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Motor
Een Le ÍMansl, Le Mans ll en
Le N4anslll. Je zou verwachten dat de verandeíngen
steeds vooral uiterlijk zijn.
Niets is minder waar!
De lMoto Guzzi Le Mans lll is
een duidelijksterk verbeterde
Íiets met een geheel opnieuw
opgezel blok, een verbeterd
comfort ên ook een wat ander
'smoeltje'.

VooÍal met de inhoud en ont-

Mot O'Guzzi,hebbenwe de nieuweLe Mans
luchting daarvan.In het duurgenoemd.Zondernu vervelende
eigenschappen testverslag van de 1000 G5
meldden we dit euvel van
aan een bevolkingsgroep
te willentoevoegen
moet het namelijkgezegdworden:de IVlotoGuzzi Guzzi al. Olie die er bij hoge
snelheidin wat tè enthousiasLe Manslll is een Schotszuinigeltaliaan.Een
te mate uitkomt. Vroeger
machinedieje voor eenbeetjebrandstof
bliksem- hebben we zoiets ook al eens
snelrechtdoor
of de bochtom brengt.Eennèg
met een 500 gehad. Maar zogezegd: Guzzi is de boel
zuinigermachinedan de voorgaande
versie,een als
'praktischer'
aan hel maken
praktischer
indien
machinedan de Le Mansll en
en ook dil werd aangepakt.
mogelijk:
een nóg mooieremachine!
Het had, dachten we, vooral

lMeestopvallend is de uiterlij
ke wijziging van het blok, dat
trouwens veel wegheeft van
de 500 lvlonza. Le Mans en
Monza, aardig gevonden.
Voor het leeuwendeelzijn de
motorischewijzigingenvoortgekomen uit verstandelilkge
stelde doelen, bepaaldniet al
leen om gevoelsmatigedoelen te bereiken dus. Guzzi is
momenteel sterk vernaeu
wend en praktisch bezig.
Dat zie je bijvoorbeeldal uit
de montage van een luchtÍilter. Vroeger ademden twee
jetsers van kunststof kelken
vrij de lucht en alle daaritl
rondhangende stukken en
brokken in. Nu loopt zoalsdat
hoort een tlveetal rubbers
naar een Íilterhuis toe. Niet
meer die snorkende klappen
uit het vooronder dus, maar
nog wèl lekkerstrakkezuigers
na een paar duizend kilome
ter. Het zou je verbazen te
weten hoeveel steentjes er
dooÍ open kelken naar binnen
gezogen en na enig slijpwerk
weer naar buiten geblazen
woroenl
De cilinders kregen de wat
hoekige vorm die de 500 ook
kent, wat ook met de thermische eigenschappen samen
hangl. Ook al hoekigwerd het
carter dat tegelijkmet een stel
verstevigingsribbenwat dikke. groeide. Resultaat: minder vervorming en minder
motorgeruis. Dat laatstePunt
is lrouwens niet onbelangrijk
geweest. De luchtfilterconstructie, het motorcarter, de
veranderde uitlaten en het
laag gehouden toerental ook
dragen een steentiebij tot het
zo laag mogelijk houden van
het geluidsniveau.Het lekkere
'donkere' geluid ontlokt de
dB-meters toch al niet zo'n
grote urtslag.
Niet in de laatsteplaatszullen
W a t e e n k l e i n f r o n t a a lo p p e r v l a k
Guzzi liefhebbersblij zijn met
het verbeterde oliesYsteem.

3l

weg te krijgen.Zo valszijnwe
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te makenmet een klepjeergensin het systeem.
In iedergevalwerd de carter
inhoudvergrooten het euvel
bestÍeden.
Tijdensde test gebruikteonze
Íiets nauwelijks
merkbaar
olie
en kondenwe nergensvéttigheid ontdekken.Behalvedan
aan de achlerkantvan het
Vernieuwd, vêrstevigd blok.

cardan,maardat kwam door
een rangetje
dat de geesthad
gegevenen wat olie doorzweette.Hinderlijk:
de bijzonder lastigepeilstok.
ÍMaargoed, genoeg gepie
keÍd. Hoe werkte de Íiets?
Wel, hij werktein iedergeval
zó goed dat menigtelefoontje
nodig was om hem bij ons

had,gestanddoet, boven5000
toerenbeginthij het levenpas
interessantte vinden, maar
dat de closeratioversnelllngs
bakervoorzorgtdat dat geen
probleemis. Devijf versnellingensluitenzo aandatje nooit
méérdan de'breedlevan de
vermogenskromme'
terugzakt
in loeren. lvlet enig beleid
{lees:halÍgas)is de fietstrou,
wens ook verrassend
makkel i j k ' v a no n d e ru i t ' d eb o c h tu i t
te krijgen.Het is wat dat betreft geenTriumph,maarze
ker niel onverdienstelijk.

