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'Door het buitengewonehoge prestatíepeil
van

dezemachine,moet dezemotor beschouwdworden als een raceren zodoendeook als een coureur beredenworden'. Aldus de vrijevertalingvan
van de Mohet voorwoordin het instructieboekje
to GuzziLe Mans ll. Eenuítspraakdie het merk
opmerkingen
directal vrijwaartvan vervelende
rond de zitoositieomdat het hier nu eenmaalom
een racergaat nietwaar?In iedergevalzit die uitspraaker niet ver naast,want de Le Mans ll is in
alleopzichteneen opvallendemachine.Het
prestatiepeil
is, zekervoor een 850 cc machine,
bijzonderhoog. De motor stuurt razendscherp,
het uiterlijkis flitsenden de prijsis net zo spectaculairalsde vormgeving.De
Moto GuzziLe Mansll
is een machinevoor de man die heelduidelijkeen
uiterstsportieveEuropesetopmachinewil hebben.
Want dat is dezeLe Mans.

M otor
Het blok van de Le Mans is
het inmiddels genoegzame
bekende V-t'ivin model van
Guzzi. Door een boring en
slagvan 83 x 78 mm komt de
Guzziaaneeninhoudvan844
cc. een getal dat dicht in de
buurt van stamvadervan deze
lijn,de W, komt. De Le Mans
is echter heel wat potiger uitFotografiê:

Jos ten Brink.

gêvallen.Onder meer door
twee joekels van 36 mm
(zoals
Dell'Ortocarburateurs
het hoort zonder luchtfilter,
maar met twee kelken) met
acceleratiepompen, Verder
zijn de klassieketrucs toegepastalseenanderenokkenas,
veÍgrotein- en uitlaatkanalen,
hogere compressieverhouding en eenaangepastuitlaat-
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Eênonserooftijk uitgebreid
met
dashboard
allelampjes

systeem De ontsteking bleeÍ
conventioneel met twee stel
contactpunten. Dat alles re
sulteerde in een vermogen
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wensen.ze
zijnnos soed
te zienook.

toeren en een brede koppel
kromme die zijn hoogste punt
haall bij 6750omwentelingen,
waarbij de motor dan goed is
voor 76 Nm. Opvallendbij het
starlen is het luidkeelssnor
ken van de choke, voorzrchtigheid is overigens geboden
bij het slarten. Wie te snel, te
veel gas geeft wordt geconÍronteerd met een verzopen
motor die niet snel weer tot
leven te wekken is. Maar de
cu2zi srar(te bij ons perÍect
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het inschakelen
van de eerste
versnelling.
Wel goed is het
Íeit dat de transmissieÍijn
spelingsvrijwerkt. wij hadden de uitvoeringmet normale bak (tegen meerprijsis ook
een close ratio bak verkrijgbaar)en de overbrenglngsverhoudingendaarvanzijnprima
op elkaaren de motorkarakteristiekaÍgestemd.Je leertwel
stil en snelschakelenmet de
Le Mans, maar het past niet
bij het flitsendegedragvan
deze machine. We kregen
hem zo plat dat we evenverlangden naar een hak-teen
schakelingomdat we bij het
terugschakelen
andershetpedaalin asÍaltzoudenboren.

Remmen

De stuurdemper is lastig verstetbaar door de grote moer te vêrdraaien.

