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 A PERFEIÇÃO  
NÃO TEM 
PADRÃO

SEGURANÇA
A segurança é a prioridade número um quando se anda de 
moto. Esta lei aplica-se obviamente à própria moto, mas  também 
ao equipamento de proteção do motociclista. Os motociclistas 
estão diretamente expostos a todas as condições exteriores, 
tanto positivas como negativas. Por esse motivo, a segurança 
é um dos quatro critérios C.A.R.E., sendo a base de desenvolvi-
mento do nosso equipamento para o motociclista. Das botas 
aos capacetes para motociclista – não existem praticamente 
pormenores que não tenham sido desenvolvidos e testados 
tendo em conta a segurança rodoviária. 
 
Neste processo, damos principalmente ênfase à compatibilida-
de entre os artigos individuais. Assim, é indiferente se utilizas 
um casaco, umas calças ou um capacete BMW Motorrad ou se 
combinas vários produtos entre si: cada peça de equipamento 
tem de funcionar como um todo sem colocar em risco nenhuma 
parte do corpo do motociclista. 
 
Todos os casacos, calças e fatos foram reforçados nos pontos 
críticos em caso de queda, com costuras duplas e equipados 
com as mais avançadas proteções CE. Desta forma, é possível 
suportar todas as situações que ocorrem na condução diária 
com a moto e também no contacto mais duro com o asfalto ou 
a gravilha, sem afetar a liberdade de movimentos. 
 
Dos materiais e tratamentos aos testes fundamentais realizados, 
a BMW Motorrad persegue apenas um objetivo: proteger 
o  motociclista de forma ativa e passiva em qualquer situação 
e proporcionar o máximo prazer de condução. É esta a defini-
ção de segurança da BMW Motorrad.

INOVAÇÃO
Desde a sua fundação em 1923 que a inovação integra a 
 filosofia da BMW Motorrad. Desde meados dos anos 70 que 
também temos sido determinantes no desenvolvimento do 
Equipamento para o Motociclista. Temos dedicado anos de 
 investigação, desenvolvimento e testes para criar soluções que 
correspondem à vasta gama de requisitos do vestuário para 
motociclistas, com o objetivo de torná-los ainda melhores. 

Por exemplo, desenvolvemos a inovadora Membrana BMW 
 Climate, que combina a elevada resistência à água (com uma 
coluna de água mínima de 10 000 mm) com elevada respirabili-
dade. Ao combinar propriedades de amortecimento sem prece-
dentes com o máximo conforto, as nossas proteções NP em 
constante melhoria são exemplos claros que justificam porque 
o Equipamento para o Motociclista da BMW Motorrad está na 
vanguarda da inovação. A maior segurança também desempenha 
sempre um papel importante. Por exemplo: o capacete  System 7 
 Carbon ultraleve, com calota 100 % em fibra de carbono de 
 elevado desempenho, oferece uma proteção fiável e pode ser 
convertido em capacete Jet em apenas alguns segundos, sem 
necessidade de ferramentas especiais. 
 
A marca C.A.R.E. é um compromisso com os nossos clientes 
de que os nossos produtos vão estar sempre na vanguarda da 
segurança, qualidade e conforto.

O prazer de condução começa muito antes de subires para 
a moto. Começa antes com a antecipação, a inspiração e a sen-
sação de segurança ao equipar-se para a sua próxima viagem.  
Por este motivo, a BMW Motorrad criou o selo de aprovação 
C.A.R.E. A sigla C.A.R.E. (Concept of Advanced Rider Equipment) 
representa um compromisso de segurança, inovação, conforto 
e qualidade. 

Estes elementos constituem o fundamento de qualquer 
 equipamento para motociclista da BMW Motorrad. Seja no 
 desenvolvimento de um novo material resistente, realizado 
por uma equipa dedicada de I&D, seja nos pormenores 

QUALIDADE
Toma o teu tempo em viagem e terás muito prazer! Por esse 
motivo submetemos os nossos produtos a muitos quilómetros 
de testes para identificar e eliminar potenciais pontos fracos. 
Sabemos que todos os artigos da linha de produtos de Equipa-
mento para o Motociclista da BMW Motorrad são usados  durante 
muitos anos e para percorrer muitos milhares de quilómetros. 
 
Não existem requisitos legais para a qualidade e durabilidade, 
pelo que desenvolvemos os nossos próprios padrões e especifi-
cações. E levamos estes padrões muito a sério. Na qualidade de 
fabricante de Equipamento para o Motociclista, a BMW  Motorrad 
gere o seu próprio laboratório para efetuar testes minuciosos dos 
métodos de desenvolvimento, dos materiais e dos produtos finais.  
 
Agitamos, raspamos e partimos tudo o que podemos nas 
 nossas instalações de teste. Só assim é possível atingir um 
 nível de qualidade que não se encontra noutro lugar.

CONFORTO
Tal como a segurança, o conforto é um fator crucial no 
 desenvolvimento do Equipamento para o Motociclista. 
Em  última  análise, o objetivo é fornecer a máxima proteção 
passiva,  garantindo que os condutores não são distraídos 
por aquilo que estão a usar. 
 
Por este motivo, os capacetes BMW Motorrad são especial-
mente silenciosos, enquanto o equipamento foi concebido com 
membranas e sistemas de ventilação inovadores. É preciso que 
os motociclistas se sintam sempre confortáveis, independente-
mente da temperatura e das condições meteorológicas, para 
poderem reagir rapidamente a todas as situações que encon-
tram na estrada. 
 
