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850 cc, 81 pk, een top van over de
200 km/u en bij die snelhedeneen
ongekende mate van comfort, dank
z[i een in de windtunnel uitgekiende tweedeligestroomlijn. Voorts gegoten wielen en een uniek integraal
remsysteem, dat de remweg verkort
en de veiligheid verhoogt. Ziedaat
enkele van de meest imPonerende
kenmeiken van de testmotor van
dit nummer, de Moto Guzzi Le
Mans II. Het is ook een van de meest

indrukwekkende machines die momenteel in ons land te kooP zijn.
Ook een van de allermooiste, door
de wijze waarop hier ltaliaans vakmanschap op het gebied van stYling
en motortechniek met elkaar verenigd zijn. De grandioze stuureigenschappen en de uitstekende prestaties doen ons met liefde voorbiizien
aan die paar, vaak typisch Italiaanse
minpuntjes die toch ook wel te vinden waren. ondanks zijn 850 cc is

de Le Mans II door ziin gunstig gewicht, zijn sierlijke voÍmen en hoog
prestatieniveau een groot concurrent in de 1000 cc klasse. Bl[ift de
vraag hoe we deze oPwindende machine moeten karakteriseren. Een
cafétacer, een racer voor alledagof
een supersporttieve toermachine
voor de lange afstand? Wij hoPen
dat U het, aan het eind van ons veÍhaal, met dit laatste eensbent.

Elk werk heeft z'n voor en z'n tegen.Zelfstesten
's
van motoÍen, Zomerseen van de meestbegerenswaardigebezigheden,maar in winters als
deze.brrrr. En toch moet eÍ geredenwordenen
liefst zo veel mogelijk, om eengoed sefundeerd
verhaalop papiettekunnen zetten.Duswat doe
je, bij elke gelegenheid
die zich voordoet,trek
je de stoute schoenenaan om je kilometerste
maken. In januari luktc dat slechts zelden, Zo
zelden,dat we beslotende test eenmaanduit te
stellen. Gelukkig hadden we de beschikking
ovet een motor waarvanhet hele conceptons
nogal aansprak,zodat we weinig aansporingbehoefden om, wanneerde gelegenheidzich voordeed,cr op uit te trekken.
TWEEDELIGE KUIP
Dat de Motot GuzziLe Mans,ondankszh spor;
tieve kirakter, een motoÍ is waaropje ook voor
langetochten onder minder gunstigeweersomeen beroepkunt doen, is natuurstandigheden,
lijk in de eersteplaats te danken aan die tweedelige stroomlijn. Een geraffineerd gevormde
stroomlijn,die jn het geheclgeenafbreuk doet
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aanhet slankeen ranke uiterlijk van de Le Mans.
Een in de windtunnel geboren stroomlijn, getest tot snelhedenvan 220 km/u op stabiliteit,
aerodynamische
vorm, rijderscomforten het tegengaanvan voorwiellift. Die laatste eigenschap
uit zich in de spoilervormter hoogte van de c!
linderkoppen.
Door de stroomlijn uit te voeren als "stuurkuip"
en "beenschilden" (sorry voor dezeoneerbied!
ge kreten) ontstondde "Integralecockpit". Die
vinden we ook op de meer op de toerist afgestemdeSP 1000, de toerversievan de Le Mans
zou je kunnen zeggen.Het zich daarin bevindende.dashboard
is zó compleetuitgevoerddat
zelfs een kleine Japanseaulo zich er niet voor
zou hoevente schamen.

gebruikvan hun Íemmente kunnenmakengaan
nog wel eensop hun gezichtdoor iets wat achteraf bekekenduidelijkverkeerdgebruikvan de
remmen.was. Het grosvan de motorrijders,ook
op superbikcs,zal niet zo yaakhet ondersteuit
de remkanwillen halen,zekerniet in eenbocht.
Dat blijft bewaardtot de noodstop en in dit verband zegt het toch wel iets wanneereÈnzo serieuze en gerenommeerdefabriek als Moto
Guzzistelt dat dit door haargepatentecrde
remsysteemvoldoendeheeÍt aan circa de helft van
de remweg die een conventioneelremsysteem
onder dezelfdeomstandigheden
van node zou
hebben.Het weerrvaser niet naarom uitgebreide remproevente ondernemen,maar als we er
eensgoed over nadenkenis het misschienook
wel een levensgrootanachronismedat motorfietsennogsteedsafzonderlijkte bedienenvóóren achtenem hebben. Hoe lang hebbenauto's
aI eenintegraalremsysteem?

