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Le Mï n

m klassiehermet gietuielen? Wegeoentoe, het ls ooor somm.l.ge
lezersrnfsschleneaenwennen.De ln
noaenber 1975 tijdÊns dc motorshowin Milaan getoonile W50 le Mans ua"shet aoorlopígeres ltast aan
alerJaar ontwikkeling aana;fhetprototlPe; eenilestijd.saangepa"tte"tela.íorosso".Dezeoaertreffmdc trap
ttan dc succesaolleW Sport had ^lles wat eensuperblke,noesthebben.De lage smalle motorficts combíneerdc
subllemestuureigenschappm,hogetopmelheiil, fantastische al.tstra.llngen een utnaaotgbaargeluld. HansSmid
beschrijft de totstandko ting aan Guzzl'ssnekte klassieke V-tuín.

het protot!?e.Bijnageliikijdigwerd er een
burgeruitvoering
vande V7ontwik'líeld,
die in
1965al in Milaanle zienwasen daar het
onderwerp
vangesprekwerd.De uitkomsten
vandetestdtlen
doordeItáliaanse
overheid
en
door Guzzi'seigentestriide$zorgdenervoor
dat Benelli,Laverda.Ducatien Gilerahet
onderspitmoesten
delven.De nieuweV7 was
eenoerdegelijke
motor,waarvande n,[ateÍr
MotoGuzzi
deda4ropvolgende
goede
decennia
zouden
gafi bewiizen.
di€nsten

Dezeblanwe le Mans uerd deshandlggercstsareefll d.amrTon Boaee{tt Meerlo en had
etgenltJk,tag maol 14.0m bm schter de bandenzltten.

De adelaarslaatbeidevleugelsuit

goed product dat in glote aantallen kon

MotoGuzzi,
datvanafdestichting
in l92l zulke worden afgezet,zou uitkomst kunnen bieden.
glorieuze
tiidenhadgekend,
wasrondl!64 in Dat product werd aanvankelijk nog even
grotemoeiliikteden.Carlocuzzistierfbijna gezochtin de bromffeÍssector,
want er wastiid
symbolisch
in november
vanMt jnr op 75- nodig om een moderne zware machine te
jarenvanziin ontwerpen.Een500 cc singlewasde zwaarste
ttii haddelaatsle
iarigeleeftiid.
levenlijdzaammoetentoezienhoede fabriek machine die Moto Guzzi de Hant oD dat
onderleidingwas gekomenvan een nieuw momeÍrtkon bieden.Regerenis vooruitzienen
bestuur.
DefamiliePar0dihadhetgehele
faÍni- Molo Guzzihad gelukkigeind 1957Carcxnoal
liebezitin de firma moetenstopperom een aan het werk gezetom een V-twin motor te
faillissement
te voorkomen.
Belangriike
beslis- oÍrtwer?en,onder anderevoor de Fial fabriesingenmoestengenomenworden om de ken in Turijn. De aanvankeliikin 1959 als
beroemde
Ialiaansefirmavoorde ondergang halveliter bedoeldetrrin werd vergroottot 650
te behoeden.
Er verschenen
donkerewolken cc. Met 34 pk had dezekzchtbron inderdaad
vanuithetoosten,al l€ekdebui toennogoyer een ldehe auto goed kunnen voortbewegen,
te ftiiven. Guzi had op de intemaíonale maár Fiat ha2ke af. Het idee kreeg verder
circuitsfurore gemaaldmet spraakmakendegestaltein een minder succesvolbeÍgvoefiuig,
multi's,waaronder
de legendarische
V8 'Otto dat in t€chnischeuitvoering nog weinig te
Cilindri'vanCesaÍe
Carcano.
0p straatwaren makenhadmet de later€V7.In de geestvande
hetechternogsteedssimpelezwareééncflin- voornoemdecreatieszouechterwel hei rueuwe
derszoalsde Dondolino,
ktore, Superalce
en Guzzi handelsmerkontworpen woÍden; de
Falconedie het slraztbeeld
beheersten.
Het dwars geplrátsteluchtgekoelde90 gradenVwerdhoogtild vooreennieuwtlpemotoriÍr de twin. Aanleiding voor een nieuwe 700 cc
zwaardere
inhoudsldassen.
Dáarbemoeiden
de melende V7 was de aanbestedingvan de
zichtochnielmee.DemotoÍ,w€reld Italiaanseoverheidom een nieuweoverheidsJapanne$
"BeÍersaí swimming, motorfietste ontwikkeler (zi€ HMR49).In het
wasvolopin bewegng.
or you'llsinklike a sione"vanBobDylanwas moeiliikejáar 1964begonmen met testenvan
niet aan dovemansoren
gezegd.Er kwamen
anderetiiden.In Mandello
warenwelvakman- Volger.$sornmtgenbltlfr de W Sport bch de
schapen de capaciteitaanwezig,
máar het V-twln me, de meesthl,assbhevrtstfallng.
ontbrakaan een slagvaardige
en modeme OPbaslsoon de eersteW Sport uer.l nog
directie.Er werdverderdoor teveelmensen ooor dezete hoopwaagewetht aan de
gewerktaaneenrelatieflageproductie.Een ztoqudere I5O Ie Mans.

