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BMW K 1600 GT
e nieuwe K 16oo komt er in

tingenboekje moor best dicht bl de hond. Op de

twee versies, nomelr.lk de

volgende pogino worden de tien technische

grom uit de dubbele pUpen bloost, vergeet ik

hoogstondjes elk ofzonderllk noder uitgelicht,

even het gewicht, tik de bok in z'n één en trocht

meer oongeklede, possiever

wont doorheen de mistige br'1jvon technologi-

vlot weg te r'1den. Dct lukt niet helemool zools

zittende

sche revelcties

en blffi de

tie een motorfiets woorvon in de eerste ploots

verwocht omdot er een kleine vertroging zit op
elke beweging von je rechterpols, in eender

het stuurgedrog, motorkorokter, de remmen en

welke von de drie rijmodi. De combinotie von het

r6oo

GT

K

toermotor en de
GTL

luxecruiser. Het

testverslog over deze lootste,
die rechtstreeks

TEST

z'1'n pr.1len

richt op de Hondo

is

K

16oo GT in essen-

Wonneer de zespitter echter met een diepe

GoldWing, krrlgjevolgende moond, nu concen-

de ergonomie beoordeeld moeten worden.

ride-by-wire systeem en de extreem longe

treer ik me volledig op de dynomischere

Eerder don

dot ik de hele zonnige voormiddog
hier oon me loot voorbi.l'goon terwll ik het

inlootkelken

zich ols zescilinder hightech

voor het

k

die

olternotief opwerpt

lossieke toerbuffeltrio Pon-

t3oo, r4oo

FJR

GT

E

u

ropeon,

instontie bl1ft de

GTR. In eerste

K

t3oo GTviercilinder nog in het gommo, moor het
is

de bedoeling dot de nieuwe 16oo tegen het

einde von het joor de fokkel volledig overneemt.
Een

welgekomen oflossing von de wocht, wont

ondonks

z'11'n

performonte

toer- en stuurkwoliteiten wos de
K

rzoo en loter r3oo

GT

een groot succes. Zln om het

nooit echt

instructieboekje bestudeer, wil ik rrjden met dot
ding. Liefst zoveel en zo ver mogellk trouwens,

de

toermotor is die door
om vroogt, moor ook omdot ik de prochtige

dotie von

Voorzichtig oftostend r1d ik noor en door het

streek rond Koopstod, Zuid-Afriko nog nooit

centrum von Fronschhoek, richting de

eerder heb kunnen exploreren. Voor ik de

mige Fronschhoekpos, en tr.ldens de eerste kilo-

enerz'1ds omdot de GT een

R

tzoo

RT

woorje opstopt en die elke intimi-

b1 de

nige', hoekige uiterlr.lk wos woor-

schlnllk zljn grootste hondicop,
zeker sinds de introductie von de
1.3oocc-versie die beduidend
soepeler en stiller wos en veel
correcter reogeerde op het gos.

gelr.1kno-

meters merk ik dot de

minstens vierhonderd kilometer op het ding

snel insturen in de bocht gedroogt zools een

de r6oo echter en je zou

Bekr.yk

eerste meters von tofelveegt.

contoctsleutelvonovond weer inlever, wil ik

,,ABS, RDC, DTC, BMS-X'
E-Gas, ESA, TFT'... Wanneer de
uitleg over wat er allemaal op en
aan zit begint, hou ie het technische
aÍkortingenboekie best bii de hand."

zocht uit te drukken'eigenzin-

door verontwoordelrjk voor en

is

dot mookt dot de r6oo in eerste instontie wel
wot gewenning vroogt. Het is geen motor zools

GT zich

ondonks een

vrr.;

typische, topzwore toermotor:
instuurcommondo nodrukkel

1k

overstuurd in de bocht te vollen,
iets dot je vervolgens moet counteren door op het gos te goon.
De zescilinder is een wore droom

quo smeuige drooicultuur en
diepe, bekli.jvende klonk, toont

zweren dot de r3oo ondonks z1n omper twee-

gezet hebben, ook ol

jorig bestoon uit een prehistorisch trldperk

zweet ik me nu ol een ongeluk. Dot de

stomt, Het zescilinder motorblok moet uiter-

deze explorotie z1n hond niet zol omdrooien

oord de grootste ottroctiepoolvon het nieuwe

blr.1kt

toervloggenschip worden, moor onder ol het
kuipwerk zieje door eigenlr.lk jommer genoeg

