMW Motorrad na parte traseira da cintura
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE

O design Heritage estilizado torna o casaco “4 years”
tão popular. Oferece um visual retro intemporal e, ao
mesmo tempo, um estilo moderno de motociclista.
Graças à exclusiva edição limitada, podes desfrutar do
visual típico dos anos 7 , combinado com tecnologia
de ponta. É escusado dizer que os equipamentos
modernos, tais como o bolso para smartphone especial,
também fazem parte do pacote. Proteções NPL leves e
aplicações almofadadas asseguram a máxima proteção

COR

preto
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 60

PREÇO

Casaco para senhora
Casaco para homem

648,00 €
659,00 €

CASACO DOUBLE R

COR

CORTE PARA HOMEM

Azul/ branco

O casaco DoubleR adiciona um toque de estilo à condução
na cidade ou em viagem graças às aplicações em pele
clara que acentuam o perfil masculino. O sistema AirVent
na parte frontal e as aplicações em pele perfurada garantem
um nível de ventilação e conforto adequados, mesmo
quando chega o tempo mais quente.

TAMANHOS PARA HOMEM

48 – 6

TAMANHOS PARA SENHORA

36 – 44

PREÇO

1.170,00€

‒ Casaco estilizado para motociclismo com visual Heritage
‒ Edição limitada (1
casacos para homem e 5
casacos para mulher mundialmente)
‒ Pele bovina granulada de alta qualidade,
aplicações almofadadas
‒ Proteções NPL removíveis nos cotovelos e ombros,
protetor dorsal NPL para instalação posterior
‒ 3 bolsos exteriores, 3 bolsos interiores (incluindo 1 bolso
para smartphone)
‒ Design exclusivo para o 4 .º aniversário, com
inscrição “since 78” no braço
‒ Logótipo BMW decorativo no peito (homem) ou no
braço esquerdo (senhora)
‒ Certificação CE

*Edição limitada, disponível apenas em países selecionados.
5

COR

castanho
TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇO

559,00 €

‒ Casaco em pele de estilo desportivo para uma
utilização urbana
‒ Pele bovina com elevada resistência à abrasão (1,2 mm)
‒ Proteções NPL removíveis nos ombros e cotovelos
‒ Possibilidade de aplicação posterior da proteção
dorsal NPL
‒ Aplicações em pele perfurada para o máximo conforto
‒ Duplo fecho de correr dianteiro com pele perfurada na
parte interior para ventilação
‒ Dois bolsos laterais, dois bolsos no peito, dois bolsos
interiores, todos com fecho de correr
‒ Cintura das calças ajustável com Velcro
‒ Gola subida, pode ser fechada com botão de pressão
‒ Ventilação da manga com fecho de correr e botão
de pressão
‒ Punhos com acabamento em pele
‒ As aplicações de pele, em cor clara, acentuam
o perfil masculino
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
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BMW Motorrad

Casacos/Pele e Calças/Têxtil

NOVO

NOVO

CALÇAS RIDER
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Estas calças têxteis para motociclismo, impermeáveis,
são ideais para a primavera, verão e outono. As calças
funcionais são resistentes à abrasão, estanques ao vento
e impermeáveis, graças a uma aplicação respirável. Estão
equipadas com proteções nas ancas e nos joelhos. As
opções de ajuste com o fecho de correr na costura de
perna asseguram o conforto de uso pretendido.
Modelo para senhora
Cor: preto
Modelo para homem
Cor: preto

CASACO CLUB DE PELE
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Este casaco Club de pele desportivo e moderno para
homem tanto se adequa como casaco para motociclismo,
como também como casaco de lazer, graças ao seu
estilo informal. Ele é fabricado em pele bovina de alta
qualidade, resistente à abrasão, e convence graças ao
seu conforto de uso excecional. Por baixo da superfície
estilosa escondem-se os protetores na zona dos ombros
e dos cotovelos. É possível instalar um protetor dorsal
posteriormente.
‒ Casaco de pele para motociclismo e utilização casual
‒ Pele bovina macia resistente à abrasão (aprox. 1–1,2 mm
de espessura), ligeiramente encerada e polida
‒ Proteções NPL removíveis nos ombros e cotovelos
‒ Possibilidade de aplicação posterior da proteção
dorsal NPL
‒ A gola alta, com acabamento atraente e funcional,
pode ser fechada com um botão de pressão
‒ Destaques contrastantes em pele azul e vermelha nos
ombros e nas mangas
‒ Fecho de correr dianteiro metálico a todo o comprimento
‒ Quatro ou três bolsos exteriores com fecho de correr
(para homem e senhora), assim como dois bolsos
interiores e um bolso para smartphone
‒ A inscrição “1978”, ano de nascimento do Equipamento
para o Motociclista BMW Motorrad, encontra-se no
forro em forma de impressão, e em forma de gravura
na manga
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE
COR, SENHORA

preto

COR, HOMEM

preto

TAMANHOS PARA SENHORA

XS – 3XL

TAMANHOS PARA HOMEM

S – 4XL

PREÇOS

Casaco para senhora
Casaco para homem
52

447,00 €
458,00 €

Modelo para senhora
Cor: bege

Modelo para homem
Cor: bege

CASACO CLUB ESPECIAL DE PELE*
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

O casaco Club especial é uma autêntica preciosidade
para fãs da BMW Motorrad. Cada item é uma peça
única, com um número gravado na gola; a coleção é
limitada a 1500 itens. A pele bovina macia e leve e o
forro vermelho ou azul exalam qualidade e exclusividade;
uma tira de pele colorida realça a silhueta.
‒ Casaco de pele estilizado e desportivo, apropriado
para motociclismo e como casaco para os tempos livres
‒ Pele bovina macia resistente à abrasão (aprox. 1–1,2 mm
de espessura), suave ao toque
‒ Pele ligeiramente colorida com visual ligeiramente
pré-lavado e polido
‒ Proteções NPL removíveis nos ombros e cotovelos
‒ Possibilidade de aplicação posterior da proteção
dorsal NPL
‒ A gola alta, com acabamento atraente e funcional,
pode ser fechada com um botão magnético
‒ Destaques contrastantes em pele azul e vermelha nos
ombros e nas mangas
‒ Fecho de correr dianteiro metálico a todo o comprimento,
com resguardo traseiro para impedir entalamentos
‒ Quatro ou três bolsos exteriores com fecho de correr
(para homem e senhora), assim como dois bolsos
interiores e um bolso para smartphone
‒ Fecho de correr e corrediça em bronze envelhecido
de alta qualidade
‒ Punhos com fecho de correr
‒ Casaco curto: corte imediatamente por baixo da cintura
‒ Gravura “Option 719” de alta qualidade na manga
‒ Forro com cores a combinar, com impressão “Option 719”;
vermelho para senhora, azul para homem
‒ Cada casaco é único - numeração gravada numa
argola de pele na parte traseira da gola
‒ Distintivo BMW na parte superior do braço, gravura
BMW Motorrad na parte traseira

‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Variantes do casaco para senhora e para homem com
corte e padrão de cores próprios
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE

‒ Calças têxteis para motociclismo com aplicação
impermeável
‒ Material exterior de algodão/poliamida resistente à abrasão
‒ Material com dupla espessura nas nádegas
‒ Aplicação estanque ao vento, impermeável e
respirável, graças à Membrana BMW Climate
‒ Proteções NPL removíveis nos joelhos ajustáveis
em altura; proteções NP2 nas ancas
‒ Fechos de correr dianteiros para ventilação nas coxas
‒ Bainhas das calças ajustáveis com fechos de correr
‒ Dois bolsos traseiros, dois bolsos laterais com fecho
de correr; a variante para homem conta também com
dois bolsos laterais cargo impermeáveis
‒ Impressão refletora na parte inferior com inscrição
BMW Motorrad
‒ Inclui um cinto têxtil elástico com a marca
BMW Motorrad na fivela

‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte regular, tanto para homem como para senhora
‒ Certificação CE
Preto
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇO

313,00 €

Modelo para homem
preto

CALÇAS CLIMAPROTECT

COR, HOMEM

bege

UNISSEXO

TAMANHOS PARA SENHORA

XS – 3XL

TAMANHOS PARA HOMEM

S – 4XL

PREÇOS

Casaco para senhora
Casaco para homem

*Edição limitada, disponível a partir de meados
de maio de 2019

559,00 €
570,00 €

NOVO

COR

COR, SENHORA

bege

Modelo para
senhora preto

As calças ClimaProtect são um companheiro prático
nas deslocações diárias. São feitas de uma mistura de
material de poliamida e elastano, que, juntamente com
a Membrana BMW Climate, oferecem elevada resistência
à abrasão. São elásticas, impermeáveis e respiráveis.
Graças aos fechos de correr longos nas laterais, podem
facilmente ser vestidas sobre calças normais. Vantagem
graças às proteções nos joelhos e às proteções de anca
para instalação posterior.
‒ Calças têxteis para motociclismo feitas de um
laminado de três camadas
‒ Mistura de materiais de poliamida e elastano/material
elástico, resistente à abrasão
‒ Estanque ao vento, impermeável e respirável, graças
à Membrana BMW Climate.
‒ Corte justo
‒ Pernas pré-formadas para assegurar um bom conforto
de assento
‒ Fecho de correr lateral longo para poderes vestir as
calças com os pés calçados
‒ Proteções NPL removíveis nos joelhos
(ajuste em altura muito fácil), proteções NP2 opcionais
podem ser inseridas na zona das ancas
‒ Cós das calças com tira elástica
‒ Sem bolsos

‒ Impressão refletora na parte inferior com inscrição
BMW Motorrad
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Certificação CE

NOVO

COR

Cinza-escuro
TAMANHOS

XS – 4XL
PREÇO

246,00 €
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BMW Motorrad

Calças/Têxtil

JEANS FIVEPOCKET

JEANS WATERPROOF

CORTE PARA HOMEM E SENHORA

CORTE PARA HOMEM

Conjugação entre a imagem clássica dos jeans com
as características de umas calças para motociclismo,
as calças FivePocket nunca perdem o estilo, com ou
sem moto. As calças com corte direito apresentam
um comprimento adicional para permitir as dobras na
bainha, enquanto as proteções nos joelhos combinam
a excelente capacidade de absorção de impactos com
um elevado nível de conforto.
‒ Calças para motociclismo informais com cinco bolsos,
como os jeans
‒ Mistura de materiais resistentes à abrasão
‒ Proteções NPL removíveis nos joelhos ajustáveis em
altura; proteções NP2 nas ancas
‒ Corte ajustado
‒ Pernas de corte direito com dobras
‒ Fecho com botão frontal com fecho de correr (denim)
ou braguilha com botões (cinza)
‒ Etiqueta em pele na parte traseira da cintura com
logótipo BMW Motorrad e gravado com
“engineered in Germany”
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE

Com a imagem clássica denim, os jeans WaterProof
oferecem uma excelente proteção contra o vento e a
chuva. Graças à Membrana BMW Climate, também são
respiráveis. Não basta enfrentar os elementos, é preciso
conquistá-los.

