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Rii indruk MOTOGUZZISSOLE MANS
In werkelijkheid is de machine
nog een stuk aantrekkelijker dan
op de foto's. De combinatie van het
matglimmende lichtmetaat van blok
en wielen, ale satijnÍinish van het
zwarte frame, de matzwarte uitlaten en het heldere rood van tank.
zijdeksels,spatbordenen koplampomhulling, doet het gewoon. De
rue.uwe.vormgeving van de gTote
u|I,taatoempers
ts onzeslnzienszêer
geslaagd.Over het zitje hebbe! we
ons standpunt nog niet bepaald.
De 580 Le Mans is eèn loEisch
vervolg op de ontwikkelingen die
geslart zijn met de V7 Sport. en
doorgevoerd zijn bij de toetmodellen 850T 1, 2 en 3. Hoewel er na de
introduktie van de V? Sport wel
enkele wijzigingen aangebràcht zijn
is het complete rijwielgedeelte van
de genoemde motoren noA steeds
gelijk aan dat van de eelste V?
Sport. Het onderframe is iets aangepast omdat er van rechtse naar
lihkse schakelingis overgegaan,de
onderpoten van de voorvork zrrn
geschikt gemaakt voor de oDname
van de dubbele schjjfrem e; hebben een wat ruÍmere passingin de
drameter waardoor de vork de
sticÏ-slip verschijnselen grotendeels
kwijt raakte, en de Koni achterveerelementen zun al iaren geleden
vervangen door Ceriani's, vrii 10gisch voor een Italiaanse machine.
De nogal forse cardan heeft verleden jaar plaats gemaakt voor een
wat vriendelijker ogend kleiner en
lichter exemplaar, en de komende
modell_en-reeks
is uitgerust met gegoten lichtmetalen wielen mel een
geheel apalt uiterlijk.
De. Brembo schijfremmen zijn
royaal van gaatjes voorzien, een
Voorzienrng om de lemmen minde_r
vochtgevoelig te maken. Ook deze
sportmachine heeft het Guzzi remsysteem waarbij de voetrem zowel
de enkele schijf in het achterwiêl
als een van deichijven ilËfiój
wiel bekrachtigt. De andere schiif
voor wordt door het remhendel op
het stuur bediend. De in hoogte
verstelbare clipons van de V7 Spórt
zijn vervallen. De nieuwe stuurhelften zijn niet meer verstelbaar
omdat de ruimte om de vorkDoten
opgevuld wordt door de lampháken.
Gebleven is de forse 22,b liièr tank
die in combinatie met het te verwachten gunstige gebruik van deze
grote-p_ottenmotor(verwachting geDaseerctop vroegere roadtests en
rijdersrapporten) een behoorliike
aktieradius mogelijk moet makeri.
__De Le Mans wedstrijdervar.ing
(Endurance
races) steekt natuurlijË
in de motor. De cilinderinhoud van
844 cc is verkregen door een boring
en slag van 83 x 78 mm. Aangenumen mag worden dat de maéhine
de nokkenag van de Sport heeft (of
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eerder dan verwacht kwam het telefoontje van Moto Guzzi imporVeel
t teur Wil van Gent ,,of we belangstelling haalden om een
Droefrit te
maken met de nleuwe 850 Le MaDs". Nou, dat was niet tegen áovemansoren geregal. We hadalen al zitten watertanrten bij de fotó's die collega
D-erk Evers van ale show in Milaan meegebracht hai[ maar haililen er zekér
ni€t op gerekenal dat een van aleze sup€rsportmachines al voor de. EAI in
ons lanal zou komen. Maar hoewel ale nieuwe machine ile eerste maanalen
nog niet- in serie-produktie gaat hail Wit v. cent toch al op een van ale
exemplaren beslag kunnen leggen, en ilie machinó stond, brute
_voor--serie
kracht uitstralend, op ons te wachten.

een andere sportieve nokkenas; er
bestaan er meer). Twee knotsen
van gasfabrieken verzorgen de carburatie: het zijn d 36 mm DeU'O!to's met acceleratiepomp, startsproeiers en bovenop een ingesloten
hendelmechanisme voor de bediening. De carburateurs hebben aanzuigkelken
met
stenenvangers,
maar geen luchtfilters. De machine
is maar liefst 10,2:1 secomDrimeerd; we zullen er dus máar sulper
in stoken. Als vermoÁen
-80 wordt rn
het instructieboekje
SAE bij
?300tpm opgegeveir.
Sinds enige tijd heeft de motor
ook een verwisselbaar ouefilter (de
vroegere V? modellen hadden dat
niet), maar omdat dit filter binnen
de carterpan gemonteerd is, moet

deze voor de verwisseling verwijderd worden; elke 15.000kilometer
een ietwat omslachtig karwei.
ALS OP RAILS
De zithouding op ile 850 Le Mans
is uiterst sportief, bijna zoals op
een pure wegrace-machine.De kleine verschillen die er zijn (het stuur
net ietsje hoger, de voetrusten iets
dieper t.o.v. het zadel en iets minder ver naar achteren) brengen het
comfort dat nodig is voor een 1ange-afstandrace, of voor hele lange,
supersnelle ritten op autowegen.
Zoals de zithouding suggereert,zo
is deze Guzzi ook. De machine
stuurt uiterst gemakkelijk, absoluut
neutraal en volkomen stabiel. Zelfs
het rommelige stadswerk, in korte