ker bij een snellerijstijl,niet
gering.Bt ons verbruiktede
De Le Mansis dankzijdelage, moeitevoor moet doen. De Le Manseenlitersuperop 13
smallebouw en het lagege- Guzziwil er graagmet grote kilometer.Tervergelijking,
de
wicht een rappeverschljning klappen vandoor gaan, de V-1000G 5 die bij ons in de
op de snelweg.lvletde spor- macnrnereageertgretig op lange duurtest zit verbruikt
tievezit, zit je snel opgevou- het gasen hoewelde metho eenIilerop circa16kilometer.
wen achterde kuipen met de de met de acceleratiepompenMet eenlankinhoudvan 22.5
motor helemaal'los' is een in de carburateursnou niet
topsnelheid
van bijna220kilo- bepaaldsubtielis, het werkt
meter per uur haalbaar.Wie wé|. Trillingen zijn vooral Keurig zekeringênkastje en behoortÍk
er niet veel zin in heeft mag voelbaar in het middengeook rechtop blijven zitten bied, wanneerhet gas openwaaÍbijde Guzzinog vlot 210 gaat. Eenmaaldaaroverheen
kilometerhaalt.Zondermeer loopt de Guzzismeuiig,hoe,
getallenvoor de- wel je altijd blijÍt voeten dat
uitstekende
ze 850 cc machinewaarvoor daaronderje twee forsezuimenige'superbike'met aan gersaan het werk zUn.
zienlijkméér cc's nog knap Het brandstofverbruik
is. ze-

De Guzziis rondomvoozien
van grote. (geperforeerde)
schijvendie bediendworden
door het eigenintegraleremsysteem.De werking ervan
goed.Zowas buitengewoon
wel met de enkele,handbeweggewerkte

Ean zêeí met gróte gaten op de kelk. Een mooi snorkend getuid sn ho"
ge.€ prestataoszijn h€t gevolg.

liter geeft de Le l\4anseen actieradiusvan bijna300kilometer en dat is weer een uitste
kendewaarde.

diende,schijfvóóralsmet het
inlegralesysteemkon onder
alle omstandigheden
keihard
en primadoseerbaar
geremd
worden.De Brembostoppers
Transmissie
zajnvan een werkelÍkuitstekende kwaliteit,geen kritiek
De Guzzivalt nog onder de dus in dit opzicht.
categorie'cardanmachines
oude stijl', want de vijfbak Wegg edrag
laat zich bepaaldniet geluid
loosschakelen.
De versnellin De lvloro Guzzi Le Mans
gen zUnstroef te vinden,de stuurt op de weg in één
slag is nogal groot. Proble- woord geweldig. Dat klinkt
men die je vooral bij terug- buitengewoonpositieÍen zo
schakelenondervindt.Zeker is het ook bedoeld,want de
wanneerde koppelingnietto- Guzzibehoortin dit opzicht
taal ingetrokkenwordt (wat tot de absolutetopklasse.
Zodoor de grote hendelsbevor- wel in kortealslangebochten
derd wordt) knalt de bak bij stuurtde machineonberispe
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Aan de linksrkant vinden wê de twês bobines sn vlak voor de schokdêmper h€t verdeolpotjs voor het rêmsysteem,