Een paar duizendkilometers
konden geen mankementen
aan het licht brengen. Ge
\^rooneenhelemakkelijke
mo
tor. Goedstarten,mooi lopen
en weinig gebruiken.Recept
voor een massamotor,
zou je
zeggen, maar dat gaat natuurlijknietop, want het hele
molorconceptzal maar een
deel van de liefhebbers
kunnen bekoren. En terecht,
want het betreÍt hier toch
echt een pure, volbloed,
1007osportmotorÍiets.
Onder
de honderdkilometerper uur Doorgaanszul je met de Le
is er weinigmeete beginnen. Mansop de groteweg vertoe,
De inhoudvan het compacte ven,want hij ísvoorde asíaltblokbleefde oude844.0cc en baangebouwden rustigrond,
ook de boringen slagdiehem zoevendtussen 5500en 6500
die bezorgenworden via de
toeren krijg je de indruk dat
zelÍdematenverkregen.Bo
niksmiskangaan.Datdaarbij
ring 83 mm en slag 78 mm, de snelheidsmeter
werkelijk
waarmeehij lichtovervierkant fabeltastische
waarden aangeeftwarenwe wel van méér
bleeÍ.Wie de rekenlineaal
oÍ
het electÍonisch
Íekenwonder Italiaansemerken gewend.
er even bijpaktziet dat daar- Onze testÍiets spande echter
mee de zuigersnelheid
in de wel de kroon. HonderdvijÍ
toptoerenregionen
knap rich- bleekongeveerhonderdtwinting 20 m/secondewandelen. tig en hogerhieldde tellerhet
Het motorkarakteris echter steeds rond de twintig kilo,
zo dat je in dat gebiedniet metermeerdan de werkelijklang kunt vertoeven.Als je
heid.Gelukkigdat rechtvoor
dat wel doetzal menje name- je neuseenpittigetoerenteller
lijk bijzondersnel al met een vrijwelexactaanbleefwijzen.
plamuurmes
van eenoÍ ande- Eenechteracerhè, daarletje
re bumperaf moetenhalen, ook alleenop de toeren.
om het maareenswat groÍ te
lvloeiteloos realiseerde de
beschrijven.
Je zou het niet Ííets in iedergevaleen echte
denkenals je naarde vermo- top van tegende 210kilomegenskrommekijkt, maar hij ter per uur en wat belangrijker
gáát als een speeralsje een, is: bij ongeveer150is het op
maalrond de honderdaange- de 'drie' werkelijk heerlijk
landbent. Het rareis eigenlijk rustigtoeven.Weinigtoeren,
dat hijweliswaar
inderdaad
de een lekkergeluid.In één keer
i n d r u kd i ej e a l v a nd e ' o p - j e - door naar ltalië dan maar?
achterste-vermogensmeter' Zelfszonderplat te gaanliggen blekênde 53 kW in staal
je naar bijna 200 te sleuren.
Wat een rankemotorbouwal
nietscheelt!Komenwe na de
voor eendergelijke
motorbelangÍijketopsnelheid
aan het
tegenwoordigook zeer belangrijkeverbruik:wel, zoals
al in de kopgezegd,heris een
bijnaSchotsefiets hoorl We
hebben seÍieus geprobeerd
wat het hogeverbruikzouzijn
{groteweg, stevigdoorrij'den
en rond de 160kruisen).Het
resultaat was verbluÍfend.
Eenhaartjeonder de liter op
zestienkilometer...
Rustigerrijdendkwamen er
waardenop de meetlijsten
tot
zelÍsbovende literop twintig
kilometer.Gemiddeld
zuljebij
een enigszinsin de handgehouden rechterpolsje tot
waardenvaneenliterop acht,
tienkilometerkunnenkomen.
Gemierin de stad jaagt het

