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Opvolger Zumo 660 
in zicht?
Tijdens de meeste van onze evenementen, zoals de tanktastochten en uitstapjes 
naar IJsland, de Faeröer en Marokko, valt altijd weer op dat op het stuur van de deel-
nemers meestal een Garmin prijkt. Bovendien opvallend dat dat nog steeds vaak een 
Zumo550 is, meestal meer dan vijf jaar oud. Dat is opmerkelijk in een tijd dat van 
bijvoorbeeld de mobiele telefoon daags na aanschaf alweer een nieuw type wordt 
aangekondigd.

V eel eigenaren geven desgevraagd aan nog prima tevreden 

te zijn met die ‘oude’ Zumo en dat de Zumo660, afgezien 

van breedbeeld, eigenlijk niet zo veel toevoegt. ‘Ik wacht 

wel op de opvolger’. 

En inderdaad: na dik vier jaar zou je verwachten dat er inmiddels 

een opvolger voor de Zumo660 zou zijn. Maar nog steeds zwijgt 

Garmin daarover in alle talen. Toch denken we dat het niet lang 

meer kan duren.  

Immers: BMW heeft afgelopen maand de nieuwe Navigator V 

gelanceerd. Die BMW Navigators zijn traditioneel geba-

seerd op een Garmin. Een traditie die meer dan tien jaar 

terug gaat: de allereerste BMW Navigator was immers ge-

baseerd op de ‘godfather’ van de motornavigatie – de 

Streetpilot III. Maar er is ook sprake van een breuk in de traditie: 

Garmin kwam altijd eerst met een eigen model en daarna kwam 

de Navigator-variant. Het lijkt er op dat dat nu andersom is. Waar-

om weten we niet precies, maar we vermoeden dat dat komt door-

dat BMW ook net wat nieuwe motoren heeft gelanceerd, waarin 

die Navigator V fraai is geïntegreerd. 

We hebben geen glazen bol, maar volgens ons duidt de Navigator 

V erop dat er ook een nieuwe Zumo aankomt.  In lijn van de 550 

en 660 geven we die gemakshalve de werktitel ‘Zumo 770’. Wan-

neer? Wij gokken op ergens in de eerste helft van het nieuwe jaar.

Bij de BMW K1600GT kun je het toestel van 

bovenaf in het dashboard schuiven.

Met de draaiknop is ook de gps te bedienen.
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