Os capacetes, casacos, fatos, calças, botas e luvas BMW Motor-
rad não se limitam a ser atrativos, fazem parte de uma classe 
própria em termos de praticidade. Empenhamo-nos em definir 
novos critérios em tudo o que fazemos. Seja na gola, nas mangas 
seja nos punhos, somos meticulosos com todos os elementos 
de cada equipamento, por maiores ou menores que sejam.

de  design sofisticados, que conferem ainda mais conforto 
e  segurança aos nossos produtos, ou nos métodos de teste 
 concebidos e implementados internamente, os mais elevados 
padrões estão sempre presentes do início ao fim. Todos os 
nossos produtos resultam de anos de investigação e desenvolvi-
mento e só recebem o selo de aprovação C.A.R.E. quando cum-
prem as rigorosas normas de segurança da BMW  Motorrad. 
Queremos que sintas o verdadeiro prazer de conduzir a tua 
moto e isso não implica apenas cumprir normas e critérios. 
 Significa superar esses limites em tudo aquilo que fazemos. 

Descobre mais em bmw-motorrad.pt/care
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NORMAS C.A.R.E.:  
COMPARAÇÃO
SEGURANÇA CONFORTO

INOVAÇÃO

QUALIDADE*

CRITÉRIOS 
DE TESTE

Absorção de 
 impacto

Resistência 
ao  rasgamento 
 
 
 
Aerodinâmica / 
aeroacústica 
dos capacetes

Ângulo de 
 visibilidade nos 
capacetes

CRITÉRIOS 
DE TESTE

Ajuste  
e ergonomia

Proteções ajustá-
veis em altura 
 
 
Ventilação 
nos  capacetes

CRITÉRIOS 
DE TESTE

Impermeabilidade

 
 
Praticidade 
 
 
 
 
Impermeabilidade 
dos capacetes
 
 

Ângulo para retirar 
capacetes

CRITÉRIOS 
DE TESTE

Solidez à luz
 
 
Resistência  
à fricção 
 
 
Resistência da cor  
à transpiração 
 
Resistência 
ao óleo 
 
Resistência  
do velcro 
 
 
Resistência  
à lavagem 
 
 
Resistência às UV / 
Resistência ao 
 impacto nos capa-
cetes 
 
Desgaste da 
 queixeira nos 
 capacetes

NORMA

Os materiais devem conseguir oferecer 
uma  resistência mínima de 100 N/cm2. 
(DIN EN ISO 13937-2:2000; Resistência 
ao  rasgamento*) 

Os materiais devem conseguir oferecer 
uma  resistência mínima de 100 N/cm2. 
(DIN EN ISO 13937-2:2000; Resistência 
ao  rasgamento*) 

Os capacetes são testados em termos de aerodinâ-
mica e aeroacústica sem moto e sem motociclista.
 

As diretivas legais não definem que os capacetes 
devem ter um campo de visão alargado 
(e mais  seguro).

NORMA

De um modo geral, a norma só prevê 
tamanhos padrão (DIN EN ISO 340*). 
 

Não existe nenhuma diretiva que pre-
veja que as proteções para os joelhos 
tenham de ser ajustáveis em altura. 

Os capacetes convencionais oferecem 
ventilação apenas na parte superior 
da cabeça.

NORMA

De acordo com as normas DIN, um tecido com 
 resistência a uma coluna de água de 1300 mm 
é considerado impermeável.  
(DIN EN 20811:1992; Impermeabilidade*) 

Os requisitos legais não exigem que o equipamento 
para o motociclista seja testado em uso. 
 
 
 
Não existe uma exigência legal para integrar vedan-
tes nas estruturas dos capacetes. Se pretenderem, 
os fabricantes podem colar os vedantes.
 
 
Por lei, o ângulo máximo permitido para retirar um 
capacete é de 30 graus. (ECE 22.05 Teste roll-off*)

NORMA C.A.R.E.

Na BMW Motorrad existem proteções para a es-
querda e para a direita, que se podem adaptar na 
perfeição ao corpo do motociclista. Oferecem um 
excelente desempenho na absorção de impactos 
e já receberam inúmeros prémios de consumidor. 

Os materiais utilizados pela BMW Motorrad devem 
conseguir suportar uma força de, pelo menos, 
1000 N/cm2.
 

Analisamos a aerodinâmica e a aeroacústica do 
 capacete (com motociclista e moto) durante muitas 
horas de teste no túnel de vento. 

Ao oferecer um ângulo de visão alargado, superando 
as normas da indústria, os nossos capacetes permitem 
um campo de visão mais alargado, especialmente na 
zona lateral. Isto contribui de forma significativa para 
uma maior segurança ao conduzir em especial nas 
zonas urbanas.

NORMA C.A.R.E.

A variedade de tamanhos disponibilizada pela BMW Motorrad 
orienta-se exclusivamente por medidas que foram recolhidas 
e nos foram fornecidas pelos nossos clientes. 

As proteções da BMW Motorrad são ajustáveis em altura de 
 série, adaptando-se assim de forma ideal a cada motociclista. 

Os capacetes BMW Motorrad foram concebidos para permiti-
rem a ventilação em toda a cabeça. Uma ventilação adequada 
da zona do queixo e da viseira contribui para uma visibilidade 
sem embaciamento, mesmo nas situações mais adversas.

NORMA C.A.R.E.

A Membrana BMW Climate combina a elevada resis-
tência à água (com uma coluna de água mínima de 
10 000 mm) com uma impressionante respirabilidade. 
 
