
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
BMW F 850 GS ADVENTURE  /  BMW F 750 GS  /  BMW F 850 GS 

BMW Motorrad  חוויית
הרכיבה המושלמת



BMW F 750 GSBMW F 850 GSBMW F 850 GS ADVדגם 

מרכב
2,300 / 939 / 2,305875 / 992 / 2,225860 / 992 / 815מ״מ / מ״מ / מ״מאורך האופנוע / רוחב / גובה מושב

1,8301,9101,950מ״מאורך רגל פנימית ללא עומס
1,5591,5931,593מ״מבסיס גלגלים

151523ליטרנפח מיכל דלק
224229244ק״גמשקל עצמי רטוב
440445445ק״ג משקל כולל מותר

מנוע
סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים 

בנזין / 2 בשורה / 4 בנזין / 2 בשורה / 4 בנזין / 2 בשורה / 4 לצילינדר
853853853סמ״קנפח מנוע

84 / 8477 / 8477 / 77מ״מ / מ״מקדח / מהלך
8,000 / 8,00089 / 7,50090 / 77סל״ד / כ״סהספק המנוע / בסל״ד
6,250 / 6,25086 / 6,00086 / 83סל״ד / ניוטון מטרמומנט מירבי / בסל״ד

12.7:1 12.7:1 12.7:1יחס דחיסה
EU4EU4EU4תקן זיהום אוויר
 95 אוקטן נטול עופרת 95 אוקטן נטול עופרת 95 אוקטן נטול עופרתסוג דלק מומלץ

תיבת הילוכים
666מספר הילוכים

רטוב רב דיסקי מנגנון סוג מצמד
נגד נעילה

רטוב רב דיסקי מנגנון 
נגד נעילה

רטוב רב דיסקי מנגנון 
נגד נעילה

שרשרתשרשרתשרשרתהינע סופי

ביצועים
197מעל 190200קמ״שמהירות מירבית

4.14.14.1ליטרים / 100 ק״מצריכת דלק משולבת

בטיחות ודינמיקת רכיבה
טלסקופי הפוךטלסקופי הפוךטלסקופימתלה קדמי

בולם יחיד זרוע אלומיניוםבולם יחיד זרוע אלומיניוםבולם יחיד זרוע אלומיניוםמתלה אחורי 
230 / 219215 / 177204 / 151מ''ממהלך מתלים קדמי / אחורי

דיסק כפול / 305דיסק כפול / 305דיסק כפול / 305מ''מבלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 265דיסק יחיד / 265דיסק יחיד / 265מ''מבלמים אחוריים / קוטר

ABS Pro כולל כפתור מערכת נגד נעילת גלגלים
ביטול לרכיבת שטח

ABS Pro כולל כפתור 
ביטול לרכיבת שטח

ABS Pro כולל כפתור 
ביטול לרכיבת שטח

DTC כולל כפתור ביטול מערכת נגד החלקה
לרכיבת שטח

 DTC כולל כפתור ביטול 
לרכיבת שטח

 DTC כולל כפתור ביטול 
לרכיבת שטח

R19 90 / 90 / R2190 / 90 / R21 / 80 / 110צמיג קדמי
R17150 / 70 / R17150 / 70 / R17 / 80 / 150צמיג אחורי

מערכת החשמל
10V / 12 Ah10V / 12 Ah10V / 12 Ahאמפר-שעה / וולטקיבול המצבר 

W416 W416 W 416וואטאלטרנטור



BMW F 750 GS
Light White

BMW F 750 GS
Austin Yellow Metallic

BMW F 750 GS Exclusive
Pollux Metallic Matt

BMW F 750 GSBMW F 850 GSBMW F 850 GS ADVדגם

שלדה ומתלים
ˆˆחישוקי חישורים מוצלבים 

ˆחישוקי אלומיניום יצוק 
DTC בקרת יציבות דינמיתˆˆˆ

ABS Pro מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניותˆˆˆ
ˆˆˆמתלה אחורי - עומס קפיץ ניתן לכוונון

ˆˆˆמתלה אחורי - שיכוך החזרה ניתן לכיוונון
 ˆמתלה קדמי טלסקופי

ˆˆמתלה קדמי טלסקופי הפוך
ˆˆˆמשכך היגוי

טכנולוגיה
ˆˆˆתאורת בלם דינמית

ˆˆˆאימובילייזר
ˆˆˆלוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות

ˆידיות כידון מתחממות
Comfort turn indicator כיבוי מאותתים אוטומטיˆˆˆ

LED מאותתיˆˆ
LED תאורה אחוריתˆˆˆ

LED תאורת יוםˆˆ
LED תאורה ראשיתˆˆˆ

LED פנסי ערפלˆ
 Pro מצבי רכיבהˆˆˆ

ˆˆˆגלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט
Keyless Ride הנעה ללא מפתחˆˆˆ

12V שקע טעינהˆˆˆ
ˆˆˆמחשב דרך



BMW F 850 GS ADVENTURE
Exclusive חבילת צביעה

BMW F 850 GS ADVENTURE
 Rallye חבילת צביעה

BMW F 850 GS ADVENTURE
Ice Gray

BMW F 750 GSBMW F 850 GSBMW F 850 GS ADVדגם

אבזור
ˆˆˆמפתח אחד לכל המנעולים

ˆרגלית הילוכים מתכווננת
ˆרגלית בלם מתכווננת

ˆˆˆידית בלם מתכווננת
ˆˆˆידית מצמד מתכווננת

ˆExclusive בלבדמנשאי מזוודות צד
ˆˆˆחיישני לחץ אוויר

ˆRallye בלבדמגיני מנוע
ˆˆמעמד מרכזי

ˆˆˆסבל
Exclusive בלבדמושב קומפורט

ˆˆמגן גחון
ˆˆˆמושב כפול 

Rallye בלבדמשקף ספורט Rallye
ˆמשקף מתכוונן ידנית

ˆמיכל דלק אדוונצ'ר
ˆמגיני ידיים

ˆרגליות אנדורו רחבות

רמות גימור בתוספת תשלום
רמת גימור Rallye הכוללת: 

 Rallye חבילת צביעה
חישוקים מוזהבים 

מגיני ידיים 
מגיני מנוע וגחון )בדגמי 850 בלבד(

ˆˆ

רמת גימור Exclusive הכוללת: 
 Exclusive חבילת צביעה

חישוקים מוזהבים )בדגם GS ADV 850 בלבד(
סט 3 מזוודות )בדגמי 850 בלבד(

ˆˆˆ





BMW F 850 GS Exclusive
Pollux Metallic Matt

BMW F 850 GS Rally
Light White

BMW F 850 GS
Racing Red
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דרגת זיהום אויר לאופנוע*דגם
 F 750 GS1
 F 850 GS1

 F 850 GS Adventure1
זיהום מזערי7654321זיהום מירבי

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009.

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם 
 BMW לישראל. חברת  בפועל  המיובאות  האופנועים  בהכרח את  תואמים 
AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט 
הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה 
מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות 
המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת האופנוע 
וממאפייני הרכיבה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב
רחוב המסגר 16

תל אביב 6777667
טל: 03-6899090

פקס: 03-6875966

ניר ד״ר סייקל
רחוב ההסתדרות 206

חיפה 32960
טל: 04-8401402

פקס: 04-8490319

LIKE US ONמידע נוסף באתר www.bmw.co.il  ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 269*
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חוויית  
הרכיבה המושלמת