COR

azul

TAMANHOS PARA HOMEM

Largura/comprimento: W29 – 42/L34, W3 – 34/L32,
W34 – 38/L36
PREÇO

‒ Calças para motociclismo impermeáveis com a imagem
clássica denim de cinco bolsos
‒ Laminado de três camadas com mistura de algodão,
poliéster e Cordura resistente à abrasão
‒ Proteções removíveis nos joelhos (NPL, ajustáveis
em altura) e ancas (NP2)
‒ Impermeável, estanque ao vento e extremamente
respirável, graças à Membrana BMW Climate
‒ Forro de rede para conforto adicional
‒ Etiqueta em pele na cintura com inscrição BMW
Motorrad e gravado com “engineered in Germany”
‒ Impressão “Make Life a Ride” na parte interior da cintura
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE

324,00 €

COR, SENHORA

Cor: azul

denim

COR, HOMEM

Denim, cinza

JEANS RIDE

TAMANHOS PARA SENHORA

CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Largura/comprimento: W26 – 36/L32
TAMANHOS PARA HOMEM

Largura/comprimento: W29 – 42/L34
PREÇO

Cor: denim

Cor: cinza

54

246,00 €

Os jeans Ride são calças informais especificamente
desenvolvidas para motociclismo, mas mantêm o estilo
de cinco bolsos. São especialmente resistentes à abrasão,
graças à cuidadosa seleção de materiais e às aplicações
de Kevlar integradas nos pontos mais vulneráveis. Os
motociclistas podem retirar de forma rápida e fácil as
proteções dos joelhos pela parte exterior, transformando
as calças em jeans informais, que podem ser usados
em qualquer situação.
‒ Jeans para motociclismo de corte moderno com
cinco bolsos
‒ Para usar com e sem a moto
‒ Mistura de algodão, poliéster e CORDURA resistente
à abrasão
‒ Inserções de Kevlar para maior resistência à abrasão
na parte traseira, ancas, parte lateral das coxas e joelhos;
não visíveis do exterior
‒ Proteções NPL nos joelhos de altura ajustável, podem
ser removidas pela parte exterior para alternar, de forma
rápida, entre calças para motociclismo e tempos livres
‒ Proteções NP2 removíveis nas ancas
‒ Modelos distintos para homem e senhora
(homem: corte direito; senhora: corte justo)
‒ Etiqueta em pele na cintura com inscrição
BMW Motorrad e gravado com “engineered in Germany”
‒ Impressão “Make Life a Ride” na parte interior da cintura

‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE
COR

Cinza
TAMANHOS PARA SENHORA

Largura/comprimento: W26 – 36/L32
TAMANHOS PARA HOMEM

Largura/comprimento: W29 – 42/L34
PREÇO

280,00 €

Modelo para homem
Cor: Cinza

Modelo para senhora
Cor: Cinza
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Calças/Têxtil

CALÇAS SUMMER

CALÇAS CITY

UNISSEXO

CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Quando as temperaturas sobem, estas calças de verão
garantem a tua frescura, sem que tenhas de abdicar de
uma imagem cuidada. Mas estas calças não são apenas
leves, atrativas e protetoras, basta separar as pernas
com o fecho de correr para ficares de calções.
‒ Calças para motociclismo funcionais para o verão
‒ Mistura de algodão/poliéster resistente à abrasão
‒ Material reforçado nas zonas mais vulneráveis em
caso de queda
‒ Proteções removíveis (NP2 nas ancas, NPL nos
joelhos, ajustáveis em altura em três posições)
‒ Corte clássico de calças cargo
‒ Pernas das calças com fecho de correr,
destacável acima da altura dos joelhos
‒ Dois bolsos integrados, um bolso traseiro
(todos com fecho de correr)
‒ Dois bolsos laterais cargo com botões de pressão
‒ Cinto têxtil com a marca BMW Motorrad na fivela
‒ Bainhas das calças ajustáveis com Velcro
‒ Fecho de correr de união: 4 cm
‒ Corte Regular
‒ Certificação CE

Arejadas e leves, estas calças de algodão de corte
descontraído oferecem a máxima proteção na cidade. As
proteções NPL são removíveis pela parte exterior, por isso
podes transformar rapidamente estas robustas calças de
motociclismo numa peça de roupa atraente e confortável.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Calças de motociclismo para o verão
Para usar com e sem a moto
Mistura de algodão e Cordura resistente à abrasão
Corte descontraído com joelhos pré-formados
Versões diferentes para homem e senhora
Proteções NPL nos joelhos, reguláveis em altura,
podem ser retiradas pela parte exterior, para mudar
rapidamente das calças de moto para as calças de lazer
Proteções NP2 removíveis nas ancas
Diversos bolsos grandes e pequenos; um bolso com
fecho de correr no modelo para homem, dois no
modelo para senhora
Fecho de correr de união: 4 cm
Corte Regular
Certificação CE

COR

antracite
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇO

257,00 €

CORES

Bege, preto

Cor: Antracite

TAMANHOS UNISSEXO

XS – 4XL
PREÇO

246,00 €

CALÇAS CITY DENIM
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Um corte descontraído, proteções NPL (removíveis
pela parte exterior) e uma mistura resistente de algodão
e Cordura permitem transformares estas calças de
motociclismo informais numa peça de moda em
apenas alguns segundos.
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Cor: preto

‒
‒
‒
‒
‒

Jeans para motociclismo informais sem forro
Para usar com e sem a moto
Mistura de algodão e Cordura resistente à abrasão
Corte descontraído com joelhos pré-formados
Versões diferentes para homem e senhora
Proteções NPL nos joelhos, reguláveis em altura,
podem ser retiradas pela parte exterior, para mudar
rapidamente das calças de moto para as calças de lazer
Proteções NP2 removíveis nas ancas
Diversos bolsos grandes e pequenos; um bolso com
fecho de correr no modelo para homem, dois no
modelo para senhora
Fecho de correr de união: 4 cm
Corte Regular
Certificação CE

COR

Cor: Índigo (aspeto usado)
TAMANHOS PARA SENHORA

34 – 48

TAMANHOS PARA HOMEM

46 – 6

PREÇO

257,00 €

Cor: bege

Cor: índigo
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BOTAS/
SAPATILHAS
Mesmo as viagens mais longas chegam ao fim.
Mas nada te impede de continuares a percorrer as
ruas da cidade. É por isso que a BMW Motorrad
oferece uma vasta gama de botas e sapatilhas
atrativas para uso diário que oferecem a máxima
proteção e conforto. Quem procura uma imagem
mais desportiva, certamente vai gostar das botas
de pele ProRace.
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Botas ProRace

6

Botas Gravel
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Sapatilhas Ride
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Sapatilhas Dry
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BMW Motorrad

Botas

NOVO

BOTAS GRAVEL*
UNISSEXO

Qual é a melhor forma de um motociclista criar uma
ligação com a sua moto? Através de um confortável
par de botas de Enduro. Com o seu material totalmente
resistente às condições meteorológicas, com membrana
GORE-TEX® respirável, oferece a melhor proteção
durante todo o ano. Um conjunto de soluções de
segurança e uma sola extremamente resistente tornam
estas botas ainda mais perfeitas.

BOTAS PRORACE
UNISSEXO

As botas ProRace impermeáveis e respiráveis para
homem convencem não só pelo seu visual Race, mas
também devido a diversos pormenores práticos. Entre
outros, oferecem proteções laterais e do calcanhar, uma
proteção do pedal das mudanças e pele de camurça
macia no interior do cano da bota, para assegurar
o melhor contacto possível com a moto. A palmilha
é removível e pode ser lavada.
‒ Botas desportivas estilizadas com deslizadores
de plástico laterais e para o calcanhar
‒ Deslizadores laterais substituíveis, introduzidos
e fixados com um parafuso
‒ Botas leves de touring de nível inicial
‒ Superior: pele sintética, com forro em pele napa
(pele bovina)
‒ Impermeável, estanque ao vento e extremamente
respirável, graças à Membrana BMW Climate
‒ Proteção na canela com formato anatómico
‒ Biqueira reforçada no interior
‒ Dispositivos de absorção de impactos no calcanhar
‒ Reforço na zona do pedal das mudanças em PU macio
‒ O interior do cano da bota em pele napa macia
assegura um contacto melhor com a moto
‒ Mais fácil de calçar e descalçar, assim como de
efetuar ajustes individuais no pé, através do fecho de
correr com tira elástica no interior do material superior
6

‒ Opção de ajuste generosa para assegurar um ajuste
perfeito aos gémeos, graças à ampla superfície em
material tipo Velcro
‒ Zonas elásticas no peito do pé e calcanhar
‒ Sola de borracha antiderrapante com entalhes
‒ Palmilha removível, pode ser lavada
‒ Interior funcional, com perfuração no cano da bota
‒ Argola para facilitar o transporte
‒ Grande inscrição RACE na proteção da canela
‒ Altura do cano na parte traseira com aprox. 28 cm
no tamanho 42
‒ Certificação CE de acordo com a norma
DIN EN 13634

‒
‒
‒
‒
‒
‒

Botas de Enduro de pele, práticas e impermeáveis
Exterior: pele bovina granulada hidrófoba (2,4 – 2,6 mm)
Proteções da canela e do tornozelo almofadadas
Calcanhares e biqueiras reforçados
Reforços de TPU moldados na zona do seletor
de mudanças
Membrana GORE-TEX® respirável, impermeável
e estanque ao vento
Sola de borracha antiderrapante e robusta
Palmilha antibacteriana de formato anatómico
Camurça no cano para melhor aderência à moto
Painéis tipo Velcro para ajuste progressivo da largura
Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13634

COR

COR

preto

preto

TAMANHOS

TAMANHOS

38 – 48

39 – 48

PREÇO

‒
‒
‒
‒
‒

PREÇO

280,00 €

347,00 €

BOTAS GS PRO
UNISSEXO

Em todo-o-terreno não se pode fazer concessões. Com
estas botas todo-o-terreno, resistentes a salpicos e feitas
com 1 % pele bovina granulada, isso não vai acontecer.
Apresentam um interior almofadado removível e um
sistema de junta articulada no tornozelo para o máximo
conforto e segurança.

COR

Preto/branco/vermelho
TAMANHOS

41 – 48

PREÇO

380,00 €

‒ Botas de enduro de elevada qualidade com sapato
interior e as clássicas proteções de plástico
‒ Com 1 % pele bovina granulada
(aprox. 2,8 a 3, mm) sob as proteções
‒ Cano alto e estável com articulação no tornozelo
‒ Cano com aprox. 38 cm de altura no tamanho 42
‒ Forro em neopreno elástico removível e lavável,
com amortecimento de gel nos tornozelos
‒ Proteção nos gémeos e canela com formato anatómico
‒ Calcanhares e biqueiras reforçados com plástico
‒ Placa dianteira 3D termoformada resistente a salpicos
‒ Cobertura dianteira em espuma 3D termoformada
‒ Bainha macia e suave na zona da abertura ajuda
a impedir a entrada de sujidade
‒ Quatro fechos de plástico resistentes
‒ Biqueira de metal monopeça
‒ Certificação CE de acordo com a norma
DIN EN 13634

*Disponibilidade em função do stock existente.
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BMW Motorrad

Botas

BOTAS ROCKSTER
UNISSEXO

As botas Rockster oferecem a proteção de umas botas
de motociclismo, mas com uma imagem muito discreta.
Um tratamento especial hidrofóbico garante que a pele
bovina mantém as suas propriedades respiráveis
e repelentes da água. O design moderno permite que
também possam ser usadas no dia-a-dia.

BOTAS VENTURE GRIP
UNISSEXO

Botas indispensáveis que podem ser usadas durante
todo o ano e combinam as melhores características para
a condução Touring e Enduro. Estas botas versáteis
são feitas com pele bovina granulada e utilizam sola
antideslizante, para além de um conjunto de características
de segurança cuidadosamente desenvolvidas.
‒ Botas de Enduro elegantes, com pele impermeável
para uma utilização diária
‒ Confortáveis e robustas, adequadas para Touring
‒ Grande resistência ao desgaste
‒ Estilo Enduro clássico com fechos, faixas de cor na
sola, um cano mais alto e pele ensebada
‒ Composto a 1 % por pele bovina granulada, ensebada
‒ Membrana BMW Climate (estanque ao vento,
impermeável e muito respirável)
‒ Proteções na canela para absorção de impactos,
formadas e endurecidas termicamente
‒ Proteções de tornozelos em plástico almofadadas
com espuma
‒ Reforços moldados na zona do seletor de mudanças,
de ambos os lados
‒ Pele de camurça na parte interior do cano para melhor
aderência na condução em pé
‒ Três fechos de abertura rápida ajustáveis com
materiais de elevada qualidade
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‒ Painéis tipo Velcro para ajuste da largura nos gémeos
‒ Pele elástica no arco e peito do pé para melhorar
a mobilidade ao caminhar ou engrenar mudanças
‒ Sola exterior robusta com elevada resistência à torção
‒ Recortes da sola muito vincados para melhor tração
na terra
‒ Palmilha antibacteriana removível
‒ Parte superior elástica para ajudar a evitar a entrada
de água e lama
‒ Fecho dianteiro, almofadado macio na canela
‒ Altura do cano na parte traseira com aprox. 36 cm
no tamanho 42
‒ Certificação CE de acordo com a norma
DIN EN 13634
COR

castanho
TAMANHOS

36 – 48

PREÇO

‒ Botas seguras, modernas e confortáveis
‒ Adequadas para uma utilização diária, com e sem moto
‒ Composto por 1 % de pele bovina (aprox. 1,6 –1,8 mm),
impermeável
‒ Combinação de pele lisa ensebada com pele
aveludada no cano
‒ Calcanhares e biqueiras reforçados
‒ Reforçadas na zona do seletor de mudanças (esquerda)
‒ Fácil de calçar com os fechos de correr compridos
‒ Forro funcional semelhante à pele, de secagem
rápida e respirável
‒ Abertura do cano contornada com pele macia
‒ Sola de borracha resistente
‒ Palmilha de formato anatómico, removível e lavável,
capaz de repelir a humidade e absorver os impactos
‒ Fivela decorativa pequena de metal
‒ Altura do cano na parte traseira com aprox. 23 cm
no tamanho 43
‒ Certificação CE de acordo com a norma
DIN EN 13634
COR

preto
291,00 €

TAMANHOS

36 – 48

PREÇO

280,00 €

BOTAS URBAN
TAMANHOS PARA HOMEM E SENHORA

Tudo o que se pode pedir numas botas de motociclismo
de cano curto. Um tratamento especial hidrofóbico
garante à pele bovina a manutenção da sua respirabilidade
e impermeabilidade. A bota é reforçada nos calcanhares
e biqueiras e possui material elástico nos tornozelos
para maior conforto.
‒ Botas de cano curto, robustas
‒ Com 1 % pele bovina nubuck (aprox. 1,6 –1,8 mm),
hidrófoba; costuras seladas com látex natural
‒ Proteção para canela e tornozelo em PU forrada
com espuma
‒ Calcanhares e biqueiras reforçados
‒ Fecho de correr com aba para impedir a entrada
de água
‒ Banda curta tipo Velcro para fechar
‒ Material elástico à volta do tornozelo para maior conforto
‒ Aba atrás para ajudar a calçar
‒ Forro funcional, secagem rápida e respirável
‒ Topo do cano em pele macia
‒ Sola de borracha resistente
‒ Palmilha de formato anatómico, removível e lavável
capaz de repelir a humidade e absorver os impactos
‒ Corte ajustado para senhora até ao tamanho 4

