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voorvader van de Moto Guzzl

Le Mans-serie is de V7, die in
hoog tempo is ontstaan van-

wege een dreigend faittisse-

ment

va

n de

fa b

riek

in

MandeILo deI Lario. De ltaLiaanse overheid

had in het begin van de jaren ó0 behoeÍte
aan een zware dienstf iets die '1 00.000 kiLometer ver kwam zonder revisie, hard kon rij-

den en simpeL te onderhouden was. Deze
moest de Guzzi FaLcone vervangen. 0ok Laverda, BeneLti, Ducati, GiLera, MV Augusta
waren in de race. Guzzi koos voor een 90
graden V-twin, waarmee goede koeling, baLans, toegankeLijkheid en compacte vorm
samen kwamen. De V7 was geboren en
Guzzi won de pitch. De orders van de overheid en vanuit de VS stroomden binnen. Het
voortbestaan van het merk was gered.
Uit de succesvoL[e V7 werd de Le Mans geboren. Met een 850 cc-motor deed Guzzi
begin jaren 70 proeven tijdens enduranceraces zoa[s de BoL d'0r op het Circuit de [a

Sarthe

in Le Mans. Daarmee is ook

de

naamgeving verkLaard. lnmidde[s was Guzzi
overgenomen door ex-coureur en autofabrikant Atejandro de Tomaso. TerwijL de inge-

nieurs van Guzzi met de 850

een

supersportmachine ontwikkelden, hanteerden de ontwerpers van De Tomaso rigoureus

de LineaaL, net aLs bij hun sportwagens. De
meeste Lijnen zijn dan ook kaarsrecht. De
rondingen van de 1B inch-wie[en moeten in
de ogen van de designers een noodzakeLijk
kwaad zijn geweest ...
Kracht en snelheid
Het is 1975 wanneer pubLiek en pers zich op
de Beurs van MiLaan mogen vergapen aan de
eerste Moto Guzzi 850 Le Mans. Hij straaLt

zwart gespoten uittaten en het stuurkuipje.
0p de reusachtige 3ó mm DeIL'0rto-carburateurs met acceLeratiepomp hebben p[astic

aanzuigkelkjes de pLaats ingenomen van
LuchtfiLters. Grofmazige roosters in de keLken moeten de grootste ongerechtigheden
uit de atmosÍeer buiten de verbrandingskamer houden. Het ovaLe achterLicht van CEV,

waarmee dit exemplaar en de volgende
1.990 exemptaren waren uitgerust, is natuurlijk een doorn in het oog van de De Tomaso-Íactie. De voLgende Lichting van circa
Le Mansen krijgt een vierkant achterLicht. VanaÍ de ll is ook de kopLamp vierkant.
Gewichtsbesparende maatregeten ten op-

1+.000

zichte van de V7 zijn de LichtmetaLen wieLen
en remschijven en de toepassing van kunststof voor de spatborden en zijdeksets.
Minder zichtbaar maar niet minder toonaangevend is het gepatenteerde integraLe rem-

kracht en sneIheid uit. Hier staat een supersportmotor. ln een dubbeLwiegframe hangt
een LangsgepLaatste V-twin kopkLepper. Met
844,1 cc,71 DIN-pk sterk [81 SAE-pk's in de
VSJ bij 7.000 t/min en een koppelvan 7ó Nm
bij ó.200 t/min. De aandrijÍkrachten worden

systeem, waarmee mei de voetrem één

van het bLok via een cardanas overgebracht
naar het achterwieL, een noviteit voor zo'n
beuL. Van een machine die was ontwikke[d
op het racecircuit, prijkt hier ongenaakbaar
een compromisLoze straatversie. Wat betreft
vermogen is de Le Mans op papier de mindere van zijn directe Japanse en Duitse con-

Guzzi met de 850 een

currenten, maar een vaardige stuurman
compenseert dat vermogensverschiL met
het messcherpe stuurgedrag van de ltaLiaan.

Vierkant
ln het oog springende detaiLs zijn de mat-
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Terwijt de ingenieurs van
supersportmachine
ontwikkelden,
hanteerden de
ontwerpersYan
De Tomaso's, net aLs bii
hun sportwagens,
rigoureus de [ineaa[.

Motor

300 mm voor- en één 242 mm achterschijf

wordt bediend. En de journaListen noteren
dat een kickstarter ontbreekt. Een eLektrisch

startmotor is in 1 975 nog geen gemeengoed.
bij zijn aantreden in MiLaan was de 850 Le
Mans-serie aLvoorbestemd als stijLicoon. Na
de I votgt in 1979 de ll, en in 1981 de lll. Ook

AL

komt er een '1000, een 1000 Cl en een 1000
SE ISpeciaL Edition] met 100 cc meer ciIin-

derinhoud. De productie van de 850

Le

Mans-serie Loopt door tot 1 992.
Wijzigingen
VoLgens veLen

is de lll de mooiste uit

de

serie. Hij verschijnt in 1981 . Guzzi heeÍt de
aanmerkingen en de kritiek van het motorjournaiLLe en het pubLiek

ter harte genomen

en de lll op tachtig punten gewijzigd.

