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BMW HP4 RACE: de exclusiefste BMW motorfiets ooit.

BMW HP4 RACE: de exclusiefste BMW motorfiets ooit.
Prototype met carbon frame en wielen debuteert op
EICMA.
Rijswijk. BMW Motorrad presenteert op de internationale motorfietsbeurs EICMA 2016 een
voorproef van de exclusiefste BMW motorfiets ooit: de BMW HP4 RACE. Het in Milaan
gepresenteerde model is een pure racer op basis van de BMW HP4. In hoeverre dit prototype
overeenkomt met de definitieve BMW HP4 RACE, zal later bekend worden.
Met betrekking tot het frame en de wielen vertelt Stephan Schaller, hoofd van BMW Motorrad:
“De BMW HP4 RACE krijgt een hoofdframe en wielen die volledig van carbon gemaakt zijn, zoals
men kan zien bij het prototype hier in Milaan. Meer informatie wordt in het voorjaar van 2017
bekend gemaakt.”
De exclusieve BMW HP4 RACE zal in beperkte oplage en met de hand gebouwd worden. De
levering start in de tweede helft van 2017.
Rijswijk, 8 november 2016
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Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier
Volg BMW Motorrad Nederland op Facebook, Twitter en YouTube.

De BMW Group.
De BMW Group is met de merken BMW, MINI en Rolls-Royce wereldwijd de leidende fabrikant
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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
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