jes die de oondocht opeisen, is hrj uiteroord

ter von zijn beste kont loot zien. In 'Roin'

uitgerust met wot je op een toeristische BMW

gebeurt er niet ol te veel, op de'Rood'-stond

weinig von. Gelukkig zorgde BMW ervoor dot de

mog verwochten: een onderhoudsvriendel'1jke

reogeert

nieuwe

cordonoondrijving, een troploos elektrisch

vriendelr.lk moor weinig olert (ideool met duo),

verstelboor windscherm, cruisecontrole,
verwormde hondvotten en zodel (vondoog

moor in Dynomic toont het blok zich olert en

de speciole, ronde stondlichtringen en de
Xenon koplomp, ochteroon de dubbele

even niet nodig), twee ofsluitbore opbergvok-

dempers met elk drie goten. Een niet te missen

jes in de kuip, hondige zrlkoffers, rzV-stekker,

knipoog noor het zescilinderthemo. Voor wie

instelboor rem- en koppelingshendel en een in

pikken,

subtiele hints niet snopt en te lui

de hoogte regelboor zodel dot gezien

wonneer een bergpos ols die von Fronschhoek

GT er

hrj

heeft de neiging om no het

von uit olle mogelr.lke hoeken

nieuw en vernieuwend uit ziet.Vooroon hebje

is om de RVS

is

het dertig groden en
GT

voor

evident, wont noost olle technische snuf-

m'1jn

heeft toch 3.ooo o.p.m.
nodig om echt overtuigend de kilo's voort te

zich erg soepel, moor

stuwen. Ik experimenteer even kort met de
rlmodi en besluit ol snel dot'Dynomic'de zespit-

hrj b1

gemotigde gosbewegingen

kloor om er tegenoon te goon.
Alsje zools ik versloafd bent oon bochten
do n is'er

tegenoo n goo n' onverm

r.ldel rl k

voorbochten te tellen, stoot er trouwens op

longe postuur meteen in de hoogste stond

zich oondient. Perfect osfolt, bochten met

weerszrjden von het blok een verchroomde'6'

wordt gezet, een klus die exoct één minuut

verschillende rodiussen:dot smeekt om octief

duurt en woorvoor geen boordgereedschop

stuurwerk. De Duitse groottoerist onder me

nodig

doet moeite om de ervoring te moximoliseren,

op het blok. Een nogol kitscherig detoildot de

t6oo GTwot

mr.;

K

betreft niet nodig heeft, wont

ook het scherpe profiel

instont herkenboor te

is

is. En

route!

uniek genoeg om

z'1n.

ol mis ik hier wel de lichtvoetigheid von de

Het hoekige design

De

verwochtingen voor deze nieuwe BMW zrln

met verschillende logen en zwevende elemen-

hooggesponnen. Enerzil'ds

ten vertoont duidellk een fomiliegelijkenis met

tie von de zescilinder lrjnmotor in motorlond,

een goede kr.1ktechniek en loont een rrjstijl

moor heeft toch een heel eigen identiteit

is er

de herintroduc-

bore kolos is, vroogt hr.leen gedecideerde hond,

een mogische krochtbron met perfecte bolons

woo

en dot zonder te verzinken in extreem grote

die steeds verontwoordell'k

brl

plotte vlokken die de vorige

tige sound. Anderzil'ds

de

RT,

GT zo'n

onverdiend

mossieve indruk goven. Neen, het design von
GT wekt onmiddellljk de interesse en nieuwsgrerigheid, long voorje de volledige (en behoor-

de

overweldigende)uitleg hebt gehod over olle
'feotures' von het ding.

l'1jk

is er

is

voor een proch-

het verrossingsef-

fect dot de motor veel compocter oogt don
verwocht en dot h1 ook helemool niet breed
oonvoelt tussen de benen. Het doet me ol
luidop dromen von het wenbore, lichtvoetige
korokter von de

K

r3oo

GT, moor

wonneer ik de

motor von de zil'stondoord til, word ik letterllk
met beide voeten op de grond gezet.

ABS, RDC, DTC, BMS-X, E-Gos, ESA,TFT,. ..

Wonneer de uitleg over wot er ollemool op de

r6oo

GT

K

zit begint, hou je het technische ofkor-

H1

loot

RT.

