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UNSTOPPABLE    
NYA BMW F 650 GS
               
Nya BMW F 650 GS – UNSTOPPABLE i sin klass.
Dynamisk, med en vridmomentstark parallelltwin och suveräna 52 kW (71 hk).
Med imponerande smidighet, tack vare den låga vikten. Enastående lättkörd, med en 
behagligt låg sittposition. Säker, tack vare BMW Motorrad ABS1 och extrautrustningens 
däcktryckskontroll. Byggd för storstadsdjungeln, landsvägen och det som väntar 
bortom allfarvägarna. Nya BMW F 650 GS. En enastående representant för 
BMW Motorrad. Totalt UNSTOPPABLE.
                         
1. Urkopplingsbar      
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UNSTOPPABLE  
MED SUVERÄN MÅNGSIDIGHET
                    
Smala gränder i några av världens storstäder? Upplevelserik touring på ändlösa vägar? 
Äkta äventyr bortom asfalten? BMW F 650 GS är lika hemma i staden som i vildmarken. 
Lätt och robust. Komfortabel och motorstark. Klar och färdig för alla de utmaningar, 
som du själv är redo för. Ge dina drömmar vingar.         
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UNSTOPPABLE    
MED ENORM SÄKERHET    
     
Nya F 650 GS har  na anor. Det är särskilt tydligt när det gäller säkerheten. 
Naturligtvis utrustad med ABS1 för säkra köregenskaper och kortast möjliga 
bromssträcka. Som tillval med RDS2, för kontinuerlig kontroll av däcktrycket. 
Allt för att besvärliga situationer aldrig ska behöva uppstå. 
          
1. Urkopplingsbar      
2. Däcktrycksindikator
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NYA BMW F 650 GS
   är en verkligt speciell motorcykel: UNSTOPPABLE, eftersom den inte känner några gränser. Byggd för suverän körning

på alla vägar och stigar. På touring till dina drömmars mål, både nära och fjärran. Den uttrycksfulla formgivningen 
återspeglar motorns kraft. Nya BMW F 650 GS. En reskamrat som du kan lita på.                                 

                

MOTOR
Typ Vätskekyld, 2-cylindrig 4-taktsmotor, två 

överliggande kamaxlar och fyra ventiler per 
cylinder; torrsumpsmörjning

Cylinderdiameter x slaglängd 82 mm x 75,6 mm

Cylindervolym 798 cm3

Motoreffekt 52 kW (71 hk) vid 7 000 varv/min 
(med effektminskning: 
25 kW (34 hk) vid 5 000 varv/min)

Max vridmoment 75 Nm vid 4 500 varv/min 
(med effektminskning: 
57 Nm vid 3 000 varv/min)

Kompression 12,0 : 1
Motorstyrning Elektronisk insprutning/BMS-K digital 

motorstyrning
Avgasrening Reglerad 3-vägskatalysator, 

emissionsstandard EU-3 

MOTOREFFEKT/BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Max hastighet ca 185 km/h
Förbrukning per 100 km 
vid konstant 90 km/h

3,7 l

Förbrukning per 100 km 
vid konstant 120 km/h

5,2 l

Bensinkvalitet Blyfri bensin, lägst oktantal 91

ELSYSTEM
Generator Växelströmsgenerator 400 W
Batteri 12 V / 14 Ah, underhållsfritt

KRAFTÖVERFÖRING
Koppling Flerskivskoppling i oljebad, mekaniskt 

manövrerad
Växellåda 6-stegad växellåda med snedskurna drev, 

integrerad i motorkåpan
Drivning O-ringkedja med ryckdämpning i bakhjulets 

nav

Isbergsilver metallic Eldröd standard Azurblå metallic

Hos din BMW motorcykelåterförsäljare får du information om det omfattande programmet för dig själv och 
din motorcykel. Du kan också få information på www.bmw-motorrad.se

CHASSI/BROMSAR
Ram Boxram av aluminium, bärande motor
Framhjulsupphängning / fjädring Teleskopgaffel, ø 41 mm
Bakhjulsupphängning / fjädring Dubbelsving av aluminium, centralt fjäder-

ben, reglerat med länkage, fjäderförspän-
ning hydrauliskt och steglöst inställbar med 
ratt, returdämpning inställbar

Fjädringsväg fram / bak 180 mm / 170 mm

Hjulbas 1 575 mm

Försprång 97 mm

Styrvinkel 64°

Fälgar Gjutna aluminiumfälgar

Fälgmått, fram 2,50 x 19"

Fälgmått, bak 3,50 x 17"

