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Spectaculaire custom bike met een prototype van een nieuwe BMW Motorrad boxermotor.

Japanse specialist CUSTOM WORKS ZON presenteert
spectaculaire custom bike met een prototype van een
nieuwe BMW Motorrad boxermotor.
Onthulling tijdens Hot Rod Custom Show 2018.
Rijswijk. De sensationele custom bike ‘The Departured’ beleefde zijn première tijdens de
Hot Rod Custom Show in Yokohama, Japan. De Japanse customizer CUSTOM WORKS ZON
bouwde de fascinerende motorfiets in opdracht van BMW Motorrad. De custom bike is voorzien
van een prototype van een volledig nieuwe BMW Motorrad boxermotor.
CUSTOM WORKS ZON werd in 2003 opgericht door Yuichi Yoshizawa en Yoshikazu Ueda en
staat bekend om zijn uitzonderlijke creaties. De customizers worden regelmatig uitgenodigd voor
bekende shows op het gebied van customizing, zoals de ‘Mama Tried Show’ in Milwaukee, de
‘Hand Built Motorcycle Show’ in Austin en de ‘Brooklyn Invitational’. In de kleine werkplaats staan
veel prijzen – een duidelijk bewijs van hun vaardigheden, vakmanschap en onderscheidende stijl.
Yuichi Yoshizawa is zeer verheugd over de samenwerking met BMW Motorrad. “Het was een
grote eer en een uitdaging om een motorfiets te bouwen rond het prototype van zo’n
spectaculaire, nieuwe boxermotor, aangezien BMW Motorrad een van de meest door traditie
geleide motorfietsfabrikanten is.”
Over het prototype van de boxermotor is veel gespeculeerd. De externe geometrie en zichtbare
elementen zoals de stoterstangen die boven de cilinders in verchroomde beschermingskanalen
lopen, herinneren aan de BMW Motorrad boxermotoren die tot eind jaren zestig werden
gebouwd. Maar dan met een grotere capaciteit dan toen en moderne lucht- en oliekoeling.
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Verdere details over de motor en het mogelijke toekomstige gebruik ervan worden op een later
moment gecommuniceerd.
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De onderscheidende stijl van CUSTOM WORKS ZON komt duidelijk terug in de klassieke
styling, moderne productietechnieken en vakmanschap op het gebied van detail – allemaal
geproduceerd volgens de hoogste Japanse kwaliteitsnormen. Het zeer lage silhouet van de
motorfiets doet denken aan Ernst Henne’s recordbrekende modellen van eind jaren twintig en
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jaren dertig. Het grote voorwiel van 21 inch en achterwiel van 26 inch zijn van gefreesd
aluminium en voorzien van relatief smalle banden. De voorvork is eveneens van massief
aluminium. De achterste swingarm is gemaakt van stalen buizen en werd door middel van
verborgen ophanging bevestigd aan het buisvormige ruimteframe. De motor met grote
cilinderinhoud is opgehangen in de framestructuur die versterkt is met rasterbuizen. De
brandstoftank, stoelunit en sierdelen aan de voorzijde zijn met de hand gemaakt van plaatstaal.
De spectaculaire custom bike van CUSTOM WORKS ZON en BMW Motorrad trok bijzonder
veel aandacht in de customwereld en ontving de prestigieuze ‘Best of Show Motorcycle’-award
– de hoogste onderscheiding die tijdens de Hot Rod Custom Show 2018 wordt uitgereikt.
‘De Mooneyes Show’, zoals de Hot Rod Custom Show ook wel door customizers genoemd
wordt, werd voor de 27ste keer gehouden in het Japanse Yokohama. Custom auto- en
motorfietsbouwers vanuit de hele wereld presenteren daar hun creaties, met bijna 300 auto's,
650 motorfietsen en tal van dealerstands. Het eendaagse evenement trekt jaarlijks minimaal
15.000 bezoekers.
Rijswijk, 18 december 2018
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Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier
Volg BMW Motorrad Nederland op Facebook, Twitter en YouTube.
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BMW Group.
BMW Group is met de merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad 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 31 productie- en
assemblagevestigingen in veertien landen. Het wereldwijde verkoop- en distributienetwerk
spreidt zich uit over meer dan 140 landen.
In 2017 verkocht BMW Group wereldwijd ruim 2.463.500 auto’s en meer dan 164.000
motorfietsen – in Nederland is BMW Motorrad al acht jaar op rij marktleider. In 2016 bedroeg de
winst voor belastingen € 9,67 miljard en de omzet € 94,16 miljard. Op 31 december 2016 bood
de onderneming wereldwijd werk aan 124.729 medewerkers.
Het succes van 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/BMW.Nederland
Twitter:
https://twitter.com/BMWGroup_NL
YouTube: https://www.youtube.com/user/BMWnederland

