wordên.OmdateÍ nogal
watwuziglngenziln
doorgevoerdvondenwe
het meerdande moeile
waardom dè Le Manslll
aanêenuitgebÍêidelesl
te ondeÍweÍpen.Blnnen
ve€ÍliendagênÍedenwe
de lêlleÍ vende
brandnieuwe
machine
naaÍde 3500kilomeler.
EndaaÍmeêmakenwe
eigênliikmeteenal
duidelilkdat we zeeÍ
waren.
enthougiaSl
D€ enlgemanierom de konÍrontati€ met de Japannersaan l€
kunnen is het bouw€n van êên
exklusieve machine. Het moet
voor de ontwerpers van Ducati.
Harloy Davidson en cuzzi dan
ook eên kompliment zijn dat
Hondaen - nog meer - Yamaha
naasthun multi-cllinders
ook Vtwins in hun pakket hêbbenoogenomen.Allêenmissendie màchines- dat vindent€nminst€de
insiders- karakter.B€ter is het
misschienom in kleêrmakerslermen le pratên. Een Guzzi.en zeker de Le Mans, moet gezlon
woÍden als maatweÍk in d€ grauwe weíeld van dê koníektlepakken.
KomDromisloossoortiêí betekent, dat maar een kleinegroep
zich aangesproken zal voelen
door d€ze exklusieve machine.
iraar juist die groep krijgt vêel
waarvoorzijngeld.

Het huis voor detuimelaêrc is qemaaktvan
lichtmeÍeel

Zowelhet peilên van de olieals hel vinden van dê
choke is moeiliik

De vootvork heeÍt één centnal ventiel....

En dat vinden weook achterteruo

t€gengaan. Bli lage toerêntalten
loopt de motor duidelilk bêter.
l\4et de Le Mans ll bétekonde
twee keer gasgeven voor een
stoplicht onh€rroepelijkdat de
accelerataepompen
op de 36 mm
carburateurs d€ motor deden
verzuipen.
Een betere dosêrino
Viêrkanlemotor
voorkomt dit nu. Om aan de oel'
-te
De niêuwecillnders,die ook te
luidsen uitlaatgasnormen
vindenzijn op dê Vso-mod€llen,
asdê meestin het oog sprlngen- kunnenvoldoenkr€egdê machide veranderingvan de lll-serie. -ne e€n luchtíilt€rwaarbij- helaas
ook h€t typische cuzzi-geluid
Liaardaarmeeis d€ koek biilangena nietop. Het heleblok ison- enigszinsls verdw€nen.Ook aan
werd wat gedaan
der handengenomen.Datbegint de uillaatkant
bij h€t giêlwerk van h€t cartêr. om het g€luidwat in l€ dammen.
geluidenuit Dubbelwandigovoorbochtênen
Om dê m€chanische
het hart van de V-twin te minisê- naêuwontworDondemoers makên de Le Mans i€ts gecivilisserren is de wanddikt€ van hêt carder. ,,Jammêr".zo v€rt€lde mii
t€r van 5 naar 8 millimeteÍge- gon
Guzzi-fan, ,,dat die utflat€i
bracht. Daarnaast is door een
niêt meer zwart zijn, zoals bij de
tw6e centimet€r dlkke schijí tusgen deel van hêt
sen het carter €n d€ carterDan ll, daarmê€ is
fraaie uiterlijk v€rdwenen". Hij
gepláatst om meer olie mêe te
kunnennemen.Vooral bij lange he€Ít enigszinsgelijk, maar na
ritten mel een hoog gemiddêldê v€rloopvan tljd kleurdênd€ uitwildê het wel eens voorkomên latendiep blauw,ên d6t lijkt ook
dat er t€ vêel olie via d€ ontluch- Íraar.
ting verdwe€n.Aan de maten van
het drljfwerk w€rd niets g€wijNleuwekulp
zigd. De motor h€eÍt nog steeds Ze zijndaarln Mand€llod€lLario
e€n inhoud van 844 cc, vêrkre- vres€lÍjktrots op hun windtunnel
gen door tweemaal een boring €n de ontw€rp€rs mogen zich
maal slag van 93 x 78 mm. Voldan ook kontinu bezig houden
gens d€ Íabrieksopgavezoud€n met het Dgrf€ktionoren van dê
pk's
er twee
me€r uit het blok
ruitên 0n kuipjes. Op d€ íoto
moeten komsn, onder andêre waar d€ drie verschillênde L€
door de komprêssieverhouding Mans typen bro€deÍlijknaast€lte verhogenvan 9,8tol 10,2op 1. kaar pos€r€nis duld€liikte ziên
Og de TH in DelÍt kwam dat êí
wat ik bedool. H€t eersÍê model,
niet h€l€maal uit, maar blj dit
dat In 1975 gspresentêêrd w€rd
sooÍt machineszou in plaats van was duidelijk voorzien van een
een werkelijk€ opgav€ d€ kort€ windvangsr. De L€ Mans ll (we
vermslding,,Voldoendê" m€er sprek€n nu over €lnd 1978)
dan genoêg moetên zijn.
kreeg €€n veel gÍotero stuurkuló
H6t tulmêlaarhuis. dat nu van
met daarondor een losse moloraluminlum ls g€maakt in plaats omhulling.Dat bracht echterop
van staal mo6t het ontrggelen h€t stuuroeblêd wat probl€m€n
van de klopspeling, zoals dat in
mêt zich m€€. SommigoGuzzi's
het v€rl€denwêl 6êns voorkwam, w€Ídennam€lijkbij hog€snelh€-