ridrukwekkend zlr! dc O 36 mm
8asfaDde}êrl mêt tuceleratleDomp
etr
ltlsetrallS
tulrnelrrechaDkme
voor ilê Dêillêtr|lt.
LLDktl de ttlotof hêêÍt tw€e baleDlplipe!,
oeD voor het blolr, ê|r
een tr het ttri3€rBtlrA tursên dc
!'oorbochten, n€t voor ile alempers,

bochten met een slecht of glsd wegdek, valt goed te doen met deze
voor zijn cilinderinhoud betÍekkelijk lichte (198 kg droog) sportmotor. Maar echt in z'n element komt
de machine pas als de horizon ver-

der weg ligt en de straal van de
bochten groter wordt. Hup, gas er
op en voor je het vseet kruis je
moeiteloos 180 km/u. Het lijkt arsof
je niet hoeft te sturen. Bochten in
snelwegen hoef je maar te ,,beden-

VOORNAAMSTE TECIINÍSCHE GEGEVENS:
Motor: 90 gràden viertakt twln met atoteÉtángen, borirg x slaA 8:] x 78, cÍlÍxderlnhoud 844 cc, compresslêverhoudtng
10,2 : 1, maxlmum vermogen 80 SAE
pk b[ ?.300 tpm. De 'Orto carburatelrs O 36 m.'^. Êcclr boblne ontstêklng, elekpk
trische síeÍmotor 0,6
TransErissie: droge plaatkopp€ling (2 platen), tussenes met overbrenglng 1,235
: I, vUI ve$neru gen 2,0 - 1,388- r,&? - 0,869 - 0,7í) : I, cerdanlsche koppellng
en haakse tardwieloverbrcngtng 4,714 : 1 naer schterwlel.
tiuwielgeate€lle: atubb€l wiegflsme (atemotrrab€l), S.foH la lnch voorbend, 4.10v
(ook mogeUJk 100/90 I{ 18 voor ê4 4.0OH 18 oÍ 110/908 18
18 inch aclrtelband
achter). Dubbele schtJfrem O 300 mm voor, enkele schllfrcm O 242 mm achter.
Lengte 2.190 mm, wielbasls 1.4?0mm, tanllnhoud 22,5 llter, gewlaht 198 kg.
FabrlkaÀt: Seimm Moto cu?zi S.p,A,, Menalêllo del Larlo, IteltëImport: Willy v. Gent 8.V., Gelafd Scholtenstraat ?3, Rottêrdam.

ken", en de machine doet automatisch de rest. Het lijki wel alsof ie
z'n eigen lijn kiest, en dat is de
ideale. De stabiliteit is onovertroffen; hobbeltjes, glooiingen en richels worden nagenoegonmerkbaar
senomen. Elke snelle bocht is een
íeest: klaverblaadjes met de lang
doorlopende bochten oefenen een
maEne-tische aantrekkingskracht
uit: ,,2a1ik gewoon doorrijden, of
even alle vier de lussen pakkenl"
De machine was met Metzeler
banden uitgerust; voor een 3.50 H
18 Rille 10, en achter een 4. 10V18
Block C7 nacing Profil. Deze banden vielen eigenlijk helemaal niet
op, so wie so een goed teken, maar
dè uitzonderlijke spoor- en stabilisatie-eigenschappenzijn mede aan
deze banden te dankenAls topsnelheid wordt 210 km/u
opgegeven. Met de gloedrieuv/e
machine hebben we dat niet gereden, maar met minder dan haff gas
vloog de teller zo maar naar de 180!
En dat is dan nog maar inrijdenl
De twee grote potten maken van
de motor een grote rampestamper,
ietwat Íauw in het lage toerengebied, met het schudden tengevolge
van de dwarse plaatsing. Boven de
4000 tpm (ongeveer) verdwijnt dat
rauwe; het effect van de afzonderlijte klappen is niet meer voelbaar,
en de krachtbron wordt smeuïg.
Trillen doet de motor dan helemaal
niet meer. Bij laag toerental eigenlijk ook niet; wat je dan voelt is te
laag van frequentie om onder trillèn te kunnen rangschikken.
De bak schakelt heel behoorlijk,
maar niet geruisloos in de laagste
versnellingen als er geen korte
schakelpauzes ingelast worden.
Dubbel klutsen is niet per se nodig,
maar wel aan te beveien.
Aan het remsysteem moet jê
wennen, Normaal gesproken is het
de bedoeling alleen de voetrem te
gebruiken. Door de rernlrachtverdeling van ?0 pct. voor en 30 pct.
achter kan met de voet vrijwel optimaal geremd worden, maar omdat
je gewend bent om goed gebruik te
maken van de voorrem geef ie daar
al gauw te vee1. De remmen leken
wat minder agressief dan de massieve Brembo's op de huidige modellen die een geweldige capaciteit
hebben, maar inlopen kan hierbij
nog een rol spelen. Alleen met de
voet hard remmen heeft het merkwaardige effect dat de machine
voor èn achter gelijktijdig in de
vering duikt.
Voorlopig is de Moto Guzzi 850 Le
Mans nog niet leverbaar. Mocht u
tot de selecte groep liefhebbers ervan behoren, dan hebt u nog enkele
maanden de tijd om te sparen; de
prijs ligt nog niet vast, maar die zal
niet gering zijn, vermoedelijk in de
buurt van de 13.000gulden. ZelJs al
was de machine door z'n bouw niet
exclusief, door deze prijs zal hij het
zeker bliiven!
GUUS VAN DE BEEK
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