INSTRUMENTARIUM
De kilometerteller/snelheidsmeteris uiteerust
met een dagteller,die door een knopje, Àrgens
in het 'ïooronder" van de cockpit, onder de
voltmeter, enigszinsmoeizaamin de nulstand is
te manoeuvÍeÍen.Daamaastvinden we de toerentelleÍ met een geel en een rood gebied.Voor
snel en sportief rijdcn voelt de toerentellemaald
zich in het gebieddat bij 7000 tpm. beginthet
meestop zh plaats.
Naastdie toerenteller,uiterst links. bevindt zich
het kwartsklokje, erghandig vinden wij, dat zich
door weer en wind niet van de wijs liet brengen
en onsaltijd nauwkeurigbij de tijd hield. Onder
dit klokje, ongeveeï op dezelfde hoogte waar
rechts dc dagtellerknop zit, treffen we hier de
schakelaarvan de alarm knipperlichi installatie
aan.Uiterst rechtsvinden we hèt reeds qenoemde voltmetertje,ter controle van de laadspanning. Juist in dit jaargetijde een nuttig initrument, al haddenwij een olie temperatuurmeter
ook op prijsgesteld.
Onder de klokken bevinden zich een achttal
controle lampjes.Een hele kermis. Ze dienen
respektievelijkvoor controle knipperlichten,
vrijstand,ontsteking,oliedruk,remmencontrole
en eÍoot en klcin licht. Tussenal dezelampies
bcvindt zich het alleraardigstccontaktsleuteltje
dat we ooit zagen.Het lijkt gewoon een vast zittend, rond.bedieningsknopje,
Je kunt hem er
echteÍ zo uittrekken en om hem ook zonder
problemenin je broekzakop te kunnenbergen
kun je het kopje plat leggen,eenleuk detail.
CLIP.ONS
Hot stuur bestaatuit twee helften die aan de
voorvorkpotenbevestigdzijn. Clipons dus, en
daarmeewordt nog eenshet sportievekarakter
van de Le Mans ondcrstrccpt.Op die clipons
vinden we de bedieningsorganen
van de knipperlichten,claxon cn lichtsignaal(dced het alleen bij dimlicht), de lichtschakelaar.
de startknop (kickstarter is niet aanwezig,mAar een
druk op de knop bleek altijd voldoende),en de
kortsluit- of dodemansknop.Dat allesgeheclin
Italiaanscstijl, dat wil zeggcn,tevendiggekleurd
en met een matig bedieningscomfort.
Het oogt
allemaalbest wel aardig,maaÍ het bliift toch
jammer dat Alessandro
de Tomasozijnbntwerpers niet wat beter heeft laten kijken naar wat
Lavcrda en têgenwoordigook Ducati, in dit
opzicht doen. Zij moÊtcren namelijk Japansc
schakelaars.
Ook nog wel geen wonderonvan
door en voor motorrijdersuitgedachtebedicningsorganen,
maar met nameten aanzienvan de
dimschakelaar
cn de knop voor de knipperlicht.
richtingaanwijzeÍsheel wat beter. Op een zo
snclleen felle machineals de Le Mani II moct
dc aandachtvande bestuurderniet afgeleidhocven te wordcn vooÍ cen zo onnozclding als een
richtingaanwijzcrschakelaar
die terug gemikt
moct worden in eon middenstandje.In t'eiteis
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AGRESSIEVE STYLING
De tank, inhoud 22,5 liter, heeft nu eenandere
benzinedop,die met eenklepjeaanhet oog van
de wereldonttrokken wordt. Helaasrvasde dop
met slechtsveel kracht te openenen vooral nà
een langc rit met koude handenwaren we blij
eenberoep
tekunnendoenop een sterkepompbediende.In aansluitingop de tank de uniek gestylde buddyseat,die nu plaatsbiedt aan twee
personen.De sluíting van de buddyseatdoet
een beetjeamateuristisch
aan. De band overde
buddy zit met eenoog over eenpin gestokenen
wordt door eenklemmetjeop zijn plaatsgehouden. De buddy klapt naaráchterenopenen aangezienhet achterspatbord,met allesdÏ op en
d'ran,meebeweegtendanal
spoedigde achterband tegenkomt, is daarmeede te bereiken
hoogte slechtsgering, Het verwijderenvan de
Centurionaccu wordt op die manier een hele
klus.Het zou handigerzijn geweestals de buddy
zijdelingsweg te klappenwas.Onderde buddy
vinden we een vrij ondiep bakje, waarin zich,
volgensde fabriekalthans,eensetje gereedschap
en ecn instruktieboekjebevinden.
Achterin staantwee stevigeverstelbareschokdempers met pÍogressiefgewondenveren-die

