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1979 zal over enkeleiaÍen mogeliik
bekekenworden als het iaar van de
,,allround" motorfietsen.
De ene na de anderezwarefiets met
zoweltoer - als sportmogeliikheden
verschiintop de markt.Zelfsde CBX,
die dooÍ het leyengaatonderde veeF
betekenende aanduiding
"hyper
sports' biêdt blilkbaarook mogelijkhedenop de langereafstanden voor
de rustigere rilder als we zo eens
kiiken op de weg.
Éen van de machinesdie later zeer
beslistníet onder dezestromingvalt
is zonder twiifel Moto Guzzi's Le
Mans ll, het onderwerp van onze

roadtestdeze week.
Als de term
sport' al naareen
"hyper
andereÍiets gegaanis, wat kun je als
motoÉèster dan nog bedenkenals
overtreffende traD voor die door
Japanse reclamemensen wat eÍg
makkeliik uitgedeeldetitel? EÍ is er
eigenliikmaaÍééndiedeprestatiesen
uiterlirk en gedrag van deze motor
eer aan doet,simpel.. .
Mo"racing".
to Guzzi heeft met de Le Mansll nameliik een machine op poten gezet
met méérdan sportieveeigenschappen. Je kunt dit ding bêst op de gemonteerde,of beternogÍacebanden,
een circuit opsturentussenechte ra-

cemachines.en zult dan ook nog
geen slecht figuur slaan.
U weet het,le moet zekerals motorblad dondersvoorzichtigziln om iets
beste' aan te
als
of
"geweldig' ,,het
priizen.
Maar de Le Mans verdient
het:de LeMansllis zondertwiifeleen
van de best sturendefietsen die we
ooit beredenhebben.
DiezelÍdeLeMansvraagtvoordat
riigenot wèl een vefgevendegeest op
andere gebieden zoals comÍort en
mogeliikheden buiten het snellê
werK.
Hii is gemaaktvoor één ding: scherp
sturen bii hoge snelheid,de Guzzi
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constructeurs hebben met deze
racemachinêeen sportief alternatief
voor de toermachinêsgecreëerden
hebben alle eisen daarvoor zonder
mankerendoorgevoerd.
Hil is daardooralleen nog geschikt
voor dat ene doel, maar hoelt
Uiterliik
De lookvan de ll maaktal veel duidelijk over
zijnsnodeplannen,Als een Lamborghinibij
de automobielenkomt de Guzzi erg laag in
bouw. Rond het Íraaie V-twin blok zit aan
weerszijden eên strakke àÍdekplaat,die samên met het los opde voorpartijgemonteerde ,stuurkuipje' een completê stroomlijn
vormt. Die bovenpartijzil mooi strak om de
voÍk het sluur en de instrumentonpartij,wat
natuurlijk mogelijk is juist door het Íeit dat
hetstuur niet in een gewone kuip rond hoeft
te draaien met de daarbij horende ruimteDroblemen.
De aÍstandvoetrusten-zitplaaisis oDmerKelijk klein, terwijl de aÍstand zitplaats-stuurhelÍten juist groot is. Dat betekent in de
praktijkdus dat jê met ds knieën opgelrokken naarvoren leunend op het stuur, kortom
zit De voetsteuntjes zitten goed
"racy"
hoog.Het moetgezegd dai dê zit bijde vroêgere,sports'met hun uit de vorkpoten slekende stuurhelftenbeter,of liever universeler, was. Achter de poiten van cilinders vinden we joekels van gasfabrieken,uitgerust
met kelken die via grove zeven de buitenlucht in kiken.
De hele opborlw van de Le Mans is gericht
oo het snelle wêrlc