 
Os motociclistas da BMW Motorrad avaliam a prati-
cidade de cada peça de equipamento em testes 
de estrada (incluindo teste de longa duração) sob 
diferentes condições climáticas.
 
Os nossos vedantes inovadores para capacetes são 
integrados de forma fixa e não são colados. Garante 
assim uma proteção e impermeabilidade de confiança, 
mesmo nas condições mais adversas. 

O ângulo para retirar os capacetes BMW Motorrad 
é consideravelmente inferior ao exigido por lei, 
 graças às nossas inovadoras fitas para a nuca.

NORMA C.A.R.E.

As amostras de equipamento são expostas a luz xénon para testar a sua solidez à luz. 
(com base na norma DIN EN ISO 105-B02:2002; solidez à luz*) 
 
Cada material é colocado ao lado de um tecido de teste seco ou molhado, e os dois são friccionados.  
A resistência do material à fricção é avaliada com base na mudança de cor do tecido de teste.  
(com base na norma DIN EN ISO 105-X12:2002; resistência à fricção*) 
 
Os têxteis são colocados ao lado de um tecido de teste embebido em transpiração, e os dois são 
 friccionados (com base na mora DIN EN ISO 105-E04:2013; resistência à transpiração*) 
 
Os materiais são testados no que concerne à sua resistência a óleo e petróleo, da mesma maneira que na 
verificação da estabilidade da cor. (com base na norma DIN EN ISO 105-X12:2002; resistência à fricção*) 
 
Os têxteis são analisados de acordo com o processo de teste de abrasão Martindale, com uma força de 
9 kPa ao longo de 4000 ciclos, para avaliar a sua resistência ao desgaste. (VDA 230-210:2008 com base 
na norma DIN EN 530:2013; resistência ao desgaste*) 
 
Os têxteis são cosidos num tecido de teste, colocados num copo químico cheio de solução  
saponária e  depois agitados. A seguir, o tecido de teste seca e a coloração é analisada.  
(Com base na norma DIN EN ISO 105-C06:2010; resistência de têxteis à lavagem*) 
 
Os nossos sistemas de pintura são sujeitos a testes rigorosos para assegurar a preservação da boa aparência 
e do desempenho ao longo do tempo. 
 
 
 
Nos testes de resistência, a abertura e fecho da viseira e da secção do queixo é repetida vezes sem conta.  
Só assim é possível garantir uma correta funcionalidade do capacete durante todo o ciclo de vida útil.

* Como não existem requisitos legais em matéria de qualidade, recorremos às normas DIN EN ISO aplicáveis.
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Cada material é colocado ao lado de um tecido de teste seco ou molhado, e os dois são friccionados.  
A resistência do material à fricção é avaliada com base na mudança de cor do tecido de teste.  
(com base na norma DIN EN ISO 105-X12:2002; resistência à fricção*) 
 
Os têxteis são colocados ao lado de um tecido de teste embebido em transpiração, e os dois são 
 friccionados (com base na mora DIN EN ISO 105-E04:2013; resistência à transpiração*) 
 
Os materiais são testados no que concerne à sua resistência a óleo e petróleo, da mesma maneira que na 
verificação da estabilidade da cor. (com base na norma DIN EN ISO 105-X12:2002; resistência à fricção*) 
 
Os têxteis são analisados de acordo com o processo de teste de abrasão Martindale, com uma força de 
9 kPa ao longo de 4000 ciclos, para avaliar a sua resistência ao desgaste. (VDA 230-210:2008 com base 
na norma DIN EN 530:2013; resistência ao desgaste*) 
 
Os têxteis são cosidos num tecido de teste, colocados num copo químico cheio de solução  
saponária e  depois agitados. A seguir, o tecido de teste seca e a coloração é analisada.  
(Com base na norma DIN EN ISO 105-C06:2010; resistência de têxteis à lavagem*) 
 
Os nossos sistemas de pintura são sujeitos a testes rigorosos para assegurar a preservação da boa aparência 
e do desempenho ao longo do tempo. 
 
 
 
Nos testes de resistência, a abertura e fecho da viseira e da secção do queixo é repetida vezes sem conta.  
Só assim é possível garantir uma correta funcionalidade do capacete durante todo o ciclo de vida útil.

* Como não existem requisitos legais em matéria de qualidade, recorremos às normas DIN EN ISO aplicáveis.
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NORMAS C.A.R.E.:  
COMPARAÇÃO
SEGURANÇA CONFORTO

INOVAÇÃO

QUALIDADE*

CRITÉRIOS 
DE TESTE

Absorção de 
 impacto

Resistência 
ao  rasgamento 
 
 
 
Aerodinâmica / 
aeroacústica 
dos capacetes

Ângulo de 
 visibilidade nos 
capacetes

CRITÉRIOS 
DE TESTE

Ajuste  
e ergonomia

Proteções ajustá-
veis em altura 
 
 
Ventilação 
nos  capacetes

CRITÉRIOS 
DE TESTE

Impermeabilidade

 
 
Praticidade 
 
 
 
 
Impermeabilidade 
dos capacetes
 
 

Ângulo para retirar 
capacetes

CRITÉRIOS 
DE TESTE

Solidez à luz
 
 
Resistência  
à fricção 
 
 
Resistência da cor  
à transpiração 
 
Resistência 
ao óleo 
 
Resistência  
do velcro 
 
 
Resistência  
à lavagem 
 
 
Resistência às UV / 
Resistência ao 
 impacto nos capa-
cetes 
 
Desgaste da 
 queixeira nos 
 capacetes

NORMA

Os materiais devem conseguir oferecer 
uma  resistência mínima de 100 N/cm2. 
(DIN EN ISO 13937-2:2000; Resistência 
ao  rasgamento*) 

Os materiais devem conseguir oferecer 
uma  resistência mínima de 100 N/cm2. 
(DIN EN ISO 13937-2:2000; Resistência 
ao  rasgamento*) 

Os capacetes são testados em termos de aerodinâ-
mica e aeroacústica sem moto e sem motociclista.
 

