MOTOGUZZ'85O LE MANSMETRACEKIT
meervermogen
voorwedstriidrijders
In hot begin van het jaar schreven !Íij enthouslast ovor alê toen nct uitgekom€n Moto Guzzi Le Mans, alie eeraler voor sensatlc op ale show van llÁllaa! haal gezorgd. Met zUn apart€ styling is rle 850 Le MaDs een ultfpsproket
sportleve machÍre die m€t zijn opgeg€ven vermogcn vsr 80 SAE pk bêpralil geen muurbloemje is. Maar het ksn altiJal baraler. Willy van cent
brêngt nu eên racekit op ale msrkt voor ale Le Mans, alie ln comblnrtie met
oen 8€moallllc€erile vensnellingsbak van ileze machine een echto stanitsrrdraoêr moet m8kên.

Bealoeld voor ale woilstrijilrijder
In principe is de kit voor de 850
Le Mans bedoeld voor de houder
van een startbewijs. De prijzen, die
in netto bedragen worden opgegeven, zijn daar ook op afgesternd en
zijn dan ook gunstiger dan een
,,normale" klant zou betalen. Verder zou een standaaralmachine door
de rnontage van een dergelijke kit
in feite afwijken van de uitvoering
zoals die in het ,kenteken staat genoemd, waardoor de fiets niet meer
legaal is,
Waaruit bestaat de kit voor de Le
Mans?. De motor wordt opgepept
door de montage van een speciale
,,snelle" nokkenas, de standaard 36
mm Dell'Orto carburateurs moeten
plaats maken voor 40.mm exemplaren zonqer acceteratrepompen terwijl verder, en daar zit een forse pk
winst in, het geilempte uitlaatsysteem wordt vervangen door
open pijpen, Niet alleen de ilempers, maar ook de voorbochten.
Naast een pakkingset zitten er ook
twee inlaatspruitstukken bij de set
om de montage van de 40 mm carburateurs mogelijk te maken, Bij
dit alles moet nog vermeld worden
dat er geen delen ingeruild hoeven
te worqen,
De set zoals die boven beschreven
staat (overigens een odginele fabriekskit) komt dan op precies 1000
gulden zonder BTW, dus J 1.180,-.lncl.
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Daarnaast kan dan nos de versn€llingsbak worden aan-gepasten
wel op diverse manieren. De versnellingsbakset bestaat o.a. uit an-
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Bechtsboyen:
40 mm Dell'Orto
carburateut6 vervangên
ile standaaltt
36 mm
€xemDlareu. QDd€r: de open megafooncen
Dltpen gevêtr voor wedstrijdsebruik
Íorse pk witrsí Bechterpagilra: De 850 Le
Mars met rrc€klt ls ulterliik nauwerijks
v€rschill€ld
met een stanalaaril exemDlaar.
De brddJ'stt Is eên nlet-orlBlneel tweeDcrsoon6 zailel.

derhalv€ bak, waarmee in de lagere versnellingen kan worden geëxVeel mogelijkhealen met ale v€rsrelli{rgsbak
De kit voor de versnellingsbak rs
gj-edkoop, 1500_gulden
bepaald
exclusiet"niet
BTw. maar seeft wel
meerdere combinaties. Bij onze
testmachine, eigenalom vdn Adri
Pelt uit Rotterdam. was de volEende combinatie gebririkt: de primáire
overbrenging werd 16/22, was standaard 17/21, maar kan ook nog
77/22 wotdenl Verder hebben dè
tandwielparen in de versnellings-