‒ Faixas refletoras discretas nos calcanhares
‒ Altura do cano com aprox. 26 cm na parte dianteira e
com aprox. 21 cm na parte traseira, no tamanho 42
‒ Certificação CE de acordo com a norma
DIN EN 13634
COR

castanho
TAMANHOS PARA SENHORA

37 – 4

TAMANHOS PARA HOMEM

41 – 48

PREÇO

246,00 €
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Botas

NOVO

BOTAS FLOW
UNISSEXO

As botas FLOW revestidas e com impressão para
homem e senhora são botas superleves de cano
curto para o verão. A escolha de têxteis assegura
uma ventilação excecional. Proteções da canela
e do tornozelo, e reforços nas biqueiras e nos
calcanhares oferecem uma proteção adequada.

BOTAS ALLROUND
UNISSEXO

O nome diz tudo. Com esta bota Touring robusta, os
motociclistas podem explorar locais longínquos durante
todo o ano. Oferecem a máxima proteção contra o vento
e a chuva, graças à membrana GORE-TEX® respirável
e à combinação robusta de materiais com pele bovina
e Cordura.
‒ Botas Touring para usar durante todo o ano
‒ Parte superior em pele bovina hidrófoba e Cordura
‒ Canela e tornozelo reforçados com plástico
moldado e espuma
‒ Calcanhares e biqueiras reforçados
‒ Membrana GORE-TEX® respirável, impermeável
e estanque ao vento
‒ Zonas flexíveis no calcanhar e planta do pé, para
maior liberdade de movimentos
‒ Peso reduzido
‒ Material refletor no calcanhar
‒ Certificação CE de acordo com a norma
DIN EN 13634
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COR

preto
TAMANHOS

35 – 48

PREÇO

235,00 €

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Botas de cano curto leves
Mistura de pele e têxtil
Proteção da canela e tornozelo
Proteção dos calcanhares e das biqueiras
Reforçadas na zona do seletor de mudanças
Fecho de correr e banda tipo velcro para fechar
Argola para os dedos na parte traseira
Forro funcional, secagem rápida e respirável
Forro do cano em neopreno macio
Sola de borracha resistente
Palmilha de formato anatómico, repelente de
humidade (removível)
‒ Novo visual com impressão decorativa, com cores
a combinar, no exterior e interior da bota
‒ Tiras refletoras no calcanhar
‒ Certificado CE EN 13634:2 17
COR

Cinza
TAMANHOS

36 – 48

PREÇO

246,00 €

BOTAS PROTOURING*
TAMANHOS PARA HOMEM

Seja primavera ou outono, as botas ProTouring garantem
sempre a máxima segurança. Pele bovina macia
e hidrófoba, com GORE-TEX® respirável para melhor
ventilação e zonas flexíveis na parte superior, fazem
destas botas uma companhia de viagem fiável, sejam
quais forem as condições atmosféricas. Especialmente
nas viagens mais longas, vais notar a diferença no
conforto proporcionado pela tecnologia ergonómica
avançada. Graças às diversas possibilidades de ajuste,
a bota vai calçar tão bem que nem darás conta de todas
as características de segurança existentes.
‒ Botas de viagem de utilização frequente para todo o ano
‒ Pele bovina granulada macia hidrófoba
(espessura aprox. de 2, mm)
‒ Proteção de grandes dimensões para a canela,
com reforço adicional e almofadado de espuma
‒ Proteção de calcanhar resistente à abrasão
‒ Reforçadas na zona do seletor de mudanças
‒ Membrana GORE-TEX® respirável, impermeável
e estanque ao vento
‒ Forro de camurça macia na abertura
‒ Palmilha de formato anatómico, com função
antibacteriana e lavável
‒ Zonas flexíveis no calcanhar e planta do pé
‒ Certificação CE de acordo com a norma
DIN EN 13634

COR

preto
TAMANHOS PARA HOMEM

4 – 48

PREÇO

330,00 €

*Disponibilidade em função do stock existente.
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Sapatilhas

NOVO

SAPATILHAS DRY

SAPATILHAS RIDE
UNISSEXO

Por vezes, até os motociclistas gostam de passear
a pé pelas ruas da cidade, de preferência com umas
sapatilhas leves feitas com pele bovina de elevada
qualidade, que fiquem bem com os jeans e com
o equipamento para motociclismo. Os reforços, as
proteções e o enchimento adicional na zona do
seletor das mudanças oferecem toda a segurança
de que precisas quando estás na moto.
‒ Sapatilhas de pele de alta qualidade, para usar na
cidade e em pequenas viagens
‒ Com 1 % pele bovina fina e leve
‒ Adequadas para os dias quentes de verão
e climas húmidos
‒ Leves e extremamente respiráveis graças à pele
de camurça perfurada nas laterais
‒ Proteção moldada no calcanhar
‒ Reforçadas na zona do seletor de mudanças
‒ Biqueiras e calcanhares reforçados
‒ Material refletor nas partes laterais e no calcanhar
para maior segurança durante a condução noturna
‒ Meio-cano com fecho de correr interior para facilitar
calçar e descalçar
‒ Atacadores para ajustar a largura
‒ Atacadores com aplicação de pele
‒ Altura do cano na parte traseira com aprox. 16 cm
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‒
‒
‒
‒
‒

no tamanho 43
Sola de borracha com motivo Boxer
Forro em malha de rede 3D para maior respirabilidade
Palmilha removível com a marca BMW Motorrad
Cores de verão, brilhantes
Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13634

UNISSEXO

COR

azul

TAMANHOS

36 – 48

PREÇO

207,00 €

As sapatilhas Dry de meio-cano são o calçado informal
apropriado para uma visita até à cidade, sejam quais
forem as condições atmosféricas. No fim de contas, são
estanques ao vento, impermeáveis e respiráveis, graças
à Membrana BMW Climate. O material superior é pele
de camurça. As proteções do tornozelo e reforços nas
biqueiras e nos calcanhares proporcionam a segurança
necessária.
‒ Sapatilhas de meio-cano; impermeáveis, estanques
ao vento e respiráveis
‒ Material 1 % de couro áspero; com gravura ou
encerado em determinados pontos
‒ Membrana BMW Climate como forro
‒ Reforço exterior no calcanhar com plástico moldado
com marcas refletoras integradas
‒ Biqueiras e calcanhares reforçados
‒ Proteção do tornozelo com plástico rígido arredondado
e amortecimento de gel no interior
‒ Meio-cano com fecho de correr interior para facilitar
o calçar e descalçar
‒ Atacadores na parte frontal para ajustar a largura
‒ Altura do cano na parte traseira com aprox. 16 cm
no tamanho 42
‒ Cobertura dos atacadores em pele com o logótipo
BMW gravado

‒ Sola de borracha com entalhes ligeiros com
motivo Boxer
‒ Forro interior colorido com malha de rede 3D
para o máximo conforto e ventilação
‒ Palmilha removível
‒ Certificação CE de acordo com a norma
DIN EN 13634:2 17.
COR

preto
TAMANHOS

39 – 48

PREÇO

224,00 €
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LUVAS
As mãos do condutor precisam de ter sempre
a melhor proteção. A BMW Motorrad oferece
luvas estanques ao vento e impermeáveis,
reforçadas nas partes laterais e na tenar, para
garantir uma aderência firme em qualquer condição.
Não há lugar a cedências quando se trata de
conforto: as luvas 2-em-1, por exemplo, possuem
tecnologia de duas câmaras multifunções e pontas
dos dedos compatíveis com ecrãs táteis.

68

Luvas 2-em-1

7

Luvas EnduroGuard
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Luvas ProRace
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Luvas AirFlow
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Luvas Rallye
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Luvas GS Dry
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Luvas Atlantis
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Luvas ProSummer
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Luvas ProWinter
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Luvas Rockster
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Luvas DownTown
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Luvas Allround

8

Luvas interiores Silk

8
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BMW Motorrad Luvas

LUVAS TWO IN ONE

LUVAS ENDUROGUARD

UNISSEXO

UNISSEXO

Características 2-em-1 para maior conforto em viagem:
as luvas desportivas com tecnologia de duas câmaras
estão repletas de características práticas, que fazem
delas a solução ideal para percorrer o mundo. Enquanto
a primeira câmara não tem forro e proporciona uma
excelente aderência, graças à pele de canguru, a segunda
câmara impermeável, com membrana GORE-TEX®
respirável, oferece total proteção contra os elementos.
‒ Luvas desportivas com luvas GORE-TEX® e tecnologia
GORE 2-em-1
‒ O motociclista escolhe as câmaras de acordo com
as condições meteorológicas
‒ SuperFabric e espuma amortecedora de impactos
na tenar
‒ Pele de espessura dupla na extremidade da mão
‒ Proteção de plástico nos nós dos dedos forrada com
espuma amortecedora de impactos
‒ Esponja ligeira no lado superior dos dedos
‒ Aba de limpeza no dedo indicador esquerdo
‒ Pontas dos dedos indicador e polegar compatíveis
com ecrãs táteis
‒ Marcações de cor tornam mais fácil
calçar e descalçar as luvas
‒ Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13594
COR

Preto/cinza
TAMANHOS

6 - 6½ –12 -12½
PREÇO

213,00 €

As luvas EnduroGuard multifuncionais, com tecnologia
de dupla câmara, são verdadeiramente únicas e permitem
que os motociclistas troquem de câmara quando
ocorrem alterações meteorológicas. A câmara de
proteção contra a humidade PROOF é respirável,
estanque ao vento e impermeável, com forro para
isolamento térmico. A câmara de aderência GRIP,
com pele de canguru extremamente fina e resistente
à abrasão, permite um tato excelente e um assentamento
sem dobras.
‒ As luvas EnduroGuard com tecnologia de dupla
câmara, permitem que os motociclistas troquem de
câmaras quando ocorrem alterações meteorológicas.
‒ A câmara superior PROOF é estanque ao vento,
impermeável e respirável graças às luvas GORE-TEX®
e à tecnologia GORE 2-em-1, com um forro leve e
isolante em jersey piqué
‒ A câmara inferior GRIP é composta por pele de
canguru resistente à abrasão (aprox. ,7 mm de
espessura), sem forro e perfurada para uma
aderência otimizada
‒ Costas da mão: mistura de pele bovina macia
e Schoeller Dynatec
‒ Impressão ceraspace resistente à abrasão,
nas proteções dos nós dos dedos e tenar da mão
‒ Pele de espessura dupla na extremidade da mão
‒ Proteção rígida de plástico nos nós dos dedos forrada
com espuma amortecedora de impactos
‒ Esponja leve nas costas dos dedos e da mão
‒ Pontas dos dedos indicador e polegar compatíveis
com ecrãs táteis
‒ Aba de limpeza no dedo indicador esquerdo
‒ Punho de comprimento médio com ajuste da largura
com Velcro
‒ Material refletor na parte exterior
‒ Costuras especiais evitam pontos de pressão nos
dedos e palma da mão
‒ Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13594
COR

Preto/cinza
TAMANHOS

6 - 6½ –12 -12½
PREÇO

7

213,00 €
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LUVAS PRORACE

LUVAS AIRFLOW

UNISSEXO

UNISSEXO

As luvas ProRace são perfeitamente adequadas para
pilotos desportivos que valorizam a extrema liberdade
de movimentos, segurança aumentada e uma experiência
de aderência excecional durante a condução a altas
velocidades. Têm proteção parcial em Temperfoam, as
palmas das mãos são feitas de pele de canguru, e as costas
das mãos são feitas de pele de cabra com zonas elásticas.
‒ Luvas desportivas para o verão
‒ 1 % pele
‒ Todos os pormenores são concebidos para
a condução desportiva
‒ Costas das mãos em pele de canguru altamente
resistente à abrasão, dupla espessura em
determinados pontos
‒ Costas das mãos feitas de pele de cabra
com zonas elásticas
‒ Agradavelmente respirável graças à perfuração
‒ Proteção rígida BMW Motorrad com Temperfoam
na parte inferior
‒ Punho curto com fecho tipo Velcro
‒ Costuras especiais nas palmas das mãos evitam
pontos de pressão nos dedos
‒ Parte inferior da mão sem forro
‒ Esquema de cores a combinar com as motos
BMW desportivas
‒ Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13594

Estas luvas foram concebidas para complementar o fato
AirFlow, mas são também uma excelente escolha para
qualquer passeio de verão. Utilizam uma combinação de
materiais finos e resistentes à abrasão, tais como a pele
de cabra e o AirTex, que oferecem aderência e proteção.
Proteções nos nós dos dedos e espuma de absorção
de impactos cobrem as costas da mão, enquanto os
orifícios na parte interior dos dedos garantem uma
excelente ventilação. O teu próximo passeio de verão
não fica completo sem as luvas AirFlow!