Nieuwe standaard
DeroepomzwaÍefietsenkwamnietalleenvan
de Italiaanse
overheid.
Áanhet eind€vande
jaren'60 dreefde fabriekmeeop hetmarketingsucces
vanSoichiroHonda,dieinmiddels
de kortebroekhaduitgedarn
endestriidwas
aangegaan
metde$ote iongens.
Demotodets
werdgeenplrztsvervxÍlgs
vooreenauto,maaÍ
eenmanierom ie te onderscheiden
vanand€ren. Met miljoenenkostende
adverlentiecampagnes("Youmeetthe nicestpeopleon a
Honda") investeerde
voolal Honda MotoÍ
Company
Ltd.in detoekomst
vandemotorfi€ts
als beschaafde
wijeÍidsbesteding.
Eennieuw
tijdperk was begonnenen Guzzihad een
concurrerend
conceptom ziin paÍtij Íneete
'blazen'met de overgebleven
Europeseen
opkomende
Aziatische
merken.Uit dedegelijk
gebouwde
V7zoudenenkelesuperbikes
geborenworden,waaronder
demooieen sportieve
V7 Sport.lvanneerhetaande nieuweBen€lli
en GuzzieigenaaÍAlelandrode Tomasozou
hebbengelegen,
zoudeV-twinreek echterin
1973ziin beëindigd.
Hij zaghelemaal
Ífetsin
dit gTemotorfietsen
alsspoÍievemachine.
De
V-twinmetcardnnzouhooguitgeschikziinals
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Het arnpacte en kruchtige motorblok uart
de Cuzzi.De oaalecJlinderkoppenzouden
bij de Ie MansIVplaats maken t)oor
hoehlgeaorTnen.In de massalecllin lers
zaten enome zrige$, die nog uel eensde
neiging kregenorn n . ue aop t)ontvd daor
slijtage te'kantelen'. DeÍorse Dell'Orto 36
mm carburare rs met qccelefttiepomp blijt)ennetjes bln terrboord,
volkomennieuweGuzzigeboren.
Er rv',rs
op dat
toermotor.De Tomasorveddeop ecn ander momentveelbelangstelling
voorde stijl vande
paard,datnietdevolbloedzouwordenwaarop zogenumdecafé-racers.
Ducatihad met zijn
men zo had gehoopt;de Benelli 750 Sei. 7505 en SShet goedevoorbeeldgegeven
en
GelukkgkondcnLinoTonti en zijn terunvan getoondhoe zichtbaretechnieken doelnaige
medewerkers
hemeryanoveftrigen,
datde 850 vormgeving
stijlvolkondenwordengecombitwinweldegelitkspo(ievecapacitciten
had.Dit neerd. Zelfs tlarley'Davidsonrvaagdezich op
rvasÍeitelilkranafde Bol d'Or 24 uur:'raceirr dit terrein met de eigenzinnige
XICR. De
l97l al bewezen
met de endurance
machines nieuweLeM ls zageruitzoalseenzwaresporop de intenationalecircuits.Met .aanzienlilke tieveGuzzieruit moestzien.Het eindresultaat
veflraginglsvarner eindelijkeell ploductiemo- was echter geen optelsomvan alle losse
del.datweerLotde verbeelding
zougaln spre componenten.
Ecnblik op de in roodof blauw
ken. In tegenstelling
tot de m0dcllen7505en uitgevoeÍde
zwaretwin boezemde
diepoltzag Het mrtzuart oPhet ultloatslstccm was
53 zou hij echt iets gaantoevoegenaan de V7 in, nogvoordestaftknopkonwordenberoerd. mooi, maar slechtseetahofi lettenbeschoSport.De opvolgerwasziin voorg,mgenwat Allesaande Le Manswaseenuitnodiging
tot ren, Bo.tende balansPiJquílde het nog wel
capaciteitenbetreftin allesde baas.Hetwasde eenspannend
feest,zclfsa.lshii op de midden- eettsIe heet uorden ooot de bedrading
850 Le Mans,die eennieuwestandaard
neer- bok op de berijderstondte wachten.
Vanneer acbtet het deksel.EenhanststoÍ.tÍstunkzettein de zwareklasse.Hit kon zich meten een motorfiets karzher of uitstmlilg kan ring ,)oot ,)entilatie booalln dqt geaol
met de allerbestetijdgenoten,
waaronderde hebben,danlvasdit er eenovertuigend
voor- altkomtt.
regerendeDucati900SS.De zescylindertroef- beeldvan.Hoeweler ook genoeg
gescholden
is