lijk strak, het buitengewone heelgoedop elkaaren de mastijveÍramelaatgeenhobbel- chine zijn aÍgestemd,mis je
tje in de buizendoorkomen. gewoonvoldoendeveerweg.
Ook op zeerhoge snelheden Vooralbij hard remmenslaat
goed,lengteri- de vork dan door, terwijl op
is de stabiliteit
chelshebbengeen merkbare slechtewegende vork ook al
jnvloed op hel stuurgedrag. heel snel tegen de stuit aan
Een heel enkelekeer kregen zit. Op de snelwegmerk je
aan daar niets van, maar wie
we lÍnkseen uitlaatbocht
de grond,maardoor de bank graag diep in de bocht nog
genomenis de grondspeling vol in de ankersgaat,en dat
kan gewoonmet dezemachivan dezetoch heel lage ma
chine ruim voldoende.Een ne. zal het gebrekaan veerdeelvan dat fijne weggedrag weg voelbaarmissen.Achter
kan loegeschrevenworden is de Guzziook al nietbijzonaan de Pirellibandendie een oer royaar van veerwegen
grip op de weg voorzren,maar een waarde
vooÍtreffelijke
geven.StandaardheeÍtde Le van bijna 100 millimeteris
stuur- meeracceptabel.
AchterhadMans een verstelbare
demperdie wij gewoonin de den we lievereen wat straÍÍe
lichtste stand lieten staan. re demping gezien wat de
Waaromhet ding erop zit is wegliggingnog meerten goenietduidelijk,want n-odigheb de zou komen.De verenzijn
je hem zekerniet,al staathet preciesgoed, het juistecomnatuurlijk
altijdwel aardig.De promistussencomÍorten rijindrukvan soliditeitdie je op hoogte,
de Guzzi krijgt is de over
De ma- Zitpositie
heersendeimpressie.
chine voelt zo strak aan als
sportieeenblokbeton,geenÍlauwtes Bij zo'n uitgesproken
in het ÍrameoÍ eenflopperige ve machinehoort natuurlijk
soli een dito zitpositie.En die
voorvork,het zit allemaal
de in elkaaren dat voel je. heeftde Le Mansdanook. De
Met het neutrale,maar toch clip-onszitten standaardop
gevoeligestuurkarakter
is de deze machine,het zadel is
Le lManseenbochtenmachine lekker laag, de voetsteunen
bij uitstekdie de sportieverii- weer goed hoog. Dat beteder alles zal kunnen geven kent ook dat lang niet ieder
wat ervan gevraagdwordt. een zich zo makkelijkachter
Want de Le Mansis zo'nzeld- de kuip zal kunnen opvouzamemachinedie (vóél)har- wen. Vooíalrijdersmet lange
der kan dan menige riideÍ benenzullendeze positiemet
de hoog opgetrokkenknieën
kundigis.
niet bijster kunnen waarde
Vering
ren, Voor de echtehardgaanDe Le lvlanswordl voor en der is het echter de enige
achteÍ aÍgeveerdmet behulp juiste positie die bij hoge
niet eens zo
van de eigen vork en dem- kruissnelheden
is, Omdat
pers. De voorvork heeÍt een erg oncomfortabel
minimaleslag van zo'n 13 het zadelzo laaggeplaatstis,
en dat wreektzich kunnen ook rijdersmet uitcentimeter
bij hard remmen.Want hoe- gespíokenkorte pootjes nog
wel de vering en demping makkelijkaan de grond ko-

Het Droblesm van de Le Mans in bêeld, tê weinig kniefuimts
Twee balanspijpen verb€teren h€t uitlaatsystsem,

De bekende Guzzi bsdisnings€lemsnten, jê wènt eÍaan.

zwarte pijpen die ook zwêrt blijven

men. Op de Guzzizit je solide
achter de tank, waarbij het
hoog oplopende zadel en het
voelbaretrapje in de buddy je
degelijk opsluiten. Te degelijk
voor de eerder genoemde
groep der langbenigen,want
die zullenpreciesop dat trapje
moeten zitten om een goede
zit te bereiken. Hinderlijkeris
echter dat de kniestukken in
de stroomlijn voor iedereen
lastig in de weg zaten. De SP
kent hetzelfdeprobleemen de
simpelste remedie is wel om
ze eenvoudig weg te laten
wat weer een paar centimeter
scheelt.
De
tweedelige
stroomlijn is behalve mooi
ook nog íunctioneel. Om de
Voorrrefíelijk

remmen

knieën er niet buiten te laten
steken zullen lange rijdersver
naar achteren moeten zrtten,
maar dan is de bescherming
ook heel goed. Het stuurkuip
je, want dal is het bovenstuk
in wezen, had totaal geen invloed op de stuureigenschappen. Het lijkt ons eigenlijkwel
zo simpel, en voordelig, om
de kuip uit één stuk te maken,
maar deze tweêdelige con
structie bêviel in de praktijk
uitstekend. Dat de vormgeving ook aerodynamischin orde blijkt te zijn bewijst de hoge topsnelheidwel. Een passagier heeÍt het op de Le
Mans minder naar zijn zin.
Weinig ruimte en nog minder
houvast zorgen voor een
wankele rit.

