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1. Technische gegevens
Írame
type dubbel wiegframe (demontabel)
w ie lbas is  (be las t )  1470 mm
min.  g rondspe l ing  .150 mm

voorvork
u i tw .  O b innenpoot  34 ,715 -34 ,690 mm
inw. O buitenpoot 34,750 - 34,790 mm
montagespe l ing  0 ,035-  0 ,100 mm
vri je lengte veer 418,5 - 423,5 mm

415 + 2,5 mm (V-1000, veernr. 14526600)
421 + 2,5 mm (V-1000, veernr. 18526600)

achtervering
vri ie lengte veer 277 + 5 mm (V7sport,  7505 + 53)

300 mm (850T)
279 mm (Le Mans)
270mm (850T3 + V-1000)
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1. voorvork kompleet
2. plug - 2x
3 .  O- r ing  -  2x
4. balhooÍdsmoer
5  r " h h a r  d ^ ^

6.  inbusbout  -  2x
7. ring - 4x
8. veÍlengde bout - 2x
L  k lemstuk  -  2x

10.  k Íoons tuk
1 1 .  k lembout  ( inbus)  -  5x
12. t ing
13.  s te lmoer
14.  a fdekr ing
'15. konisch rollager - 2x

afb. 50 - voorvork

16.  vu l r ing
17. aÍdekring
18. onderste vorkplaat
19 .  ze te l r ing  u .2o l2 ' l  -  4x
20. koplampsteun - Íechts
21.  kop lampsteun -  l inks
22. dempet - 2x
23. borgmoer " 2x
24. stootrubber - 2x
25.  c i rc l ip  -  2x
26. veerschotel - 2x
27. demperstang - 2x
28. demperstangzitt ing - 2x
29. veer - 2x
30. binnenpoot - 2x

31.  inbusbout  -  2x
32. aÍdichtÍing . 2x
33. inbusbout - 2x
34. buitenpoot . rechts
35. buitenpoot - l inks
36. inbusbout - 2x
37. moer - 2x
38. aÍtapbout - 2x
39. aÍdichtring - 2x
40. oliekeerring - 4x
41. stofkap - 2x

2. Algemene beschri jving
Alle modellen hebben een dubbel uitgevoerd wiegframe
met demontabele onderstukken, uit  ronde buis vervaar.
d i g d .
De teleskoopvoorvork heeÍt een niet-demontabele,
hydrau l i sche demper  in  iedere  vorkpoot ;  de  hydrau l i sche
vloeistof in de vork zelt  (zie voor de verschi l lende in-
houden hoofds tuk  l )  d ien t  voornamel i j k  voor  smer ing  van
de vorkonderdelen.
De achtervering bestaat uit  een op konische rol lagers
scharnierende achtervork met aan weerskanten
hydraul isch gedempte, verstelbare veerelementen. In de
rechterpoot van de achtervork loopt bovendien de
Gardanas met dubbele kruiskoppeling, die via kegel-
tandwie len  he t  ach terw ie l  aandr i i f t .

3. Voorvork uitbouwen (arb.5o)
Volledig uitbouwen van de vork is slechts noodzakeli jk
bi j  schade aan balhoofd en/of vorkplaten en voor het
vervangen van de balhooÍdslagers; voor demontage van
de vorkpoten de werkzaamheden onder a, e, f  + g uit-
voeren. Bi j  machines met schi j frem(men) vóór is het niet
noodzakeli jk de remleidingen los te maken; wanneer dit
wel gebeurt moet na montage het remsysteem ontlucht
woroen.
a. Machine op de middenbok zetten en vooraan on-

der het carteÍ ondersteunen, zodat het voorwiel
enige cm.s boven de grond bl i j f t

b .  benz . tank  en ,  ind ien  gemonteerd ,  s tuurku ip  o Í
windscherm demonteren; akku-aansluÍt ingen los-
maken
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c. km- en toerentel lerkabels losmaken door de kaÊ
telmoeren onderop de tel lers los te draaien;
elektr.  bedrading van instrumentenpaneel uit  de
plughouders trekken oÍ bi j  het paneel zelÍ  elke
draad ontpluggen, koplamp openen met de enkele
schroef onderin de ref lektor, bedrading van
ref lektor en evt. knipperl ichten losmaken en uit  de
koplamp trekken. Bev.schroeven of -bouten van
paneel losdraaien en paneel verwijderen. Noteer
van al le losgetrokken draden de aansluit ingen