volgorde 4-3-2-1-5 (zo is de volgorde in de bak) de volgende verhoudingen gekregen: 24/20 - 22/22 19/24 16/25 - 26119. Andere
tandwielparen geven voo! de eerste
en tweede versnelling nog de mogelijkheden 17/26 en 20/24- NoE ziitr
de mogelijkheden niet helemaal gebruikt want ook aan de cardan kon
natuurlijk worden gesleutelal,standaard was die overbrenging ?/33,
maar met de gemonteeraleclose-bak
betekende dat een topsnelheid van
slechts 180 kilometer per uur. Met
de 9/37 cardan van de Hydro Convert werd dat probleem opgelost en
kwam de top op ruim 210 km/uur.
Naar wèns kan dus de overbrenging op verschillende punten aan
het circuit worden aangepast, hoewel dat natuurlijk niet zo simpel
gaat als bij een fiets met kettingoverbrenging. Daar tegenover staat
weer dat ook de furtene verhoudrngen kunnen n'orden gewijzigd, iets
wat bij veel standaardmodellen niet
mogelijk is.
Veel vermogen, hoge Pe
Met de machine van Pelt gingen
wij naar de rollenbank van de TH
in Delft. Jammer genoeg beschikken wij niet over een verÍnogenskromme van een 850 Le Mans in
volledige stanalaarduitvoering,zodat
we voor de eerste meting uitgingen
van de Le Mans mét racekit. maar
zonder open uitlaten. Met de, overigens stille, standaardpijpen gaf Le
Mans een maximum vermogen van
72.5 DIN pk bij ?000 tpm. Daarbij
leverde de 850 een maximum koDpel van ?.8 Kgm bij 5000tpm.
Met het open uitlaatsysteem
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TECENISCEE GEGEVENS:
graden
Motor: 90
oiertakt tuin met stoterstangen
Ercspeciale noklNenas- boring r slog 83 e 78 - cilinderinhoud,844cc cotnpressieoerhoud.ing10.2: 1 - ma.eirtuum
(4)gegeDenDerÍLogen 80 SÁE pk bij 7300 tprn - Luee
DeLL'Orto 40 lnnr csrb tateurc - accu/bobine ontsteking - elektÍische 0.6 pk startmotor.
Transrnissie: prinlair door tanfutielen, oaerbrengíngsDerhouding 16/22 (stand,aard.77/21) gemonteerd"bU d,e
nwtangen (bestaat ook nog de mogeltkheàd,om naar 17/22
te goon) -.tussenas -1net ouerbrengingsDerhouding-.1.235
: 1 - pijf persnellingen, ooerbrengingsveÍhoudíngen
1.562 - 1.263 - 1.000 - 0.833 - 0.730 (stand.aard,2.000 1-388- 1,047 - 0.869 - 0.750) - ca1'd,ani.sche
koppeling en
haakse tenduielooerbrenging, oDeÍb,rengi,ngsoerhoud,ing
4.111 : 1 naar achterbiel (stand,aard,4-714 : 1) = 9/37
(stand"o.ard.7/33).
Rijuielged,eelte: d,ubbel wíegJrame (der.ontabel, 3.50 H78 Doorband - 4.10V18 achtetband. (omtrek 208
centímeter) - d,ubbeleQ. 300 mm schijfrem ooor - enlNeleQ 242 mm schijtrem achter - lengte 2790 mm, wielbasiÁ 1470rnÍL - tankínhoud 22.5 liter - d,rooggewicht 198 kilo.
Fabrikant: Seirran Moto Guzzí S.p.A., Mand,ello d,eL
Larào,Italië.
_ lnport: Willy uan Gent B.V,, GeraÍd Scholtenstraat ?5,
Rotterd,am.
Prvzeív: (Zíe teLst uooÍ speciale aoorwaardeh,)
I 1000,- (eecl. BTW) aoor het rnotorged,eelte í 1500,- (eacl. BTW) aooÍ Dersnellingsbakgedeelteprus stand,aard,Moto Guzzi 850Le Mans i 71.999.- (i,ncl.
BTW).
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sprong het vermogen over de hele
linie omhoog. Het maximum vermogen steeg van de 72.5 pk/53 kW
naar 7?,5 pk/5? kW bij ?000 tpm.
Goed was het dat al bij de laagste
toerentallen een vermogenswinst
van zo'n vijf pk aanwezig was, terwijl bij 5500tpm een bijzonder goede Pe waarde van 13,4 werd berekend, De opgepepte uitvoering liet
zich ook makkelijker afwurgen
dan de gedempte uitvoering, die het
bij 4000 tpm wel voor gezien hield.
Met megafoons kon de Le Mans tot
2?00 toeren geremal worden. Het
koppel van de 850 met open pijpen
haalde een maximum waarde van
maar liefst 9.2 Kgm bij 5500 ipm.
wat behoorlijk meer is dan alat van
de gedempte machine,
Niet op straat
Het is beslist af te raden om de
racekit op een moto! te monteren
die voor normaal gebruik bedoeld
is. Niet omdat we eraan twijfelen of
de extra pk's wel nodig zijn, een
motortiets heeft (zeker volgens de
rijder) bijna nooit te véél vermogen, maar om het geluidsniveau
van de machine. Met de open pijpen komt er een authentiek viertakt racegebrul uit de volkomen
ongedempte megafoons, dat wij
weliswaar zeer fraai, maar ook zeer
a-sociaal vinden!
Wel kan natuurlijk de kit gebruikt worden in combinatie met
de stil.le pijpen, waarbij dan nog
genoeg vermogên over blijft. Even
hebben we gereden met de Le Mans
in volledige race trim, waarbij we
in het begin nogal wat problemen
hadden met simpelweg wegrijden.

Door de hoge eersteversnelling,die
tot bijna 100 kilometer gaat, is de
hulp van de koppeling bij de eerste
meters onontbeerlijk. Dat maakt de
machine ook onmogelijk in het dagelijkse verkeer, omdat dan binnen
korte tijd de koppeling versleten
zal zijn. Op het circuit geldt dat
nauwelijke als een bezwaar en eerder als voordêel, omdat met de
hoge een-i.Ir korte bochten gewerkt
Kan woroen.
Eenmaal rollend accelereert de
850 Le Mans met race kit als een
trein. Het blijft sleuren! Door de
dicht bij elkaar liggende versnellingen kan er driftig geschakeld worden, zonder dat het toerental ver

terugvalt. De grote 40 mm carburateurs pikten goed op en gaven ook
bij - _stadsverkeerssnelheden geen
proDlemen.
' Samengêvat hebben eigenaren
van Guzzi 850 Le Mans met deze
kit de mogelijkheid om hun machine op een wij eenvoudige manier
klaar te krijgen voor.de inzet-op
clrcutls, waarolj een ecnte vermogenswinst gegarandeerd is. Door de
uitge reide set voor de versnellingsbak kan dan ook nog de overbrengingsverhouding voor verschillende omstandigheden aangepast
worden, wat vooral voor wedstrijdgebruik natuurlijk een groot pluspunt is.
DERK. J. EVE-RS
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