Hoewel de dikke r6oo ollerminst een onhondel-

rb'1j

je weinig correcties moet mo ken, woo r-

het stuurgedrog voor de vuist weg het

dichtst oonleunt bijde Kowosokir4oo

GTR.

Doormee overtreft h1 quo bochtengedrog trou-

wens moeiteloos de enige ondere zescilinderde Hondo Gold Wing -temeer doorje er heel
wot plotter mee door de bocht kont. Het is en

blrjft notuurl11k een zwore toerbuffel, ook ol
zorgt het in de'Sport'-stond zetten von het

ESA

II voor een duidelrlk preciezer en neutroler stuur-

rechtdoor

zijnyg kg bq stilstond duidellk voelen en is

gedrog. In'Comfort'is het

merkboor topzwoorder don een Gold Wing.

op slechteweg een vliegend

\
topryt, )>
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moor eens de bochten zich oondienen verwordt
de r6oo

tot een echte zwolpschuit.'Normol'is

een goede gulden middenweg, moor oongezren
h1 in Sport eigenlr.;k
is,

Het alternatieve zilver

staat'm beeldig.

Motorriider

jfl

maart 2077

bllf

helemool niet oncomfortobel

ik de hele dog long teruggrrlpen noor de

indrukwekkende koppelgolf dieje de illusie geeft

dot

hrl ergens tussen het ronden von de bocht en
het occelereren in 5o kg is verloren. Die indruk llkt
ook nog eens bevestigd te worden wonneer ik

hord in de onkers moet voor wot plots toch een

meest sportieve veringsetting.Wonneerje er niet

heel scherpe hoorspeldbocht bhlkt te

tegenop ziet om je honden behoorlil'k volte
hebben oon een motor, kon je trouwens onge-

zuigerklouwen bil'ten ols vonouds lekker direct en
ogressief in de 3zo mm remschijven en de Duole-

meen hord opschieten met deze toerist.Voorol

ver voorportl geeft geen krimp trjdens het ofrem-

tussen 3.ooo en 7.ooo o.p.m.surfje op een

men von ol die oonstormende mosso. Rem je fors

ziy'n. De

vier-

door, don genereerje zelfs met twee vingers

ging en ook t'ljdens stopvoets drooien en keren

een stopkrocht woorbr.1 je riskeert twee

-wot

snlton-

den uit het doshboord te moeten plukken.

donkzl de goed doseerbore, lichte koppeling en
kleine drooicirkel- is een fr.lnzinnige rechtervoet

Zonder dot je het merkt wordt ook de ochterrem

overigens verrossend gemokkelrlk goot

ter hulp geroepen, een forse 265 mm sch'1jf

1j

1

kg

retig hoo

correct.

..

Op de snelheid no. In olle

von de stobiliteit von de
r

Intussen

zrln de ondere testr'11der die me verge-

werk doet. Ietsje té zelfs, wont even ochteroon

zelt en ik volledig ingespeeld op het stuurkorok-

bi1'remmen om de gekozen l1n iets scherper

ter von de

te

moken, zorgt steevost voor een te grote vertro-

GT en

comfort

scheuren we oon een rotvoort doorheen het

prochtige londschop, volledig onder de indruk

oon de orde.

met tweezuigerremklouw die trouwens ook
ofzonderl k oo ngetro pt behoorl

formotie, keurig rechtop in het zodel, uit de
wind, vooruitziend rldend. Kortom politiek

:

we

r'1'de

n i n gesch ro n kte

Voor een motor von

ongezien. Rechtdoor klok ik hem op een verlo-

dot zorgt voor het betere

'pol itie-escorte'- gevoel

GT.

deze omvong met zo'n frontooloppervlok, is die

,,:ï,ï ::
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wonneer die verloten osfoltstrook bochtig

lunch begin ik op detoils te letten en te zoeken

wordt,

noor kleine onhebbellkheden. Lrchomellke

DE STAN DAARDU ITRUSTI NG

geven met de noold op de grote onologe wijzer-

klochten heb ik ollerminst. Geen spoor von

ploot in de buurt von het

zodel

Accessoirefreaks niet getreurd: er blijven
massa's opties, maaÍ wegens plaatsgebrek

blr.1kt hU

ook in de bocht geen krimp te
cr.lfer

zoo. Niet wot de

doorsnee GT-rrlder er dogelrlks mee von plon zol
z'1n,

moor het schetst wel woortoe deze motor in

prl n e n

zelfs geen overve rh itti

n g

sve rsc h rj n-

selen. De uitklopbore winddeflectoren

zq'n

een

geniole vondst en leiden efficiënt verkoelende

is

het ollerminst,

wind noorje hele bovenlichoom indien je dot
wenst. De instelbore ruit is slim uitgesneden
zodct ik een turbulentievrrje stond vind woor-