d. handles + schakelaars van stuur aÍschroeven en
u i t  de  weg hangen;  b i i  mach ines  met
schi j frem(men) oppassen dat bi j  het verwijderen
van de hoofdremcil inder geen remvloeistoÍ op ge-
lakte onderdelen lekt. Bi i  toermodellen bouten 6
+ 8 losdraaien en het stuur verwijderen

e. bi j  machines met 2 schi j Íremmen voor van één
remtang beide zeskant-bev.bouten losdraaien en
de remtang iets opzi jhangen; bi j  machines met
trommelremmen voor de remkabels bi j  de rem los-
haken. Wielasmoer + 2 asklembouten 36 los-
draaien, voorwiel ondersteunen en wielas lostrek-
ken; wiel + vulbus verwijderen

f. bev.bout van remschakelaar op onderste vork-
plaat losdraaien, remleidinggeleiders van spat-
bord verwijderen, beide zeskant-bouten van
overbl i jvende remtang losdraaien en remtang(en)
kompleet met leiding aan het Írame ophangen.
4 Bouten van de spatbordbevestiging aan de vork
losdraaien en spatbord verwijderen

S. 4 klembouten van vorkpoten in onderste en bo-
venste vorkplaat lossen; bi j  sportmodellen boven-
dien de klembouten van beide stuurhelften
(cl ip-ons) lossen. De vorkpoten kunnen nu elk
afzonderl i jk naar onderen toe uit  de vorkplaten
getrokken oÍ getikt worden

h. bi j  machines met stuurdemper in het balhoofd
dopmoer + plaat onderaan het balhoofd los-
draaien en demperknop + stang naar boven toe
los te trekken; bi j  machines met losse stuur-
demper demperbevestiging aan vork losmaken

i. klembout van balhoofdsbuis in bovenste vork-
plaat (kroonstuk) lossen, balhoofdsmoer 4 los-
draaien en kroonstuk naar boven toe lostrekken;
koplampsteunen en, indien gemonteerd, stuur-
helften opvangen en verwijderen

j. stelmoer 13 + stofkap 14 verwijderen; onderste
vorkplaat kompleet met balhooÍdsbuis +
onderste rol lager uit  het balhooÍd drukken.
Bovenste balhooÍdslager + buitenring van
onderste lager bl i jven in het balhoofd achter.

4. Voorvork demonteren en kontroleren
(aÍb. 50)

a. Voorvorkolie aftappen dmv. bout 38. Bij verdere
demontage van de vorkpoten de onderdelen van
elke poot goed gescheiden houden

b:. zet de voÍkpoot vast in een bankschroef met
zachte bekken en verwijder vervolgens:

- inbusbout 33
-  p l u g  2
- inbusbout 3' l  onderin de buitenpoot
- stoÍkap 41 van de buitenpoot
- binnenpoot 90 kompl. met demperonderdelen en

veer uit  de buitenooot
- demper + veer uit  de binnenpoot
- seegerring 25 door de veer iets in te drukken
- veer + veerschotel 26 van de demperstang
- demperstangzitt ing 28 door de buitenpoot om te

keren en hier met een rubber hamer op te t ikken.
Demonteer op dezelfde wijze de andere vorkpoot

c. kontroleer of de dempers naar beide kanten
weerstand bieden, het meest bi j  ui t trekken van de
stang. Dempers alt i jd per paar vervangen; borg-
moer 23 en vervolgens demperstang 27 los-
schroeven

d. kontroleer de passing van binnen- en buitenpoot
(zie par. 1); bi j  te grote sl i j tage moeten de onder-
delen vervangen worden, daar geen gl i jbussen

. gebruikt worden. Kóntroleer, vooral na een val,  of
de binnenpoten verbogen zi jn; l icht gebogen
poten kunnen gericht worden, vervangen is beter
en  ve i l iger

e. vr i je lengte veren opmeten en vergel i jken met par.

