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Garmin® estende parceria com BMW Motorrad 
com novo Navigator V  

 
 

• A fabricante de GPS acaba de criar para a BMW o novo navegador de última 
geração BMW Motorrad Navigator V, que combina as mais recentes novidades da 
Garmin para o setor auto, com funcionalidades desenvolvidas para responder às 
necessidades e especificidades de navegação da BMW e dos condutores de motas 
 

• O novo equipamento de navegação desenvolvido ao abrigo desta parceria inclui 
suporte de montagem personalizado acesso a informação em tempo real, 
avançados sistemas de áudio e de Bluetooth e outras capacidades de última 
geração 

    
  

Lisboa, 20 de novembro de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de 
navegação por satélite*, anuncia o novo navegador de última geração BMW 
Motorrad Navigator V que reúne as mais recentes inovações tecnológicas da 
Garmin para o setor auto, entre elas acesso a informação em tempo real e 
avançados sistemas de áudio e de Bluetooth. O BMW Motorrad Navigator V oferece 
funcionalidades de última geração como Assistente de Faixa de Rodagem, Guia de 
assistência com informações de navegação mais intuitivas, Visualização de 
Cruzamentos, Panorâmicas em 3D e Real Directions, e muitas outras características 
premium. 
 
O BMW Navigator V possui um ecrã de 5 polegadas muito fácil de utilizar, e uma 
leitura da informação clara e precisa, bastando um olhar para o condutor assegurar 
que captou os dados de navegação disponibilizados pelo dispositivo e continuar o 
percurso com uma condução altamente segura. O seu ecrã tátil de alta sensibilidade 
é extremamente intuitivo, até mesmo sob o uso de luvas. O Bluetooth® stereo 
integrado possibilita aos condutores ouvir as indicações de navegação e 
emparelharem o BMW Motorrad Navigator V com o telemóvel, headset ou capacete, 
se compatíveis com esta tecnologia sem fios, para fazer e receber chamadas de 
forma segura enquanto guiam, ou ainda para usufruírem da sua lista de músicas 
favorita enquanto não chegam ao destino. 
Nas motas BMW selecionadas, os condutores podem inclusive aceder a 
informações em tempo real na opção MyMotorcycle Pages, tais como a pressão dos 
pneus, o nível de combustível, e inclusive quando está marcado o próximo serviço 
de assistência, como se de um diário/agenda se tratasse. A funcionalidade de 
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informação em tempo real, disponível apenas nos motociclos selecionados pela 
BMW, informa ainda o condutor quantas vezes ele trocou de pneus, usou os travões 
dianteiros e traseiros, a posição média de marcha, entre outros dados. Em 
MyMotorcycle Pages, o condutor pode configurar a página de acordo com os dados 
que pretender, conseguindo diferentes layouts. E com o Last Ride Analizer, os 
utilizadores têm acesso a um resumo do relatório dos dados da mota, condições de 
viagem e dados estatísticos do seu último percurso.  
 
“A nossa parceria com a BMW Motorrad dura há 11 anos e sempre com 
elevados níveis de sucesso. Estamos por isso deveras orgulhosos por esta 
nova implementação de um equipamento da próxima geração BMW Motorrad 
Navigator V”, adianta Natália Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria.  
Ainda na voz da responsável, o BMW Motorrad Navigator V “vai muito mais além 
da disponibilização informativa comum de um GPS, ao fornecer aos 
utilizadores informações em tempo real, vastas capacidades de planos de 
rotas, avançadas funcionalidades áudio e Bluetooth e relatórios de dados 
sobre o estado da moto, assim como informações sobre o último percurso 
efetuado. É bastante completo”.  
 
Funcionalidades de Navegação Premium da Garmin 
Com as funcionalidade de navegação premium da Garmin, os motociclistas já não 
têm de adivinhar qual a faixa em que se devem manter, graças ao assistente de 
faixa de rodagem com visualização de cruzamentos que oferece uma visualização 
muito realista  de todos os sinais de trânsito e cruzamentos, juntamente com as 
setas que aparecem no ecrã para indicar sem erro o caminho certo. 
 
Active Lane Guidance (Assistente de Faixa de Rodagem), Real Directions (Guia 
de assistência com informações de navegação mais intuitivas), Junction Views 
(Visualização de Cruzamentos) e 3D Buildings and Terrain (Panorâmicas em 3D) 
são algumas das funcionalidades desenvolvidas para responder às necessidades e 
especificidades de navegação dos condutores de motas atuais. 
 