COR

‒ Luvas de verão leves e com uma excelente ventilação
‒ Pele de cabra respirável e aplicações Schoeller AirTex
permeáveis ao ar nas costas da mão
‒ Perfurações nas costas da mão e entre
os dedos para máxima ventilação
‒ Palma da mão de espessura dupla, tenar da mão
forrada com Schoeller Keprotec
‒ Proteção sobre os nós dos dedos revestida a pele,
com orifícios de ventilação e forro de espuma para
absorção de impactos
‒ Espuma leve no lado superior dos dedos
‒ Punho curto com aperto tipo Velcro
‒ Material macio no punho para evitar fricção
‒ Dedos pré-curvados evitam pontos
de pressão nos dedos
‒ Palma da mão sem costuras para melhor aderência
‒ Polegares com camurça para limpar a viseira
‒ Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13594

TAMANHOS

CORES

Preto/branco/vermelho
Preto
Cinza

6 – 6½ – 12 – 12½
PREÇO

168,00 €

TAMANHOS

6 – 6½ –12 –12½
PREÇO
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123,00 €
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LUVAS RALLYE
UNISSEXO

Quando os caminhos ficam mais difíceis, estas luvas de
Enduro, leves e adequadas para temperaturas mais
quentes, ajudam a manter tudo sob controlo. Podes
sempre contar com esta combinação de materiais nas
costas da mão: pele de canguru robusta, pele de cabra
e Lycra elástica. Contas ainda com a proteção rígida
resistente a impactos para oferecer a melhor proteção
durante as viagens em todo-o-terreno.
‒ Todos os pormenores destas luvas Enduro de verão
revelam que foram concebidas para condução
todo-o-terreno.
‒ Duas cores para combinar com os fatos Rallye
‒ Palma da mão com pele de canguru resistente à abrasão,
zonas mais vulneráveis com espessura dupla;
construção intercalada feita de Temperfoam e dupla
camada de pele sobre o osso escafoide
‒ Parte superior da luva inclui uma mistura de pele de
cabra elástica e respirável com Lycra
‒ Proteção rígida BMW Motorrad com Temperfoam na
parte inferior
‒ Punho curto feito com pele de cabra e aperto com velcro
‒ Ventilação através de ranhuras na proteção rígida
e rede na base dos dedos
‒ Palma da mão: costuras especiais evitam pontos
de pressão nos dedos
‒ Parte inferior da mão sem forro
‒ Aplicações de pele com espuma de amortecimento
para proteger os dedos das ramagens e evitar o desgaste
‒ Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13594

CORTE PARA HOMEM E SENHORA

CORES

cinza/vermelho
preto/azul
TAMANHOS

6 - 6½ –12 -12½
PREÇO

LUVAS GS DRY

101,00 €

Impermeáveis, respiráveis e adequadas para viagens.
São as características esperadas de umas luvas de
Enduro compostas por uma mistura de pele/têxtil
com membrana GORE-TEX® X-TRAFIT. Este modelo
apresenta pele de espessura dupla e SuperFabric
resistente à abrasão, com proteção macia para os
nós dos dedos.
‒ Luva de Enduro para viajar composta por
uma mistura de pele/têxtil
‒ Palma e pontas dos dedos reforçados com pele de cabra
‒ Parte superior e costas da mão em Cordura resistente
à abrasão e Cordura Stretch
‒ Pele no dedo polegar e indicador
‒ Lycra elástica nas costas dos dedos, com forro
de espuma
‒ Membrana GORE-TEX® X-TRAFIT respirável,
impermeável e estanque ao vento
‒ Assentamento perfeito e facilidade de calçar e
descalçar com o laminado de três camadas
‒ Pele de espessura dupla na extremidade e tenar da mão
‒ SuperFabric resistente à abrasão na tenar, revestida
a espuma com efeito de memória
‒ Proteção nos nós dos dedos
‒ Punho de comprimento médio feito de Cordura com
ajuste tipo Velcro e fitas na parte interior do pulso para
descalçar as luvas
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‒ Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13594
CORES

Azul/preto ou cinza
TAMANHOS PARA SENHORA

6 – 8 (tamanhos individuais para melhor ajuste)
TAMANHOS PARA HOMEM

8 - 8½ –12 -12½
PREÇO

134,00 €
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LUVAS ATLANTIS

LUVAS PROSUMMER

UNISSEXO

CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Estas luvas de pele impermeáveis, são ideais para
as temperaturas da primavera e do outono. A parte
superior em pele de camurça robusta e membrana
GORE-TEX® X-TRAFIT respirável combina com
a estética do fato Atlantis, sendo a luva perfeita para
uma viagem divertida.

Quando o sol está com a máxima força, a tecnologia
da membrana GORE-TEX® X-TRAFIT respirável
destas luvas de verão ligeiras vai ajudar-te a refrescar.
Caso as condições mudem, a pele de cabra impermeável
e estanque ao vento e o nylon elástico vão manter-te
quente e seco.

‒ Luvas de pele Touring indicadas para primavera e outono
‒ Parte superior com camurça de pele bovina, palma da
mão com pele de cabra, ambas hidrófobas
‒ Pele de espessura dupla nas zonas vulneráveis,
espuma Keprotec na tenar da mão
‒ Esponja para absorção de impactos com efeito de
memória nos dedos e nós dos dedos
‒ Luvas GORE-TEX® com tecnologia Gore Grip que são
1 % estanques ao vento, impermeáveis e respiráveis,
oferecendo uma excelente aderência e um assentamento
com sensibilidade tátil
‒ Corte justo, que permite serem usadas por dentro ou
por fora dos casacos
‒ Dedos polegar e indicador preparados para utilizar
aparelhos de ecrã tátil
‒ Aba de limpeza no dedo indicador esquerdo
‒ Costura especial que anula os pontos de pressão
e aumenta o conforto
‒ Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13594

‒ Luvas Touring para o verão, leves e impermeáveis
‒ Pele de cabra hidrofóbica e nylon elástico
‒ Luvas GORE-TEX® com tecnologia Gore Grip que são
1 % estanques ao vento, impermeáveis e
respiráveis, oferecendo uma excelente aderência
e um assentamento com sensibilidade tátil
‒ Ultraleves, com forro de tecido piqué
repelente da humidade
‒ Pele com dupla espessura na extremidade e palma da
mão, e na zona do punho no polegar
‒ Esponja PORON® sobre os nós dos dedos
para absorção de impactos
‒ Aba de fecho estreita no pulso e aba
de fecho larga no punho
‒ Pele elástica na zona dos nós dos dedos
‒ Pontas dos dedos compatíveis com ecrãs táteis
‒ Aba de limpeza de borracha no dedo indicador esquerdo,
superfície de veludo para limpeza no polegar esquerdo
‒ Material refletor nas costas da mão, extremidades
e punho

‒ Cortes distintos para homem e senhora
‒ Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13594
COR

preto
TAMANHOS PARA SENHORA

6 – 8 (tamanhos individuais para melhor ajuste)
TAMANHOS PARA HOMEM

8 - 8½ –12 -12½
PREÇO

134,00 €

COR

antracite

LUVAS PROWINTER

TAMANHOS

6 - 6½ –12 -12½
PREÇO

UNISSEXO

179,00€

Recomendamos calorosamente estas luvas de inverno
de GORE-TEX® estanques ao vento e impermeáveis,
capazes de suportar as condições mais frias e húmidas
graças ao seu enchimento Thinsulate e forro macio
O punho comprido de neopreno e a estrutura específica
dos dedos impedem que as mãos arrefeçam.

COR

preto
TAMANHOS

6 - 6½ –12 -12½
PREÇO

157,00 €

‒ Luvas de inverno impermeáveis com elevada
capacidade de isolamento
‒ Palma: pele de cabra hidrofóbica, espessura dupla
na tenar e zona do punho no polegar
‒ Nyspan elástico de alta tecnologia para máximo conforto
‒ Membrana GORE-TEX® respirável, impermeável
e estanque ao vento
‒ Enchimento isolante Thinsulate com laminado de
alumínio nas costas da mão
‒ Forro de fibras sintéticas escovadas (palma)
e pelúcia (costas)
‒ Proteções para os nós dos dedos de alta tecnologia,
resistentes a impactos e absorventes de energia
‒ Pontas dos dedos compatíveis com ecrãs táteis
‒ Aba de limpeza de borracha no dedo indicador
esquerdo, superfície de veludo para limpeza no
polegar esquerdo
‒ Faixas refletoras nas extremidades e dedo mindinho
‒ Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13594
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NOVA cor: bege

LUVAS DOWNTOWN
UNISSEXO

Queres usar o teu telefone sem tirares as luvas?
Experimenta estas luvas finas, feitas com pele macia de
cabra e têxtil leve. As pontas dos dedos são compatíveis
com ecrãs táteis, para que estejas sempre ligado.
Graças à tecnologia GORE-TEX® WINDSTOPPER,
o material é 100 % estanque ao vento e respirável.

Cor: preto
Cor: castanho

‒
‒
‒
‒

LUVAS ROCKSTER
UNISSEXO

As luvas de pele leves Rockster são ideais para
temperaturas mais elevadas. As perfurações nas partes
laterais garantem uma excelente circulação do ar,
enquanto a palma da mão sem forro permite uma
aderência incrível.

‒ Luvas de pele curtas para condução com tempo quente
‒ Parte superior e palma da mão em pele de cabra
granulada macia
‒ Pele com dupla espessura na extremidade
e palma da mão
‒ Temperfoam para absorção de impactos
sobre os nós dos dedos e tenar da mão
‒ Palma da mão sem forro para grande aderência,
costas da mão forradas com malha leve
‒ Perfurações entre os dedos
‒ Presilha com dois botões de pressão no pulso para
ajuste da largura
‒ Pontas dos dedos indicador e polegar compatíveis
com ecrãs táteis
‒ Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13594

CORES

preto
castanho
bege*

‒

TAMANHOS

6 - 6½ –12 -12½
PREÇO

‒
101,00 €

‒
‒

COR

preto
TAMANHOS

6 - 6½ –12 -12½
PREÇO

95,00 €

Finas e leves, com punho curto
Palma da mão: pele macia de cabra com efeito perfurado
Costas da mão: pele de cabra e têxtil leve e elástico
Pele com dupla espessura na extremidade
e palma da mão
Luvas GORE-TEX® com tecnologia WINDSTOPPER,
1 % estanques ao vento e respiráveis e impermeáveis
na parte superior
Presilha com dois botões de pressão no pulso para
ajuste da largura
Pontas dos dedos indicador e polegar compatíveis
com ecrãs táteis
Certificação CE de acordo com a norma DIN EN 13594

*Disponibilidade em função do stock existente.
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LUVAS ALLROUND
UNISSEXO

Uma luva para cada situação. Com estas luvas
impermeáveis, estarás bem preparado em qualquer
condição meteorológica. Feitas com uma mistura
têxtil/pele e forradas com microfibra isolante, apresentam
novas características que garantem o teu conforto com
temperaturas moderadas a frias.
‒ Luva Touring impermeável para qualquer situação
‒ Parte superior têxtil e com pele bovina tingida a anilina
‒ Material reforçado nas zonas mais vulneráveis em
caso de queda Pele de espessura dupla na
extremidade da mão, palma da mão reforçada
parcialmente com Keprotec
‒ Pele elástica generosa sobre os nós dos dedos
‒ Duas abas de fecho para apertar no pulso
e para ajuste da largura do punho
‒ Faixas refletora nas costas da mão
‒ Superfície de limpeza macia, nos polegares
e borracha de limpeza
‒ Pontas dos dedos indicadores com pele especial
‒ Forro macio para máximo conforto
‒ Enchimento Thinsulate de peso reduzido, 6 g,
nas costas da mão
‒ Certificação CE de acordo com a norma
DIN EN 13594

8

LUVAS INTERIORES SILK
COR

UNISSEXO

preto

Estas luvas interiores, feitas de seda pura, foram
concebidas para usar com luvas de moto, porque
protegem as peles mais sensíveis de irritação no
contacto com a pele.