1; veren alt i jd per paar vervangen
f. wanneer de vork lekte (natte binnenpoten en stoÍ-

kap) ol iekeerringen 40 vervangen; nieuwe keerrin-
gen met de verende kant naar onderen toe in de
onderpoot aanbrengen. Kontroleer ook de buiten'
kant van de binnenpoten op groeven, anders zal
lekkage bl i jven optreden

S. beschadigde of uitgedroogde stofkappen vervan-
gen.

5. BalhooÍdslagers (delmonteren en
kontroleren
a. Bi j  demontage van de onderste vorkplaat bl i j f  t  van

het onderste rol lager de buitenring en het bo-
venste rol lager in zi jn geheel achter in het bal '
hoofd. Het bovenste rol lager kan zo uit  de
bu i tenr ing  ge l i ch t  worden;  de  bu i tenr ingen en  he t
lager op de balhoofdsbuis al leen verwilderen bi j

sl i j tage: lager op buis moet losgetrokken,
buitenringen losgetikt worden met een zachte
doorn

b. lagers reinigen met benzine en op sl i l tage
kont ro le ren :  bu i tenr ingen mogen n ie t  inges le ten

zi jn, rol len moeten over hun hele oppervlak
geli jkmatig glanzen. Bi j  gemonteerde vork is de

sl i i tage voelbaar doordat het stuur in een r icht ing

wil  bl i jven staan, dus niet naar één van beide aan-
slagen doordraait,  wanneer men een t ikje tegen
het stuur geeft;  meestal is dit  het gevolg van ver-
keerd afstel len van moer 13

c. bi j  montage opletten dat de buitenringen zuiver in
l i jn l iggen; smeer de lagers met een goede



kwali teit  lagervet, breng het lager op de
ba lhoofdsbu is  aan met  een s tuk  zachte  p i jp  en
druk het andere lager boven in de buitenring, houd
d i t  op  z i jn  p laa ts  en  breng de  ba lhooÍdsbu is
(kompleet met onderste vorkplaat) aan. Verdere
montage geschiedt in omgekeerde volgorde als
demontage, trek moer 13 nog niet al te strak aan.

6. Voorvork hermonteren
a. Hermontage geschiedt in omgekeerde volgoroe;

rekening houden met het volgende:
- onderdelen en omgeving moeten stoÍvri j  en

schoon zi jn
- uitsteeksel aan buitenkant van veerschotel moet

in  g roe f  van  bu i tenpoot  va l len ,  u i ts teekse ls  aan de
b innenkant  van veerschote l  en  dempers tang-
zit t ing in de groeven aan de onderkant van de
demperstang

-  vóór  he t  opdraa ien  van.p lug  2  en  bout  33  a f tap-
bout 38 indraaien en aantrekken en de vorkooot
vul len met de vereiste soort en hoeveelheid ol ie -

zie smeertabel in hooÍdstuk I
- vóór het aantrekken van klembouten 11 + 36 en

de wielasmoer de vork enige keren stevig
inveren en dan van onderaf beginnend de bouten
aantrekken; al le onderdelen kunnen zich zo
r ich ten

-  s te l  moer  13  zo  a Í ,  da t  geen spe l ing  in  de  lagers
voelbaar is, dat de vork naar een wil lekeurige kant
tot aan de aanslag doorslaat bi j  een t ikje tegen
het stuur en dat onder langzaam ri jden geen
trekken naar één kant voelbaar is (stuurdemper
loszetten). Speling kontroleren door de voorrem in
te  kn i jpen en  de  mach ine  heen en  weer  re
drukken;  e r  mag geen spe l ing  voe lbaar  z i jn .

7. Frame kontroleren
Kontroleer het frame vooral rond wisselend belaste
plaatsen zoals balhoofd en achtervork-scharnierpunt;
kont ro leer  verder  a l le  lassen en  a l le  maten aan de  hand
van afb. 51. Wanneer de voorvork gedemonteerd is evt.
een passende bu is  o Í  s tang in  he t  ba lhoofd  s teken en
recht van voren ki jkend kontroleren, of stang en achter-
w ie l  p rec ies  in  één l i jn  en  in  he t  midden van he t  f rame
l iggen.
L ich te  a Íw i jk ingen in  he t  Í rame kunnen b i i  een
spec ia l i s t  ger ich t  worden.