den instabiel. Dat werd na verloop van tijd gedeelt€lijkondeÊ
vangen door ander materiaal
voor d€ kroonplatente gebruiken. De Le Mans lll is duidelijk
weer gewijzigd ten opzichte van
haar voorgangers. G€blêv€n is
dê g€de€ldestroomlijn.Maar de
stuurkuip h€eÍt een kl€ineroopervlak gekregen, met een kleinl
- maar effektieÍ - oplopend
ruitje. D€ zijÍlappen werden ook
kleiner. Ook werd er aan de
voorvork het €en ên ander gesleuteld. De aístand tussen de
beide , 38 mm vorkoot€n werd
t€ruggebÍacht naar de maat zoals die ook bij de eerste Le Mans
was. Daarnaast krêeg de vork
Iucht als ond€Ísteuningvoor de
vering.Ook achterzijn de Paioli
schokdempers voorzien van
luchtmet een centralenioDelom
ze op spanningte kunnenbrengen. Qua aím€lingen h€eít h€t
rijwielgedeellegeen veranderingen ondêrgaan.Waarom zouden
26 als d€ machine goed stuurt,
nietwaar?

Opslappen bii hondeÍd
km
Neên,aístappenbij di€ snelheid
Íadenwg nismandaan,maarom
eên geÍundeerd oordoel over de
zitposltl€t€ kunnêngev€nzou je
Êjgenlijkbij hondêrd kilom€t€Í
per uur mo€l6n kunnenopstappên. In eerste instantiekrllg je
namelijkhet id€e dal het stuur,
de voetÍusten €n de clllnderkoDpen niet op d€ juistg plaats, c.q.
in de weg zitten. Kom jê nu op de
buit€nw€g €n ga je er €€ns
,,echt" voor zltt€n, dan blijkt het
allemaal procies te zjjn aígestemd op snêlh€den van hondsrd kllometer€n m6er.Het gevoel dat jê met je armên ie het€
bovenlllÍ moet teg€nhoud€n

