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GIJZZI ASOLE MANS

o een siËuLil-fiets

krij uitstek
gemiddeldeleeftijddan ook aardagomhoog.
In slechtstwee gevallenwerd de motor
tweede-handsaangeschaft.De oudste
machinedateerdevan 1975en dat was
er slechtséén, want de overigeexemplarenhaddenals bouwjaar1976(20X )
e n 1 9 7 7( 1 0X ) .
Nog even iets over het aantal motoren,
Slechtsééninzendat men hadgereden.
vermeldde
student,
der,deachttien-jarige
dal de Le Mans zijn eerste motor was.
washetdetweedemotor,
Intweegevallen
maar er zaten ook veteranen bij! Een
gaÍ als antbuschauÍfeur
veertig-jarige
woord, dat hi t 25 motorÍietsenhad
bezeten,maarvoegdeer aantoe dat dit
sinds1956is geweest.
standop de tellerbecijDe gemiddelde
ÍerdenwÍ op 19.845km,pakweg20.000.
van de Le MansrtHet jaargemiddelde
ders doet daar nauwelijksvoor onder,

Niet mindeÍ dan 31 Moto Guzzi Lê Mans ÍiiderÊ stuurden ons de vragenliist vooÍ
het 47stê MOTORrijdersÍapport retour. Geen gering aantal als ie bedenkt, dat
we hier te maken hebben met een toch redelijk êxclusieve Íiets met een pÍirs
van twaalÍ mllle. Eén punt kwam zeer duidelijk naar voren ên wel, dat de Le
Mans rirder een sportiêve riideÍ is. Bilna eensluidendÍoemde mên de stuurcapaciteiten van de ltaliaan, terwirl men bij andere antwoorden duidelijk van mening
Yerschilde.
Ook was men over het algemeen zeer goed tê spreken over de Íemmên. Natuurlilk klêeÍden er ook zwakkê punten aan de 850 ên wal daar aan opviêl was, dal
dêzê zelden bij het motorische gêdeelte bêhooÍdên. De kÍitischê nolen waren
hoofdzakeliikgericht aan de zwart gelakte uitlaten, terwiil de buddy-seathet ook
moest ontgêlden. Over de importêuÍ, Willy yan Gent uit Rotterdam, wêÍd nogal
verschillend9êdacht.
jarigechemisch-schuimblusser.
Riidersen kilometers
kwamenwe aan een geNa berekening
middeldeleeÍtijdvan,bijnanietafgerond,
De MotoGuzziLe Mansberiiders(enbewantwe teldentweevrouwelijke 28 jaat. Aande hoge kant in vergelijking
rijdsters,
inzenders),
zijnterugte vindenin allelatot voorgaanderijdersrapporten,zult u
gen van de bevolking,
Ambtenaren,
timzeggen.Nogallogisch,omdat de Guzzi,
merlieden,magazÍnbediendes,
studen- mede door haar karakteren de prijs,nu
je begint.
ten etc. De leeÍtijdenliepenbehoorlijk nietdirecteenÍietsis waarmee
uiteen.De jongstedeelnemerwas een
Vier inzendershadden een leeÍtijd van
'l8-jarigestudenten de oudsteeen 4740 iaar en ouderen die schroeÍdende
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Hê! robuuste aanzicht ván de Guzzi 850 Le
Máns {Links boven).
OvoÍ dè rommën wêrd go€d gèoordesld, dê dubbele schlyên dedên hun weÍk uibrer€nd (bovan)-

wantdat was17.685km.Nietverwonderwantde motorenhadden
lijkdie getallen,
btna allemaaleenjeugdigeleeÍlijd(vier
mensenveÍzuimdenoverigenshèt jaargemiddelde
op te geven).
AccêssoiÍesen onderdêlen
Van de mogelÍkheidom accessoiresop
werddriÍde GuzziLe Manste monteren,
tig gebruik gemaakt.Vooral de volle
warengoedintrek,want
stroomlijnkuipen
dertien keer werd zo'n attribuut op de
meestalde fabrieksmachinebevestigd,
kuip.Tweemaalwerdeenhalvestroomlijn
kuiDenéénbenut.driemaaleenRickman
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maaleen schermvan SDeed7.
MegaÍoon-uitlatenoÍ andere dempers
werden ook vlot bevestigd;in totaal vÍÍtien maal om pÍecies te zijn. Vier keer
werd het merk Lafranconigenoemd en
beschaMeteventuele
éénmaalDunstall.
want
digingenhieldmen goedrekening,
acht keermonteerdemenvalbeugels,
terwijltweeGuzzi-rtders
voorde
sierbeugels
cilinders
kochten.
Zoalsgebruikelijk
nammen geengenoegen met de standaardverlichtingen verslerkte ofveranderdemendezedooreen
H-4 unit (8 X ) of één oÍ meerdereveren/of breedstralers(8 X ). Verder telden
wÍ nogdevolgendeaccessoires,
oliedruktemperatuurmeters(5 X ), quartz-klokjes
(3 X ), rem-schakelsetjes
(4 X ), bagage(3X ), spiegels
rekken(4 X ), luchthoorns
(2 X ) en handvatverwarming
(2 X ). Daarnaast waren er diverse rÍders, die de
meest uiteenlopende
accessoires
vaÍiërend vaneen dieÍstal-alarminstallatietot
Japanseschakelaars,
anderekabels,een
zwaaroereaccu elc.
Originele ondeÍdelen werden niet erg
vaakvervangen.In de meeslvoorkomende gevallen waren dat andere buddy(3X),
seats (4X), anderecarburateurs
eenclose-bak(2 X ) enveleandereonde.delen,die maar in éên gevalwerdenveranderd,zoalseensnellenokkenas.Króber
anderecarterventilatie
ontsteking,
etc.
Gebruiken snelheid