Uiteroord hoeft het niet de hele

hersenloos

hord te goan om te opprecieiren wot de GT in z'n

door ik olsnog gemokkellk boven het windscherm uit k1k en ook de knoppenwinkel met

mors heeft, integendeel. Aon een rustiger tempo

het Multi-Controller wieltje bllkt gebruiksvrien-

het net zo goed genieten von het vermogens-

dellk no een korte gewenningsperiode. Alleen de

stoot

is. Een lomme

toerbuffel

zoveel is duidehlk.

is

overschot von de zescilinder

tr.1ci

die.1e

eigenllk

gerust de hele dog in vierde versnelling kon loten
stoon.

Hq

heeft doorvoor ook genoeg motorrem,

tellerpcrtrl blinkt niet uit door z'n intultieve
ofleesboorheid.

De

onologe toerenteller en snel-

heidsmeter stoon te ver urt elkoor om in één

mede doordot de injectre helemool geen brond-

korte oogopslcA ofleesbocr te

stof meer inspuit wonneerje het gos helemool

scherm heeft lost von informotion overlood. Het

dicht zet. Een ondere reden die een schokelluie

ziet

11st1l

inspireert,

is de

versnellingsbok, wont

z1'n

en het drgitole

er'wouw'uit voorje vertrekt, moor ol rrldend

heb.1e

eigenllk olleen oog voor de versnellingsin-

hoewelcorrect en kort, wisselt die in vergelijking

dicotor en de tripmeterstond. Essentiële informo-

met de recentste BMW-bokken eerder hokerig

tie zools de benzinevoorrood en de

en luid tussen de inwendige tondwielporen. Het

motortemperotuur br.lvoorbeeld, zouden veel

konden we die hier niet kwijt. BMW heeft
namelijk een traditie in ere te houden wat
ellenlange optielijsten betreft, maar bij de
K 1600 GT mag ook de standaarduitrusting
zeker gezien worden:

>
>
>
>
>

NOODKNIPPERLICHTEN

>
>

ZIJKOFFERS IN LAKKLEUR

INTEGRAL ABS (PARTTEEL)
REGELBAAR ZADEL
12V-STEKKER
REGELBAAR ZADEL

AFSLUITBARE OPBERGVAKJES

> BAGAGEDRAGER
> ELEKTRISCH INSTELBAAR
> IMMOBILIZER
>

VERSTELBAAR KOPPELINGS.
EN REMHENDEL

> MIDDENBOK
je 't

zo droog en stil ols de lootste generotie boxers

mrl

vroogt. Gelukkig heb.1e niet olte snel nood

>
>

schokelt h1 nooit. Enigszins begrlpelrlk, oongezien de bok veel zwoorder moest worden uitge-

oon ongerustheid over de benzinevoorrood,
wont met z4liter oon boord gerook je wel een

>
>

voerd om weerwerk te bieden oon de

eind. Met een verbruik dot volgens de boordcom-

monstrueuze r75 Nm koppel, moor het stoot wot

puter schommelt tussen de 9 (stinkend hord) en
de 6, 5 iter/roo k m (sportief-toeristisch) stro nd je

> XENON KOPLAMP
> CRUISECONTROLE

verschilt een beetje von motor

tot motor, moor

in controst met de lichte koppelrng en het obso-

luut trillingsvrije korokter von het blok. Rustig

genietend von de lootste zoo kilometer no de

opvollender weergegeven mogen worden

I

;i:ïli*"i:xï::ï1ï:,i",;.'

WINDSCHERM

ols

VERWARMDE HANDGREPEN

LED-KNIPPERLICHTEN

VERWARMD ZADEL

LED-ACHTERLICHT

> BOORDCOMPUTER
> DRIE RIJMODI
>

TFT KLEURENSCHERM
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TEST BMW K 1600 GT

De

tripmeter loot 4oo oflezen tenru1l ik

mogellkheden toch in vroog stelt. Zou

loot in de nomiddog opnieuwde

ik ols toerrijder de GT overwegen?