verbruik onmiddellijk op.
Maar zoalsduidelijkzal zijn, Starten is geen enkel Prodaaris de Le lvlansniet voor bleem.Ook eenstelletjenachgemaakt.Alsmaarmet slip- ten buiten in de kou riepen
pendekoppelingop gangko- geen protesten op. Lastig is
menis nieïprettig.De accele- wel het rare chokemanetje
ratiepompenop de grote 36 onder de linkercarburateur,
mm Dell'Orto carburateurs maargoed,het zij zo.
{
zijndaartrouwensook nietop Vrijwel meteenneemtde mogasaanen kan
tor schuddend
ingericht.
Toch- de indrukmoetonmid- de chokeknopterug.
wordenMet een vrij zwaar te bediedellijkweggenomen
is de Le Mans geen lastig nen slippendekoppelingdoe
baasje.Sterker nog, hij staat je dan bestsnelde stadte verwat het motorischgebodene laten.Onderwegblikt dat de
op het zelÍdeluxe niveauals bedieningvan het schakelpe{
daal weinig problemenoplemenigJapanseÍiets.
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Grote Dell

'Orto's

en de onhandigê choke.

Duidelijk andêr dashboard, de oude schakslaars, lucht op voorvork en

vert. De slag is niet idioot
groot en met wat precisiekun
je goedschakelen.
is trouwensdat de
Opvallend
fiets weinig last heeït van het
'kantelen'datje soms bij
dwarse motoren aantreÍt, De
kleine toerensprongengeven
gewoon niet zulkegrote reactiekrachten.

Transmissie
Het schakelenvan de 850verloopt als gemeld behoorlijk
wanneer men wat moeite
doet precies te rijden. Van
enig nadeligeffect op het gebied van het cardan bleek
hebniets.De Guzzi-mannen
ben er gewoon een prima
transmissieonder gezet,die
noch duikt noch opkomt,
Eigenlijk
doet het knelpuntin
zichalleenbÍ
de overbrenging
het overschakelenvan één
naartwéé voor. Daarligt natuurlijkook de grootstestap.
HinderlÍkwas het oliezweten
bij het cardan,maarde eerlijkheid gebiedt te melden dat
het eigenlijk ook een beetje
onze luiheidwas. Een nieuw
ringetjeerop en de zaak was
geklaard.

door?Als eentrein.De bocht
om? Strak in lange en wat
onwennigin
hele
korte
bochten.Je moetal bijzonder
stevig de hoek omgaanom
deining in het rijwielgedeelte
le veÍoorzaken.Wel moet je
behoorlijkzeker zijn van de
koersdieje gaatnemen,want
Remmen
de Guz' laat zich niet even
Drie stevige schijfremmen met een duwtje uit zijn baan
verzorgen het remgedeelte. brengen.
Tja. wat moel je melden.Het Wie even gewend is aan de
bekendeMoto Guzziintegraal mogelijkhedenkan zonder
remsysteem.De achterremis mankerende toch behoorlijk
op dezefiets Íeitelik achteren sportieÍ opgehangenvoetéén schijfvoor. Eentrap met rusten aan de straat rijden.
Pirellibanden
het rechtervoetjezorgt dus De uitstekende
voor probleemlozevertraging zijn daar niet in de laatste
en in gevalvannoodpakjede plaatsdebetaan.
andereschijÍer met de hand- Met een rijklaargewicht van
greepbijom dubbeldeankers bijna250kilois de Le Manslll
niet echt een lichte motor.
uit te gooien.
De remmen zijn voldoende Jammergenoeg,zou je zegsterk,maarzoudenvoor echt gen, want wat voor mogelijkstevigdoorrijdentoch nog net hedenzoudener dàn zijn?
van links
iets krachtigermogen. Mis- Toch is hij makkelijk
schien dat de sportieveling naarrechtste gooien.In niets
het met andere voeÍingen bleekhet kleineen bijzonder
Íraaiestroomlijntje
meer naar zijn zin heeft.
{dat prima
OÍ dat aan de remmenzelf de winddruk van de borst
ligt? Nee, het ligt domweg neemt) de stabiliteit beihaande snelheiddieje al gauw vloedt.
met de fietsrijdt!
onopvallend
Voor je het weet rij je dom- Zitpositie
weg dertig kilometerharder Een straatraceÍ heeÍt géén
danje dacht.DielekkeredoÍ- luxueuzezithouding.Dat zal
fe klappen uit de motor zijn duidelijkzijn.Het is misschien
wat dat betreft verraderlijk.
een cliché,maar de 'drie' is
gewoonSpartaans.
De buddy
Weggedrag
is dun en keihard{somswat
De stuurkwaliteitenvan een hinderlijkscherpaan de kanin elkaar
Guzzi anno 1981staan, dat ten),de zit behoorlijk
hoeft niet uitgebreidbespro- en de schokdempers
lijkenge
kenworden,op hoog niveau. vuld met heledikkeolie.Maar
De fiets heefteen pittigewiel- goed.daaÍis heteenvolbloed
basis en is ontworpen voor sportievelingvoor, niet?Veerhet 'soepeler' werk. Recht- wegen van 140 en 80 mm lij-