B e di e n i n g s g e m ak
De Le Mans is voorzien van
een buitengewoon uitgebreid
dashboard met alle lampjes
die je maar wensen kan plus
nog eens een klokje en een
voltmeter. De kleine verklik
kerlampjes zijn niet allemaal
even best te zien bij Íel dag
licht, maar ze geven wel een
schat aan inÍormatie. Êen
alarminstallatie is standaard
aanwezig.
De klokken zijn op zich goed
aÍ te lezen. De snelheidsmeter
bleek behoorlijk optimistisch
te zijn en gaí over de hele li

met een erg korte veerweg

voor do tetêscooo.
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Motor

uiraat 0,22 mm, nlaat0,22 mm koud

wissesrcom màr. stoomsLerrte20 A
lichlmeta6l m6r gieritzeÍen voering

Mêtige koplamp zonder H4 unit.

Prestaties

lMaximumveÍmogen(labr. ops.) 59,6 kW (81,0pk) bij 7600min - 1
Speclri€kvermogen{labÍ. opg.l 70,5 kW 195,9pk) per 1000cn3
MaximumveÍmosenÍolenbank 58,0 kw 178,9pk)bij7300 min 1
Soe!rFk ve moqen'ohrr bdnl 68,6 rw 193.3pl) pe' 1000(m'
Vê6chi!f8br. opg. krukasveÍmo
= 2,6%
sen eigenmeins aên achleÍwe 1,6 kW 12,2pkl
3,4 kg peÍ kW (2,5 ks per pk)
4,7 kq peÍ kW (3,4 kg per pk)
ldem m€i Íijdervan 75 ks
N o

Mar mum loppel liabr opg.)

M ê x m u mk o p p ê {l Í o l e n b a n k l 7 6 N m b i i 6 7 5 0m l . 1
230 km/h
Topsnelherd
ííabr.opg)
208 km/h ziiiend, 217 km/h iggend

Transmissie
droog uigevo"rd

hoDDe rq

nie circa 8 procent te veel
aan. De toerenteller was
nauwkeuriEieren was gemid
deld bijna 500 toeren te optimistisch. De bedieningselementen aan het stuur zijn nog
altijd dezelfde kleurrijke toestanden als al jaren het geval
is. Ze zijn nog steeds te klein
om makkelijkmet dikke handschoenente bed;enen,teÍwijl
de plaatsing eívan nog veel
aan duidelijkheid te winnen
heefl. Je leert er na verloop
van tijd wel mee om te gaan,
waarna ze verder geen problemen meer geven. Onhandigis
de buddy die naar achteren
toe openklapt. Niet alleen
gaat ze nret ver genoeg om

mPl lwee old en

5

€ x t r a k l e p j êv o o r d e b e n z i n e d o p .
]e veÍsó
OverbrensingsveÍh.
2e versn.
3e versn,
4€ versn,
5e versn

2.000op 1 lbak) r1 643 op 1 llolaal)
1.38aop 1 lbak) 8.080op 1 {loraall
1 047 op 1 lbakl 6 095 op t holaall
0.869ot 1 lbakl 5 059 op I ílotaall
0 750 op I lbàr I 4,366op 1 ltolàal)
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Wielophanging
m€Ík Molo Guzzl,schÍoetueer,sas tolaal 125mm
m€Ík Molo Guzzi, rn 3 slanden vercl€ba:r,
rldg lordàl I00 a-

Besturing
VooÍvoÍkhoek

62o

Achieruo*aserinO

k€gelagerc

Remmen
2 schitven/geperÍoreerd

KW

m
60
50
{t)
3)
20
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MOTO GUZZI LE MANS II

schroetveeÍ,

hoog,ook hetÍeit dat eerstde
riem over de buddy losge
haaldmoetwordenis nu niet
zo bijsterefficiënt.De middenboken jiffy zijnlichtte gebruiken.hoeveelde jifÍy goed
verscholenondeÍ de kuip zit
en daardoorwel eensmoeilijk
te vindenis. Wat we wel mis
ten waseenH4 unitin de koplamp. Het standaardgloei
peertjegeeft voor een dergelijke machineeen te geringe
opbrengst.De Le Mansis een
uitgesprokenluxe machine,
grapjesals een uurwerkjeen
een voltmeterzijn voor een
dergelÍkesportieveÍiets niet
nodig, maarwel altUdaardig
om te hebben.