Fronschhoekpos ofvrerk, moor don in

Absoluut. Alleen ol omwille von de

omgekeerde richting. Nokend benzine-

klonk en de drooicultuur von het zesci-

tekort

bok deze middog veiligheidsholve vol

linderblok, oongevuld met het comfort
op de longe ofstond dot je von een

heb gegooid. Zin om te stoppen met

BMW verwocht. En de elektronica? Wel,

is

niet oon de orde gezien ik de

BMW K 1600 GT

rrlden heb ik ollerminst, ik vertoon geen

het werkt ollemool noor behoren en

tekenen von vermoeidheid. Ik wil longer

zoken zools de odoptieve koplomp en

blr.lven r!'den, verder

ontdekken. Somen

centrole vergrendeling zrjn echt

dig op ben ingesteld. In eerste instontie

vernuftig gevonden. Net zools het idee
dotje ze enkel in pokket kon kopen

wos ik lichtjes ontgoocheld door het

woordoor de op zich ol erg stevige prijs

oonvoelen dot zwoorderwos don

nog verder oondikt, mocr don voor

met de K 16oo GTwoor ik intussen volle-

verwocht en de vertrcging op de
gosrespons. De

K

vroogt enige gewen-

BMWen niet voor de klont. Mrjn besluit
is

dot de

K

r6oo

GT die

elektronische

ning, moor olsje die tijd neemt, don

godgets niet nodig heeft om ols een

loont dot ook. Comfortobelols toerge-

bijzondere motor bestempeld te

zel, vroogt h'ljconcentrotie olsje er

worden, ol zol dot het gros von de

tegenoon goot. Stuurcorrecties met een

kopers niet verhinderen om vlot de

motor von ruim 3oo kg

z1n geen sine-

cure, hoe uitgebolonceerd het chossis

ook mog zijn, moor kiesje lr.;n zorgvuldig
en hij beloont je met een voorbeeldige

optievokjes oon te kruisen. Levering

stort
in moort, beslisje nu pos, don moetje

voor wie er ol één besteld heeft

minstens wochten

tot september. Dot

ongetwrjfeld geheel toevollig één

stobiliteit. Doorheen de dog heb ik ook

is

m'!n ideole settings gevonden.

moond per cilinder.

ESA in

..

I

de Sport-stond, rijmode op Dynomic.
Wos het mijn motor, don liet ik die

Volgende maand: uitgebreid testverslag

instellingen verder olvost ongemoeid,

uit de luie relaxzetelvan de

wot het nut von die eindeloze regel-

Volledig uit de wind, muziekje aan,..

RIVALEN
Motorriider
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TECHNISCHE FICHE

K

6oo

GTL.
.

Motor:
Boring x slag:
Gompressieverhouding:
Max. vermogen:
Max. koppel:
BrandstoÍvoorziening:
Transmissie:
Frame:
Voorvering:
Achtervering:
Voorrem:
Achterrem:
Banden voor/achter:
lVielbasis:
BalhooÍdhoeUnaloop:
Riiklaar gewicht:
Zithoogte:
Tankinhoud:
Topsnelheid:
Kleuren:
Priis België:
Prijs Nederland:
lnvoerder Belsië:
lnvoerder Nederland:

1.649 cc, 4 kl.lcil.. vloeistofgekoelde 6-in-lijn
72x67,5 mm
12.2.1

160,5 pk/7.750 o,pm.
175 Nm/5.25O o.pm.
elektronische injectie
zesbak. cardan
gegoten aluminium brugframe
Duolever, niet regelbaa( veerueg 1 15 mm
qua veervoorspanning en uitgaande demping
regelbare Paralever, veerweg 135 mm

320 mm schrjf met 4zuigerremklauwen
enkele 265 mm schijf met 2zuigerremklauw
1 2017 0-zR1
I 1 90155-zR1 7
dubbele

t

8 mm
27.8"1106.4 mm
31 9 kg (zonder koffers)
820 mm
24 l.
> 240 km/u
1.61

Vermillion Red metallic, Light Grey metallic

€ 20.800.00
€ 22.250.OO
BMW Motorrad Belgium.
BMW NL.

03/890 97

070-413 32 22
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