Riidên
We stappen dus op de íiets. Hèt eerste dat
opvalt is de erg lage zit Kijken we voorons
dan zien we het uitgebreide dashboaÍd,
want anders kun je het niet noemên! mêr.
daarin duidelijk afleesbaar kwartsklokje
(handigl),toerenteller,snelheidsmeter/kilometertellêren accuconditiemetêr.De batteíl
Íel gekleurde lampjesstaat voor: clignoteurj
vrijstand, laadstroom, oliedru( licht, remwerking en knipperlichten. Een hele
kerstboom, niet?
Links en rcchls van de tellereenheidvinden
we de knoppen ên verslelmogelijkheden
voor de knipperlichtinstallatie,de dagte er
(handigdetailbijduoen de koplamphoogte
rijdenl).Dezezijn wat in een hoekjeverscholen. Gaan we startklaarzittên,dan komenoe
handen op clip-ons(,,verbeterde'veÍsie)die
goed diep gemonteerd zijn, hoewel een
c€ntimeter of tien hoger dan in ,,echte racestand". Ze z:tten wat ver naar voren. OD
de clip-ons vinden we de Íel gekleurdê
schakeleenheden met alle mogelijkheden.
Die zijn nog steeds lastig te bedienen,maar
het is_albêtgr dan vroeger. Màar ja, wê zut.
ten maar dênken ,belêr een paáiándere
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De Le Mans ll is een zeer slankemachine,
geticht op zéét spodiel gebtuik Het blokis
lem oryepept en ademt dou íorse gasiabieken. De uittusting is compleet,voonl
het instrumentaium oD het dashboad.
handelsgemonteerd,dan een aóderírame'.
Wijzotrden als koper proberen als extraYamaha-handels te laten monleren. Dat zal
toch wel kunnen op zo'n bedrag? Misschien is dan gelijk do iets te grote afstand
handvat-greepwat beter. Goed, een kckstarterzoekenwe têvergeeÍs,maareen stmpele druk op de knop brengt de krachtbron
trillend tot lêvên. Links, een beêlie onhandig, zit een handeltjedat de choke; bêdienr.
Met hulp daarvanstartte de Íiets onder alte
omstandighêden kritiekloos.Ëvên warm |aten lopen is wel gêwenst DaarbÍ moet beslibt níetzenuwachtigmet hetgas gespeetd
worden, want de twee enorme kniiters van
36 mm Dell'Orto's zijn uitgerust máacceleratrepompen en het instructie-boekievermeldt dat de kans niet denkbeeldlg iidat terugsláan en een vlam uit de carburateur
plaatsvindt(door te rijk mengsel).Choke terug. . . en zoals elkê Guzzi schudt de hete
fiets wat bij gasgeven. Niet hinderlijk. Een
snorkend geluid uit hetvooronder herinnert
je aan deopen kelkenmet,theezeeÍjês'aan
weêrszrloen.
Opweg dus. Redelijkgeluidloos (dat kàn bij
oen cardanische overbrenging.. .) gaat de
zaak in één. De koppeling gaatookal niette
zwaar, dus ook dat drukt de Dret niet
De Le lrans komt wat moeilijkop gang vanwege de lange eerste versnelling,hij is dan
ook niet voor binnen de stad bedoeld. Net
op weg valttoch wel op datje volgêns gangbare begrippen ronduit slecht zit,Dat hebje
nu eenmaalte nemenals nadeelvande supersnelle zilDositie.
Het aocelereren gaat op de voor.een langzaam draaiendetwin viertaktgewone, rustige manier. De carburateurs snorken er

lustig op los en soepel zoeft hij naar een
snelheiddie, wannêer per ongelukop de
teller gekeken wordt, zeker dertig kilomeler
hoger ligt dan je dacht. Da's nou net het
punt met deze racer. Het gaat allemaal zo
onopvallend haÍdl Een vierpitter loert je
(zelfsal maakthijweinig geluid) naar hogere
snelheden,
dezemurmeltrustigdoor.Op de
rijksweg komt alles pas goed tot zijn recht.
De zitpositie,waarjêjê êeÉt groen en geel
aan ergerde woÍdt ineens ,,lekkerontspannen snel", het lage voorover zitten wordt
ineens beter met het hoofd wèl uit dê luchtstroom, maar niet achter de ruit en na een,
twee en drie (redelijk schakelend)volgt de
vierdê en vijíde versnelling,die lekkêr dicht
oD elkaar zitten en eltaar aanvullên wanneer men rustig 's lands dreven aÍ koerst bij,
ai, daaí valt hêt oog op de teller. . . 170 km
per uur. En dat terwijl je dacht vrij rustig te
rijdenl
Dat is nou net het volg van dat rustige, verraderlijke
murmelenen snorkenvanhetding.
Je hebt helemáalniet het idee dat een heleboel paarden staan te trappelen. De kuip
houdt de wind weg en reflecteêrt het gebrom onder je. Accelereren lUkt rustig te
gaan (in één moet víij sievig de koppeling
gepakt worden), maar in feite kom je op de