8. Achtervork uitbouwen en kontroleren
De achtervork is aan weerskanten voorzien van konische
rol lagers, die om verstelbare astappen scharnieren.
Wanneer  z i jde l ingse spe l ing  in  de  vorkophang ing  op_ S.
treedt, die niet meer ongedaan te maken is door oe
astappen te verstel len, moeten de lagers vervangen
worden. Hiervoor moet de vork uitgebouwd worden.
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Machine op de middenbok zetten en zodanig
ondersteunen, dat het gewicht op het voorwiel
komt te rusten; evt. een blok voor het voorwiel
plaatsen
uit laatdempers losmaken en verwijderen
bij  V-1000 Convert parkeerremkabel bi j  remtang
loshaken, 2 bev.bouten van Íemtang losdraaien en
parkeerremtan g verwijderen
bij  machines met trommelrem achter kartelmoer
van remstang aÍdraaien en remstang uit  remhevel
drukken
wielasmoer en klembout van as in l inkervork-
poot losdraaien; wielas verwijderen
bij  machines met schi j f  rem achter de remtang iets
naar achteren trekken, zodat de verankering vri j -
komt, het wiel achteruit  draaien en de remtang
van de  sch i j Í  nemen;  remle id ing-ge le ider  op  ach-
tervork losmaken en Íemtang aan Írame binden
vu ls tuk  tussen w ie l  en  l inker  vorkpoot  wegnemen,
wie l  naar  l inks  van sp iebaanverb ind ing  a f t rekken
bij  VTSport + 7505 onderstuk van achterspatbord
opk lappen,  andere  mach ines  naar  rech ts  la ten
overhel len en achterwiel verwijderen
moer van rechter schokbrekerbevestiging op
kegeltandwielhuis losdraaien, bout van bovenste
beves t ig ingspunt  lossen
tandwielhuis ondersteunen, 4 moeren van bevesti-
ging aan vork losdraaien
tandwie lhu is  naar  ach teren  toe  verw i jderen ;
wanneer het tandwielhuis niet verder gedemon-
teerd hoeft te worden is het niet nodig de ol ie aÍ te
tappen, mits het huis rechtop wordt weggezet,
met  de  ass tomp omhoogger ich t
ivm.  beperk te  ru imte  be ide  inbusbouten  u i t
schetsplaten voor voetrusten (bi j  toermodellen
voor uit laatdemper-bevestiging) draaien en platen
verwijderen
achtervork ondersteunen, onderste bev.punt van
l inker schokbreker losmaken
s langk lemmen van harmon ikarubber  losschroe-
ven en rubber naar voren toê van de vork
afdrukken
borgmoeren 4 (afb. 52), daarna astappen 6 los-
draa ien
achtervork, kompleet met cardanas, naar achter-
en toe verwijderen
mbv. een houten of zacht-metalen doorn de
cardanas uit  kogellager t ikken; te losse passing
van de as in het lager wijst op sl i j tage - zie par. 9
vulstuk 5, asafdichting 7 en rol lager 8 aan weers-
kanten uit  de vork verwijderen - lagerbuitenring
bl i j f t  in vork achter. Lagers reinigen in benzine,
lager ro l len  en  - r ingen kont ro le ren  op  spe l ing  en
sl i j tagesporen; voor vervanging van de lagers de
buitenringen trekken met Guzzi spec. gereedsch.
1 4
montage geschiedt in omgekeerde volgorde;
rekening houden met het volgende:
rol lagerspel ing afstel len vóór montage van kegel-
tandwielhuis + schokbrekers; astap 6 aan weers-

o .
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kanten  evenver  inschroeven (kont ro le ren  met  aanwez igz i ln .As tappen indezes tandvas thouden
hoogtemeter) en onder gel i jkt i ldig op en neer en borgen met moer 4, aantrekkoppel 8 mkg
bewegen van de vork aantrekken tot een geringe - rol lagers vóór montage smeren met een goede
weerstand in de lagers gevoeld wordt. In de vork kwali teit  lagervet; smering van buitenaÍ is niet
mag nu geen voe lbare  z i jde l ingse spe l ing  meer  moge l i j k .