er tÍouwensnog maaróénJapansefabrikantdie
dat op sommigemodcllengoeàvoor elkaarheeft
en het is triest te bedenkendat een Britsetoeleverancierals Lucas al ruim vijfentwintig jaar
geledende goedeschakelaaÍmaakte,weliswaar
niet fraai, maarwel goeden secuurte bedienen,
ook in donker en mct ecn dikgehandschoende
hand. In dit verbandwillcn we meteenevenuitschietenover het licht. Bij snellegangover de
autobaangeen klachten. Maar éénmaalop een
vertrouwd binnenweggctjc
met \4"1tegenliggcrs,
merk jc dat je eigenlijkharderzou kunnendan
intensiteit.en reikwijdte van het dimlicht toestaan.Een H4 unit zou wcllicht nuttig zijn om
ook o.ndcrdergelijkeomstandigheden
het rijgenot van de Le Mans II ten volle te kunncn uitbuiten.
BIGEN VOORVORK
Voorin staatde robuusteuit eigenhuis afkomstigevoorvorkmet centwcetalBremboremklauwendiemct behulpvandegictijzeren,geboordc
schijven,hct gcrveldtot staanmoetenbrenqcn.
Om dc fraaie gegotcn vclgcn liggcn Metz-eler
bandengemonteerd.
Voor 3.50 x 18 en achter
4.10 x 18. Ook achterincen Bremboremalleen
hicr bedraagtde diarnetervande schijf242 mm.
De remmen zijn, zoals dat heet, "integraalgekoppold". De mtrt de handte bcdiencnvoorrèm
dirigeertalleen de schijf rechtsvóór, terwijl je
met de voct tegelijk de linker vóór en achterschijf bedient.Bozetongenbewerendat dit systeem is ontwikkeldvoor mensendie niet kunnen remmcn.Maarhet is ons niet duideliik waar
dezcïovaardij op stoelt. Zelfs rvegrenícrs,als
eenMike Hailwood,die wordengeachtoptimaal

V-motor. Via de boringhet geheel een erg raceachtig uiterlijk geven.
Dat straalttouwens de hele machineaf, zo zelfs en slagmatenvan 83 x 78 mm komen we aan
dat de fabriek zelf over een "agressieve"styling een cilinderinhoud van 844 kubieke centimeter.
De twee kleppen per cilinder worden, je kunt
spreekt.
zeggenouderwets,je kunt ook zeggenop de beproefde manier, met behulp van tuimelaars en
BUFFEL
stoterstangendoor middel van I onderliggende
Wie Moto Guzzi zegl, zegÍ V-twin, dwars in het nokkenas bediend. Er is ook nog een '1reframe wel te veÍstaan, anders hebben we het te" nokkenas verkrijgbaar, maar die is beover dat meÍk uit Milwaukee".Het is alweereen doeld voor ultra sportief dan wel racegebruik.
dikke 10 jaar geledendat de eersteV700's aan Beproefd is ook het ontstekingssysteem
van achet publiek vooÍgesteldwerden.Sindsdienvor- cu en bobines en dus ook contactpuntjes.Dit
men de zwareV-twinsvan het mèrk met de ade- systeem is betrouwbaar gebleken dus waarom
laar een vertrouwd en niet meer wegte denken veranderen.Achter elke cilinder vinden we een
beeld in de motorwereld.Het waren die eerste lummel van een Dell'Orto carburateur,doorlaat
Guzzi'sook die de kreet ,,buffel" ontlokten.en 36 mm en inplaats van eenluchtÍilter twee met
de vraag rees of zulke kanonnen nog wel han- gaasafgeschermde
kelken, die voor een duidelijk
teerbaarwaren."O best" schreefeenseenjour- hoorbaar aanzuiggeruiszorgen. De afvoer van
nalist. " Zelfs mijn.vrouw draait moeiteloos de uitlaatgassengeschiedtdoot twee matzwaÍte
achtjesmet dezebuffel!" Een gewichtvan zoh pijpen met megafoonvromigedempers.Ze pro230 á 240 kg wastoen eerderuitzonderingdan duceren een impomnt geluid, alleenvonden wij
regel. De tijden kunnen Veranderen!Met die dat de invloed van het weer wel wat al te duidewetenschap in het achterhoofd krijg je nog lijk zijn spoÍen op vooral het voorste gedeelte
meer bewondering voor de ontwerpers van en op de balanspijpachterliet. Het brengenvan
Guzzi, die van zoh, naar huidige maatstaven, een pijp die zwart blijft vormt kennelijk altijd
lompe motor, zo iets fraaisen gratieushebben nog een probleem, trouwens.niet alleen bij
kunnen bouwen. De metamorfosevan het le- Guzzi.
Voordat het vermogende straatbereikt,zijn als
lijke eendjeis er nietsbij.
tussenstationsgepasseerd,de van twee droge
platen voorziene koppeling, de in de lengterichBEPROEFD RECEPT
ting van het frame ligge4devijfversnellingsbak
Uiterlijk nog steedsgelijk gebleven,in grote lij- en de cardanas.Voor de Guzzl etgenaarsofbelangstellendenmet Íace plannen is het goed te
kroon en
wetendat er zoh zevenverschillende
pignon tandwiclsets, dus gearingen,leverbaar
zíjn.
En dan staat niets die 81 paardenmeer in de
wegom er op los tegalopperen.'