TAMANHOS

6 - 6½ –12 -12½
PREÇO

84,00 €

‒ Para usar com luvas de moto na primavera e no outono
‒ Feitas de seda pura
COR

preto
TAMANHOS

7–11

PREÇO

22,00 €

81

VESTUÁRIO
FUNCIONAL/
DE
PROTEÇÃO
Um verdadeiro entusiasta do motociclismo não
permite que o tempo possa arruinar uma viagem:
para eles, “demasiado frio”, “demasiada chuva”
e "demasiado calor" são conceitos estranhos.
Para garantir que a diversão nunca acaba, mesmo
em condições extremas, a BMW Motorrad oferece
uma vasta gama de equipamento da cabeça
aos pés e acessórios que ajudam a melhorar
a segurança.
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Coletes

84

Casacos

86

Fatos para chuva

89

Cintas lombares e Peúgas funcionais

9

Camisolas e Roupa interior funcional

92

Passa-montanhas e Neck Tubes

96

Equipamento de proteção
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NOVO

Cor: cinza-escuro

COLETE HIGH VIZ

COLETE COOL DOWN

UNISSEXO

UNISSEXO

O colete HighViz de manga cava foi concebido para
motociclistas que deem muito valor à segurança. A sua
cor amarela "néon" e as aplicações refletoras no peito
e nas costas aumentam significativamente a visibilidade
do motociclista. E, uma vez que o colete é de corte justo,
não tremula ao vento. O colete pode ser usado com
todos os casacos BMW Motorrad.
‒ Colete refletor amarelo fluorescente de alta visibilidade
em poliéster permeável ao ar
‒ Aplicações cinza refletoras, estilizadas, no peito e nas
costas, que cumprem as normas aplicáveis
‒ Excelente visibilidade em todas as condições
meteorológicas
‒ Corte justo para evitar tremulações
‒ Combina com todos os casacos BMW Motorrad
‒ Certificação de acordo com a norma EN 115

Este colete funcional e inovador recorre à evaporação
para refrescar os motociclistas. Quando o colete está
húmido ou molhado, o sistema HyperKewl retém
a humidade e armazena-a até um período máximo de
oito horas, reduzindo a temperatura do motociclista
em 6 a 12 °C.
‒ Um colete de arrefecimento com têxtil funcional
HyperKewl no peito e nas costas
‒ Efeito refrescante constante por efeito de evaporação
‒ Material exterior: nylon e fibra funcional de poliéster
‒ Secções laterais elásticas em rede
‒ Fecho de correr à frente

COLETE HEATUP
COR

UNISSEXO

Cinza-escuro
TAMANHOS

XS – 4XL
PREÇO

107,00 €

Este colete térmico leve pode ser usado com todos os
casacos BMW Motorrad. Os elementos térmicos estão
dispostos de acordo com as necessidades do motociclista,
enquanto o colete pode ser regulado através do
controlador opcional*.
‒ Colete térmico de poliéster com corte ajustado ao corpo
‒ Respirável, repelente da humidade e estanque ao vento
‒ Cinco elementos térmicos localizados no peito,
costas e região lombar
‒ Potência térmica máxima 35 W com 12 V
‒ Controlador opcional de três níveis para regular
a temperatura
‒ Ligação à tomada de corrente de bordo
‒ Forro de malha polar ligeira para um isolamento perfeito
‒ Gola subida e isolante
‒ Um bolso interior

COR

preto
TAMANHOS

XS – 3XL
PREÇO

Colete
Controlador

257,00 €
56,00 €

COR

Amarelo “néon”
TAMANHOS

Unissexo XS – 4XL
PREÇO

44,00 €
*Não pode ser utilizado com os modelos K7x ou C 400 X.
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CASACO ACOLCHOADO RIDE
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

O casaco acolchoado Ride respirável é especialmente
fino, podendo ser usado com qualquer casaco
BMW Motorrad. Graças ao seu design moderno e justo
ao corpo pode ser usado de forma independente.

Cor, homem:
preto

Cor, senhora:
preto

‒ Casaco almofadado prático, leve e fino, mas
quente e respirável
‒ Pode ser usado com ou sem qualquer casaco
BMW Motorrad
‒ Parte exterior em poliamida
‒ Acolchoado fino com PrimaLoft (8 g), espessura
dupla nos cotovelos e ombros
‒ Aplicações elásticas Softshell nas partes laterais para
um melhor ajuste
‒ Presilha na gola para prender ao casaco de moto
‒ Fecho de correr na parte inferior das costas para
ligar aos fechos de união de 4 cm nos casacos e
calças para moto
‒ Revestimento repelente da água no cós e gola
impede a absorção da água da chuva
‒ Gola ajustada para maior conforto
‒ Dois bolsos exteriores com fecho de correr, bolso
interior PackAway (fica reduzido a um pequeno volume)
‒ Imagem de motociclista com acolchoado nos
cotovelos e ombros
‒ Corte ajustado, casaco para senhora ajustado na cintura
‒ Corte Regular
CORES, SENHORA

CASACO PCM

preto
vermelho

UNISSEXO

Sejam quais forem as temperaturas registadas na
primavera e outono, este casaco com o inovador
material phase change garante que vais estar sempre
quente, seco e confortável. O casaco multifuncional
pode ser usado com qualquer casaco de motociclismo,
como também pode ser usado de forma independente
já que as mangas destacáveis criam um prático colete.

CORES, HOMEM

preto
azul

TAMANHOS PARA SENHORA

XS – 3XL

TAMANHOS PARA HOMEM

S – 4XL

PREÇO

Casaco acolchoado para senhora
Casaco acolchoado para homem

Cor, senhora:
vermelho

86

Cor, homem:
azul

146,00 €
146,00 €

COR

preto
TAMANHOS

XS – 4XL
PREÇO

201,00 €

‒ Camada intermédia extremamente funcional,
pode ser usada com e sem moto
‒ Mistura de têxteis elásticos, Softshell e Schoeller PCM
‒ Schoeller PCM: regulação ativa da temperatura
e controlo climático dinâmico
‒ Descrição gráfica do material na bolsa do bolso
esquerdo (interior)
‒ Mangas destacáveis permitem um ajuste perfeito,
usado de forma independente ou com um casaco
para moto
‒ Dois bolsos exteriores laterais com fecho de correr
‒ Abertura na parte inferior das costas para usar os
fechos de união de 4 cm nos casacos e calças para moto
‒ Presilha na gola para prender ao casaco de moto
‒ Perfeito para temperaturas entre 1 e 2 °C
‒ Corte Regular
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FATO PARA CHUVA INTEGRAL
PRORAIN
UNISSEXO

Não voltas a ser apanhado desprevenido pelo mau
tempo. Sejam uns chuviscos ou uma chuva intensa,
estás protegido por este fato integral com um
passa-montanhas integrado. O material impermeável
é resistente ao calor na parte interior das pernas,
antideslizante nas nádegas e inclui impressões
refletoras de elevada visibilidade.

CASACO WINDBREAKER RIDE
UNISSEXO

Podes melhorar a perfeição? Analisando este corta
vento composto por material Softshell estanque ao
vento e impermeável, a resposta é sim. Para usar como
uma camada intermédia, o casaco apresenta uma
secção traseira comprida, sendo a escolha perfeita para
fatos sem membrana climática.

Modelo para homem
Cor: preto

Modelo para senhora
Cor: preto

CASACO DE MALHA POLAR RIDE
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Conduz de forma inteligente. Os motociclistas
inteligentes não se deixam travar pelas temperaturas
mais baixas, limitam-se a usar um casaco funcional com
material windbreaker debaixo do seu Equipamento. Os
fatos de duas peças da BMW Motorrad podem utilizar
um forro confortável com uma parte superior macia,
através das aberturas na parte traseira.
‒ Casaco de malha polar funcional de elevada qualidade
‒ Material exterior em Powerstretch macio para
excelente retenção do calor
‒ Forro interior polar: respirável, regulador da temperatura,
repelente da humidade e de secagem rápida
‒ Material Windbreaker com membrana estanque ao
vento na zona do peito
‒ Fecho de correr na parte inferior das costas para usar
os fechos de união de 4 cm nos casacos e calças
para moto
‒ Corte estreito para um melhor ajuste ao corpo debaixo
do equipamento para motociclista
‒ Zona das costas mais comprida e punhos ajustados
‒ Gola alta mais subida, mais estreita
‒ Dois bolsos laterais com fechos de correr e forro em rede
‒ Fecho de correr a todo o comprimento
‒ Cobertura macia do fecho de correr na zona do pescoço
‒ Corte Regular
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COR

preto
TAMANHOS PARA SENHORA

XS – 3XL

TAMANHOS PARA HOMEM

S – 4XL

PREÇO

107,00 €

‒ Casaco Windbreaker funcional
‒ Material 1 % poliéster Softshell
‒ Laminado de três camadas com membrana em PU
extremamente funcional
‒ Impermeável, estanque ao vento e respirável
‒ Corte estreito para um melhor ajuste ao corpo debaixo
do equipamento para motociclista
‒ Secção posterior mais comprida
‒ Gola alta mais subida, mais estreita
‒ Aplicação de têxtil elástico flexível nos punhos para
um ajuste mais confortável
‒ Três bolsos exteriores com forro de rede e fecho de
correr, incluindo bolso no peito com abertura interior
para auscultadores
‒ Bolso interior com forro em rede: para guardar de
forma compacta
‒ Fecho de correr dianteiro a todo o comprimento
‒ Fecho de correr na parte inferior das costas para usar
os fechos de união de 4 cm nos casacos e calças
para moto
COR

Azul-escuro
TAMANHOS

XS – 4XL
(XS e S com corte ligeiramente mais justo para senhora)
PREÇO

168,00 €

COR

Amarelo/cinza-escuro
TAMANHOS

XS – 4XL
PREÇO

168,00 €

‒ Fato para chuva integral, estanque ao vento
e impermeável
‒ Material 1 % nylon com revestimento
PU impermeável
‒ Material antiderrapante na zona das nádegas; material
resistente ao calor na parte interior da perna
‒ A gola alta impede que a água passe entre o fato
e o capacete, com passa-montanhas integrado
‒ Bolso interior de grande dimensão no peito
‒ Fechos de correr compridos à frente e nas pernas
para ser mais fácil de vestir
‒ Fecho de correr dianteiro com desenho
labirinto impermeável
‒ Impressões refletoras de grandes dimensões
‒ Ligeiro, arruma-se numa pequena bolsa com fita
e fecho de aperto rápido

FATO PARA CHUVA RAINLOCK
UNISSEXO

Nada como enfrentar a chuva com este fato para
chuva de duas peças. muito eficaz quando o céu decide
abrir as torneiras. O material impermeável e estanque ao
vento é resistente ao calor na parte interior das pernas
e antideslizante nas nádegas, tornando-se no equipamento
de proteção ideal para qualquer eventualidade.
‒ Fato para chuva de duas peças, estanque ao
vento e impermeável
‒ Material 1 % nylon com revestimento PU impermeável
‒ Material antiderrapante na zona das nádegas; material
resistente ao calor na parte interior da perna
‒ Capuz ajustável na gola (removível)
‒ Fecho de correr dianteiro com desenho
labirinto impermeável
‒ Costuras do casaco revestidas a borracha para impedir
o casaco de subir
‒ Costura do casaco com cordão para ajuste da largura
‒ Aberturas grandes nos braços para facilitar calçar
e descalçar as luvas
‒ Calças com cintura elástica
‒ Fechos de correr compridos nas pernas para ser mais
fácil vestir, forrado com material plissado para impedir
a entrada de água

‒ Velcro nos punhos e bainhas
‒ Dois bolsos exteriores no casaco com olhais para
escoamento de água, um bolso interior impermeável
‒ Impressão refletora nas pernas, braços, costas e peito
‒ Leve, possível guardar de forma compacta
COR

Casaco: vermelho
Calças: antracite
TAMANHOS

XS – 4XL

PREÇOS

Casaco
Calças

129,00 €
84,00 €
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BMW Motorrad Vestuário funcional/Cintas lombares e Peúgas funcionais