afb. 51 ' frams: afmetingen



9. Cardanas kontroleren (aÍb.52)

Voor demontage van de cardanas werkzaamheden par. B
uitvoeren.
Onderzoek  de  k ru iskoppe l ing  op  s l i j tage ;  b i j  V-1000 z i ln
koppe l ing  en  cardanas u i t  één s tuk  en  moet  b i j  s l i j tage
het  gehee l  vervangen worden,  b i j  andere  mode l len
kunnen k ru iskoppe l ing  en  cardanas a fzonder l i j k  ver -
vangen woÍden - zie aÍb. 54.

aÍb. 54 - cardanas, kruiskoppeling en koppelingsstuk
S-versnell ingsmodellen
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Kont ro leer  de  in -  en  u i twend ige  sp iebanen op  s l i j tage ;
kontroleer of de cardanas goed klemt in het kogellager
(zie ook par. 8e): bi i  sl i j tage op dit  punt kogellager en/of
cardanas vervangen. Voor trekken van het lager evt.
spec. gereedsch. 66 gebruiken. Bi j  montage al le
spiebaanverbindingen met graf ietvet insmeren.

10. Kegeltandwielhuis kontroleren
Voor (de)montage van het kegeltandwielhuis is buiten
het noodzakeli jke speciale gereedschap een f l inke dosis
vakmanschap vereist;  de hier besproken werzaamheden
beperken zich daarom tot kontroleren van het tandwiel-
hu is .  S l i j tage  o f  beschad ig ing  van p ignon en  k roonwie l
veroorzaken een hoog, jankend geluid; sl i j tage in de
kegeltandwielen is voelbaar door de uitg.as (met inw.
spiebanen voor koppeling van het achterwiel) stevig vast
te pakken en de ing. as (pignonas) heen en weer te
bewegen, zi jdel ingse spel ing in het kroonwiel door de
uitg. as in te duwen en uit  te trekken.
Kontroleer de spiebanen van pignonas en uitg.as op
sl i j tage en beschadigingen. Bi j  het konstateren van
du ide l i j ke  spe l ing  o f  beschad ig ing  de  hu lp  van een
special ist of Guzzi-dealer inroepen.
Verder zit ten aan weerskanten van de uitg. as ol ie-
keerringen gemonteerd: wanneer deze niet goed af-
dichten zal ol ielekkage optÍeden langs de wielasmoer en

1. achteÍvoÍk
2 .  k lembout
3 .  s lu i t r ing
4. borgmoeÍ - 2x
5 .  vu ls tuk  -  2x
6. verstelbare afstap - 2x
7 .  a Íd ich t ingsr ing  -  2x
8 .  kon isch  ro l lager  -  2x
9. harmonikarubber

10.  s langk lem
11.  s langk lem
12.  dubbe le  k ru iskoppe l ing  +  as
13. seegerring
'14. kogellager
15.  tape ind  voor  schokbrekerbeves t ig ing
16.  kege l tandwie lhu is  komplee t
1 7. koppelstuk
18.  O- r ing

] ,gs,'-s

1 5

. 8

7

aÍb. 52 - achtervoÍk + achterwielaandrijving

- -  6
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langs  de  u i tg .  kan t  (b i j  mach ines  met  t rommel rem dus  in

de remt rommel ! ) .

11. Achtervering (de)monteren en kontroleren
a. Twee verschi l lende soorten schokbrekers/

veerelementen zi jn gebruikt:  bi j  850T + T3 is de
veerspanning in 5 standen veÍstelbaar dmv. een
aangegoten handle, bi j  andere modellen is de veer
spanning in 3 standen verstelbaar mbv. een haak-
sleutel,  behorend bi j  het boordgereedschap.
Alt i jd aan weerskanten in dezelfde stand zetten

b.  u i t  he t  weggedrag va l t  soms moe i l i j k  op  te  maken,
of dit  aan de schokbrekers te wii ten is. Wanneer
al le andere faktoren, die een rol spelen in de
weg l igg ing ,  gekont ro leerd  z i jn  (bandenspann ing ,

spe l ing  in  voor -  en  ach tervork lager ing ,  spe l ing  in
voor- en achterwiel lagers enz.) kan men de schok-
brekers laten onderzoeken door een special ist oÍ
vervangen. Dit is in ieder geval nodig wanneer de
machine stuitert bi j  zover mogeli jk indrukken en
loslaten van de achterhand, en bi j  ol ielekkage van
de demoer .