As diretivas legais não definem que os capacetes 
devem ter um campo de visão alargado 
(e mais  seguro).

NORMA

De um modo geral, a norma só prevê 
tamanhos padrão (DIN EN ISO 340*). 
 

Não existe nenhuma diretiva que pre-
veja que as proteções para os joelhos 
tenham de ser ajustáveis em altura. 

Os capacetes convencionais oferecem 
ventilação apenas na parte superior 
da cabeça.

NORMA

De acordo com as normas DIN, um tecido com 
 resistência a uma coluna de água de 1300 mm 
é considerado impermeável.  
(DIN EN 20811:1992; Impermeabilidade*) 

Os requisitos legais não exigem que o equipamento 
para o motociclista seja testado em uso. 
 
 
 
Não existe uma exigência legal para integrar vedan-
tes nas estruturas dos capacetes. Se pretenderem, 
os fabricantes podem colar os vedantes.
 
 
Por lei, o ângulo máximo permitido para retirar um 
capacete é de 30 graus. (ECE 22.05 Teste roll-off*)

NORMA C.A.R.E.

Na BMW Motorrad existem proteções para a es-
querda e para a direita, que se podem adaptar na 
perfeição ao corpo do motociclista. Oferecem um 
excelente desempenho na absorção de impactos 
e já receberam inúmeros prémios de consumidor. 

Os materiais utilizados pela BMW Motorrad devem 
conseguir suportar uma força de, pelo menos, 
1000 N/cm2.
 

Analisamos a aerodinâmica e a aeroacústica do 
 capacete (com motociclista e moto) durante muitas 
horas de teste no túnel de vento. 

Ao oferecer um ângulo de visão alargado, superando 
as normas da indústria, os nossos capacetes permitem 
um campo de visão mais alargado, especialmente na 
zona lateral. Isto contribui de forma significativa para 
uma maior segurança ao conduzir em especial nas 
zonas urbanas.

NORMA C.A.R.E.

A variedade de tamanhos disponibilizada pela BMW Motorrad 
orienta-se exclusivamente por medidas que foram recolhidas 
e nos foram fornecidas pelos nossos clientes. 

As proteções da BMW Motorrad são ajustáveis em altura de 
 série, adaptando-se assim de forma ideal a cada motociclista. 

Os capacetes BMW Motorrad foram concebidos para permiti-
rem a ventilação em toda a cabeça. Uma ventilação adequada 
da zona do queixo e da viseira contribui para uma visibilidade 
sem embaciamento, mesmo nas situações mais adversas.

NORMA C.A.R.E.

A Membrana BMW Climate combina a elevada resis-
tência à água (com uma coluna de água mínima de 
10 000 mm) com uma impressionante respirabilidade. 
 
 
Os motociclistas da BMW Motorrad avaliam a prati-
cidade de cada peça de equipamento em testes 
de estrada (incluindo teste de longa duração) sob 
diferentes condições climáticas.
 
Os nossos vedantes inovadores para capacetes são 
integrados de forma fixa e não são colados. Garante 
assim uma proteção e impermeabilidade de confiança, 
mesmo nas condições mais adversas. 

O ângulo para retirar os capacetes BMW Motorrad 
é consideravelmente inferior ao exigido por lei, 
 graças às nossas inovadoras fitas para a nuca.

NORMA C.A.R.E.

As amostras de equipamento são expostas a luz xénon para testar a sua solidez à luz. 
(com base na norma DIN EN ISO 105-B02:2002; solidez à luz*) 
 
Cada material é colocado ao lado de um tecido de teste seco ou molhado, e os dois são friccionados.  
A resistência do material à fricção é avaliada com base na mudança de cor do tecido de teste.  
(com base na norma DIN EN ISO 105-X12:2002; resistência à fricção*) 
 
Os têxteis são colocados ao lado de um tecido de teste embebido em transpiração, e os dois são 
 friccionados (com base na mora DIN EN ISO 105-E04:2013; resistência à transpiração*) 
 
Os materiais são testados no que concerne à sua resistência a óleo e petróleo, da mesma maneira que na 
verificação da estabilidade da cor. (com base na norma DIN EN ISO 105-X12:2002; resistência à fricção*) 
 
Os têxteis são analisados de acordo com o processo de teste de abrasão Martindale, com uma força de 
9 kPa ao longo de 4000 ciclos, para avaliar a sua resistência ao desgaste. (VDA 230-210:2008 com base 
na norma DIN EN 530:2013; resistência ao desgaste*) 
 
Os têxteis são cosidos num tecido de teste, colocados num copo químico cheio de solução  
saponária e  depois agitados. A seguir, o tecido de teste seca e a coloração é analisada.  
(Com base na norma DIN EN ISO 105-C06:2010; resistência de têxteis à lavagem*) 
 
Os nossos sistemas de pintura são sujeitos a testes rigorosos para assegurar a preservação da boa aparência 
e do desempenho ao longo do tempo. 
 