A funcionalidade Active Lane Guidance oferece um gráfico animado, ao lado do 
mapa de navegação, com setas de cores vivas a indicar sem margem de erro qual a 
altura exata para o condutor virar. E a funcionalidade Real Directions disponibiliza 
aos condutores um guia com informações mais reais e intuitivas, ou seja, em vez de 
apenas facultar o nome das ruas, fornece ainda pontos de referência, localização de 
semáforos, e outros sinais de trânsito, e edifícios. Por exemplo, com esta 
funcionalidade, os condutores recebem a informação “vire a seguir ao centro 
comercial” ou “vire à esquerda no semáforo”.  
 
Ainda de salientar a funcionalidade PhotoNavigation que permite aos condutores 
clicarem numa imagem georreferenciada armazenada no BMW Motorrad Navigator 
V para iniciar o percurso para esse destino. Quando adquirida com os mapas para a 
Europa ou América do Norte, o Motorrad Navigator V inclui atualizações vitalícias 
dos mapas1

Compatível com
.  

 BaseCamp™, o Motorrad Navigator V permite a qualquer 
motociclista planear mais facilmente a sua próxima viagem. Sendo um programa de 
software gratuito da Garmin, o BaseCamp permite que os utilizadores possam não 

                                                 
1Lifetime Maps autoriza o utilizador a receber atualização dos mapas quando e sempre que estas sejam 
disponibilizadas pela Garmin durante o tempo de vida útil do dispositivo da marca, ou até a Garmin receber esta 
atualização do seu fornecedor. Para mais informações sobre o que significa “tempo de vida do produto” aceda a 
www.garmin.com/numapslifetime. 

http://www.garmin.com/us/products/onthetrail/basecamp�
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só criar rotas, pontos de direção e trilhos a partir do seu computador, como também 
transferi-las para o dispositivo de navegação usando o cabo USB. 
 
O BMW Navigator V vem com um acessório de montagem exclusivo da BMW com 
quatro controlos que permitem um acesso rápido às funções chave para uma 
condução mais segura. Foram realizados testes de vibração ao sistema de suporte 
e ao dispositivo GPS, tendo ambos passado com distinção e respondido às normas 
standard IPX-7 (o dispositivo suporta a exposição acidental à água até um metro de 
profundidade durante o tempo máximo de 30 minutos). O Motorrad Navigator V foi 
desenhado para suportar sujidades de combustível e raios UV. Nos modelos R 1200 
GS e K 1600 GT, com opção  de navegação instalada de origem, muitas das 
funções podem ser controladas diretamente, usando o controlo múltiplo no guidão 
esquerdo. 
 
O BMW Motorrad Navigator V já está disponível nos distribuidores BMW Motorrad 
da Europa e da América do Norte. 
 
Para mais informações sobre os produtos e serviços da Garmin, visite os sites 
www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, http://twitter.com/garmin e 
https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 
Sobre a Garmin 
O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e 
comercializam equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a 
grande maioria incorpora tecnologia GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos 
mercados aeronáutico, marítimo, outdoor & fitness, OEM e automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na 
Suíça e as suas principais subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino Unido. Para mais 
informação, consulte: www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 
 
 
Aviso sobre o conteúdo: 
Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  
Ltd. e suas atividades comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de 
produtos futuros da empresa são previsões e baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da 
companhia. A informação, eventos e circunstâncias apresentados nos comunicados de imprensa 
podem, por isso, não ser realizados e os seus resultados reais diferir substancialmente como 
consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos que podem afetar a Garmin, incluindo, 
mas não limitado aos fatores de risco mencionados no relatório anual no formulário 10-K para o final de 
ano 25 de Dezembro, 2010, preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa e Valores (arquivado 
na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia deste formulário 10-K está disponível em 
www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não garante as ações futuras 
que podem estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se referem à data 
em que o comunicado foi emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer 
outra circunstância, a empresa não tem obrigação de rever e atualizar a informação de forma 
periódica. 
 
 
 
 
 
 
Para mais informações por favor contactar: 
Ana Franco    
EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Natália Cabrera 
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Diretora de Marketing Garmin Iberia SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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