NOVO

CINTA LOMBAR

A cinta lombar Basic oferece uma proteção impressionante
aos motociclistas principiantes, impedindo o arrefecimento
dos músculos na zona lombar e oferecendo um apoio
eficiente. O formato ergonómico e a zona das costas
e lombar respirável asseguram um conforto de uso ideal.
Largura progressivamente ajustável para assegurar um
assentamento perfeito.
‒ Especificação do equipamento com materiais
funcionais leves; ideal para o verão
‒ Respirável nas costas e na zona lombar
‒ Enchimento integrado para apoio na zona lombar
‒ Formato ergonómico na zona lombar
‒ Largura livremente ajustável
COR

preto

PEÚGAS FUNCIONAIS HYDROSOCK
UNISSEXO

Melhor prevenir do que remediar. As peúgas funcionais
impermeáveis combinam perfeitamente com as botas
GS Pro ou com botas para moto não impermeáveis para
conduzir à chuva ou em todo-o-terreno. Compostas por
um laminado de três camadas, o material extremamente
elástico em todos os sentidos torna estas peúgas altas
perfeitas para manter os pés secos em quaisquer
condições climáticas.
‒ Peúgas funcionais impermeáveis
‒ Ideais para usar com botas não impermeáveis
(Enduro) em tempo de chuva
‒ Compostas por laminado elástico de 3 camadas
‒ Material exterior: mistura elástica de poliéster e Lycra
‒ Laminado com membrana BMW Climate impermeável

‒ Interior com material poliéster funcional tricotado,
neutralizador de odores e regulador da humidade
‒ Tecnologia Seamless Bonding para melhor ajuste e
máximo conforto
‒ Extremidades com bainha dupla, seladas por dentro e
por fora
‒ Reforço de tecido em partes das solas
‒ Flexível em todos os sentidos
‒ Ajuste anatómico confortável
COR

Cinza-escuro
TAMANHOS

39/4 – 47/48
PREÇO

89,00 €

TAMANHOS

S – XL

PREÇO

NOVO

40,00 €

A cinta lombar PRO certificada, juntamente com o seu
protetor justo, oferece uma proteção fiável da zona
lombar. Ela é caracterizada pelo seu peso e volume
reduzidos e pelo seu elevado conforto de uso, graças
aos materiais funcionais respiráveis na zona lombar.
Largura progressivamente ajustável para assegurar um
assentamento perfeito.
‒ Cinta lombar com protetor lombar integrado,
com certificação CE
‒ Protetor dorsal – ergonomicamente pré-formado,
assentamento flexível, leve e ventilado ao máximo;
conta com design de camadas e câmaras múltiplas
(semelhante ao novo protetor BMW NP Pro e ao
colete de proteção BMW)
‒ Zona protetora perfurada exposta (visível)
‒ Forrado na zona lombar com material funcional
estanque ao vento e respirável
‒ Largura livremente ajustável
‒ Protetor dorsal certificado de acordo com a norma
DIN EN 1621-2, como protetor dorsal de nível 1
COR

preto
TAMANHOS

S – XL

9

UNISSEXO

Os motociclistas têm de ter pé ligeiro, de preferência
com peúgas funcionais respiráveis com material resistente
a odores. Graças ao almofadado anatómico no tornozelo,
calcanhar e zona do seletor de mudanças, estas peúgas
oferecem alívio nas zonas certas, mesmo quando são
usadas com botas para moto com membrana climática.

CINTA LOMBAR PRO

PREÇO

PEÚGAS FUNCIONAIS SUMMER
‒ Altura da canela
COR

Antracite/cinza-claro
TAMANHOS

35 – 38, 39 – 41, 42 – 44, 45 – 48
PREÇO

‒ Peúgas leves para moto adequadas para
temperaturas mais quentes
‒ Mistura de materiais funcionais, respiráveis
e resistentes a odores com Dry-Tex e poliamida
‒ Zona do seletor de mudanças acolchoada
e zonas reforçadas no tornozelo e calcanhar
‒ Canais de ventilação tricotados na parte inferior do pé
‒ Excelente ajuste: design assimétrico, estriado
tricotado elástico

22,00 €

PEÚGAS FUNCIONAIS THERMO
UNISSEXO

Diz adeus aos pés frios em viagem com estas peúgas
funcionais térmicas, com uma elevada percentagem de
lã para ficares bem quente. Cano reforçado e acolchoado
no pé, canela e zona do seletor de mudanças para
maior conforto.
‒ Peúgas práticas para moto adequadas para
temperaturas mais baixas
‒ Regulam a temperatura ao reter o calor
‒ Material prático e inibidor de odores
com elevada percentagem de lã
‒ Acolchoadas na zona do seletor de mudanças
e reforçadas no tornozelo, calcanhar e canela

‒ Canais de ventilação tricotados na parte inferior do pé
‒ Excelente ajuste: design assimétrico, estriado
tricotado elástico
‒ Altura do joelho
COR

Antracite/preto
TAMANHOS

35 – 38, 39 – 41, 42 – 44, 45 – 48
PREÇO

25,00 €

66,00 €
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BMW Motorrad Vestuário funcional/Camisolas e Roupa interior funcional

FATO INTERIOR DOUBLE R SKIN
UNISSEXO

Esta roupa interior funcional bem justa adapta-se ao
corpo como uma segunda pele e oferece um ótimo
controlo da temperatura corporal em diferentes tipos de
condições meteorológicas. Mantém-te seco, mesmo
nos dias mais quentes e ajuda a evitar o excesso de
pressão nas canelas, joelhos, cotovelos, peito e costas.

CAMISOLA RIDE
UNISSEXO

O estilo é sempre um reflexo da atitude. Por este motivo,
os verdadeiros motociclistas não se limitam a usar
qualquer roupa interior funcional debaixo dos seus fatos.
Preferem antes uma camisola de corte descontraído,
feita de material repelente da humidade e adaptada
a qualquer situação.
‒ Camisola desportiva funcional com uma
impressão atrativa
‒ Mistura funcional de algodão e poliéster
‒ Respirável, repelente da humidade, de secagem
rápida e evita os odores
‒ Aplicações de rede debaixo dos braços para
máxima ventilação
‒ Sensação agradável e confortável
‒ Marca BMW Motorrad atrativa
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‒ Corte Regular
COR

preto
TAMANHOS

S – 4XL

PREÇO

51,00 €

‒ Fato interior integral para vestir por
debaixo de um fato de pele
‒ Mistura de materiais funcionais com poliamida,
poliéster e elastano
‒ Altamente respirável e regulador da temperatura
‒ Antibacteriano e evita os odores
‒ Totalmente elástico, fácil de cuidar e de secagem rápida
‒ Malha sem costuras e de formato anatómico para
oferecer o máximo conforto
‒ Alças para os pés e polegares para um ajuste perfeito
COR

preto
TAMANHOS

S – XL

PREÇO

101,00 €
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BMW Motorrad Vestuário funcional/Camisolas e Roupa interior funcional

ROUPA INTERIOR FUNCIONAL
SUMMER
CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Recria a brisa refrescante criada pelo vento, mas sem
vento, com esta roupa interior funcional extremamente
respirável feita de polipropileno. Sem costuras e reforçada
especialmente para a utilização na moto, esta roupa interior
é feita com uma mistura de material que evita os odores
e oferece o máximo conforto nos dias mais quentes
de verão.

Modelo para homem
T-shirt

‒ Roupa interior funcional adequada para as
temperaturas mais quentes de verão
‒ Mistura de materiais funcionais com poliamida
reciclada e poliéster
‒ Respirável, repelente da humidade, de secagem
rápida, muito elástico e fácil de cuidar
‒ Tecelagem prateada antibacteriana e evita os odores
‒ Sem costuras e ajustável ao corpo para utilizar na moto
‒ Sensação de frescura e suavidade, com um
toque agradável
‒ Coleção para senhora inclui camisola de manga
comprida, t-shirt, top e corsários
‒ Coleção para homem inclui camisola de manga
comprida, t-shirt, calções e corsários
‒ Todas as peças disponíveis em separado
‒ Motivos jacquard dinâmicos e de elevada qualidade
na parte dianteira das partes superiores
‒ Logótipo BMW Motorrad tricotado

Modelo para
homem Camisola
Modelo para homem
Calções

Modelo para homem
Corsários

COR, SENHORA
COR, HOMEM

Cinza/antracite

CORTE PARA HOMEM E SENHORA

Nos meses frescos e mais frios, esta roupa interior
térmica funcional vai deixar-te quente e aconchegado
debaixo do teu equipamento. A fibra de bambu macia,
repelente da humidade e inibidora de odores tem um
toque muito agradável na pele.

TAMANHOS PARA SENHORA

XS – 3XL

TAMANHOS PARA HOMEM

Modelo para
senhora
Camisola

S – 4XL

PREÇOS

Camisola de manga comprida,
para homem/senhora
T-shirt, para homem/senhora
Top para senhora
Corsários, para homem/senhora
Calções para homem

Modelo para senhora
Corsários
Modelo para senhora
Top
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Modelo para senhora
Cor: Cinza-claro/vermelho

ROUPA INTERIOR FUNCIONAL
THERMO

Cinza/antracite
Modelo para senhora
T-shirt

Modelo para homem
Cor: Antracite/azul

56,00 €
51,00 €
40,00 €
51,00 €
40,00 €

‒ Roupa interior para temperaturas mais frias
‒ Mistura de materiais funcionais com fibra de bambu,
poliamida, poliéster e elastano
‒ Excelente retenção do calor graças à fibra de bambu
macia e quente
‒ Respirável, repelente da humidade, de secagem
rápida, muito elástico e fácil de cuidar
‒ Tecelagem prateada antibacteriana e evita os odores
‒ Sem costuras e ajustável ao corpo para utilizar na moto
‒ Isolamento reforçado nas áreas sensíveis
‒ Gola alta com fecho de correr
‒ Camisola de manga comprida e calças disponíveis
em separado

COR, SENHORA

Cinza-claro/vermelho
COR, HOMEM

Antracite/azul

TAMANHOS PARA SENHORA

XS – 3XL

TAMANHOS PARA HOMEM

S – 4XL

PREÇOS

Camisola
Calças

79,00 €
79,00 €
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BMW Motorrad Vestuário funcional/Passa-montanhas e Neck Tubes

PASSA-MONTANHAS RIDE
WINDBREAKER
UNISSEXO

Este passa-montanhas é extremamente quente
e estanque ao vento, sendo ideal para usar durante
o inverno e nos meses mais frios do ano.

GORRO RIDE
COR

S–L

‒ Passa-montanhas para temperaturas baixas
‒ Softshell de poliéster de alta qualidade com
membrana Windbreaker oferece excelente
proteção do pescoço e da zona superior do peito
‒ Material Powerstretch fino na parte superior da
cabeça para um ajuste perfeito
‒ Máscara da face em PCM (Phase Change Material)
com grandes orifícios de respiração
‒ Costuras planas para maior conforto
‒ Respirável e regulador da temperatura

36,00 €

PASSA-MONTANHAS RIDE SUMMER
UNISSEXO

Fino e ligeiro, este passa-montanhas é ideal para os
meses de verão mais quentes.
‒ Passa-montanhas com proteção ligeira contra o vento,
para usar com temperaturas quentes a moderadas
‒ Material elástico, 7 % poliéster
‒ Com 2 % poliamida, 1 % elastano
‒ Tratamento antibacteriano ultrafresco
‒ Sem costuras para conforto adicional
‒ Respirável e regulador da temperatura

Ideal para o verão. O fino passa-montanhas Silk ajuda a
manter a temperatura ideal, sendo tão leve que nem dás
conta que está a usá-lo.
‒ Passa-montanhas leve para usar no verão
‒ Com 1 % seda de alta qualidade; fino,
elástico e suave
‒ Sem costuras para conforto adicional
‒ Respirável e regulador da temperatura

TAMANHOS

M, L

‒ Gorro para usar com o capacete em poliéster fino,
ideal para a primavera, verão e outono
‒ Protege o interior do capacete da transpiração
‒ Respirável e repelente da humidade
‒ Muito fácil de cuidar, lavável

PREÇO

14,00 €

AGASALHO PARA PESCOÇO RIDE
COR

UNISSEXO

preto

O agasalho para pescoço Ride é extremamente quente
e estanque ao vento, sendo ideal para usar durante
o inverno e nos meses mais frios do ano.

TAMANHOS

M, L

PREÇO

23,00 €

PASSA-MONTANHAS RIDE SILK
UNISSEXO

preto

Nos meses mais quentes de verão, o gorro
Ride protege o interior do teu capacete de
transpiração excessiva.

