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 Так от, головний жарт, який придумала фірма БМВ , полягає в тому, що в новий F650GS
встановили такий же двигун, як і в F800GS. Тому  відмінність F650GS від F800GS:  у
F800GS спицовані, а не литі колеса і інше, значніше, кермо. А в іншому вони однакові.

Перше враження - знову ці неправильні покажчики поворотів, розділені на три кнопки, та
ще і з різних сторін керма. БМВ визнала збитковість такої конструкції тільки в 2009 році,
а оскільки це модель 2008 року, то довелося терпіти цю незручність. Хоча при спокійній
їзді таке розташування кнопок можна терпіти, оскільки не потрібно чітко дозувати газ і
можна тягнутися великим пальцем до кнопок включення правого повороту і кнопки
виключення. Двигун у мотоцикла спокійний, газ дуже легко дозується і відкручування
ручки газу дуже прогнозоване. При скиданні і збільшенніі газу немає ніяких ривків,
мотоцикл плавно гальмує двигуном і так само плавно починає розганятися.      

Щоб оцінити двигун F800, досить проїхатися на якому-небудь мотоциклі БМВ з
аналогічним двигуном. Таких вистачає - F800ST, F800R, новий F650GS і так далі.
Двигуни однакові, хоча в різних моделях їх максимальна потужність може відрізнятися
на декілька кінських сил. У принципі, мотоцикли з такими двигунами можна сміливо
рекомендувати новачкам, тому що вони зовсім не вимагають акуратного поводження з
ручкою газу. З іншого боку, потужності цілком вистачає для динамічної їзди, звичайно
якщо не змагатися із спортивними шестисотками на прямих.

BMW F800GS дуже непоганий в управлінні, хоча людям з низьким ростомм він буде дуже
високим по сідлу - 880 мм замість "стандартних" 810-820, що може внести масу нових
відчуттів при невпевненому управлінні таким мотоциклом на низьких швидкостях, якщо
немає можливості дотягнутися ногами до асфальту. У іншому все 
відмінно - інформативні гальма з системою ABS, легкість управління і підвіска, яка
достатньо жорстка для їзди по рівному асфальту, але також і достатньо м'яка для
помірного бездоріжжя і нерівного асфальту.До речі, до системи ABS немає ніяких
претензій - якщо гальмувати так, щоб вона працювала, то спостерігається рівномірне
уповільнення, а не серія гальмувань, що чергуються паузами, коли гальма не працюють.
Тому навіть 
екстрені гальмування в паніці виглядають на цьому мотоциклі із сторони правильно -
мотоцикл клюнув на переднє колесо і зупиняється на межі блокування переднього
колеса. Загалом, роботи скоро замінять тренованих людей.

Ну і на завершення приведу відмінності F800GS від F650GS, тому що їх дійсно багато, але
щоб їх відмітити, коли два мотоцикли стоять поряд, потрібно як мінімум про них знати і
хотіти ці відмінності знайти.
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Двигун
 Двоциліндровий четиритактний з водяним охолоджуванням з об'ємом 798
Макс. потужність
 71 л.с. при 7000 об/хв
 85 л.с. при 7500 об/хв
Макс. момент
 75 Нм при 4500 об/хвн
 83 Нм при 5750 об/хв
Макс. швидкість
 близько 185 км/г
 близько 200 км/г
Паливо
 Бензин А-91 і вище
 Бензин А-95 і вище (А-91 при спеціальній прошивці ECU, при цьому макс. потужність 83
к.с.)
Вилка
 Телескопічна 41 мм
 Телескопічний перевертиш 45 мм
Хід підвіски
 180 мм / 170 мм
 230 мм / 215 мм
Колеса
 Алюмінієве литво
 Спицовані
Колісні диски
 2,50 x 19" / 3,50 x 17"
 2,15 x 21" / 4,25 x 17"
Покришки
 110/80 - 19 59H / 140/80 - 17 69H
 90/90 - 21 54V / 150/70 - 17 69V
Переднє гальмо
 однодискове
 дводискове
Висота сідла
 820 мм
 880 мм
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