 
 
Nos testes de resistência, a abertura e fecho da viseira e da secção do queixo é repetida vezes sem conta.  
Só assim é possível garantir uma correta funcionalidade do capacete durante todo o ciclo de vida útil.

* Como não existem requisitos legais em matéria de qualidade, recorremos às normas DIN EN ISO aplicáveis.
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TABELAS DE TAMANHOS

SENHORA Tamanhos internacionais Tamanho Altura Peito Ancas Cintura Arco interior das pernas
Normal XS 32 168 76 85 62 78

34 168 80 89 66 78
S 36 168 84 93 70 78

38 168 88 96 74 78
M 40 168 92 99 78 78

42 168 96 102 82 78
L 44 168 100 105 87 78

46 168 104 108 92 78
XL 48 168 110 113 97 77,5

50 168 116 118 104 77,5
2XL 52 168 122 123 111 77

54 168 128 129 118 77
Longo 72 176 84 93 70 83

76 176 88 96 74 83
80 176 92 99 78 83
84 176 96 102 82 83
88 176 100 105 87 83

Curto 17 160 80 89 66 73
18 160 84 93 70 73
19 160 88 96 74 73
20 160 92 99 78 73
21 160 96 102 82 73
22 160 100 105 87 73

HOMEM Tamanhos internacionais Tamanho Altura Peito Ancas Cintura Arco interior das pernas
Normal XS 40 174 80 87 65 80

42 175 84 90 70 80,5
S 44 176 88 93 75 81

46 177 92 96 80 81,5
M 48 178 96 98 85 82

50 179 100 101 90 82,5
L 52 180 104 104 95 83

54 181 108 107 100 83,5
XL 56 182 112 110 104 84

68 183 116 113 109 84,5
2XL 60 184 120 116 116 85

62 184 124 119 118 85
3XL 64 184 128 124 123 84

66 184 132 129 128 84
4XL 68 184 136 134 133 83

70 184 140 139 138 83
Casacos de corte slim fit XS Slim 40 165 80 87 65

42 165 84 90 70
S Slim 44 168 88 93 75

46 168 92 96 80
M Slim 48 170 96 98 85

50 170 100 101 90
Casacos de corte  comfort fit XL comfort

68 175 116 113 109
2XL comfort 60 178 120 116 116

62 178 124 119 118
3XL comfort 64 180 128 124 123

66 180 132 129 128
Longo 98 187 100 102 89 86,5

102 188 104 105 94 87
106 189 108 108 99 87,5
110 190 112 111 103 88
114 191 116 114 108 88,5
118 192 120 117 112 89

Curto 24 170 96 97,5 86 78
25 171 100 100 91 78,5
26 172 104 103 96 79
27 173 108 106 100 79,5
28 174 112 109 105 80
29 175 116 112 109 80,5
30 176 120 115 114 81
31 176 124 118 119 81
32 176 128 123 124 80

TABELA DE CONVERSÃO PARA JEANS
Cintura em polegadas 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42
Cintura em cm 67 69 72 74 77 82 87 92 97 102 107
Arco interior das pernas em polegadas 30 32 34 36
Arco interior das pernas em cm 77 82 87 92
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MISTURAR E COMBINAR / TIRAR AS MEDIDAS CORRETAMENTE
Os tamanhos dos modelos com fecho de união a toda a volta podem ser combinados da seguinte forma: (Nas outras combinações 
de tamanhos, só podem ser utilizados os fechos de união de 40 cm, não podem ser utilizados os fechos de união a toda a volta).

Contacta o teu Concessionário BMW Motorrad para obteres mais informações sobre a forma de combinar o Equipamento para o Motociclista novo com o antigo.

A  Altura
  Coloca-te descalço junto à aduela de uma porta. Coloca 

um livro sobre a cabeça e não te mexas. Marca a posição 
do livro na aduela da porta e mede desde o chão.

B Peito
  Esta medida tira-se com uma camisa ou uma camisola fina 

vestida. Passa a fita métrica por baixo dos braços e tira 
a medida justa ao corpo sobre o ponto mais alto do peito, 
passando sobre as omoplatas. 

C Cintura
  Tira a medida sobre a camisa, imediatamente acima da linha 

de cintura das calças. Mantém uma postura neutra e descon-
traída, e não encolhas a barriga – desta forma é garantido que 
as calças vão assentar de forma confortável.

D Ancas
  Tira a medida à volta do teu corpo, acima das calças e onde 

as tuas ancas são mais largas.
E Arco exterior da perna
  Tira a medida na parte exterior da perna, da cintura à planta 

do pé. 

Como tirar as medidas corretamente

A adaptação perfeita de um fato para andar de moto é decisiva 
em muitos aspetos, se o fato estiver largo ou apertado, a con-
centração pode ser prejudicada. E se estiveres distraído, isso 
tem implicações na tua segurança.  
 
Outro aspeto importante é o assentamento perfeito dos casa-
cos e das calças. As mangas e as pernas das calças não podem 
subir, caso contrário, não só se compromete a segurança, mas 
também implica que não estás devidamente protegido contra 
a intempérie. 

Por isso, todos os fatos BMW Motorrad são feitos especifica-
mente para motociclismo e dispõem de uma variedade de sec-
ções expansíveis, opções de ajuste e outros pormenores práti-
cos. Para ter a certeza de que o fato se ajusta “como uma luva”, 
é preciso escolher as dimensões corretas. Sabemos que todos 
os motociclistas são diferentes, por isso apresentamos mais de 
40 tamanhos diferentes para os nossos fatos.  
 