met LaÍranconidempers,40 mm carburateursvan Dell'Ortoen een anderenokkenas.
Een 23-jarigeschadecorrespondent
had
gelatenen
zijn Íiets ook niet ,,standaard"
monleerdeeen close-bak,een remschakelset,snellenokkenassenen bijnaopen
uitlaten.Beidenredennatuurlijkmel een
volle kuio waarom het snellerewerk nu
eenmaalvraagl.
Dat snellewerkzienwe overigens
terug
in de cijÍeÍsover de kÍuissnelheid.
vraag zes telden de volgendeantwoorDe Guzzi-rijders
weten het gashandle
den: lang (23X), kort (3X) en beioe
uitermate goed te vinden,want als alle
(5X).Hoewelde machineook in de stad
opgavenjuist zijn,komenwe aan een gegoed handelbaaren wendbaaris,woroen
middelde kruissnelheid
van Íuim 148
de meestekilometersop de grole wegafkm/u,eengetaldatonstochenigszinsaan
gelegden zoalslater zal blÍken,met een
aande hoge kant lijkt!
Ílinkesnelheid.
Een43-jarigemonteu.houdt het nog vri
Twee inzendersslechts,kondenvraag 7
rustigmet zijn 120 km/u,terwijlde uitmet "Ja" beantwoordenen daarmeegaschietersbeweren180 km/u oo de klok
venzijtekennende motorvoorsportdoel- te houden.
eindente gebruiken.
Een2Tjarigehaven- Ondanksdie hoge kruissnelheden,
heeÍt
weÍker had zUnGuzzidan ook uitgerust
het overgrote deel als antwoord op de
vraagover de rijstijlB (26X) ingevuld,
oftewelgematigdmaarsnel.Het stevige
vermogenvan de Le Mans stelt haar rii
ders ook zeker in staat om hardte rijden
zonderdal men Íel en snel Íijdt (slijl C).
NiemandgaÍtekennenrustigteriden(A),
drie mensenvuldenC in en twee rÍders
zeidenafwisselendB en C te rUden.

Weinig verbazingverwekt de uitkomst
van de vraagoÍ men de Guzziwel of niet
met een passagier(e)berijdt.Van de 3l
inzenders,gavener 26 te kennen,dat zij
uilsluitendalleen op de motor zaten.
Slechtstwee
mensenredenhoofdzakeliik
met een duo-passagier
en drie rijderszéiden,zowelsoloalsduo.Geziendegrootle
van de buddy-seaten hel karaktervan
deze Íiets,zijn deze cijÍersvolkomenbegrijpeluk.De Le Manspiloot is een Íiguur,
die van lange aÍstandenhoudt, want bij
Mikpurt van kÍiliêk vondèn de:wan sêbktê uil-