De acceleratieis uitstekend maar niet echt sensationeel.De vlak verlopende vermogenskrom'
me is daar debet aan. Nadat de motor op temperatuur gekomenis, waarbij we in onze aante'
keningenterug vinden dat de chokeknoptamelijk lang ingeschakeldmoest worden gehouden,
kan het feest beginnen.Je tikt hem eenversnelling lager, geeft gas en vlot opschakelendgaat
de Le Mans er gewoon onwee$taanbaarvandoor, vanaf het eeÍstemoment dat er beweging
in dat machtige motorlijf komt, zonder tlat je
bij een bepaald toerengebiedineens een douw
in je rug krijgt. Maar toch wel ongemerkthard.
Voor je het weet zitje op de (volgensde ietwat
optimistischeVegliateller) 210 km. p.u. en een
dikke 200 echte kilometer is dan ook zeer wel
haalbaar.En dat is niet geringvoor een acht-eneen-half,
SCHAKELEN

Het is duidelijk dat je op een cardanfiets zit.
Niet alleenis er bij plotselinggasafsluiten en na
het schakelenfel gasgeven,die lichte kantelneiging van dit blok met zijn in de lengterichting
geplaatstekrukas, maar ook gaathet schakelen,
vooral in de lagereversnellingenaltijd wat hoorbaar. Door de wol geverfdeGuzzi-rijdersschijnen overigenswél kans te zien om zonder bijge'
luiden van versnellingte vetanderen,maar dat
gaat clan wel ten koste van de schakelsnelheid,
terwijl deze Le Mans qua karakter verleidt tot
snel schakelen.Overdie bak trouwens niets dan
lof, want het schakelenleverde nooit problemen op en ging altijd even trefzeker. Ook wat
betreft het vinden van de vrijstand. Dat was
fouwens maar goed ook, wanl een andeÍ onderdeel waarop enigekritiek kan worden geuit
is het koppelingshandle.Misschiendat we het in
de zomer niet zo gemerktzoudenhebben,maar
SCHEUREN
nu we met dikke handschoenen
redenbespeurWe hoefden onze scheumeusniet voor de l,e den we hoe ver het handle van het stuuÍ ligt.
Mansop te halen,om maaÍeenseenwoordspe- Montage van een iets gebogenhandle zoals we
dat van crossmotoren kennen, zou een idee
ling te gebruiken.
De typerraam verraadt het al, "Le Mans" de kunnenzijn.
plaats waai een belangrijk deel van de geschie- Bovendienvonden wij het bedienenvan de kopdenis van deze óet racesopoveÍgotenmachine peling vrij zwaar. Nergens een moeilijk punt,
maar klaarblijkelijk vrij strakke veren of wat
zich afspeeldp.Want de eersteMoto Guzzi Y'l
weinig heÍboomwerking. We weten niet hoeveel
Sport was een direkte afstammelingvan de ma'
chines, die in diverseendurance€venementen stoplichtenop rood stonden,toen we op een
grote successenbehaalden. En dat is aan de gure winteravond van uiterst Amsterdamoost
pÍgstatiesen aan de wegliggingduidelijk te mer- naar west moesten, maar al halverwegedie rit
ken. Vooral dat laatstestaatop puur wegraceni- begonnènwe het hogclijk te waarderendat telveau. Dat kun je wel aan'tle Italianenoverlaten. kens die vrijstand zo goed func{ioneerde!Zijn
Zelden, nee nog nooit reden wij op een beter eigenlijke functie vervulde deze koppeling echsturende straatfiets, een fiets ook, die je een ter onberispelijk,ook na eenhele trits acceleÍa:
ontzettend grote dosis zelfvertrouwengeeft. tieproeven.
wonderdatje wel eenshier en daarde maximum
STRAK STUREN
snelheideenweinigoverschreidt!
De Guzzi doet trouw precies datgenewat zijn
baashem opdraagt,niets meer en.nietsmindet. Hoewel een spiegelniet wettelijk veÍplicht is en
Op elk wegdek,in langeen korte bochten, acce- wij jarenlang hebben moeten wennen om er in