wordt dan moeiteloosdoor de
rijwjnd overgenomen en je voelt
ook de hardeclllnderkoooen
niet
meertegenjeknieschijídrukken.
De zltpositie is gewoon afgestemd op een sportieÍ rijgedrag
en binnende bobouwdekom is
dat nu eenmaalmoeiliikt€ verwezenlijken.
Wat bij het opstappen meteen in
het oog springtis de enormgroto
- centraal - geplaatsteto€r€nteller.De V€gliatellerdoet bij de racêlleíhebbershet hart sneller
slaan en deze tellêr mêt dê witte
ondergrond deed mij meteen terug denkenaan de Ducatiééncilinders, die zo'n teller meêstal
gemonts€rd hadden ter hoogte
van dê linkêr kroonplaat.Daar
komt nog bij dat de teller beginl
waar de meeste andere mêestal
sloppen, namelijk rechtsonder.
Wanne€r e. zo'n 3000,,Giri's"
uitrollen staat de tellernaald
linksondêr €n een klein rood
streêpjê (ze€r bescheiden)geeÍt
bij 7700 toerên aan dat het nu
maar g€no€gmoet zijn. De motor wil bêst verder, maar blj dat
toergnlal houdt de garantie op.
Het is lÍouwens best goed, dat
die to€rent€llerzo go€d in het
gezjchtsv€ldligt, want bil sportieÍ
rijden moet je er €cht regelmatig
naar kiJken.MoeiteloosÍollende
toeren er uil en vooral als jê all€s
uit de kast rijdt is de kans groot
dat je ongem€rkt ê€ns l€ ver
gaat. De motor laat namelljk nauwelijks merken dat je aan het
maximum toglaalbaar toerental
zit. Oaar komt nog blj, dat je beler op de toêrênteller kunt algaan dan op de snelh€idsmeter.
Dle liegt nogal. De êersle keerals
jo op de t€ller kljkt dsnkend dat
je nu wel zo rond de honderd zlt,
rlj le m€eslalal dik hondeÍdveertig, maar staat d€ tellêr al voorbij

de 1601Gelukkiggaat die teller
iot de 240 en dan rijje altijd nog
dik 200.
Om tot die snelhedente komen
moet je wol flink aan het gas
schroeven.Dat gaat namelijkop
z'n zachtstgezegdniet echt licht

voor kloine manson zoals ík niet
te helen is. Zoals ie in de technische gegevêns kunt zien lag het
niet aan miin lengte, want de
buddy is laag gonoeg. Neon, hot
was de zitpositie. lk moest een
volledige racehouding aannemen. Doot de langê tank en cle
vriilaag goplaatstoclip-ons wed
ík gedwongen om op de machine
te gaan liggen, inplaats van tezitten, om overcl bii te kunnen.

Rilden
ledere carburateur heeft haar ei
gen benzinekraan,die er voor
zorgt dat de 24 liter verstookt
kunnenworden.Daar heb je een
heleaÍstandvoor nodig.líet een
beetjerustigerijstijlzo'n 400 kilomeler,en dat is meer dan pri
ma. Om de machinetê slarten
moet wel êêrstdê chokeworden
uitgelrokkenen net als bij de
kleine Guzzi'smoet je daarvoor
een heel eind cloor de knieën.
Het bekendewitteplasticknopje
zit namelijknog onder de carburateur. Starten is daarna geen
enkel probleem.Wel moetie erg
lang met de chokerijdenvoordat
de motorgoed opneemt.Daarna
loopt de motor dan ook erg mooi
en pakt go€d van onder op. Eigenlijk nog beterdan de vermogenkromme doet vermoeden,
want dje laat bij vollasteen behoorlijkêdêuk zien,maartijdens
het rijden is dat nauwelijkste
merken,
Om de koppêlingte kunnen bedienen moet je hánd bijna het
formaat van een kolenschop
hebben,want doordatde bevestigingvan de hendelaan de clipons wat ver van het handvatzit
i5 de afstand lussen hendel en
handvat vrij ruim geworden.
Daarnaastis nogal wat handkrachtnodig om de koppelingte
kunnen bedienen.Daar staattegenover dal het doseren prima
gaat. Wie snel wil wegrijdenzal
de molor op zo'n 5000 toeren
moeten houden en iets spelend
met de koppelingga je er dan als
een rakel vandoor. Het eerste
stukje zelÍs letterlijk,want de achterkant komt bij het accelereren
omhoog.Om van de eerstenaar
de lweedeversnellingte schakelen moel je het mechaniekeven
tijd gunnen. De motor moet
ênigszinstot rusl komenvoordat
je zonder bijgeluidenkunt schakelen. Dat gaat eigenlijkvanzelÍ
want door de grote slag van hêt
pêdaalis echt ílitsêndschakelen
nauwelijksmogelijk.Het inschakelen van de overigeversnellingen gaat probleêmloos.De weg
lerug is even êenvoudigen alleen bij êên hele bruuskêbedieningvan de koppelingwil de achterkantevêneen stapjeopzijzef
ten. Voor je gevoelgaat het allemaal nietzo snel,maarwie regelmatig even op de teller kijkt ziet
dat je vaaksnellerrijdtdan ie van
plan was. Wel gaat het allemaal
zo moeiteloosdat je vrij snelgewend bent aan de snelhedenen
je kunt iederebocht veel sneller
nemen dan je voordrengowend
De vering lijkt niet h€lemaalbij
dit snellewerk te passengezien
de korte slag voor en achter
maár dat valt in de praktijkallemaal reuze mee. Natuurlijkvoel
je de bobbelsen de kuilen allêmaal eerder omdat die vrij snel
aan het rijwielgedeelte
€n de rij-