TAMANHOS
PREÇO

COR

UNISSEXO

preto

‒ Agasalho para pescoço funcional adequado para
outono, inverno e primavera
‒ Micro malha polar de poliéster com membrana
Windbreaker no pescoço e peito
‒ Tubo de tecido estreito
‒ Transição perfeita entre o capacete e a gola do casaco
para motociclista
‒ Muito fácil de cuidar, lavável

COR

preto
TAMANHOS

S–L

PREÇO

34,00 €

EASY TUBE
COR

UNISSEXO

preto

O Easy Tube pode ser usado como lenço, bandana, fita
para o cabelo e muito mais quando andas de moto.

TAMANHOS

M, L

PREÇO

23,00 €

‒ Lenço funcional em forma de tubo com duas cores
‒ Muito versátil: pode ser usado como lenço, proteção
de rosto, gorro, etc.
‒ Material elástico, 1 % poliéster
‒ Sem costuras para conforto adicional
‒ Dois desenhos disponíveis: Logo e “Make Life a Ride”
PREÇO

Design: Logo
Design: Stripe

22,00 €
28,00 €
Design: Logo
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NOVO design: Stripe
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BMW Motorrad

Equipamento de proteção

NOVO

COLETE DE PROTEÇÃO DORSAL
UNISSEXO

NOVO

O colete de proteção é uma alternativa confortável
à proteção dorsal. Graças à ampla cobertura da zona da
coluna, dos ombros, da zona lombar e do peito, oferece
uma proteção particularmente eficaz contra lesões.
O calor corporal contribui para o assentamento ideal,
sem comprometer a respirabilidade.
‒ Colete com protetor Cross traseiro integrado
e proteção peitoral.
‒ A proteção ideal reduz o risco de lesão
‒ Material exterior feito de uma mistura de
poliéster e Lycra (malha)
‒ Protetores Cross inovadores da KOMPERDELL
no peito e nas costas:
design flexível de camadas e câmaras múltiplas,
assentamento ideal graças à espuma Dual Density,
respirável e leve.
‒ Altamente respirável graças à ampla área perfurada
‒ Boas características de absorção de impactos
‒ Proteção ampla da coluna vertebral, das omoplatas,
da zona lombar e do peito
‒ Fecho de correr lateral à frente,
tornando o fato mais fácil de vestir e despir
‒ Decote e mangas enroladas devido ao design de
camada
dupla do colete,
tornando-o especialmente confortável e flexível
‒ Protetor dorsal certificado segundo a norma
DIN EN 1621-2, nível 2.
‒ Proteção peitoral certificada segundo a norma
DIN EN 1621-3, nível 1.
COR

Preto/amarelo
TAMANHOS

PROTEÇÃO DORSAL
UNISSEXO

A proteção dorsal reduz o risco de lesões na coluna
vertebral, ombros e zona lombar. Depois de colocada,
o motociclista usa a proteção por debaixo do casaco
para motociclista. É particularmente leve e respirável.
O calor corporal assegura então o assentamento ideal,
tal como uma peça feita à medida.
‒ Protetor de encaixe com cinta lombar
integrada, de ajuste progressivo
‒ A proteção ideal reduz o risco de lesão
‒ Protetor Cross inovador da KOMPERDELL nas
costas: design flexível de camadas e câmaras
múltiplas, assentamento ideal graças à espuma Dual
Density, respirável e leve.
‒ Exterior: mistura de têxteis composta por
poliéster e elastano
‒ Alças com formato ergonómico, acolchoadas
e ajustáveis em altura; com botões de pressão
integrados para instalação posterior da proteção
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‒
‒
‒
‒
‒

peitoral BMW Motorrad
Altamente respirável graças à ampla área perfurada
Boas características de absorção de impactos
Proteção ampla da coluna vertebral, das omoplatas
e da zona lombar
De peso muito reduzido
Protetor dorsal certificado segundo a norma
DIN 1621-2, nível 2.

S – XL

PREÇO

218,00 €

COR

Preto/amarelo
TAMANHOS

S – XL

PREÇO

Proteção dorsal
Proteção peitoral (opcional)

179,00 €
51,00 €
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BAGAGEM/
ACESSÓRIOS
Sejam quais forem as condições meteorológicas,
vai existir sempre motociclistas na estrada. Por
esse motivo, é essencial utilizar o equipamento
adequado. Por mais duras que sejam as condições,
existe uma solução de bagagem adequada na
gama BMW Motorrad. Vejamos o rolo de bagagem,
por exemplo. Pode ser fixado de forma rápida
e fácil a qualquer moto BMW, e pode ser utilizado
também para viagens de um dia ou até
mais prolongadas.

1

Mochila Function

1 2

Mochila pequena Function

1 2

Saco Giant

1 3

Rolo de bagagem

1 4

Softbag pequeno

1 4

Softbag grande

1 4

Saco Messenger

1 5

Bolsa de cintura Ride

1 5

Produtos Originais Care BMW Motorrad

1 6

TrinkPak Hydra

1 7

Óculos de sol Ride

1 7

Óculos de sol Function

1 7

1 1

BMW Motorrad

Bagagem

MOCHILA FUNCTION

Uma mochila inovadora com compartimento principal
dividido. A mochila tem uma capacidade máxima de
3 litros, uma bolsa interior impermeável e muitas
outras soluções de arrumação. Mas o destaque vai para
a alça de transporte
colocada nas costas da mochila, que permite a sua
fixação direta na moto.
‒ Mochila de moto de elevada qualidade para as viagens
‒ Capacidade: pode ser aumentada de aprox.
3 para 35 litros
‒ Parte superior: lona e nylon extremamente resistente
‒ Compartimento principal impermeável com arrumação
para computador portátil (até 15 polegadas)
‒ Pode ser expandida para transportar o capacete
‒ Quatro bolsos exteriores, compartimento interior em rede
‒ Compartimento principal divisível, possibilidade de
aceder diretamente à parte inferior
‒ Zona das costas com formato ergonómico
‒ Alças ajustáveis (almofadadas),correia de cintura
(removível) e correia para o peito

MOCHILA PEQUENA FUNCTION

A mochila pequena Function tem o tamanho perfeito
para as deslocações diárias e viagens curtas. Os
chuviscos não são um problema para esta mochila
graças ao seu compartimento principal impermeável,
com uma bolsa integrada para portátil (até 15"). Na zona
posterior da mochila Function existe ainda uma bolsa
para a TrinkPak Hydra.
‒ Mochila funcional de elevada qualidade
‒ Compartimento principal impermeável com fecho em
rolo, inclui bolsa para portátil (até 15") e pequeno
bolso interior
‒ Quatro bolsos exteriores, incluindo um na aba de
cobertura, resistente a salpicos (fechos de correr
com vedante de borracha)
‒ Bolsa para a TrinkPak Hydra na zona posterior
(aprox. 2 litros), fecho com botão de pressão
‒ Forro de rede na aba de cobertura
‒ Zona das costas com formato ergonómico
‒ Correias nos ombros, peito e cintura ajustáveis
‒ Alças de transporte à frente e parte superior
‒ Alças de transporte à frente e parte superior
‒ Logótipo BMW Motorrad na parte frontal
‒ Parte superior: mistura de poliéster impermeável
e fácil de limpar
‒ Forro interior: mistura de poliamida
‒ Peso aprox. 55 gramas
‒ Dimensões (A x L x P): aprox. 4 x 3 x16 cm
‒ Capacidade: aprox. 2 litros
1 2

‒ Pega de transporte
‒ Fitas para fixação de bagagem adicional na parte exterior
‒ Pode ser fixada à moto como um rolo de bagagem
COR

Cinza/branco/vermelho/preto

PREÇO

168,00 €

COR

Cinza/branco/vermelho/preto
PREÇO

123,00 €

SACO GIANT

A mala de viagem robusta (com 9 litros de capacidade)
oferece espaço suficiente para todo o equipamento.
O compartimento interior dividido em duas partes,
apresenta um compartimento para o capacete, saco
para botas e cintas elásticas cruzadas. A pega telescópica
e as rodas de fricção reduzida fazem desta mala a solução
de bagagem ideal.
‒ Saco de viagem resistente, concebido para
os motociclistas
‒ Capacidade aprox. de 9 litros, suficiente para um
equipamento completo de motociclista
‒ Material exterior resistente, zona posterior
e base reforçadas
‒ Compartimento principal com fecho, interior dividido

em duas partes
‒ Compartimento almofadado para capacete,
partição dobrável
‒ Compartimento exterior com fecho de correr, dois
compartimentos de grande dimensão na aba
‒ Fácil de transportar: leve, com rodas de fricção
reduzida e pega de transporte telescópica
‒ Quatro cintas de compressão
‒ Inclui saco para botas em separado
COR

Preto/cinza/branco
PREÇO

324,00 €
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Bagagem

ROLO DE BAGAGEM

SOFTBAG PEQUENO

‒ Rolo de bagagem impermeável
‒ Capacidade: aprox. 5 litros
‒ Exterior: lona extremamente resistente,
base de aspeto têxtil
‒ Placa base em EVA 3D, removível
‒ Grande abertura para simplificar a arrumação
‒ Pega de transporte e correia de transporte removível
‒ Inclui cintas ajustáveis com presilhas de aperto rápido
para simplificar a fixação
‒ Material refletor nas partes dianteira e laterais,
impressão refletora BMW Motorrad

‒ Saco traseiro feito de material flexível
‒ Capacidade: pode ser aumentada
de aprox. 3 para 35 litros
‒ Compartimento principal impermeável, com mais
quatro bolsos exteriores impermeáveis
‒ Tecido de poliéster resistente à abrasão
‒ Base e parte posterior em EVA formada
‒ Pega de transporte e correia de transporte removível
‒ Fácil colocação
‒ Cintas de retenção ajustáveis e presilhas de
aperto rápido
‒ Zonas refletoras de grande dimensão nas partes
dianteira e laterais

COR

COR

O rolo de bagagem impermeável tem uma grande
abertura, para simplificar as operações de arrumação.
O pequeno bolso exterior de rede e os bolsos interiores
impermeáveis com fecho de correr permitem arrumar
objetos menos volumosos. Cintas de compressão
reguláveis para ajuste de volume. O rolo de bagagem
inclui ainda uma alça de transporte ajustável e removível
mais uma pega de transporte almofadada.

Azul-escuro
PREÇO

Ainda precisas de mais espaço? Este softbag de
3 litros pode ser expandido em mais 5 litros.
O compartimento principal é impermeável e composto
por um material resistente e fácil de manter e pode
ser colocado na grelha de bagagem ou no banco do
passageiro através dos sistemas de fixação fornecidos.

Cinza-escuro
173,00 €

PREÇO

SOFTBAG GRANDE

O softbag grande de elevada qualidade tem um
compartimento principal impermeável com capacidade
para 5 litros. A capacidade pode ser expandida até
mais 5 litros com os bolsos adicionais. A base resistente
em EVA adapta-se na perfeição a todos os modelos
BMW Motorrad e inclui um revestimento antideslizante.
Com sistema de fixação rápida.
‒ Saco traseiro feito de material flexível
‒ Capacidade: pode ser aumentada de
aprox. 5 para 55 litros
‒ Compartimento principal impermeável, com
mais quatro bolsos exteriores impermeáveis
‒ Tecido de poliéster resistente à abrasão
‒ Base e parte posterior em EVA formada
‒ Pega de transporte e correia de transporte removível
‒ Fácil colocação
‒ Cintas de retenção ajustáveis e presilhas
de aperto rápido
‒ Zonas refletoras de grande dimensão nas partes
dianteira e laterais
COR

Cinza-escuro
159,00 €

PREÇO

206,00 €

SACO MESSENGER

Seja nas deslocações para o trabalho ou para
percorrer a cidade, o prático saco Messenger, feito com
lona resistente, será o teu companheiro para todos os
momentos. Com uma generosa capacidade de 18 litros
e espaço suficiente para um portátil de 17" e acessórios,
este saco está bem protegido contra os elementos
graças ao compartimento principal impermeável com
fecho por enrolamento.
‒ Saco Messenger em lona de elevada qualidade
‒ Imagem estilizada com aba em diagonal
‒ Compartimento principal de grandes dimensões
e impermeável com fecho por enrolamento
‒ Interior: compartimento para portátil de 17 polegadas
e suporte para garrafa
‒ Dois bolsos exteriores com fecho de correr, tamanho
DIN A4 na parte traseira e na parte dianteira com
organizador (não é impermeável)
‒ Fivela de fecho decorativa, fecho de metal com
logótipo BMW, quatro fivelas à escolha
‒ Alça para o ombro de duas cores ajustável com
inscrição BMW Motorrad tecida
‒ Pega de transporte adicional
‒ Correia de cintura de comprimento regulável e
removível para fixar o saco enquanto conduzes
‒ Logótipo BMW Motorrad na zona posterior
‒ Dimensões (L x A x P): aprox. 47x 35 x11cm
‒ Capacidade: aprox. 18 litros.
COR

preto
PREÇO
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123,00 €

BOLSA DE CINTURA RIDE

Perfeito para viagens curtas, a bolsa de cintura Ride
oferece espaço suficiente para a tua carteira, chaves
e outros objetos. O compartimento principal impermeável
garante que a diversão não vai por água abaixo.
‒ Bolsa de cintura de elevada qualidade para viagens
curtas com e sem a moto
‒ Compartimento principal impermeável com fecho de
correr de dois sentidos, a todo o comprimento
‒ Saco interior com fecho por enrolamento para manter
o compartimento principal totalmente seco
‒ Pequena bolsa de rede (esquerda) mais três
pequenos bolsos exteriores com fecho de correr
‒ Forro de rede 3D na zona posterior para melhor
circulação do ar
‒ Correia de cintura totalmente ajustável, pega de
transporte

‒ Impressão refletora decorativa (motor Boxer) na parte
dianteiraLogótipo BMW Motorrad na aba de cobertura
‒ Material exterior funcional de poliéster com aspeto
têxtil; impermeável, fácil de limpar
‒ Dimensões (A x L x P): aprox. 18 x 2 x11cm
‒ Capacidade: aprox. 3 litros
COR

preto
PREÇO

56,00 €
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Acessórios

PRODUTOS ORIGINAIS CARE BMW
MOTORRAD

Os produtos Originais Care BMW respeitam os mais
elevados padrões definidos pela BMW Motorrad.
Desenvolvidos exclusivamente para as motos BMW
e para o Equipamento para o Motociclista, combatem
os sinais de envelhecimento e ajudam a manter o valor
e a segurança da tua moto.