Verifica qual é o teu tamanho correto, agarra numa fita métrica 
e segue estas instruções simples.

HOMEM
Fatos (excl. EnduroGuard) Fato EnduroGuard
46 46
48 / 50 / 98 / 102 48 / 50 / 24 / 25 / 98
52 / 54 / 25 / 25 / 106 / 110 52 / 54 / 26 / 17 / 102 / 106
56 / 58 / 27 / 28 / 114 / 118 60 / 62 / 30 / 31 / 118
60 / 62 / 29 / 30 64 / 66 / 32
64 / 66 / 31 / 32 64 / 66 / 32

SENHORA
Fatos (excl. EnduroGuard) Fato EnduroGuard
34 34 / 36 / 17 / 18 / 72
36 / 18 / 72 38 / 40 / 19 / 20 / 76 / 80
38 / 40 / 19 / 20 / 76 / 80 42 / 44 / 21 / 22 / 84 / 88
42 / 44 / 21 / 22 / 84 / 88 46 / 48
46 / 48

F Arco interior da perna
  Tira a medida na parte interior da perna, da entreperna 

à planta do pé.

IMPORTANTE:
As seguintes tabelas de tamanhos servem apenas de 
 orientação. Apresentam as medidas dos corpos que servem 
de base para a coleção de Equipamento para o Motociclista 
da BMW Motorrad.

A BMW Motorrad disponibiliza dois tipos de corte de acordo 
com a forma como cada peça é usada pelos motociclistas: 

Corte comfort fit: 
corte mais folgado, que permite maior liberdade de movimentos

Corte regular fit: 
corte mais justo ao corpo
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AirTex
Feito em Dynafil tipo rede, resistente, 
o AirTex permite a circulação completa-
mente livre do ar para manter uma cir-
culação de ar confortável, mesmo com 
temperaturas elevadas. É extremamente 
leve, embora apresente toda a segurança 
de um casaco para motociclista, sendo 
a solução ideal para conduzir nos dias 
mais quentes. 

Pele tingida a anilina
Pele tingida exclusivamente com pig-
mentos solúveis, que não são cobertos 
por uma camada superior ou revesti-
mento de pigmentação, fazendo com 
que a pele permaneça tão respirável 
como no primeiro dia.

Respirabilidade
Tecnicamente reproduzido através da 
resistência de passagem do vapor de 
água (valor RET). Quanto menor for o 
valor RET, mais respirável é o material.

Corantes azo
Corantes azoicos não podem ser utiliza-
dos para tingir materiais exteriores, 
 porque podem decompor-se em aminas 
cancerígenas.

Ventilação
São usados materiais e sistemas sele-
cionados para melhorar a circulação 
do ar e a regulação da temperatura.
Categorias: 
1 seta:  sistemas/fechos de correr 

clássicos para auxiliar 
a  ventilação

2 setas:  materiais específicos usados 
para melhorar a ventilação

3 setas: ventilação máxima

Membrana BMW Climate
Uma membrana funcional que cumpre 
as normas BMW, é respirável, imper-
meável e estanque ao vento.

Carbono
Fibra sintética de alta resistência que 
é 30 % mais leve do que a fibra de vidro 
e oferece um aumento significativo da 
segurança.

Símbolo CE
O símbolo CE (Comunidade Europeia) 
indica que o produto está em conformi-
dade com os requisitos de segurança 
das diretivas da União Europeia.

Impressão ceraspace
A tecnologia ceraspace oferece uma 
proteção excecional graças à sua com-
posição única – uma matriz polimérica 
que contém partículas cerâmicas inte-
gradas. Esta cerâmica desenvolvida 
especialmente é extremamente durável 
e resistente a elevadas temperaturas. 
A impressão 3D seletiva aumenta de 
forma significativa a resistência à abrasão 
sem afetar a flexibilidade ou a respira-
bilidade.

coldblack
Tratamento para materiais escuros, que 
reflete a luz solar e protege dos raios UV, 
mantendo o fato fresco por mais tempo.

CORDURA 500
Fio de nylon, composto por 100 % de 
poliamida. Para o seu fabrico, os fios 
de poliamida cortados são fiados nova-
mente e, em seguida, entretecidos. 
O ponto de fusão é de 210 ºC.

NP2: absorção de impacto de nível ele-
vado, conforto excelente, concebida 
especialmente para Touring, Adventure 
e equipamento desportivo, certificado 
de acordo com a norma DIN EN 1621 
Nível 2 (nível de proteção mais elevado).
NP Pro / Proteção dorsal NP Pro (com-
prida): vai substituir a anterior proteção 
dorsal NP2 nos novos fatos a partir de 
2018. Concebido com seis camadas 
para um ajuste e uma flexibilidade per-
feitos, apresenta perfurações para o 
máximo conforto, mesmo com tempe-
raturas mais elevadas. Certificado de 
acordo com a norma DIN EN 1621, nível 
2 (proteção avançada). A versão compria 
tem mais 7 cm de comprimento e está 
disponível para os fatos Adventure e 
Touring, bem como, pela primeira vez, 
para os fatos Rallye e GS Dry.

