
ORIGINELE BMW TRANSPORTOPLOSSINGEN 2023.

MOOI MEEGENOMEN.



Neemt u graag wat extra’s mee, zoals ski’s, fietsen of vakantiespullen? Maak dan kennis 
met de originele transportoplossingen van BMW. Deze passen niet alleen perfect bij het 
karakter van uw BMW, ze zijn ook zodanig ontwikkeld dat ze zo min mogelijk impact 
hebben op de rijprestaties van uw auto. Want zoals met alles bij BMW, staan rijbeleving 
en gebruiksgemak ook bij de transportoplossingen op de eerste plaats.

Aan BMW transportoplossingen stellen we hoge eisen op het gebied van kwaliteit, 
aerodynamica en functionaliteit, en daar worden ze dan ook uitgebreid op getest. 
Dit zorgt ervoor dat we voor deze producten maximale veiligheid en gebruiksvriendelijk-
heid kunnen garanderen. Bovendien zorgt de hoge kwaliteit ervoor dat de accessoires 
jarenlang meegaan, ongeacht de uiteenlopende weersomstandigheden waar de 
producten aan bloot worden gesteld.
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BMW KWALITEIT TOT IN DE DETAILS.
RUIMTE VOOR UW PASSIE.



BMW FIETSDRAGERS.
VOOR UW TROUWE TWEEWIELER.
Wij Nederlanders houden van onze fiets. Of het nu is voor een dagje mountainbiken, 
een weekendje weg of een lange fietsvakantie, we gaan graag met onze (elektrische) 
fiets op pad. Bij BMW bieden we daarom verschillende oplossingen om uw (elektrische) 
fiets te vervoeren. Zo kunnen de (elektrische) fietsen op een fietsendrager achterop en 
de wat lichtere fietsen op het dak van uw BMW. Bekijk hier de verschillende BMW 
producten voor uw situatie en type fiets.

Fietsdrager pro 2.0 
voor trekhaak
Licht en toch stabiel. Gemakkelijk in 
gebruik, draagt tot 60 kg, geschikt voor 
e-bikes en heeft de mogelijkheid tot 
uitbreiding voor een derde fiets. 
Inclusief kantelfunctie om gemakkelijk 
bij de bagageruimte te komen.

Uitbreidingsset 3e fiets
Uitbreidingsset bij de fietsdrager pro 2.0 
voor een derde fiets. 
Niet geschikt voor e-bikes.

Oprijgoot 
fietsdrager pro 2.0
Vergemakkelijkt het plaatsen 
van de (elektrische) fietsen 
op de drager.

Opbergtas 
fietsdrager pro 2.0
Hiermee bergt u de fietsdrager 
pro 2.0 schoon en compact op.

€ 735,-
Productnr: 2287886

€ 195,-
Productnr: 2287888

€ 94,-
Productnr: 2295787

€ 38,-
Productnr: 2289653

2 | ORIGINELE BMW TRANSPORTOPLOSSINGEN 2023



Fietsdrager compact 
voor trekhaak
Beschikbaar voor geselecteerde 
modellen. Zeer compacte en 
opvouwbare fietsdrager voor op de 
trekhaak met een maximale belasting 
van 60 kg. Geschikt voor e-bikes en 
is neerklapbaar.

Fietshouder, afsluitbaar
Voor één fiets. Maximaal vier houders 
kunnen gemonteerd worden (geschakeld) 
op het BMW basisdragersysteem. 
Voor fietsen tot maximaal 20 kg en een 
maximum framediameter tussen 22 en 
80 mm. Met speciaal groefsysteem 
en met geïntegreerde afdekstrips. 
Afsluitbaar. 

Fatbike wiel-
houder voor 
fietsdrager
BMW wielhouders 
voor fatbikes voor de 
fietsdrager. Bestaat 
uit twee wielhouders 
en twee riemen.

Carbon 
frame-
protector
Accessoire geschikt 
voor het optimaal 
beschermen van uw 
carbon frame.