PARA O EQUIPAMENTO PARA O MOTOCICLISTA

‒ Detergente funcional: protege o vestuário funcional,
mantém o material respirável, impermeável e estanque
ao vento
‒ Agente de impermeabilização para têxteis e pele:
repele a água e o óleo e proporciona uma camada
protetora; não adequado para nubuck
‒ Produto para limpeza de capacete e viseira: elimina a
sujidade e resíduos de insetos de forma eficaz, sem
danificar o equipamento
‒ Pano de limpeza para capacete e viseira: um pano
húmido e um pano seco, ideal para usar em viagem
para eliminar sujidade e resíduos de insetos
‒ Produto para limpeza do interior do capacete: elimina
sujidade, neutraliza odores e refresca o interior
do capacete
‒ Spray antiembaciamento: impede o embaciamento
e repara os ligeiros riscos; não adequado para viseiras
com duplo revestimento ou viseira com revestimento
antiembaciamento
‒ Gel de banho para o corpo + moto: limpa e hidrata
a pele, testado dermatologicamente, também
adequado para lavar a moto

PARA AS MOTOS

‒ Produto de limpeza para moto: limpa todos os
componentes da moto com facilidade, sem danificar
a moto e o ambiente
‒ Limpeza de corrente: remove de forma fácil e rápida
todas as substâncias abrasivas, como o lubrificante
de corrente, areia e sujidade da corrente e cremalheira.
‒ Spray de corrente: adere e distribui-se muito bem,
resistente à chuva e a temperaturas elevadas
‒ Limpeza de jantes: remove impurezas como o pó dos
travões e a sujidade da estrada
‒ Remoção de insetos: elimina sem esforço os restos
incrustados de insetos e excrementos de pássaro
‒ Limpeza do banco: para bancos com imitação de pele
de alto brilho; remove de forma rápida e eficaz pó
e sujidade, protege contra o aparecimento de fissuras
e mantém o banco antideslizante
‒ Polimento brilhante: protege contra os efeitos
meteorológicos, protege todos os componentes
pintados, cromados e plásticos, elimina manchas
e atenua os microrriscos
‒ Polimento metálico: remove de forma rápida e eficaz
ferrugem, alcatrão, oxidação metálica e outras marcas
de sujidade em alumínio, cromado, bronze, níquel, aço
inoxidável e outros metais não pintados

TRINKPAK HYDRA

Ficaste com sede enquanto conduzias na autoestrada?
Esquece a garrafa de água e opta por este sistema de
hidratação adaptável. Basta encheres com 2 litros de
líquidos, fechar o mecanismo de bloqueio, colocar o tubo
através da ligação Plug&Play e guardar tudo no teu fato
Rallye ou na mochila. Só tens de sorver e conduzir!
‒ Sistema de hidratação com tubo e capacidade
para 2 litros
‒ Bolsa de limpeza fácil e rápida: basta virar do avesso
‒ Tecnologia Shape-Shift™ e fecho de correr interior
mantêm o sistema a funcionar
‒ Poliuretano termoplástico de ,25 mm, flexível e robusto
‒ Pratica abertura lateral para facilitar o acesso
‒ Não contém bisfenol A ou PVC
‒ Pode ser lavado na máquina da loiça
‒ Capacidade: 2 l/7 fl oz

PREÇO

32,00 €

ÓCULOS DE SOL RIDE

Verdadeiramente atrativos: estes modernos óculos de
sol com armações de metal podem ser usados com
qualquer capacete BMW Motorrad e oferecem 1 %
de proteção UV com e sem moto. Com lentes de
plástico antirrisco e design com formato ajustado.
‒ Óculos de sol funcionais e elegantes com armação
de metal
‒ Lentes antirrisco fumadas de cinzento-escuro
‒ Com 1 % de proteção UVA, UVB e UVC, mesmo
com radiação solar forte
‒ Concebidos para uma utilização confortável
com capacete
‒ Formato ajustado permite proteção contra o vento
‒ Almofadas do nariz em plástico macio para evitar
desconforto por efeito de pressão
‒ Logótipo BMW Motorrad nas duas armações
‒ Inclui caixa para os óculos e bolsa em microfibra, com
a marca BMW
COR

Cinza-escuro

PREÇO

107,00 €

ÓCULOS DE SOL FUNCTION

Estes óculos de sol funcionais, concebidos
especificamente para os motociclistas garantem uma
visibilidade perfeita em todas as situações graças às
suas três lentes de plástico extremamente curvas
e permutáveis, que permitem adaptar a proteção UV
à luminosidade e condições meteorológicas.
‒ Óculos funcionais leves e modernos
‒ Lentes de plástico substituíveis, adaptadas às
diferentes condições meteorológicas:
Castanhas = elevado contraste, com camada
antiembaciamento
Cinzentas = ligeiramente espelhadas e com
tratamento antirriscos
Transparentes = com tratamento antirreflexo
e antirriscos
‒ As lentes fumadas oferecem 1 % de proteção UVA,
UVB e UVC, mesmo com radiação solar forte
‒ Concebidos para uma utilização confortável
com capacete
‒ Curvos, com formato bastante ajustado, garantindo
proteção contra o vento
‒ Armação em plástico preto com aplicações de
plástico e borracha em antracite
‒ Almofadas do nariz em plástico macio para evitar
desconforto por efeito de pressão
‒ Inclui caixa para os óculos e bolsa em microfibra com
a marca BMW
COR

Preto/antracite
PREÇO
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107,00 €
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Serviço/Tabela de tamanhos

MISTURAR E COMBINAR/TIRAR AS MEDIDAS CORRETAMENTE
Os tamanhos dos modelos com fecho de união a toda a volta podem ser combinados da seguinte forma:
(Nas outras combinações de tamanhos, só podem
ser utilizados os fechos de união de 40 cm;
não podem ser utilizados os fechos de união a toda a volta.)

A

TABELA DE TAMANHOS
Tamanho

Altura

Peito

Ancas

Cintura

Arco interior das
pernas

32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

168
168
168
168
168
168
168
168
168
168

76
80
84
88
92
96
100
104
110
116

85
89
93
96
99
102
105
108
113
118

62
66
70
74
78
82
87
92
97
104

78,2
78,2
78,2
78,1
78
77,9
77,8
77,7
77,5
77,3

Longo

72
76
80
84
88

176
176
176
176
176

84
88
92
96
100

93
96
99
102
105

70
74
78
82
87

83,1
83
82,9
82,8
82,7

Curto

17
18
19
20
21
22

160
160
160
160
160
160

80
84
88
92
96
100

89
93
96
99
102
105

66
70
74
78
82
87

73,5
73,5
73,4
73,3
73,2
73,1

Tamanho

Altura

Peito

Ancas

Cintura

Arco interior das
pernas

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

176
177
178
179
180
181
182
183
184
184
184
184
184
184

88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140

93
96
98,5
101
104
107
110
113
116
119
124
129
134
139

75
80
85
90
95
100
104
109
113
118
123
128
133
138

81
81,5
82
82,5
83
83,5
84
84,5
85
85
84
84
83
83

Longo

98
102
106
110
114
118

187
188
189
190
191
192

100
104
108
112
116
120

102
105
108
111
114
117

89
94
99
103
108
112

86,5
87
87,5
88
88,5
89

Curto

24
25
26
27
28
29
30
31
32

170
171
172
173
174
175
176
176
176

96
100
104
108
112
116
120
124
128

97,5
100
103
106
109
112
115
118
123

86
91
96
100
105
109
114
119
124

78
78,5
79
79,5
80
80,5
81
81
80

SENHORA
Normal

Tamanhos
internacionais
XS

Senhora
Fatos (exclui EnduroGuard)

Fato EnduroGuard

Homem
Fatos (exclui EnduroGuard)

Fato EnduroGuard

34

34/36/17/18/72

46

46

36/18/72

38/40/19/20/76/80

48/50/98/102

48/50/24/25/98

38/40/19/20/76/80

42/44/21/22/84/88

52/54/25/26/106/110

52/54/26/27/102/106

L

42/44/21/22/84/88

46/48

56/58/27/28/114/118

56/58/28/29/110/114

60/62/29/30

60/62/30/31/118

XL

64/66/31/32

64/66/32

46/48

S
M

Contacta o teu Concessionário BMW Motorrad para obteres mais informações sobre a forma de combinar o Equipamento para
o Motociclista novo com o antigo.

Como tirar as medidas corretamente

B

A adaptação perfeita de um fato para andar de moto é decisiva em muitos aspetos, se o fato estiver largo ou apertado, a concentração
pode ser prejudicada. E se estiveres distraído, isso tem implicações na tua segurança.
Outro aspeto importante é o assentamento perfeito dos casacos e das calças. As mangas e as pernas das calças não podem subir,
caso contrário,
não só se compromete a segurança, mas também implica que não estás devidamente protegido contra a intempérie.

C

D

Por isso, todos os fatos BMW Motorrad são feitos especificamente para motociclismo e dispõem de uma variedade de secções
expansíveis, opções de ajuste e outros pormenores práticos. Para ter a certeza de que o fato se ajusta “como uma luva”, é preciso escolher
as dimensões corretas. Sabemos que todos os motociclistas são diferentes, por isso apresentamos mais de 40 tamanhos diferentes para
os nossos fatos.

HOMEM
Normal

Tamanhos
internacionais
S
M

Verifica qual é o teu tamanho correto, agarra numa fita métrica

L

e segue estas instruções simples.

XL
2XL

E

A Altura
Coloca-te descalço junto à aduela de uma porta. Coloca um
livro sobre a cabeça e não te mexas. Marca a posição do livro na
aduela da porta e mede desde o chão.
B Peito
Esta medida tira-se com uma camisa ou uma camisola fina
vestida. Passa a fita métrica por baixo dos braços e tira a medida
justa ao corpo sobre o ponto mais alto do peito, passando sobre
as omoplatas.
C Cintura
F

Tira a medida sobre a camisa, imediatamente acima da linha de
cintura das calças. Mantém uma postura neutra e descontraída,
e não encolhas a barriga – desta forma é garantido que as calças
vão assentar de forma confortável.
D Ancas
Tira a medida à volta do teu corpo, acima das calças e no onde as
tuas ancas são mais largas.
E Comprimento exterior das pernas
Tira a medida na parte exterior da perna, da cintura à planta
do pé.

3XL

IMPORTANTE:

As seguintes tabelas de tamanhos servem apenas de
orientação. Apresentam as medidas dos corpos que
servem de base para a coleção de Equipamento para
o Motociclista da BMW Motorrad.

4XL

A BMW Motorrad disponibiliza dois tipos de corte de
acordo
com a forma como cada peça é usada pelos motociclistas:
Corte Comfort:
corte mais folgado, que permite maior liberdade de
movimentos
Corte Regular:
corte mais ajustado, de formas anatómicas

F Arco interior das pernas
Tira a medida na parte interior da perna, da entreperna à planta
do pé.
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