We

gaan ze niet atte tachtig opsommen, maar zo

nemen chromen uit[aatpijpen de plaats in
van de zwarte. De tank is vergroot van 22,5

"0ia, voor ik het vergeet
te zeggen, de cilinders
zijn door Lamers
opgeboord naar 1.025 cc.
Dat gebeurt we[ vaker,
want het levert extra
koppel, en in dit gevat 9 pk
extra op."

I

Moto Guzzi 850 Le Mans lll

wieL aan komt en de Lastig te vinden choke

onder de Linkercarburateur. Het lakwerk Laat
ook nog steeds te wensen over. De tankdop
wiL nog weleens spontaan opengaan. ALs je
niet opLet, vaLt de motor over de zijstandaard
heen. De achteruitkijkspiegeL is een nutteLoos accessoire; die daar zit omdat het VoertuigregLement dat vereist. Tot sLot geeft de
sneLheidsmeter onveranderd net aLs op de
vorige modeLLen een te hoge waarde aan. 0p
topsneLheid een afwijking van weL 20 procent.

hls

een

trein'

De rij-eigenschappen en het weggedrag van

de Guzzi worden aLom geroemd. ZoLang je
boven de 100 km/h rijdt, dat weL. Met een
eerste versneLLing, die je aL boven de 1 00 kiLometer brengt, heb je het moeilijk in de
stad. Met een sLippende koppeLing doe je er

naar 25 Liter. Het zadeL verandert ook van uiterLijk. Er komt een nieuw instrumentenpa-

neel in

het

stuurkuipje.

De

Vegia-toerenteLLer met witte achtergrond
neemt nu een prominente pLaats in, zoaLs
het hoort op een sneLle fiets. ln de lllworden
de koetribben net zo hoekig, aLs op aLLe an-

dere Guzzi-modeLLen. Het drooggewicht is
met 14 kiLo verlaagd naar 20ó kiLo. Technisch
verandert er ook het een en ander. De motor

levert nu B"l pk's op. Het vermogen wordt
niet beduidend hoger om in de pas te bIijven

met de Amerikaanse emissie-eisen. 0m die
reden werd de ll nameLijk niet verkocht in de
VS. De ciLrnders krijgen nikasilvoeringen en

het pubLiek kan kiezen uit een rechte

oÍ

schuine vertandingen in de vijfversneLLingsbak. De keLkjes op de carburateurs zijn nu

uitgevoerd met een ordenteIijk LuchtÍiLter.
0ok de oLieLekkages die bij de eerde versies
optraden, zijn aangepakt. De lll heeft radiaalbanden. En er komt meer keus in kleur,
aL bLijft rood toch de popuLairste. Tussen
1980 en 1985 zijn er 10.05ó stuks van de Le
Mans lll geproduceerd. Ook de prijs heLpt
een handje om deze fiets exctusief te houden; die bedraagt zo'n Lieve 14.000 guLden.
Nu betaaI je voor een Le Mans vanaf 3.500
euro. Een exempLaar in concoursstaat kan je
zomaaT 25.000 euro kosten.

0ngewijzigd
De machine mag dan motorisch en optisch
zijn aangepast, een aantaI verbeterpunten
bLijft. Zoats het door veLen aLs hinderlijk ervaren oLiepeiLstokje, het zadeI dat nauweLijks
kan openkLappen omdat dan het meeschar-

nierende achterspatbord tegen het achter-
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het best aan zo sneL mogeLijk de stadsgrenzen achterje te Laten. 0nder de 100 Leun je
zwaar met je onderarmen op het kLeine cLi-

pons-stuur en raken je knieën op pijntijke
wijze de schuin omhoogstaande ciLinderkoppen. Ga je hard, dan ontLast de Iift je druk op
je armen en knieën en vind je een comfortabeLe zitpositie. En hard kan het. De Le Mans

lll acceLereert in ruim 5,1 seconden van 0100 km/h. De fabriek geeÍl 214 km/h op ats
topsnetheid. Rechtuit gaat de lll 'aLs een
trein'. De bocht door doet-ie strak, zoIang je
de juiste koers hebt ingezet. Een correctie
aanbrengen is niet zo eenvoudig. Hem van
Iinks naar rechts gooien doe je met gemak.
De opgerekte wieLbasis van 1.470 mm, een

voorvorkhoek van ó2 graden en een naLoop

0 mm spelen daar een doorslaggevende roL in. PLat door de bocht gaan vindt
deze straatracer fijn en het levert hem de
bijnaam 'Laarzenvreter' op. TeL je motorLaarzen dan ook maar gerust op bij de slijtage-onderdeLen van deze motorfiets. De
remmerij is dik in orde, dankzij het eerdergenoemde integraLe remsysteem. De voetvan

1

'1

rem zorgt voor een probLeemLoze vertraging,
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voor een noodstop pak je de handrem erbij
enje staat stiLvoorje metje ogen kunt knipperen.0pmerkeLijk is zijn Lage verbruik.
Want ondanks zijn sportieve inborst haaI je
met wat beteid gemakkeLijk achttien kiLomeLer op éen Iite. superbenzine.