35
ken toch wel mee te vallen,
maar in de praktijkkrijgt je
achterstehet knap te verduren.
Wie het persé zachter wil
- wat we ons nret voor kunnen stellen- kan met een centraalluchtvulpunt
op de voorvoÍk en eenluchtvulpunt
achter proberen of hij de veervoorspanningwat lager kan
brengen. De betere stuur-

tu.n**;ffiffi

eigenschappen
echterkomen
er dan niet uit. Afstand en
hoogte van het stuur (clipons) is Íors. Ook hier weer
moet je bovende honderdzitten om voldoendewinddruk
te hebben. De onderarmen
worden anderswat zwaarbelast.

Bedieningsgemak
Op eensportmachinebrengje
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Motor
Hêt integraalremsysteem.

zaken aan d,e nuttig' zijn en
'prettig'.
niet zozeer
Dat zie je
aan de voltmeteren vooral de
gróóóte toerenteller.De spie
g e l z i t e r o m d a t h i j e r n r ó e tz i t
t e n ; d e b u d d y k l a p to m h o o g
maar nret van harte (komt te
gen achterband); de schake
laafs zijn gewoon als van
ouds; er zijn handige stelnippels aan boord; het blok zit
met èchte boutjes in elkaar;er
zit geen echt slot op de buddy
(een sp itpen); de knipperlichtindicatorszijn fraai in het
dashboard geintegreerd en
duidelijk; de contactsleutelis
ook weer als vanouds een opklappend ding dat stijí tegen
d e s c h a k e a a ra a n k o r n t e n

rF

met gewone handschoenen
goed en met dikke hand
schoenen niét te bedienenis;
zijstandaard en middenbok
zijn aanwezig (helaaswat onhandig).Afijn, aile symptomen van een sportief ontwor
pen motor. Een paar van die
punten had niet gehoeven,
maaÍ de meeste .
ach we
begrijpendat wel.
Het is zéker een uitzonderlijk
Íijne motorflets om te rijden.
Een aantal details kunnen
d a a rw e i n i g a a n v e r a n d e r e n .
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iets tegen in bÍengen. Sport
wagenrood is een kleur die bij
hem past. De afwerking staat
op een hoog niveau. Prettig is
dat er nu bijvoorbeeldop di
verse plaaten blanke lak over
biezen en vlakjeszit zodat de
verf er niet afgespoeldwordt.
Er zal domweg weinig verb€terd kunnenwofden aan de
machine.We zijn dan ook
zeer benieuwd wat de Le
l\4ans 4 zal brengen. Ndg
weer verDeteroe verDran
dingskamers? Een hele liter
misschien?lvlonoshock?Wie
WEEI .
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Conclusie
Veertien en een half duizend

piek kost hij. En daarmeeheb
je meteen het grootste punt
dat je kan weerhouden bij de
kop. Hoewel, er was ook nog
een 500 . .
Maar wie precies kiest vooÍ
een 100% spoftmotoÍ dle
waarschijnlijkbij het zién van
kofÍers al rillingen kriigt, wie
kiest voor uitstekendestuuf
eigenschappen, een hoge
topsne heid en daarbij onverwacht laag benzineverbruik,
wie beschikt over voldoende
schoelsel(want je laarzenva
ren er géén wel bij), kortom:
wie rnaÍ is van een Guzzi Le
tvtans
die vindt moeilijk
een betere Keus,
R O B V A N G I NN E K E N

{