c. in 5 standen verstelbare en oudere in 3 standen
verstelbare schokbrekers zi in gedeeltel i jk

. demontabel: veer indrukken, veerschotel verwij-
deren, veer + stelnok verwijderen. Demper-

werking kontroleren door de demperstang
aÍwisselend in te drukken en uit  te trekken: het
uit trekken moet meer moeite kosten en de
demping moet  over  de  he le  s lag  ge l i j kmat ig  aan-
voelen. Dempers zi jn niet demontabel.
Vri je lengte weer opmeten en vergel i jken (par. 1);
voor zware belasting zi jn speciale veren ver-
kÍ i jgbaar
rubber bussen (si lent-blocs) in bevestigingsogen
kont ro le ren  op  s l i j tage  o f  u i td rogen.

Middenbok en zijstandaard kontroleren
De middenbok scharniert om twee van bussen
vooÍziene bouten - zie aÍb. 55. Onderhoud beoerkt
zich tot het kontroleren van de veren, de veer-
pennen en  de  scharn ie rpunten ;  van  t i jd  to t  t i j d  de
bouten en bussen demonteren en smeren met vet
de zi jstandaard zit  l inks vooraan bevestigd met de
voorste motorophangbout, bi j  toermodellen met
een aparte beugel (afb. 55) en bi j  de V-1000
Convert gekombineerd met de parkeerrem.
Kont ro leer  de  veer  en  he t  d raa ipunt :  een onder  he t
r i lden uitklappende zi jstandaard kan een ernstige
val verooÍzaken.
Zie voor de aÍstel l ing van de parkeerrem hoofd-
s tuk  V l l  par .  18 .

o .

12.

b .

3

aÍb .53  -  ach tervork :  a fmet ingen
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.  het hier afgebeelde frame is dai van een 850 b. grondplaat van paneel losschroeven (4 kartel-
ca l i Ío rn ia ;  op  spor tmode l len  is  de  z i i s tandaard  moeren,  b i j  v .10oo 4  schroeven) ;  lamphouders  en ,
direkt aan het Írame bevestigd en ontbreken val- waar nodig, draden lostrekken
beugels en voetplaten. c. beide bev.bouten van paneel aan voorvork los-

draa ien  en  panee l  op l i ch ten  -  le t  op  p laa ts ing  van
13. Instrumentenpaneel (de)monteren draden, rubbers, r ingen en bussen
a.  Accu-aans lu i t ingen losmaken;  kabe ls  van km-  en  d .  b i j  n ie t  func t ioneren van te l le (s )  eers t  kabe l (s )

toeren te l le r  b i j  te l le rs  losmaken kont ro le ren ;  wanneer  deze en  de  aandr i j v ing  in
orde zi jn de tel lers vervangen oÍ laten repareren.

14. Storingen in Írame en vering
a. machine trekt naar eén kant - stelmoer van balhooÍd te strak (zie par. 6b)

- Írame verbogen (zie par. 7)
- voor- of achtervork verbogen (zie ook d)

b' voorvork klappeÍt bi j  remmen met de - te grote spel ing in balhooÍdslagers; stelmoer aantrekken of
voorrem lagers vervangen (zie par. 6b)

c. vering slaat door op hobbelige wegen - veerspanning achtervering te laag: één of meer standen hoger
s te l len

- voorvorkdempe(s) versleten
- schokbrekers achter versleten

d.  voorver ing  te  s tug  -  vorkpoten  n ie t  goed in  l i j n :  k lembouten 11  +  36  (a fb .50)  en
wielasmoer lossen, vork enige keren stevig inveren en al le bouten
van onderaÍ beginnend aantrekken (zie 6a)

e .  mach ine  s l inger t ,  s tuur t  onnauwkeur ig ,  -  spe l ing  in  ach tervork lager ing ;  spe l ing  a fs te l len  (z ie  par .  8g)  o Í

achterwiel stuitert lagers vervangen.