È

Een motot met kanktêr. Hii doêt
prccies wat hij wil. lk kon het tijden mêt dêzê semi-rccet vetgoIiikon met miin eersto paardtiiles:Het paard glng met mii idên
in plaats van andersom. lk voelde ma weernetzo en vroegme at
hoe lang ik nu al motot reod. Dit
was echt hogeschoolwetk, wat

der worden doorgegeven.Daar
komt nog bij dat ook de buddy
niet veel comfortgeeÍi.,,Je kunt
er een spijkerop rechtslaan",aldus een van de testrijders.i,,laar
als je dan eensin een snelgenomen bocht met een slêcht w€gdek kijkt hoe hard je riidt moot
het rijwiêlgedeelle
wel goed zijn,
anders had je gewoongeen tijd
gekregenom te kiiken.De voorvork had nogal wat last van
stickslipen de luchtdie wij er ingepompt hadden kwam al vrij
snel langs de keerringennaar
buiten maar ook zonder lucht
was de veringmêêrdan voldoende. Daar komt nog bij dat dêze
vorken pas echt fijn beginnente
,,lopen"als de teller mêt vijÍ cijfers begintte tellen.Achteris de
vering erg progressieíwat ook
nret anders kan met zo'n kone
slag. Doorslaanwas er niet bij,
maar door het snelle..opbouwen van de demping krijg je af
en toe wel de indrukdal de volle
veeruitslag
toch wordt benut.Wê
hebbennog met de luchtdrukin
de achterdempers gêëxperimenteerd, rraar een merkbare
invloed op het rijkomlort geeÍt
dat niet.

Rem- en koppelíngshondel waren nauwefiiks te berciken en
waren, net als het gas, etg zwaal
te bedienen. De clignoteurcchakelaat zit boven op het stuut on
ik moest miin hele hand optillen
om dèzê te kunnên bediênen. Als
ie voor dit soort zaken al zoveel
kncht nodig hebt bliilt êt biina
niets ovet voor het jden. Daar
komt nog bij dat ik met miin knieen tegelmatig tegen de cilindefs sloolte, wal ook niet echt
plezie g aanvoeldê. Hêt wa6
gaen motot voot mij om zo op
weg te riiden. lk zie de Guzzi als

we de zaak aan het blokkeren.
Kleinegaatjesin de - nog immer
roestkleurige- Bremboschijven
gevenhetoogookwat.

Spartaans
In de detailslaatd€ Guzzihier ên
daarwêl een paarpuntjesliggên.
Om het oliepeilte kunnen kontroleren heb je een grote ringsleutelnodig.Diezit wel in de uitgebreide, en kwalitatieígoede,
sel boordgereedschap,
maarom
daar bij te kunnenkomenis minder eenvoudig.Eerst moet de
band van de buddy worden losgenomen,die door een borgpen
op haar plaatswordt gehouden.
Ondanks dat de ltalianen een
naam hebb€n wat belreft hun
langevingersis de buddyverder
niet afsluitbaaren om d€ buddy