€ 43,-
Productnr: 2472968

€ 28,-
Productnr: 2472966

€ 833,-
Productnr: 2354449

€ 122,-
Productnr: 2472964
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BMW DAKDRAGERS EN -BOXEN.
ALLES MEE OP REIS.
U herkent het vast: steeds als u op reis gaat, wilt u nét te veel spullen meenemen. 
Een originele BMW dakbox biedt op dat moment de ideale oplossing. Alles kan mee 
en u behoudt genoeg ruimte en zicht in uw auto. Bekijk hier de verschillende formaten 
dakboxen en de dakdragers van BMW. 
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Dakbox 320 L
• Glanzend zwart en titanium zilver  
 met BMW logo
• Voor alle BMW dakdragersystemen
• Innovatief tweezijdig openings-
 systeem met drievoudige centrale  
 vergrendeling aan beide zijden
• Diefstalremmende sluiting 
• Maximaal laadvermogen 50 kg
• Gewicht 16 kg, volume 320 liter
• Afmetingen 191 x 63 x 39 cm ( l x b x h )

€ 522,-
Productnr: 2420634

Dakdragers
De multifunctionele BMW dakdragers 
kunnen worden gecombineerd met alle 
daktransportoplossingen van BMW. 
Bijzonder makkelijk te installeren en 
voorzien van een antidiefstalsysteem. 
Maximaal toelaatbare dakbelasting: 
75 - 100 kg.

Prijs van € 278,- tot € 361,-

Opbergtas voor dakdragers
Opbergtas van hoge kwaliteit in BMW design om 
uw dakdragers veilig, schoon en compact op te 
bergen en te vervoeren.

€ 22,-
Productnr: 2457809
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Dakbox 420 L
• Glanzend zwart en titanium zilver  
 met BMW logo
• Voor alle BMW dakdragersystemen
• Innovatief tweezijdig openings-
 systeem met drievoudige centrale  
 vergrendeling aan beide zijden
• Diefstalremmende sluiting
• Maximaal laadvermogen 50 kg
• Volume 420 liter
• Afmetingen 206 x 80 x 41 cm ( l x b x h )

€ 803,-
Productnr: 2406460

Dakbox 520 L
• Glanzend zwart en titanium zilver  
 met BMW logo
• Voor alle BMW dakdragersystemen
• Innovatief tweezijdig openings-
 systeem met drievoudige centrale  
 vergrendeling aan beide zijden
• Diefstalremmende sluiting
• Maximaal laadvermogen 70 kg
• Volume 520 liter
• Afmetingen 235 x 94 x 41 cm ( l x b x h ) 

€ 1.000,-
Productnr: 2406459



TRANSPORT VOOR OUTDOOR.
KLAAR VOOR ACTIE.
Ook voor uw ski’s, surfplank of andere outdoor artikelen hebben 
we bij BMW de ideale transportoplossing om alles veilig op het dak 
van uw BMW te vervoeren. Bekijk alle opties hier.
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Dakimperiaal
Afsluitbaar en exact afgestemd op 
de BMW basisdragersystemen. 
• Flexibele extra opbergruimte.
• Uitgevoerd in sterk, geanodiseerd  
 aluminium
• Maximale belasting 100 kg (afhankelijk 
 van de maximale dakbelasting van 
 de auto).
• Afmetingen 84 x 112 x 12 cm ( l x b x h ) 

€ 334,-
Productnr: 0442358

Ski- en snowboardhouder
De zijdelingse uittrekbare ski- en 
snowboardhouder biedt ruimte voor 
een stevige bevestiging van 5 paar 
ski’s of 4 snowboards. Compatibel met 
alle originele dakdragers van BMW. 
Voldoet aan hoge veiligheidsnormen. 
Eenvoudig te monteren en te gebruiken. 
Diefstalwerend.

€ 268,-
Productnr: 2326527



Wijzigingen en fouten voorbehouden. Versie 1 januari 2023.

Vraag uw BMW dealer naar de mogelijkheden.