THE MAN
Naam:

Klaas Jacobs

-

voorzitter

Moto Guzzi CLub Nederland

Leeftijd:

5ó

Woonptaats:

AssendeLft INoord-HoLtandJ

Werk:

oud-watsmachinist

jaar

Wanneer KLaas Jacobs zijn Le Mans lll start,
gebruikt hij niet de choke, maar draait hij de
gashandeL een aantaL maLen op en neer. Vervo[gens drukt hij de startknop in, het bLok
begint te proesten en te bLafÍen en de chromen uitLaatpijpen braken rookpLuimen uit
die op mengsmering Lijken te duiden. Die
pLuimen verminderen, maar verdwijnen niet
geheeL, ook niet aLs het bLok

warm is.

Dan

begint de V-twin te rofÍeLen met zijn karak-

Motor

I

Moto Guzzi 850 Le Mans III

.Dit
teristieke, donderende kLappen.
is een
motorÍiets zoaLs een motorfiets hoort te zijn:
dat geluid, die geur en het zicht op het bLok.
De techniek is eenvoudig, een beetje aLs van
de VoLkswagen Kever, en ik doe dan ook het
onderhoud zeLÍ. Hiervoor heb ik een Norton
Commando gehad, een Yamaha, en nog een
Commando, een met een eLektrische starter.
Daarna een Triumph Trident, waar ik heeL
tevreden over was, maar die werd in Zaan-

stad gestolen. Een maat stelde toen een
proefrit voor op de Le Mans en dat maakte
een onuitwisbare indruk op me. Deze heb ik
in 1990 tweedehands gekocht bij Teo Lamers
MotorrijwieLen in Nijmegen. Voor'1 1.000 guLden. lnmiddeLs staat er ruim 13ó.000 kiLometer op de teller. ln de schuur staat
overigens nog een CaLifornia en een FLorida,
die is van mijn vrouw Annelies. Nee, ik Laat
eigenLijk nooit iemand anders op mijn lll rijden. BehaLve dat ik er graag op rijd, is het
ook een prachtige machine om bij een kop
koffie naar te zitten kijken. Wat dat betreÍt,
is de ltal-dag in Beusichem een onbetwiste
aanrader. Dan komen aLLe ltaLiaanse motorclubs bijeen. ZoveeI ltaLiaans schoon op één
pLek is een Iust voor het oog.
Guzzi-mensen zijn kiLometervreters. Met
clubLeden maken we regelmatig zondagsritten van zo'n 150 tot 200 kiLometer. 0m de zoveeL tijd doen we met de ctub, wat we
noemen, de Giro d'ltatia. Dan rijden we vanaf
VenLo

naar Midden-ltaLië. NatuurLijk bezoe-

ken dan ook de fabriek in MandeLto deL Lario.

pLakt om te voorkomen dat ze eraf vaLten en

0oit waren we daar in de buurt de weg kwijtgeraakt. Een motoragent, op een Guzzi na-

ik op zoek moet naaT andere. 0ok heb ik de
chokeknop verpLaatst naaT een handigere
pLek. Wat niet origineeL is, zijn de Dyna-ontsteking en de Dyna-bobine. De vonk is nu
veeL betrouwbaarder. Hij is ook heLemaaL

tuurlijk, heeft ons toen door straten

en

stegen geëscorteerd naar de fabriek. Een van

de [ange ritten die Annelies en ik ons nog
goed heugen, is die keer dat we in één keer
van Dresden naar huis waren gereden. We

vertrokken om 7 uur's ochtends en kwamen
om negen's avonds aan en we hadden onderweg veeI mist. AnneLies was zo verstijfd
na die 750 kiLometer, dat de kinderen haar
uit haar motorkleding hebben gehoLpen. De
bagage? lk hang er iwee kteine koffers aan,
een pLunjebaaL achterop en voorop een tanktas. Dat gaat prima. Mijn vrouw zit zonder

overgespoten in deze kLeuren rood en zwart.
0ja, voor ik het vergeet te zeggen, de ciLinders zijn door Lamers opgeboord naar
1.025 cc. Dat gebeurt weL vaker, want het levert extra koppel en in dit geval 9 pk extra
oP."
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kLachten op de duozit. De vering is uitstekend
dankzij de Koni-schokbrekers.
Het hardst dat ik heb gereden, was op de AfsLuitdijk. Lk stond met een aantaLDucati's bij
de sLagboom voor de sLuizen van Kornwerderzand. Toen de bomen opengingen, begon

de race. lk kwam toen op 240 km/h lop de
niet zo betrouwbare teLLer, red.l.

Mijn Le Mans is behoorIijk origineet. Die
tape heb ik om de knipperlichtgLaasjes ge-
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