een íacer en niet alsvetvoetmidAls duopassagiet vond ik één
ding etg Nettig en dal ls dê srêf
heid. Ovet de schoudet van de
riider kiikend kon ík net de toeíentelleí en de snelheidsmetel
zien. Toch wel een vteemcl gezicht, die gtotê toetentellet en
zo'n klein snelheidsmetertie.
De zitpositie achterop was niet
veelbeteralsvoot.De buddyseat
is keihad en de stepies zitton
erg hoag. Tiidens het schakelen
vielhettoêtentalvando mot,tzo
terugdat ik alsdua de plaatsvan
de bestuurder wildo innemen.
Werd er weer krachtig gas gegêven, dan school ik waêr tetug
naat miin plaats. lk votwachtte
van zo'n kapitale motot eigenliik
meet luxe en komfo , Maat van
een motoÍ mel rcce-eigenschappen kun ie elgenliik geen luxe
vetwachlen. Toch kan ik hool
goed begtiipen da! anderen wol
Iyrisch worden van deze motot.
Datziin de echte lieíhebberc.

werkelijk te kunnen opklappen
zit het nummerbord in de weg.
De spiegelzit êr duidelijkzo op
dat alleendo welgeverer tevreoen mee ts,
Ovêr hel dashboardhebben we
het al gehad.maar nog nietwerd
gezegddat het handigeklokjeop
hel vorige mod6l ls verdwenen.
Wel heelt de,,lll" een voltmeter.
Een rij lampjesgeelt aan dal de
verlichtinghet doet ('s avonds
hinderlijk),grootlichi ingeschakeldslaaten verderkrijgje iníormalie over het bijladen,oliepeil
en remvloeistotniveau.
De kontaktsleutelpast tegelijkertijdop
het klepje dat de benzinedop
verbergt.Om de machineop de
middênbokte trekkenis behoorlijk wat handkrachtnodig en de
zijstanderzil onhandigver naar

TegeneênmuuÍ
Alweerenkeleiar€n(vanaÍ1975)
past Moto Guzzihel zogenoemde integráleremsysteemtoe. Dat
houdt in, dat rnetde voetremzowel de schijÍ in het achterwielen
de linkerschijÍin het voorwiettegelijkertiidbediendworden.t\ret
d e , , v o o r r e m "b a d i e nj e d u s a l leen de rêchterschijÍ.
Voordatje
het sysleem echtweet te waardêren moel le geruimetijd hebben
gereoen en rn ons gevatmoest
de standvan het rempedaalook
nog worden aangepast.Door de
voetrem te bedienenkrijg je al
een enormevertraging€n pak je
dan ook de voorremer noo een
keer bij dan krijgje het ideàot je
tegen een muur Íijdt. Door de
verschillenin dlametersvan de
remschijvenvoor en achtêrzit er
oen soort remkrachtverdeleÍ in
het syste€men nimmer kÍegen

Nieuwís ook, dat da machinê een luchtlilter heeltên êen lanqe
aanzuiggeruiSdemper
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53,0kw/7000

m a x .P e :1 1 , 5b a r l 6 1 5 0

l\
De voetrustenziin opklapbaat, maar nietvan hatte en dat had lot
gevolg datde machineal en toe de achtèrkant optildê bií hot rcken
van da straat
voren.Normaalklapt deze automatischin, maar bij de lestmotor
wasdit nietaltiidhetgeval.

Onderdelenpf UZgn

Konklusie
De Lê Mans is er nietvoor iedereen.Je moetduidelijklieíhebbor
zijnvan hetsporti6vewerk om de
kwaliteitenvan de Guzzile kunnen waarderen.Rij-eigenschappen en prestatiesstaan op een
zeer hoog niveau.De wijzigingen
die zijn doorgevoerdzljn allemaal duidelijke verbeteringen.
Het magnilieke uiterliik €n het
klokkenspelgeven de machine,
zonder dat deze rijdt, al vêel
snelheid.Zowel de rode testmachinê als dê witte uitvoeringzi,n
bêide z€er gêslaagdekleurenkombinaties.Wie kiest voor dit
soorl machinesvaltnietover een
spiegeldie wat povertjesafsteekt
bii de rest of de gebrekkigebereikbaarheid van gereedschap
en zal 2ichz€lÍhooguitverwiiten
dat hij niet snel genoegriidt als
de knieëneenstegende cilinderkop stoten.
Neen, het gaat in dit geval om
prestatiesen rij-eigenschappen
en dat zijn juist de sterksteeigenschappen
van de Le Manslll.