Proteção peitoral NP Pro: pode ser 
instalada posteriormente no fato Rallye. 
Pode ser fixado com botões de pressão 
na parte frontal, com possibilidade 
de regulação da altura (duas posições). 
 Concebido com diversas camadas e 
perfurado para uma ventilação melhorada. 
 Inclui uma tala plástica na zona central 
para melhor absorção de impacto. 
A proteção trapezoidal está disponível 
em  dois tamanhos. O teu concessioná-
rio BMW Motorrad terá todo o prazer 
em ajudar-te a encontrar o tamanho 
adequado.
NPL: proteção mais ligeira concebida 
especialmente para um ambiente urba-
no, oferecendo um nível de conforto 
elevado e uma excelente absorção de 
impacto, certificado de acordo com 
a norma DIN EN 1621 Nível 1.

Schoeller PCM
Este material proveniente da investiga-
ção espacial inclui cápsulas de parafina 
especiais que permitem armazenar o 
calor e distribuí-lo quando a temperatura 
baixa. Desta forma, permite minimizar 
as oscilações de temperatura corporal, 
mantendo o motociclista confortável. 
O material é mais eficaz com tempera-
turas entre 5 e 25 °C.

Tecnologia Seamless Bonding
Este processo especial de união, através 
do qual as duas metades de uma peça 
são colocadas uma contra a outra, co-
bertas com a ajuda de uma faixa e uni-
das sob pressão, por meio de cola e 
calor para criar uma união elástica em 
vez de uma união costurada.

Serafil
Fio de segurança extremamente resis-
tente ao desgaste utilizado pela BMW 
Motorrad em todos os fatos para moto.

Tecnologia Shape-Shift™
Esta tecnologia de moldagem recorre a 
um painel de separação no reservatório 
das bebidas para manter o tubo plano 
mesmo quando o reservatório de dois 
litros está cheio.

Segurança – ativa e passiva
As medidas de segurança ativa são 
 concebidas para evitar acidentes, por 
exemplo ao recorrer a material refletor 
para boa visibilidade. A segurança pas-
siva tem por objetivo minimizar os efei-
tos de um acidente, como por exemplo, 
ao recorrer a proteções resistentes 
a impacto e materiais exteriores.

Z-Liner
Esta membrana é como um forro 
“ suspenso” entre o material exterior 
e o próprio forro.

Dobras de expansão
O material exterior é cosido de forma 
ondulada sobre um material elástico. 
Isto permite ao material esticar, sem 
comprometer a sua resistência ao 
 rasgamento.

Design
O design da BMW é caracterizado 
pelo recurso a formas e cores clássicas. 
O princípio mais importante: função 
 antes de forma.

DuPont Coolmax
O DuPont Coolmax é composto por 
 fibras ocas, que transportam a humidade 
para o exterior de forma muito rápida 
através do efeito capilar, permitindo que 
o material seque 50 % mais depressa 
do que o algodão.

Dynafil
Fio de poliamida muito resistente ao 
desgaste, sendo ainda mais resistente 
do que a Cordura 500/700, e resistente 
a temperaturas elevadas.

Dynatec
Tecido feito de Dynafil. Muito resistente 
ao desgaste e extremamente robusto 
com um ponto de fusão de 290 °C. 

Plástico injetado reforçado com fibra 
de vidro (PRFV) / plástico injetado re-
forçado com fibra de carbono (PRFC)
As fibras individuais (aramida, carbono, 
fibra de vidro) podem ser misturadas 
em percentagens diferentes, consoante 
as necessidades. Ao alterar a direção 
e posição das fibras unidas, obtêm-se 
propriedades especiais, como por 
exemplo, baixo peso, elevada resistência 
e robustez, reduzida dilatação térmica, 
isolamento eficaz e excelente desempe-
nho na segurança.

GORE-TEX®
Uma membrana de teflon (politetrafluo-
retileno). Inúmeros micróporos não dei-
xam entrar as grandes gotas de água, 
mas permitem a passagem às moléculas 
de vapor de água muito mais pequenas. 
A ramificação da estrutura da membrana 
também permite que seja estanque 
ao vento.

GORE-TEX® X-TRAFIT
Nesta construção de três camadas con-
cebida especialmente, o forro da luva 
está devidamente fixado à membrana, 
que é depois fixada à parte superior, 
garantindo um assentamento perfeito 
e a melhor aderência possível. Esta 
construção, além de evitar que a parte 
exterior das luvas escorregue, permite 
ainda que se possa descalçar as luvas 
de forma rápida e fácil, mesmo com 
as mãos suadas.

Tratamento hidrófobo
Um tratamento que torna a pele resis-
tente à agua. A BMW recorre à técnica 
de imersão. Durante este processo, 
apenas as fibras de pele são abrangidas 
para garantir que os poros da pele per-
manecem abertos, assegurando respi-
rabilidade. Consoante a utilização, uma 
limpeza a seco conserva a propriedade 
impermeável do equipamento ao longo 
de vários anos.

Sistema HyperKewl
O sistema de gestão de água do 
HyperKewl absorve e guarda humidade, 
que é libertada gradualmente por evapo-
ração. O efeito de refrigeração resultante 
proporciona uma redução da tempera-
tura de 6 a 12 °C face à temperatura 
ambiente exterior. Desta forma, o corpo 
permanece mais fresco e com maior 
 capacidade para enfrentar condições 
mais exigentes.

Forro
Uma membrana removível que oferece 
inúmeras possibilidades de aplicação 
para os mais variados climas. Para 
 garantir a proteção, tem uma camada 
 têxtil muito fina incorporada na parte 
superior e na parte inferior, e a primeira 
camada do casaco fica molhada se chover.