helemaal niet zo minne 400 meter tijd van
rond de 13 seconden (met een behoorljjk
zware rijder).Wordt hêlgas helemaalopengeschroeÍd dan draaft de ll onopvallend
door naar enorme snelheden. De teller
kwam bijons zonder mankerenop 230 km.
214 km/u. écht (aÍwijking snelhêidsmeter
I %o).
Sturcn
Bijdat,ustigerijdenkomje noodzakelijk
de
nodige bochten tegen,wat heet,na een tijdje zoekje ze op om êven te griezel€nvan zoveel stuurkwaliteiten.
Wat voor een bocht hêt ook is je gaat er
doorheen alsoÍje aan wêerszijdenovêreind
gehouden wordt, Meermalen naderden we
bochtên meteen andere motorriiderdie dan
tot je stomme verbazing in de ánkers klom
en méters achlêr bleel.
Na een paar honde.d kilometer merk je
waarom dat is. Ondanks de toch flink hooe
voetsteunen (bij de laatste serie ll's zifl;n
die iêls lagervooreon wat comfortabelerzit)
worden de tênen ineens vêrvêlend koud.
Eén paar laarzen rijp voor de schÍoothoop.
Dus, bij aankoop even opletten en behatve
bandenkoslen ook laarzenkosten incalcu-

De strcomlíjn (stuurkuípje en ,,Ílappen')
werkt goed. De meningen ovet de onderstukken warcn verdeeld, vooaralomdat díe
nogal in de weg zitten bij de knieën. De
Le Mans is geen allemanswiend.