echt
71,6
105.9
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inktusief
Brw

kroon-en pignontandwiel
f 495,60
uitlaatbocht
f í'10,90
uitfaatdemper
| 424,80
set (4) remblokkenvoor í 83,55
set {2) rêmblokken
achterí 4í,75
binnenvorkpoot
gietwielvoor
Í 585,30
gietwielachter
í 632,50
k o P l a m p - u n+i l
raamstêunf 1 5 1 , 0 5
richtíngaanwijzer
Í 38,50
spreget
| 42,45
koppelinggreep
remgreep
í 31,60
voelsteun
í 70,50
zuigêrkompleet
184,10
drijlstangset
287,90
krukaskompleet
703,30
cilinder+ zuiger
401,20
cilinderkop
472,00
inlaatklep
40,10
uitlaatklep
48,60
noKkenas
320,95
nokkenasketting
57,60
oliefilter
17,70
luchtÍilter
19,25
pakkingset
57,60

t€ller
3000
4000
5000
6000
7000

echt
3020
3840
4880
5880
6SAn

l

1 op 15,97(6,26ltr.op 10Okm)(super)
s3,0kW (72,1pk) bij7000tpm
77 Nm (7,8kgm)bil6200tpm
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Technischegegeveng
Molor

luchtgekoeldetweecilinderviertakt in Vvorm, blokhoek 90', één onderliggende
noRkenas
boringen slag
8 3x 7 8 m m
cilinderinhoud
844cc
kompressievorhouding1 0 , 2o p 1
startsysteem
elektrischestartmotor
carouralle
twee Dell-Ortocarburateursg 36 mm met
. acceleratiepom
p
ontslekingssysteem
akku-bobine ontsteking met kontaktpunten
AKKU
12volt,21
Ah
elektrischeinslallatie
wisselstroom,
vermogen......
Watt
Tran!mir!i6
droge platenkoppeling
mettweeplaten
versnellingsbak
klauwengeschakelde
vijfbak, interne verhoudingen2.0- 1.39-1,05-0,87-0,75op 1
overbr.verhouding
(secundair)
4,714op1133/7)cardan
Riiwiêlg6d€olte
dubbeluitgevoerdwiegÍrame
vooruering
hydraulischwerkende telescoop, luchtondersleund,
veerweg140mm.
achtervering
swingarm met vijfvoudiginstelbaÍe
voorspanning,luchtondersteund,
v€erweg 80
mm,
voorvorkhoek
62'
naroop
1 1 0m m
balhooldlagering
keg€llagers
achtervorklagering
kegellagers
remmen
Guzzi integraal remsysteem,linkersctíijí
voor- en achierremzijn gekoppeldaan de
voetrem,rechterschijÍvoor voorrem,diameteí remschijvenvoor a 300 mm (geperÍorcordl, achleí s 242 mm (geperÍoreerd)
gegotenwielen
lichlmetalen
oanoen
voor,PirelliPhantom4.'10V18
achter,idem,4.25l85V818
Maten en gewichl€n
2 1 9 0m m
lengte
broedte
580 mm
720 fifi
zithoogte
'1485mm
wielbasis
grondspeling
1 7 0m m
rijklaargewicht
246 kg
max. toelaatbaargew.
430 kg
tankinhoud
24ltr.waarvan3ltr. r€serve
PÍeatalioa
max.vêrmogên
56 kW (76 pk) bij 7700tpm (rabrieksopg.)
max.Koppel
76 Nm (7,7 mkg) bi, 6200 tpm (ÍabÍieksopgave)
Adlo!ron
Mandello del
Moto Guzzi, S.E.l.l\,1.M.,
Íabrikant
Lario,ltalië
tmporteur
l\4C1,Tinstraat 1, Rotterdam(Ommoord)
Tel.010-213444
VeÍkoopp.iis
.f 14.500,Voalo kollon peÍ iaor
wegenbelasting
J 184,WA (KNMVpremi€)
-f 382,J 3661,-(J 100,-eigen risico)