kaartv,mBenelliwasook ir 900 cc versieniet op de ontwerpstudiovan Ghia in het De maarveelte klein en kwetsb'dar.
Ze warcnniet
sterk genoeggeblekenom de Japanne$te TomasotiidpeÍk; over de vormgevingun deze tc bedienenmel dikke motorhandschoenen
verslaan.
De Tomasomochtdankbanrziin,dat fietswasop Wsch It liaansewijze nagedacht. a.rn.Maaralleminpunties
werdenruimschoots
ziinadviezen
metlnanenmachtwarentegenge- De matzwartebovenziidev2n de fiaai gewelfde gecompenseerd
wanneerhetg'aswerdopengesproken.De 'stommetweecvlioders'
vanGuzzi tank giÍlg over in een lage zit van mooi maar trokkenen de machineordeLextremeomstanzoudenachterafgezi€nnog een ,aardigtijdje kwetsbaarfoaÍn, die een deel van de tank dighedenop de proef rverd gesteld.ledere
meeSann.
omsloot,De cockpitzatverhuldin eenkleine bezitterzal kunnenbeamendat er ÍLietve€l
stuurkïip,diede berijdergeenenkelebescher- machines
ziin,diezoveelindrukmakenalseen
Eenelegantmonster:
mingbood,maarmooi in sfoomliinwasmet goedafgestelde
Lel\4ms.ln hetsladsverkeer
is
de 8í0 Le Mans
de restvur de motof.De fclleomniebalk aan hii niet tu zijn element.Zelfsin zijn eeNte
tlet verhaalvan de Le Mansbegonfeiteliik al
dc voorride wa5 uit veiligheids0verwegingen
versnellingga ie al gauw te snel. Te weinig
voordat de V7 Sport in de showroomstond. aangebracht.Als je dit mcemonsterniet aan toeren dmaienleidt tot bonkenen stotenvan
Lino Tontihad zijn nieuwecreatietento0nge- hoordekomen,danzagie hct smallesilhouet de hefrigprotesterentle
motor.[en l,c ]vlansis
steld op de PremioVarrore, een jaarliikse in iedergevalduidelijkin de achteruitkiikspie- gebouwd
voordeplekkenrviurrechthardgerewedsriidvoorindustrieel
onNcrpin Varese.
In gel.Behalve
enkeleverchroomde
detailsvoerde den kan rvorden.Daarbij valt het op, dat de
hetnajaarvan1975werdna velein de racerij de matzwarte
afrverkngde boventoon.
ook het motorveelsnellerdjdt dande bÍijder eflaart.
en op de testb2ulk
opgcdaneeflaringeneen uillaats,vstccm
wasin dezekleuruitgevoerd,
die Na metingdoor de schrijverbleekdat de 50
op de hete pilpen helaasvan bedenkelijke rnijl op clcklok tochwel degelijkgeliikstond
krvaliteitbleek.Ook het fnme, de koplanp- aan80 echtekilonetersper uur! Daarnawerd
ring,de steunties
tochmaareenkilonetertef
voorde richtingaanwiizers
en voorallezekerheid
de bedieningshandles
wlrlen fraaie matzwafie ler gemonteerd.
accentendie conrasteerden
met het rood of
blauwvan de ecrstemodellen.Dc gienvielen
Bndurance
bodeneerrfraaieaanblik,nrcdcdoor de rnooi De n'.tamLe Mansvcnvijstna.arde intemati0gestileerdespaken.Vooraanbevondenziclr naleBol d'Or'24 uurs mce,waarbijde zware
werdingezet.
Hetis
enormedoorboorderemschiiven,
die uitste- Guzziondermeer
succesvol
kend in staat waren het eenmaalontketende éénvande^vaarstebeproevilgen
in de racerij.
geweldtijdig te stoppell.Aan de achterzilde De mrchines
in
Íroelennierallecnuitblinken
maarook handelrvalende afmetingen
van de schiifwat meer acceleratie
cn topsnelheid,
\rrrenmooi, baal blijvenonderde moeilijkeonstandighebcrchcid(n.
Dc sluurschakelaars
denop hetkortccircuit.Ecnctmaallangwordt
met
De gtute dabbele Brcrnbo rcrnschij$en
het uiterstevAnmensen machinegevergd
&afen d.m.rr. een slim remq$teen uio het
slechtsenkele korte pitstopsvoor knken,
vande motor.ln
rernpedaal ht comblnotie met de Achteffmtb'andenrvissel
en het alstellen
met de
scbij! doseerbaar.
feitewas de Lc Mansin vergelijking