lerên. Màar, alle gêkheid op een stokje, het
bliift ongehoord zoals de ll stuurt en wat
voor bodemspeling hij daarbij heefl Nooit
gebeurde het dat ook maar een zijwaads
stapje merkbaar was. De gemonteerde
Mêtzêlêrsvoldedên oerfect. Naarwe horen
kunnênde hele kundigescheurneuzen
hun
hart nóg verder ophalen met Michelin PZ2
banden.Maarja, die zijn wèl zo weg. Deverstelbare stuurdemper,onopvallend verborgen rechts in de kuip, deed zijn werk (blijkbaar)onopvallend.In dê stad ligt het nátuurlijkhêelandersvanwegede constructievan
de machine.Maar we moqen aannemen
dat men in zo'n geval als Guzzi lieÍhebber
een van develeanderemodellenzal kiezen.
Bij het snellen over de wegen bliift de ll op
oonsumptieígebiedeen heêr.ZêlÍsnasnelheidsproeven kwamen we op een ver.
bruikswaardevan een literoptwaalf kilometer en tweehondêrd mêler.
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Het dwars in het Írame staande blok gafop
zich geen enkele nadolige indruk mits men
tenminste niet onder de pakweg 3000 toeren het gas opensleurt (zo te horen wordt
dan de gassnelheid binnenin de oarburateur te laag, want gas aísluiten heeft tot gevolg dat hij weer oppakt) oÍ botweg terugschakelt zonder op het toerental te letten.
Binnehin het blok draait een hele vracht
ijzerwerkrond en die is nietzo snelop gang
oí van zijn toêrentalaf. Onvoorzichtig schakelen heeft tot gevolg dat de boel achler
even opzij stapt vanwege een klap van hel
snel lopende vliegwiel oÍ,+rist de remwerking van het nog op gang komênde vliegwiê1.Duidelijkwerd dat de Guzzivoorallekker doordraafdewanneer hï goed optoeren
(zo bij het
gobied") werd gereden.
"oranje
Achter elkaar
kon dan doorgeschakeldworoen.
Bij dat stevig dooraccelereren kwam hêel
nu en dan een nadeeltje voor de dag
van de vrij korte veerwegen en het flink uit
de veren komen door het cardan: een hobbeltje had dan licht stuileren tot gevolg.
Remmen
Zo'n snelle fiets dient te beschikkên over
prima Íemmên en die heeft hij dan ook.
Uiteraardis het uitstekendeGuzzi remsvsteem gemonteerd,waaÍbiiop de achteróm
ookeen van d€voorsehijvenmeeremten de
handel op het stuur de andere schiÍ vóór
bedient. Uitstekend doseerbaar en good
kraohtig! Wèl even rekening mee houden,
want alleen met de rechlêrhand r€mmeno
gebeurt er weinig, De gaten in de weer als
vanouds roeslendesohijven,het hoorter nu
eenmaal bij, zijn in dit model aangebracht
met de voor de hand liggende bedoeling"in
de Íegen beter remmen toe te staan.OÍ dat
werkt? We merktenerweinig van.Ze deden
het sowieso goed.
Dê gemonteorde remblokken zÍn van vrij
zacht materiaal,zodat v€rvanging niet lang
op zich zal doen wachten.
Dêtails
De details zijn op de ll iedelijk verzorgd.
Hier en daar is een knopje wat onhandig
versoholen.Dê achterschokdempingis wat
lastig te verstellên. Dê kniestootstukjesIn
de kuip zouden gewoon weggehaald moeten worden omdat ze ze€r doên ên hetsoregeltje is voor zo'n machine ronduit gevaarlijk (je kunt door je zit niet omkijkeh en ziet
alleen elleboog in de spiegel),maardoordê
bank genomen praten we dan over beir€kkelijk onbelàngriikedetail!. Echt slorend is
€igenliik alleen die spiegel, De aandacht is
blijkbaarvoo(al uitgegaan naar de snelheid
en daardoor is de handigheidvan sommige
dingen wal verslofl Toch is bijvoorbeeldhet
zwartopdê pijpenal beterdan woêger. PerÍeot is hefnog niel maar behalve het voorste stukvan de bocht bleeÍ,hijredelijkmooi.
Waar het de snelheid en stuureigenschappen betreft niets dan lof, die zijn met precie-
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Onder de buddy is het doot het achtemvel
klappen wat lastig wetken, (nidden) De
achte6chokdempet werkte prima, maar had
een ièts lagerc slag mogen hebben.(ondel
Met het rcmsysteem moet wèl even rckeníng gehouden worden.
sie uitontwikkeld.De Íiets gaat hard en is
soêpel, de stroomlijn werkt goed (je krijgt
brlnaweervertrouwen in êen stuurkuipje),je
kunt er goed mee gooien ên smiiten en bij
hoge snelheid is hij comÍortabel(overigens
is het buddyseatje uit een stuk gegoten),
wanneer we êven nietop hef iefs te_dichtbij
de knieên zittende,kussentie" lettoï. Het rs
een motor die alleen de sportieve,en eigenlijk ervaren,rijder zalaanspreken.Die riider
zal dán geen spiÍ krijgen van zijn aankoop.
Op één gulden na 13.OOOis veei getd,maar
le zult er geen beter sturendeÍiets voor vinoên. . .

ROB VAN GINNEKEN
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De belang.ijkstewijzigiógênten opzichte
van de eerste uitvoering van de Le Mans
zijn vooínamelijkin het uiterÍijkrerugte vinden; motorisch is hij nagenoeg hetzelÍde
geDteven.
Wèl leveÍt het motorblok ten opzichte van
de Moto Guzzi 850 T 3 behoorlijk meer
vermogen,n|.59,6 kW7600 tpm legenover 50 kW?000 tpm. Dit hogere vermogen wo.dt onder meer bereikt door het toeDassenvan carburateursvan 36 i.o.v.30
mm doorlaat, een hogere comp.essieverhoudjng,grotere kleppen,een nokkenasdie
mêer nadem" geeft en een uitlaatsysteem
met een dubbêle balansp'jp.Bovendienis
er géén luchtfilter toegepast, maar zuigen
de carburateursde lucht írank en vrii via
kelken aan {slechts beschermd door uiierst