Benzine,olie en bandên
Unaniemliet men de tank bÍ de pomp
volgooien
melsuper.Alle3 l rijderswaren
het overéénpuntdaneindelijk
eens.Het
liep nogal uiteenwat de
benzineverbruik
uitschietersbetrof.Natuurlijkis aan deze
cífeÍs ook de rijstijldebet, maar we vinden het nogalsterk dat één rÍder met 1
liter benzineslechts8,5 km aÍlegt,terwil
een anderer 20 km mee kan doen.Als
gemiddelde
kwamenwe aaneenwaarde
van 1:15 (6,6 liter per 100 km) en dat
was ook het getal dat door de meeste
De buddy€eat Bch6urde divêrÉê máten ên mossi
dcrnalvê váák worden vêívánssn (ondêr).
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mensenwerd opgegeven.
vande Guzziwasuiterst
Het olieverbruik
gunstig.Negentienrijdersvuldenbijdeze
vraageen streepje in oÍ vervielenin termen als ,,nihil"en ,,niette meten".
die wel een indicatiegaVoor diegenen,
ven varieérdehet gebruikvan 1 liter olie
op 1.500km maximaalen 1 literolie op
4.000 minimaal,waardendie behoorlÍk
draaideuit
Het gemiddelde
uiteenlopen.
op 1 :3.000km,hetgeengoedte noemen
is, temeer omdat twee derde gedeelte
dat cijÍeÍ nog verbetert.
hoeWeer bleekuithet bandenverbruik
zeeÍ men verschillendeafstanden met
één bepaaldeband had aÍgelegden hoe
de krilieken de lof elkaaíbij sommige
24 maal
merkenvolledigcompenseerde.
noteerdenwij gegevensoverde duurvan
eenvoorbanden kwamendaarbijgemiddeld oo 13.516km. Met de achterband
deed men ongeveertweemaalzo kort,
6.874km mee.
wantdezeginggemiddeld
warenhiervoorde voorband
Uitschieters
7.000minimaalen 24.000km maximaal.
De al eerdergenoemdeschade-correspondentversleeteen achterbandal na
2.500km,maarhierbijmoetwordenaangetekend,
datde machineookvoorspoÍtwerdgebruikt.Datgeldtechdoeleinden
H.B.O.-studenter nietvooreen22-jarige
te. die slechts2.700km met eenachterband deed. Twee inzenders konden
12.000km met de achterbandvan hun
GuzziaÍleggen.

bord (2x),gescheurdvoorspatbord(2x),
(1x) en een
gebrokenschakelpedaal
vieldit onder
lekketank.In velegevallen
de garantie.
Veel echt bijzonderereparatieswaÍener
niet. Een paar gevallenzijn echtervermeldenswaard.zoals de 22-jarige studente,diemeldingmaaktevaneengebrokenstoterstang.Een33-jarigetegelzetter
kreegal na 400 km een gebarstenolieleidingnaar de cilinderkop(garantie).
schuimde chemisch
Deoudsteinzender.
blusserwerdtot driekeergeconfronteerd
met een tandbreukvan het pignonwiel
(lx gaÍantie), had diverse malen kortsluitingin de ontstekingen kÍeegtot acht
remdÍukverdekeertoe een klemmende
ler,duidelijk
een uitzondering.
Nog een paar bijzonderegevallenwaren,
eenkromme
olie-keerring,
eenuitgelopen
(allen
klep en een gebrokenzuigerveer
1x).

Lak, chroom en ondeÍhoud
Meerdan de helftvande Le Manseigezelf(15x)riets
narendoet het onderhoud
mindermensenlaatditaande dealerover
(11x).De overigevijfvermeldden,
dat ze
dit somszelf dedenen hierbijgeldt,dat
insommigegevallendedealerdeGuzziin
gaf,
servicebeurten
de gaÍantie-periode
waarna de eigenaardit karweitje overnam, als die periode voorbij was (voor
volg@nde
rÍders-rapportengeldt dan dat
U het zelÍdoeten dat ook moetinvullen). :
3et. Hêt gêhcel wêrd 6oms uitsêbÍêld met .'en
De kwaliteitvan de lak werd als volgt bed0rrtrl|6liê
íboYdL
oordeeld,goed(15x),redelijk(8x),matig
(5x)en slecht(3x).Veertienmaalzeimen, de meestegevallende oorzaak.VUtmaal
dat alleende uitlatenslechtgelaktwaren
teldenwij klachtenoverde kabelsen wel
en dat geeft toch te denken.
overdievande tellers.Hetdynamo-anker
Het weinigechroomdat op de Le Mans zorgdevier keervoor problernen.
aanwezigis werd weinig bekritiseerd: Evenzo vaak werd er meldinggemaakt
goed (13x), redelijk (8x), matig (4x) en
vanproblemen
metdevoorvork.
wantvier
slecht(1x).
maal klaagdemen over lekkendepoten.
Een kwartetinzendershad ruziemet het
olie-peilstokje.
Bijsommigenbrakdit onReparaties
derdeelzelÍsmeerderemalen.
De koppelingdeedzijnwerkook nietalDeMotoGuzziLeManskentookeenpaar
tijd volgensverwachting.
In viergevallen
zwakkepunten,hetgeenwel bleekuit de
werd dit gemeld,waarbijmen vaaktoeopgavenoverde reparaties.Het grootste
de buddy- voegde,dat de motor,,kroop"als men
slachtofferwas hier duidelUk
de koppelingingetrokkenhield met inseat, die Íel werd bekritiseerd.ElÍ lezers
versnelling.
Verderteldenwij
zeiden,dat ze de buddymoestenveÍvan- geschakelde
datvanog een paaronderdelen,
die redentot
gen,waarvanin sommigegevallen
klachten gaven,de startmotor (2x), geker dan één keer moest gebeuren.Het
wasin
brokenwielen(1x),gebrokenvoorspatscheuíenvandit zachteonderdeel
3t06

a.buratcur:
(íoto sehêelboy6n).