corcllfrcnlieccn oudcnvetstwe motor nlel
klepbcdicning
door middelv r stoterstangcn.
Allerivalenran betekenis
gebruikvan
maakten
modernebovcnliggcndc
nokkenrssen.Maar
nel de lrcekitvande fablickrverder 8l pk uit
het robuusteblok geperstbii 7600tun, goed
voor 220 I{ 11.Eendoor RcnoLconigetuned
e\empla nlet40 mn calhLfttcursen l:10.8
conlpressicverhouding
haxlde90 pk cn 230
l(n./hop hetcifcuitmn Davloni.Dc LeMms is
nooit als fabricksraccringezet,maar in de
hmdenvan privé rennerscn impofieurs$'it.s
eel opgevoerd
exernplaar
cen geclucht
rvrpen
bii alle internatioraleenduranccraces.Veel
vanhel bchaaldc
succeswaste dankcnaande
inzetvanLinoTonticn fab ekstechnicus
Bruno
Scola.thll kennisleidde tot vclc geslaagde
nodiÍicaties.
die zoweldc productielijnals de
officiëlerucekitvancleMotoGuzzifabdekhaddcn.

t
Í'
)
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Opgevoerde
TJ
De tankdop aan eenIe Mans sh,it tegengesteld.ran .lie .'ar, een W Sport! Goedom te u)eten
De Le Manshadmotolischveelgemecnschap ttls t bij rcstaurdlie ein.lelijk eengoedetank gew der,.lenkí te hebben.
pelijk met de 850 T3 toeruitvoering,
wat
prodnctictechnisch
natuurlijkzozijnvoorrlelen gevormd
on plaatstc biedenun degrotere44 remnen doseerden
cn schciddenmeestzde
had.HctBenelliSeiavortuurkostieDeToxr,.Lso mm inlMf en .J7 nn uitlaatkleppen.
Een renlcilcuitsvool dc .J00mmvoor-en 242mm
inmers al genoeg'Jardacht,tiid en geld.Zo hogcrc conpressicycrhouding
en lichtere rchterrernschijven.
was de krukm yolkomenidentiek.Dc iuxrge stotcLstrngen
Nefdcntoegepast
samenmeteen
brachtewiizigingcnin het motofblokNiren lichlcrvliegviel(van12r,J:tr8 mm) enrudere
VruchtbarefoksÍier
echtergoedvool een behoollijkevermogens- koppelingsplate|.
De groterc Dcll'ofio PIIF De nieurvcftaai vomgegeventweecylinderrvas
\yinst.De verbrandingskamcrs
Ialen anders 368 carburateurs met accclcÍaticpomp, $'ntplestaticsbetreftde meestindrukwekkende
tdenend door opcn kelken, ma,rhen de spo machine die ooit door Moto Guzzi
krachtblon aanzienlijkrnecr concunerend. gebourvd
ras. f,ulopabervees
bij herhaling
dat
Technische
specificaties
llet ftNielgcdcelte
B,íLsirl gtote liinen gcba- het anno 1976 nog steedsnotoren kon
LeMans1976-1978
seerdop dat van de V7 Sport.Dc vorkpoten bouuendic beterq'arendanwater uit hetland
Motor:
viertakt90graden
warcllllog steeds35 mm,maa|zehaddeneen ran de fijzendezonloïam.Dc Engelse
motordwarsgeplaatste dunnerc rvand v00t ge\\'ichtbesparilg.