grove,,zeven").
De gearingvan de cardan is gêlijk gêbleven,nl. 7 : 33 tanden,evenalshet complele
dnjfwerk.de versnellingsbak
en de koppeling.De tegen meerprijsverkrijgbareclose ,
ratio versnellingsbak is uitdrukkelijk alleen
voor race-gebruik bedoeld omdat bijvooÊ
beeld rijden in de stad met zo'n lange eerstê
versnellingveel koppelingsplaten
gaatkosien.
Ukjng van de kilometerleller gaf over het
gehelegebied een vnj constanteafwijking
van 9"10% te zien naar de optimisiische
kant, zodat 200 op de telleÍ in werkelijk'
heid ,slechts"180 is.
De toerentêllêrwas ook niet erg nauwkeurig. Deze gaí zo n 200 toeÍen le veel aàn
over het gehele gêbied, behalve bij 5000

tpm, waar hij 100 toerente weinig aangaf.
van Guzzi laatzren
De vermogenskromme
dat de molor heel makkeljk doorlooptin
toeren en dat êr eên vrij breêd gebied is
waaÍinveelvermogenaanwezigis. Tussen
5OO0en 80OOtoerenzil dan ook een bult
in de koppelkrommedie de motoreen buífelachtig karakter gêêft.
De moior doorstonddê test op de proêÍbank goed; alleenbegon er wat oÍie uit de
cardan te lekken.Op de weg was dit nog
niet geconstateerd,zodat dit waarschijnlijk
door de hogere tempefatuor op de proefbank kwam.
Conclusie:een Supef Sportmachjnein de
wa.e zin, die een goede hand vraagt bij de
oesunng.

TEGAM$GNE
OEGEUEI$
ilOTOOUZZITEilATS II
Molot. TweecilindervieftakÍmatorin V-vorm(V hoek gO" ) dwars in
het frame, twee kleppen pet ciltnder net stootstangen vanaí één
enkele nokkenas,baring x slag83 x 78 nm, cilinderinhaudB4S cm3,
comprcssieverhouding1O,2: 1, twee Dellorto 36 Ínm caburateurs
met acceleratiepompen, krukas met glijlagerc, dÍuksmering met
3 Iiter olievooffaadin cafter, antstektngmet contactpunten.
Transmissie. Droge plaatkappeling dircct op de krul',as,viif versne ngen 2,0 - 1,388- 1,O47- A,869 - O,750 : 1 (closerctiobak op
vetzoek leverbaar),cardantÍansmissienaat het achterwiel Z : 33
tanden met schokdempet in het wiel, tatale ovehÍenging in Se ver
snelling: lOOOtpm = 26,83 kn/h.
Efektrische instaffatie. Accu-bobine ontsteking met twee stel cantactpunten, capaciteit wisselsttoomdynama 280 W, capaciteit
staimotor 0,52 kW, verlichting 4A/45 watt voot 16A mm, achter
licht 5/2O watL knipperlichten21 watt.
Riiwiefgedêefte. Dubbel wiegÍramemet losneembareonderbuizen,
telescaopvooNorkmet 125 mm slag, achteNa* met kogellagers

met Guzzi schokbrekers,dubbele schijhem vaor 30O mm, enkele
schijfrcm achter 242 mm, banden voor 3.50 H I I achtet 4.O0 H 18.
Maten en gewichten. Totale lengte 2250 nm, tatale breedte 650
mm, hoogte 1 130 mn, zithoogte 780 mm, grondspeltng | 60 nm,
balhooÍdshoek 62", achterlaop 11A mm, tanklnhoud 22,5 litel
(waaNan 3 liter reseNe), draoggewicht 196 kg, rijklaargewicht225
kg, toelaatbaartotaalgewtcht 365 kg.
PÍeslalies. A,4aximum
vermogenvalgens Íabrieksopgave59,6 kW/
7600 tpm, gemeten vermagen en koppel zie graÍiek; acceleratte
aver 4O0 m 13,4 sec. gemeten, 1 1,9 sec. volgens Íabrieksopgave;
topsnelheidgemeten 215 kn/h, fab eksopgave22O km/h;verbruik
12,2 kn/l als testverbruik,15,4 kn/l fabrieksopgave.
Ptiis. | 12.999,-,net Llosebak | | 3.095 fmpodeur. Mator Cyclé lnpoft 8.V., Geratd ScholtenstÍaat 73,
Rotterdan.
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