Däck, fram 110/80 19 59H 

Däck, bak 140/80 17 69H 

Broms, fram Enskivsbroms, 300 mm diameter, 
 ytande upphängning, 2-kolvsok

Broms, bak Enskivsbroms, diameter 265 mm, 
 ytande upphängd med 1-kolvsok 

ABS BMW Motorrad ABS, avstängningsbar

MÅTT/VIKTER
Sitthöjd 820 mm (låg sadel: 790 mm, 

chassisänkning: 765 mm)
Innerbenskurva 1 820 mm (låg sadel: 1 780 mm, 

chassisänkning: 1 710 mm) 
Obelastad vikt, körklar, full tank1 199 kg

Torrvikt2 171 kg

Tillåten totalvikt 436 kg (med chassisänkning: 349 kg)

Maxlast (med standardutrustning) 237 kg (med chassisänkning: 150 kg)

Tillgänglig tankvolym 16,0 l 

Därav i reserv ca 4,0 l

Längd 2 280 mm

Höjd (exkl speglar) 1 240 mm

Bredd (inkl speglar) 890 mm

Angivna mått bygger på DIN-mätningar

1.  Enligt riktlinjer 93/93/EWG med alla vätskor, 
bränsle till minst 90 % av tillgänglig tankvolym

2.  Obelastad vikt utan drivmedel 
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VARIO TOPBOX
Topbox av plastmaterial med inställbar volym från 
ca 25 – 35 liter.

HANDSKYDD
Effektivt skydd inte bara i terräng, utan även mot 
vind och regn. Handskyddsbygeln kan kombineras 
med olika skydd för olika behov.

CENTRALSTÖD
För säker parkering på löst underlag.

FÄRDDATOR
Alltid uppdaterad: Yttertemperatur, trippmätare, 
kylvätsketemperatur, genomsnittlig förbrukning, 
tanknivå, återstående körsträcka, stoppur. Med 
extrautrustningen RDC visas däcktrycket på 
displayen.

ABS (URKOPPLINGSBAR)
Säkerhet på världens alla vägar: BMW Motorrad ABS 
i urkopplingsbar version, med en vikt på bara 1,5 kg.

VINDRUTA TONAD
Sportigt utseende, reptålig yta samt toning som är 
avstämd till motorcykelns färg.
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         UNSTOPPABLE
UTRUSTNING

som uppfyller alla dina önskemål. På lång touring eller smala 
stadsgator, med UNSTOPPABLE utrustning är du redo för allt. 

För maximal körglädje och din egen personliga stil.

EXTRAUTRUSTNING

RDC
Ökad säkerhet genom däcktrycksindikatorn (RDC), 

som informerar föraren om det aktuella däcktrycket. 
Avvikelser från det normala visas genast på färddatorn.

LÅG SADEL
Den låga sadeln – som  nns utan pristillägg – 

ger optimal sittställning och bästa markkontakt 
för kortvuxna förare.

STÖLDLARM
Ökad säkerhet genom stöldlarmet med 

individuell aktivering och avstängning.

SÄNKNING
Med sänkningen (inkl låg sadel) uppnås 

en optimal kontakt med marken.

EFFEKTMINSKNING
(UTAN PRISTILLÄGG)

Utan extra kostnad kan motorns effekt 
sänkas till 25 kW.

TILLBEHÖR

LITEN OCH STOR PAKETHÅLLARE
Den robusta pakethållaren gör det 

möjligt att ta med sig extra bagage.

INNERVÄSKA FÖR VARIOVÄSKA
Vattentät och robust och 

samtidigt enastående användbar. 

TANKVÄSKA
Vattentät och robust, med kartfodral 
i A4 och sido ckor. Volym ca 14 liter.

SOFTBAG
Vattentät, robust och optimalt anpassad 

för olika behov.

HÖG VINDRUTA,
HÖG VINDRUTA TONAD

Den höga vindrutan förbättrar skyddet mot 
vind och väder och ökar därigenom komforten 

vid längre turer. Finns även tonad.

BMW MOTORRAD NAVIGATOR
Undvik köer – hitta körglädjen. Med GPS-kartor 
för hela Europa.

AKRAPOVIC SPORTLJUDDÄMPARE
Ett kraftfullt ljud ur titan och kol ber och samtidigt 
en viktminskning på ca 2,3 kg.*

VARIOVÄSKA
För säker transport av upp till 67 liters bagage 
(29 liter vänster, 38 liter höger). Varje väska kan 
enkelt varieras i volym med ca 10 liter.

VÄRMEHANDTAG
Håller händerna varma och  ngrarna rörliga även 
vid låga temperaturer. Inställning i två steg med 
temperaturreglering.

MOTORSKYDD
Skyddar effektivt motorn mot stenskott vid lättare 
terrängkörning. Av slagtåligt plastmaterial. 

* Jämfört med standardutrustningens ljuddämpare.
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Den avbildade modellen är utrustad för den tyska marknaden. Den kan ha extrautrustning och tillbehör som inte ingår i standardutförandet. I olika länder kan lagar och bestämmelser medföra avvikelser från här visat och beskrivet utförande. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i teknik och utrustning samt reserverar oss för eventuella tryckfel.
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