Het fietsindustiesteldeweinigmeervooren Moto
V-twin
Guzzibleekin slanl0m samenmct de andcre
CylindeÍinhoud:
844cc
De paPieru,irrkel: ottners nanuals ttan alle
grote ltalixose melken nog concmrentictc
Compressieverhouding:
1:10,2
E50
cc
,tltureingen
tr4n
le
Ie
Mans,
rnet
.le
bicden.Dc 850 Le Mans rvas ecn logisclr
pkr7300
verm0gen:
71
tpm
tat,u,lle de seflice rnan al.
pÍina stuurdc,
ver"volg
op de SJ.die\\eliswaar
Klêpbedieningi
stoterstangen
geen
plrrtijneer
nltar
die
\ïat
verrogen
betreli
Carburateurs:
Dell'orto
PHF
36
rvasvoordc valen.Ducatihadzijn750innidBD/BS
SmeÍing:
tandwielpomp
neest opvallend delsvelgrooltot 860cc cn Laverdlwaszelfsal
plaat
Koppeling:
droge
\Y'.u'ell de FPS bij de 1000cc'langeland.De nieuwccrcatie
.._=P
VeÍsnellingen:
5 (voet)
gietwielen,
die de rvasdushetitlealeanhvoord
op deuitgespeelde
"
primaar
ïransmissie:
tandwielen;
BorlÍrni
Cross troevcnvanoeconcufrcntrc.
secundair
cardan
vclgcnmet dlard- ljc Lc l\4irnr
/oll noA\ool rclc nlkornelinsen
Frame:
dubbelwiegfÍame
spaahvielen
venin'
zorgen,
waaruit
dc \rurdering vanhc[ trouwe
Wielbasisl
1470
mm
gen.
publiek
llet
integrrle
Guzzi
de
dulopvolgendeviiftier janr
VooÍvering:
telescoopvork
gtitD
rcnlsYstccn
van
de
rou
bljilflt.
llel oerrrodel
onLlerglrrg
irr
Achlervering:
hydraulische
53 vond ook zijr
de periode 76'7ti enigelichte cosmetische
dempers
\yijzigirgen.
Zo rverdhet achterspatbord
or!
Wielen:
lichtmetalen
gietwielen
WM
daanvin dc grotcpukkclel er kwan eenfiaai
-18
312.15
rirg op een straatfiets,
platachtcrlicht
maar rircen op het gciïtegreerd
Ilct
nlsvcrvangcr.
Bandenmaatl
voor3.50-18,
circuit bleverlieverzclf bepdenhoe ze hul
zeersportieve
en uitersthïetsbarezitjekfeeg
acht€r
4.00-18
Bemmen:
voordubbele
schijÍ
hand/voetbediend,
Ptoductieaantallen: (bron: Motociclismo november 2001)
achter
enkele
schilÍ/voelbediend Type
pÍoductiejaar aantal
nÍ.van
tot
Gewicht:
'1976-78
.1
215kg
Le
Mans
vE
1111
1
vE173.1
6200
Topsnelheid:
205km/h
LeMansll
1978-80
6976
u817312 uÊ24288
Tankinhoud:
22,5lite(
0liecarter:
3,5liter
LeManslll
1980-85
9589
vF11111 vF20700
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De nleaue 850aor.Moto Gazz,hon ztcb ín danhszttn gedateerdemqat betrouwbaremoto echnleh,netenmet a e toonsangeterrlecorrturrcnten. DeflaoresceÍendeorunte bath op de staathal/ moestda ztchtbaarhe l oetbetercn;het ua.shet uetní.gedat echtLndc sptegeloqn eett
ootrltgger zlchtbaar uas.