Capacete integral
Um capacete que protege toda a cabeça. 

Capacete Jet
Capacete aberto sem queixeira nem 
viseira.

Pele de canguru
Apresentando fibras de pele mais finas, 
um grão de pele mais apertado e 
com uma estrutura mais densa, a pele 
de canguru supera a pele bovina em 
termos de resistência à abrasão e ao 
desgaste.

Keprotec
Uma mistura de fibras de Kevlar e PA, 
que melhoram a comprovada elastici-
dade e resistência à abrasão do Kevlar. 
Utilizado para reforçar as zonas mais 
vulneráveis em caso de queda, como os 
cotovelos, ombros, joelhos e polegares.

Laminado
Uma estrutura laminada de vários mate-
riais através da colagem térmica (a cola 
é geralmente aplicada em pontos) 
 especialmente adequada para utilizar 
com as membranas resistentes às con-
dições meteorológicas. Também pode 
apresentar-se na forma de forro laminado 
ou de três camadas; não tem obrigato-
riamente de estar termicamente aplicado 
no material exterior.

Pele
Visto que a pele não é toda igual, utili-
zamos apenas as melhores peles. Nos 
fatos, a espessura mínima é de 1,2 mm 
e geralmente utilizamos espessuras 
superiores o que garante uma resistência 
excecional à abrasão.

Resistência do material
A combinação específica dos materiais 
e das proteções utilizados em cada pro-
duto define a sua resistência à abrasão, 
ao desgaste, ao choque e ao rasgão no 
seu âmbito de aplicação
Categorias: 
1 estrela:  média 
2 estrelas: boa 
3 estrelas:  resistência excecional ao 

desgaste em todas as áreas

Corte adequado para moto
Este corte tem em consideração os 
contornos do corpo na posição de 
 condução. As cavas das mangas estão 
mais avançadas, as mangas e as pernas 
estão curvadas e existem muitos outros 
pormenores de conceção especiais.

Pele napa
A superfície superior da pele. Suave 
e ligeiramente brilhante, com estrutura 
de pele macia e superfície fina.

Acessórios sem níquel
Todos os botões e fechos de correr 
BMW Motorrad utilizados não têm 
 níquel, sendo por isso totalmente 
 inofensivos para a pele.

Pele nubuck
Pele que dispõe de uma grande capaci-
dade respiratória e cuja superfície é 
ligeiramente rugosa, resultando numa 
preensão firme.

Nyspan
Um têxtil Bi-Stretch composto por fio 
elástico que deforma e retoma a forma 
com facilidade. 

Capacete todo-o-terreno
Capacete de moto com queixeira e pala, 
mas sem viseira.

PCP/CP
O pentaclorofenol (PCP) está sujeito 
ao regulamento alemão de proibição 
de produtos químicos, de 14 de outubro 
de 1993, e só pode ser utilizado no 
processamento das peles abaixo do 
limite máximo prescrito de 5 mg/kg.

3-Perform
Laminado elástico de três camadas 
 muito resistente à abrasão, estanque 
ao vento, impermeável, completamente 
respirável graças à Membrana BMW 
Climate.

Material phase change (PCM)
As microcápsulas no material phase 
change reagem às mudanças de tempe-
ratura ambiente e do teu corpo alterando 
o estado da matéria de acordo com a 
temperatura. Se a temperatura do corpo/ 
ambiente aumenta, as cápsulas armaze-
nam o excesso de calor. Se a tempera-
tura baixa, libertam o calor absorvido.

PORON
Uma esponja disponível com várias 
 espessuras e propriedades. As nossas 
luvas utilizam espumas especiais que 
oferecem elevada proteção contra im-
pactos e mantém a sua forma durante 
um longo período de tempo.

ProTechWool
Uma mistura única de lã e poliamida. 
É respirável, tem uma capacidade de se-
cagem rápida e boa condução térmica.

ProtectionGuard
Este material combina o aspeto, a quali-
dade e as propriedades técnicas do 
couro com as propriedades de conser-
vação de um têxtil funcional.

Proteções
As proteções utilizadas pela BMW 
Motor rad são regularmente submetidas 
a reavaliação e melhoradas para todas 
as situações possíveis em motociclismo. 
As proteções estão certificadas de acor-
do com a norma DIN EN 1621. Todas as 
proteções estão disponíveis em diferen-
tes tamanhos para garantir que todos 
os motociclistas podem optar pelo que 
melhor se adapta à sua estatura. O teu 
concessionário BMW Motorrad terá 
todo o prazer em ajudar-te a encontrar 
o tamanho adequado.

Membrana BMW Climate

GORE-TEX®

GORE-TEX® windstopper

Adaptabilidade
Calota do capacete disponível em vários tamanhos 

Fita para a nuca

Ventilação

Viseira com duplo revestimento

Carbono

Fecho D duplo

Resistência do material
Para obter detalhes, ver índice

Calor

Temperaturas de transição

Frio

Ventilação
Para obter detalhes, ver índice

Impermeabilidade

Estanqueidade ao vento

Material duplo

Proteções removíveis

Proteção para colocar posteriormente

Material refletor

Pele

Cordura

Dynatec

Botas de cobertura impermeáveis e repelentes da sujidade

Bolsa impermeável

Forro impermeável removível

Passa-montanhas integrado

coldblack

Corte especial para senhora

Especialmente leve



Para mais informações e tamanhos disponíveis, visita o teu concessionário Motomil BMW Motorrad. 