sportieÍis. De enigeuitzonde
ring zoudenwe daaÍopwillen
makenvoor de knipperlichten
achterdieop de eenof andere
maniernietin het totalebeeld
passen.De zwartepijpenbleven zo waar gewoon zwart, Wielen en banden
ze gingen een beetje glim100/90lll8
men. maar het is niet zo dat
het chroomwerkna twee da
Aanbevolênspanning
2.1 ata
gen glanzend de kop opWM3 \ 13
steektzoals dat vroegerhet
1 1 0 / 9 0H 1 8
gevalwas.
Bandenmêrk
PiÍeltiM18 cordon
Aanbevolen spannlng

Conclusie

2.4 ato

Maten

De vraag blijÍt natuurlijkof
een machineals de Le l\4ans
bijna13.000guldenwaardis,
Dat ligt er volkomenaanvanuit welk blikpunt je de
zaak bekijkt.In wezen is de
Uiterlijk
Guzzieen bruut van een ma
chine, een superbikevan de
De loftuigingen
overhet uiter- oude garde met de daar bij Gewichten
196ks
lijk van de Le Manszoudenal horendekwaaltjes
alseenmoeen gegronderedenzijn om tor die slecht start als je te toraabelêsring
430 kg
__
de machinete kopen.Zonder veel met het gas speelt,een
uitzonderingvindt iedereen vermogendat op gang moet I nh o u d e n
de Guzzieen bloedmooie
ma- worden geholpenomdat de
22,5 hêÍ l3 iiter reseÍve)
chine,iets wat je ook op de dikke V-twin onderinanders
weg merkt omdatje veel be- in zijn eigen gulzigheidveÊ
kijks hebt met de rode dikke zuipt, open kelken waarvan
Italiaan.De machineis erg het sonore geluid door de
netjes afgewerkt, ook de ka
kuip omhooggestuwdwordt Service en onderhoud
belsonderde zijschermen
zijn en te korte veerwegen.Wat ffi
TÍansfrisie-olie vêtuêÍsên
keurigweggewerkt,terwijlde aanspreekt
is het feit dat de
vormgevinggeraffineerden Le Mans prestatieslevertop
zéérhoog niveaumet de eenOnderhoudskosten
voud (en relatieve
zuinigheid)
van een twin, de Íormidabele
| 35,41)
stuureagenschappen
die een
f 35,44
eenzaampeil bereikenen het
í 23,@
f 146,20
beeldschone
uiterlijkdat je uit Zuiger mer pe. en vefen
f 247,aA
Japanwel nooitzalkrijgen.In
/ 336,90
dat licht gezienis de Guzzi
70,30
een zeer begerenswaardigeM o t o Í l l u i g e n b e l a s t i n g
p€.laaí, 145,
per3mnd.
1171,
machine,het is een molor w A v e , u P t e i n g ' )
| 35J_ Gt ."d
p"t ida
| 3.249
waarje op slagverliefdop kan ÁF @ële' ro'r
worden.Geziende prestaties
lncusieí slÍoomljn, sesolen wieen, intesraal
is de Le Mans, ondankszijn
hoge prijs, een machinedie
met gemak de handschoen
Kanopnementegende zware Prijzen
multi-cilinder'hyperbikes'
en
850T3
is als zodanig eigenlijkde v-1000
f 11 500,meest concurrerende
machi- v 1000sP
f 12.950,ne uit de Guzzilijn.
,. 13695 lcloserariobarl
M C
GeÍard Schohensraar 73,
D E R KE V E R S
Roterdèm ite. 010 652474)
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