lererendof juist afremmendin de bocht, altijd te kijken, mis je vandaagde dag zo'n ding toch
het juiste spoor. De Metzelerbanden dragen wel even. Juist daar waar die Gvzzi op zijn best
óaamanhun steentje bij, ook op nat wegdek. .is, namelijk het snellerewerk waarbij vaak moet
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worden ingehaald.Zonder twijfel zal een spiegel
a{breuk doen aan de fraaie lijnen van de Le
ManslI en in de praktijk pakt het toch weeranders uit dan we dachten. Dat komt door de
stroomlijnvan dezemachine.Ook al bij normale rijpositie laat die stroomlijn zoveel minder
windkracht tegen het hoofd komen, dat het
welbekendeover de schouderglurenvan vroeger weermoeitelooskan, zonderdat je hoeft te
vrezendat het viziervanje helm waait.
Met normalerijpositiebedoelenwe in dit geval
de zo voortreffelijk door Guzzi uitgekiendezit
waarbijde voorkant van de knieënpreciesaanliggentegende daarvoorbestemdeen ter piekke
doeltreffend gecapitonneerde"beenschilden"
die deel uitmakcn van de stroomlijn. Wanneer
dan de handenop het stuurliggenis de houding
al aardig "race-achtig".Het zit echteruitermate
lekker en dezehouding is urenlangvoi te houden, ook al zou het wat minder hard saan.In
deze rijpositie kijk je nog royaal over de ruit
heen,maarje proÍïteerttoch al goedvan de be-
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schuttendewerking. Je hoeft slechtsiets door
de armente zakkenom helemaalachterdie ruit
te verdwijnen en dan is de rijhouding vrijwel indentiekmet die van de collega'sop het circuit.
In de bebouwdekom plaatsenwe somsde benen naastde kniesteunen,
echternog wel achter
de cilinders,waardoorje iets meerrechtopkunt
gaanzitten.
Sturendoet hij dus alsde beste.De veringhelpt
daarbijhet bijzonder compact gebouwdedubbele wiegframe,eenstevighandjemee,De voorvork dempt bijzondergoed en comfortabelen
zorgt voor een optimaal contact met de weg.
Slechtséén keer kon hij het niet meer volgei.
Met een snelheidvan tegende 200 km.p,u. zaten er plotselingwat erg veel hobbeltjesin de
weg en de band verloor af en toe het contact
met de weg. Gelukkigis er dan nog die hydraulische.stuurdemperom het wiel netjes op het
juiste spoorte houden.
Even lovend kunnen we zijn over de achterschokbrekers,
hoeweldie voor zuivertoeristisch

gebruik net iets te spaÍtaansaanvoelden.Maar
daarvoorzit je dan ook op eensportmotor.

RESUMERENI)
Op éón na 13.000gulden,dat is geenkattedrek.
Het moet al wel een hele Íïjne motorfiets zijn,
wil hij dat geld ook werkelijk waard zijn. Voor
de Le Mans II zoudenwe willen zeggen:Koop
je bewusteen supersportievemotorfiets.dan is
er haastgeenbeterekeus.Wegligging,
prestaties
en uiterlijk liggen op zulk hoog niveau dat je
ook die paar minpuntjes,die zo'n door en door
Italiaan nu eenmaal,helaas,eigen zijn, op de
koop toe neemt. Een anderbelangrijkpunt dat
veel motorrijders,individualistalsze zijn, in hoge mate op prijs stellen, is de exclusiviteit en
ook daaÍ zorgt zo'n prijs voor, nietwaar? In ieder gevalnamenwij met weemoedafscheidvaà
dit ,,Roodehert" uit die beroemdestal.
En àl haddenwe hem dan voor het gelijknamige
café geparkeerd,een caféraceris het zekerniét,
Het is een lust voor het oog en je kunt er mee
pronken, maar de Le Mans II is primair zo'n
fijne riimachinedat hij_voorvelen het nec p-lus
ultra op twee wielen zal zijn.