Luldruchtigheid,dealêren importeur
Twintig inzenderszeiden,dat hun Guzzi
was
sindsde aanschafwel luidruchtiger
geworden.De volgendeonderdelenwaren volgens hen hoorbaar,de kleppen
(4x),en de uitlaten(2x).
(6x),de koppeling
Overde dealerwasmen in het algemeen
goedte spreken(22x).Drie maalwasdat
niet zo en de overigeinzendershadden
geen mening.Een enkelingmaaktede
dat hundealerookde imporopmerking,
teur was(dal werd overigensniet gezegd
uit Rotdoor een 28-jarigemagazijn-cheÍ
terdam,die bij Willy van Gent werkzaam
gaÍ het volis.).De onderdelenpositie
goed (13x),matig(8x),
genderesultaat,
dus.
en slecht (6x). Nogalverschillend
Meer dan twee derde van de Le Mans
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achter(7x),terwijleen enkelingde been de cardannoemden.
trouwbaarheid
overhetweloÍ nietweer
In de toelichting
kopenvande 850,werd diversekerenhet
karakteren het eigengezichtvande Le
zeiMansgeprezen.
Eenpaarinzenders
den geen Japansemotor te willen,termensendaaÍandersover
wijlweerandere
dachten.EenlezerhadaleenHondaGold
en een anderuitteals
WingaangeschaÍt
aangevoelvoor
klacht,dat het de ltaliaan
JapanseperÍectieontbÍak.
Twee rijders zeiden, dat ze zaten te
vandeYamáha
wachtenop de introductie
terwijleendrietalmensengraag
XS11OO,
een líV wilde kopen.Een28-jarigeleÍaar
geschiedenis
baktezewelzeerbruindoor
te stellen,dat hij één keerdoor een MV
was ingehaalden dat zoietshem geen
tweedekeerzou overkomen.
Nouja!. Nog een paarinzendersbleven
maarwilden
weltrouwaan
hetmerkGuzzi,
eenandertype.Een22-jarigetimmerman
kon geen antwoord op vraag 20 geven,
omdat hij altijd eerst kijkt wat er op de
marktis,alshijeennieuwemolorwilaanschaÍfen.
De 48ste: Suzuki GS750

rijdeÍs had eÍvaring mel de importeur
(21x).Nietiedereen
wasdaarechtergoed
overtespreken,wantde servicewasgoed
(lsx), matig(2x) en slecht(6x).De meningenliepennogaluiteen,wantde mensen die niet tevreden waren lieten dat
onveÍbloemdmerken.De onderdelenpositie werd als volgt beoordeeld,goed
(13x),matig(4x)en slecht(2x).

De volgende motorÍiets, waarvan een
rijdersrapportzal wordensamengesteld,
is de SuzukiGS750.De machineis sinds
vorigjaar op de markten wellichtzijner
al diversemotorrijders,die er al 1O.0OO
km ofmeermeegeredenhebben.Devragenlijstvoordit 48sterijdersrapport
zalde
volgendeweek in MOTOR(nummer52)
willenwij er u op
verschijnen.
Nogmaals
atlent maken,dat we graagzien,dat alle
vragenworden ingevulden dat men bij
alleenmaaÍ moet doorde keuze-vragen
is!
halenwat nietvantoepassing

Zwakkê en sterke punten,weer kopên?
De traditionele
vraagoÍ men wel of niet
deze motorÍietsweer zou kopen,gaÍ als
(17x),nietkopen(12x)
uitslag:welkopen
(2x).Het hoeen waaren nietopgegeven
om zullenwe zo evenbespreken.
Eerst nemenwe een kijkje bij de meest
genoemdeminpunten.Een onderdeel
dat veruit werd gewonnendoor de zwart
gelakteuitlaten(9x).Het integraleremsysteem werd twee maal bekritiseerd,
evenzo vaakals het schakelen.
Eén inzendernoemdede aÍwerking
vande details en een ander het feit. dat de LeMansgeen kickstarterheeÍt en zo kunnen we nogwel eentijdjedoorgaan,want
bÍna alle meningenover de minpunten
van de machineverschilden.In het kort
samengevat:
alleenoverde uitlatenwas
menhet eens.
verklaren
De pluspunten
duidelijkhet karaktervanmensen machine.
EenongeloÍelijk hoge score werd behaalddoor de
wegligging(26x), een mening waarbij
bijna alle Le Mans rijders elkaarvinden.
Ook de remmenlieteneengoedeindruk
3107

