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csak én bakiztam, viszont amikor 
ötödször követtem el ugyanezt egy 
órán belül, rá kellett jönnöm, hogy 
ez nem a saját hibám, hanem más-
sal van a baj. Nem tudom, hogy a 
gyártó kipróbálta-e ezt a kapcso-
lót, de minden irányváltásnál le 
kellett néznem, és úgy indexel-
nem, hogy ne riogassam a körülöt-
tem lévőket.

Elso „kAnyAr”
A motor egyhengeres létére nem 
csendesen, de nagyon kiegyensú-
lyozottan működik, klasszikus re-
zonanciának nyoma sincs, pilóta-
barát és kellemesen motorozha-
tó gép. a viszonylag kis tömeg-
nek köszönhetően könnyedén le-

het terelgetni a kis BMW-t, és hála 
az alacsonyra helyezett tömegkö-
zéppontnak, ezt a mérsékelt súlyt 
is sokkal kevesebbnek éreztem 
a valósnál. A lábtartó-kormány-
ülés távolságok számomra ideá-
lisak, hosszabb motorozás során 

sem volt fárasztó a nyeregben 
ücsörögni. Egy rövid autó-

pályás szakasz után azon-
nal lehetett érezni, hogy 
a gyárilag felcsavarozott 
kis szélterelő inkább 
csak jelzésértékű, mi-
vel a sisakomat már 
egyáltalán nem védte 
a menetszéltől. Bár 
hozzáteszem, hogy a 
krossz-sisak ezúttal 
rossz választás volt a 
részemről, mivel 100-

as tempónál már kis-
sé előrebiccentett fejjel 

kellett motoroznom, hogy 
ne veszítsem el a  sildet a 

sisakról. A megoldás termé-
szetesen egy integrál sisak, va-

lamint az extralistáról rendelhe-

tő magasabb plexi. Igazán ottho-
nosan érezheti magát a motoros 
ezen a gépen, már az első kanyar-
nál nagy magabiztosságot, jó visz-
szajelzést ad a motor, azt éreztem, 
hogy világéletemben ilyen kétkere-
kűm volt.
A teszt egy endurópályán folyta-
tódott, ahol kellemesen csalód-
tam a GS-ben. A teljesen aszfalt-
ra való gumiabroncsokkal is re-
mekül lehetett haladni a géppel, és 
az eleinte mérsékelt tempó a vége 
felé átment a „bátor” kategóriába. 
Nyilván nem összehasonlítható a 
kezelhetőség egy sportenduróval, 
viszont az elhízott, sokhenge-
res nagyenduróknál lényegesebb 

könnyebben dirigálható. A sok 
kritikát kapott első szimpla tár-
csa is eredményesen lassítja a 
gépet, szerintem elegendő in-
tenzitással működik. Hát igen, 
manapság lassan egy kis ro-
bogóra is dupla tárcsát sze-
relnek előre, kicsit elkényez-
tetettek lettünk ezen a téren. 

A BMW-hez hűen mindkét féket 
ABS-szel kiegészítve szerelik, ami 
teljes mértékben kikapcsolható a 
bal oldalon lévő gombbal. Ez na-
gyon hasznos, csak ne felejtsük el 
azonnal benyomni, ha laza talajra 
merészkedünk.

EroforráspróbA
A 650 ccm-es motor 48 lóereje ele-
gendő ahhoz, hogy kezdő túramo-
tornak ideális választás legyen a 
legkisebb GS. 100 km/óra környé-
kén rátekerve a gázt is erőteljesen 
megindul alattunk, és a gyár sze-

rint meg sem áll egészen 170 km/
órás sebességig. a dupla gyújtó-
gyertyának és az új fejlesztésű in-
jektornak köszönhetően egyenle-
tes a teljesítményleadás és rend-
kívül mérsékelt a fogyasztás is. 
A 130 km-es tesztút végén 6 li-
ter körüli benzint tudtam beletan-
kolni az ülés alatti tartályba. Az 
üzemanyagtank „normális” he-
lyén egyébként a levegőszűrő ka-
pott helyet. Előnyös ez az elhelye-
zés, mert a motor gázlómagassá-
ga 20 cm-rel jobb lett, viszont ne-
kem megszokhatatlan az a szívó-
zaj, amit pont magam elől, egyene-
sen a sisakban hallok.

