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LEGO Technic BMW R 1200 GS Adventure.

Nieuw motorfietsseizoen begint vroeg met nieuwe
LEGO® Technic BMW R 1200 GS Adventure.
Gedetailleerd LEGO model te koop vanaf januari 2017
Rijswijk. BMW Motorrad en LEGO Technic hebben een gedetailleerd model van de
BMW R 1200 GS Adventure ontwikkeld. Daarmee is het best verkochte model van BMW
Motorrad bereikbaar voor motorliefhebbers van alle leeftijden. De BMW R 1200 GS Adventure is
het eerste LEGO Technic model dat in samenwerking met een motorfietsfabrikant is
gerealiseerd. Het model combineert design en engineering op unieke wijze en bestaat uit 603
delen. De LEGO Technic BMW R 1200 GS Adventure is te koop bij de BMW Motorrad dealer
vanaf 1 januari 2017 voor €49,95.
Authentiek schaalmodel met talloze details.
De LEGO Technic BMW R 1200 GS Adventure is zo dicht mogelijk bij het originele ontwerp
gebleven. Het bewegende stuur, de karakteristieke lijnen van de motorfiets – de zogenaamde
flyline – en zelfs het verstelbare windscherm zijn minutieus ontworpen en worden gecombineerd
met talloze technische details. Liefhebbers herkennen ook de authentieke BMW Telelever
voorwielophanging, evenals de cardanaandrijving en de befaamde BMW Motorrad boxermotor.
Diverse delen van de aandrijflijn bewegen als het model rolt. Ook de zwarte spaakwielen met
noppenbanden zijn een directe verwijzing naar het origineel. Dankzij de vele details is de LEGO
Technic BMW R 1200 GS Adventure niet alleen heel realistisch, maar ook leuk en uitdagend om
te bouwen.
“De proporties van de BMW R 1200 GS Adventure zijn opmerkelijk goed nagebouwd. We zijn blij
dat LEGO Design zo veel visuele en technische details heeft weten te reproduceren. Ook de
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samenwerking tussen de ontwerpteams was indrukwekkend en ging veel verder dan een
conventionele licentieovereenkomst”, benadrukt Alexander Buckan, hoofd van BMW Motorrad
Vehicle Design.
De LEGO Technic BMW R 1200 GS Adventure is 18 centimeter hoog, 33 centimeter lang en 10
centimeter breed. Om het bouwproces te verduidelijken is er een interactieve LEGO app
beschikbaar met montage-instructies in 3D. Tot slot heeft LEGO nog een verrassing in petto
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voor verzamelaars: volgend jaar bestaat LEGO Technic veertig jaar en dat wordt gevierd met een
speciaal ontworpen LEGO Technic stuk in het bouwpakket van de BMW R 1200 GS Adventure.

Rijswijk, 8 november 2016
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De BMW Group.
De BMW Group is met de merken BMW, MINI en Rolls-Royce wereldwijd de leidende fabrikant
van premium auto’s en motorfietsen en biedt ook premium financiële en mobiliteitsdiensten. Als
internationaal concern maakt BMW Group gebruik van dertig productie- en assemblagevestigingen in veertien landen en heeft een wereldwijd verkoop- en distributienetwerk in meer
dan 140 landen.
In 2015 verkocht de BMW Group wereldwijd ongeveer 2,247 miljoen auto’s en bijna 137.000
motorfietsen. In het boekjaar 2014 was de winst voor belastingen € 8,71 miljard en de omzet
€ 80,40 miljard. Op 31 december 2014 bood de onderneming wereldwijd werk aan 116.324
medewerkers.
Het succes van de BMW Group is van oudsher gebaseerd op langetermijndenken en
verantwoord ondernemen. De onderneming heeft ecologische en sociale duurzaamheid in haar
gehele waardeketen verankerd. Een allesomvattende productverantwoordelijkheid en spaarzaam
omgaan met natuurlijke bronnen maken integraal deel uit van de strategie.
www.bmwgroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/BMWmotorrad.Nederland
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Twitter:
YouTube:
Google+:

https://twitter.com/BMWGroup_NL
https://www.youtube.com/user/BMWMotorradnederland
http://googleplus.bmwgroup.com