ruimtevoorde vriendof vriendin,maarbleef
scheuen en uitdÍogen.Ir het cockpiqe
verscheen
eennieuwlampieyoorde remdruk
en het gehelecoclqpithuis
werdvar kunslstof
zonder
rubbers
om detellers.
DetM II ('78'82) verschilde
in technisch
opzichtlicht van
zijn voorganger.
De 180mmvoorvorkvande
V7Sporíys3werd190mm,zoalsbii deT en
T3. In combinatiemet een lichte berijder
Ben blth tn de coc@tt.De scbahelaars
uarefl besterndvoor zeer hlelne ltallaanse
hondJes.IIet rurtJe belet tmerdesons het
ztcht op enhelccontnlelomlJes.

waÍen er stabiliteitsproblemen,zodat latere
modellenwerdeÍruitgerustmeteenstabilisator.
De remklauwenverhuisdennaarde achterzijde
van de vorlqoten, Dit gebeurdesimpelweg
door het omdraaienvande poten,waardoorde
pardoesaande hogekantkwamen
aftappunten
te zitten. (Ve zagendezeoplossingook bij de
Ducati900SS.)De stalenbussenin de cylinden
werdeÍr tijdens de productiereeftsvervangen
door Niglsil cylind€rsmet eenharde lazg.Dit
betekendeeen aanzienliikeverhoging%n de
Ievensduur
ten opzichtevandevoorloper.
De hoekigevormenuit de Ghiaonfwerpstudio
begonnenhet zuiverekaraker van de ffets al
alrn te tzsten,al moet gezegdworden dat het
interieurvande nieuwecockpiteenheleverbetering betekende.De hoehge kuip, die de
stuurpaÍij en cylindersomsloot, maakte het
tweedemodel voor de echteSpartanenechter
tot een meer bescharfdefiets en bij dit beest
doet zoiets de idendteit nou eenmaaltoch
g€weldam. Ophet Hepjebovende tankdopzat
De LeMarrsII uqs bedtltdotd hoehtgeren
oe oor al oeellan ztJn slmfilaw oolrnen.
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ook niet echtiemandte wachten.Bij de IM III
('82-'84) werd de nak nog hoekiger,maar
beperke de kuip zich weer tot de stuurpartij.
De Nigusilcilinderkoppenwiuen nu standaard
en ook de koppenwerden hoekig yan vorm.
Menkeerdeweer terugnaar de 180 mm voorvork. De IM IV ('84-'87) werd vergroottot
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