Tükröm-Tükröm
A külsőt tekintve nekem tetszik a 
BMW aszimmetrikus arca. Ami-
kor elkezdték ezt a vonalat, nagyon 
idegen volt, viszont ma már any-
nyira megszokottá vált, hogy el-
maradhatatlan elem egy új modell 
tervezésekor. Szépek a motor vo-
nalai, BMW-hez képest már-már 

agresszívnak is mondanám. Ha az 
elejétől a végig megnézem, tény-
leg jól sikerült a tervezés, ámbár jó 
lenne, ha a kipufogó mindkét vége 
arra szolgálna, amire való: kipufo-
gásra. Az egyiket, nyilván mérnö-
ki utasításra, zárt kipufogódobként 
használja a motor, és csak az egyik 

csövön távozik az elégetett benzin 
és levegő keveréke.
a motor műszerezettsége kielé-
gítő, bár a 800 GS-ből átmenthet-
ték volna a benzinszintmérőt, de 
talán ez az egyetlen hiányosság a 
fedélzeten. A bajorok legkisebb GS 

modellje jó elővárosi és rövidebb 
túrák közlekedési eszköze lehet 
azoknak, akik kedvelik a német, 
precíz összeszerelést és a hibátlan 
működést, egy nagyobb szélterelő 
beszerzésével pedig gond nélkül 
vághatnak neki akár több országot 
átszelő kalandnak is.

Alapmodell mivoltát az jelle-
mezheti a legjobban, hogy 

egy 650-es, egyhengeres motor-
blokk található a gépben. Ez, el-
lentétben a korábbi osztrák Rotax 
gyártmánnyal, most már saját 
fejlesztésű erőforrás. A gép átvé-
telekor kicsit megijedtem a hideg-
indításnál, ugyanis amíg nem ju-

tott el az olaj minden mozgó-ko-
pó alkatrészhez (egy-két másod-
perc), addig csörgött-zörgött a 
nagy egyhengeres. Amikor ez a 
hang megszűnt, már sokkal kelle-
mesebb hangon morgott az egyéb-
ként még így is elég nyers hangtó-
nusú szerkezet. Rövid ismerkedés 
után örömmel tapasztaltam, hogy 
a BMW megtérni látszik, és az in-
dexkapcsoló a hagyományos el-
vet követve, a bal hüvelykujjal irá-

nyítható. Az első kereszteződés-
nél viszont már alább-

hagyott a lelke-
s e d é s e m , 

ugyanis in-
dexelés he-

lyett rádudáltam az előttem haladó 
autósra. Először azt hittem, hogy 

a BMW EGyhEnGERES, töBBcélú 
BElépőModElljét, a Szoká-
SoS, kiváló öSSzESzEREléSi 
MinőSéGGEl, illEtvE pRé-
MiuM alkatRéSzEkBől épí-
tEtt MotoRkERékpáRját, 
az F 650 GS-t tESztEltük...
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Műszaki adatok BMW G650 Gs
Motor

Motor
Egyhengeres DOHC , 

folyadékhűtéses, négyütemű 
4 szelep

Hengerűrtartalom 652 cm3

Furat x löket 100 x 83 mm

Max. teljesítmény  48 LE (35 kW) 5500 ford/
percnél

Forgatónyomaték 60 Nm 5000 ford/percnél

Keverékképzés
Többpontos szekvenciális 
elektronikus üzemanyag-

befecskendezés
Váltó 5 fokozatú
 Indítás Önindító
 Váz, felfüGGesztés, Méretek:
Váz típusa Acélcső váz
Első futómű Sachs 170 mm-es rugóút

Hátsó futómű
Sachs monoshock központi 

lengéscsillapító, 165 mm 
rugóút

Első fék
Brembo szimpla 300 mm-es 
tárcsa, kétdugattyús  úszó 

féknyereg

Hátsó fék
Brembo szimpla 240 mm-es 
tárcsa, egydugattyús úszó 

féknyereg

Kerekek elöl/hátul Öntött alumíniumötvözet 10 
küllős, 19x2,5”, 17x3,5”

Gumik elöl/hátul 110/80–19 140/80–17
Tengelytáv 1477 mm
Ülésmagasság 780 mm
Menetkész súly 192 kg
Tanktérfogat 14 l

Könnyedén állítható a 
hátsó futómű, a blokk 

hangja kissé nyers

Nem is olyan rossz ez 
a fék. Az ABS teljesen 

kikapcsolható. 

Meglepően jó 
volt terepen

Hiányzott az 
üzemanyagszint 
jelző. Bal oldalon 
a markolatfűtés 
kapcsolója

Az egyetlen tá-
roló rekeszben 
a riasztó sziréná-
ja szinte minden 
helyet elfoglal
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