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'Long verwochi mqqr loch gekregen','Wot in het vot zit veÍzuuÍl nieí of 'Beler lqot dqn nooit' ziin moor
enkele von de spreukendie von toepossingzouden kunnen ziin op het in het voorioor ol uitgeschreven
negenligste Moior riidersroppoÉ.Een somenloopvqn diverce Íoctoren (drukre, ruimtegebrek) zorgde
ervoordql beriidersvon en geïntelessêêrdenin de Molo Guzzi LeMons longer don gebruikeliik hebben
moelen wqchten op de ervoringenvqn qndere berijdercvon een dergeliike mqchine,moqr nu is het dqn
zo ver. Om de omvong von hel ropport wot te beperkenwerd beslotenolleen de looEte uitvoeringenvon
de Le Mons, de in l98I geïntroduceerdelll en de in 1984 voor het eerst vooÍgeslelde lV in het
riidersropportte betrekken,wqqrop in totool 34 beriidersreogeerden.
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gaandaarbijver,en niemandvan
lll-eigenaars
- -el zal duidelÍkzijn dat het merendeel
vande inzendingen
f
betrekking
h€eftop
hen liet de Guzzihelemaalin dezelfdestaat
f f de al wat oudereLe Manslll. voorzien
zoalshï vande bandrolde.Deb€rijders
vanhet
van het bekende850 cc V-twinblok27 inzennieuwetypededenhetwatdatbetreÍtietsrustiders (allenhoÍendtot het mannelijkgeslacht)
geraan,hi€rzijnertwgeinzend€rs
diedemachiwareneigenaarvaneendergelijke
maching,de
ne wèlongewijzigd
lieten.Overigens
hebbenzij
overige7 warsn in h€t bezit van de laatsle
natuuíÍk nog nietzo veeltijd gehadvan alles
versie,de 948cc Le ManslV. Al dezemotoren
aanhunmachinete verlimmeren.
werdenin 1985aangeschaft,
bij de lll zienwe gekochtemolorenbeiden6000km perjaar re- KÍkenwe eerstweerevennaarde lll danis het
uiteraard
wal meervariatie.Eéninzendergeeft den.Kijkenwe naarde lV danzienwe dat het hiereenvollekuipin plaatsvanhgtgemonteerop datzijnmachinein 1981op de wegis geko- iaargemiddelde
hierwat hogerligt,16.714km, de stuurschermpje
die de grootstepopulariteit
m€n,14motoren
stammen
uití 982,5uit1983,6 watmaarweinigminderis danhettotaalgemid- geniet.LieÍstvee.tienberijders
monteerden
een
uil 1984en 1 machinewerd in 't985 aange- delde van 17.279km. Een 31-jarigsleraar dergelijkekuip,v€elalvan het 'Agostini'type.
schaft.Opvall€nddaarbï is het gÍote aantal brachthier 19.350km op ds teller,tweemaal Ook de rest van het rijwielgedeelte
weÍd veel
motorendattweedeoÍ meerdehands
werdaan. bereiKe men maar net de voorgeschreven veranderden aangepastaan eigeneisen.Zo
geschaft:12, waarschijnlijk
e€n recordin het 15.000
km.
werdl'1 maaleenrem/schakel
setgemonteerd,
bestaanvan de Rijdersrapporlen.
Tolaalníst Nietzovreemdgeziênhetkaraktervande Guz- '10maaleen sporlieveÍe
buddysealen 9 maal
vrsemdis dal alle lv-en nieuwwerdenaange- zi, beslistgeenallemansvriend,
is hetgegeven andereschokdemDers
achter,metnamevanhet
gemonschaft,dit is domwsghetgevolgvanhetfeitdat dat de meesteinzendersvan het rapportal merkKoni.Ditdanomdatde standaard
dezemolorin feitenogmaarkorlop onzemarkt diversgmotorenhebbenversletenvoortot de teeÍdePaiolidemperste stugwarendan wel
verkrijgbaar
is.
aanschaívan de Le Manswerd overgegaan. lekkagegingenvertonen.Eveneens9 maal
Overhetalgemeen
ligtde kilometerstand
waar- Voorsl€chtsééninzender,
een22-jarigescho- werdde voorvorkvoorzienvane€nstabilisator
op een Le Mans lll uil de twe€dehandwerd lieraanhetLuzacCollege(U weêtwel,vandie (Telefix),
lerwijleenvijftalinzenders
er zelÍstoe
aangeschatl
vrij hoog,gemiddelddik 17.000, TV spot. . . ), wasde Le Mansds eerstgmolor overgingde helevorkte vervangendooreen
metals uitschieters
31.000en 700.lvlededaaÊ in zijncaÍrière,voortweeinzend€rs
washetde anderemetdikkereooten.één maalwerdeen
doorligtde 'totaal-kilometerstand'
vande lllook tweedemotoÍÍiets,alle anderenhaddenmini- anti-duiksysteemgemontegrd,
In zevsngevalvrij hoog.In totaalbrachtend€ berijders
gemonteerd,
vandit maallwee,maarvaakveelmeermotorenvóór len werd een lemperatuurmeter
type 972.290km op de klokken,gemiddeld de Le Mansgehad,terwijleen paarinzenders lwee maal een oliedruk-meter,
één maal een
36.010.Kijkenwe ook hier even naar de uit- nogkondenmsldendatze alaanhuntw€sd€oÍ klokje.VÍf maalweÍd de lichtopbrengst
verbeschietersdan zijn dat 49.500 (en het zal zelfsderdeLelt ansbezigwaren.Kijkenwe heel leÍd doormontagevan een H 4 koplamp,drie
gemonniemandveÍbazendat dit de motoris die m€t svennaaÍde personalia
vande inzenders
dan maalwerdenandererichtingaanwijzers
genrechter31.000op de tellerwerdaangeschatt
dooreen zi€nwe hierdatdegemiddelde
eveneensdriemaal
leeltÍd26,85jaar tegrd(smalle4,
22-jarigebouwkundigtekenaar),56.000 €n bedraagt,waarbijdelll
berijderietsouderisdan spiegel.Vier maal wsrdenbeschermbeugels
gemonteerd,
75.000.Een 3o-jaÍigebrandwachlreed deze de lV berijder(27,15en 26,57).Eenkwartet22- voor carteren/oÍ cilinderkoppen
laatsteaÍstandbÍ €lkaarop zijn in 1982nieuw jarigenvormtde laagsteleeÍtÍdscategorie,
ter- viermaalookwerdde motorvoorzienvaneen
gekochtemotor.De meestekilometers
reedde wijleen40-jarige
2x).
beveiligingsbeambte
desenior kotlerrek
danwel kotlerset(Krauser,
man die zijn motormet.700km op de t€ller vanhetgezelschap
zijnde Datdanwatbetrettde uitwendige
zaken(ov€riis. IndeberoepenlUst
aanschafte.De automatenmonteur
kwam tot technische
meteengroolaantaléénen semi-tachnisch
b€roepen(mon- gsnsnogaangevuld
80.000,het zal geenvêrbazingw€kkendat hij teurs,bouwkundigen,
individuele
aanpassingen),
timmerliedgn,
operators, maligvoorkomende
met40.000kmperjaarde manis diehetmesst machinisten
en dergelijke)
hetsterkstvertegen- maarookaandemotorwerdheelwatgewijzigd.
in het zadel van zijn Guzzi vertoefde.Deze woordigd.
Deagrarische
sectorwordtv€rtegen- Twaalfmaal lieístwerdende origineleuitlaten
prestatieis echterniet genoegom het totale woordigd
doorandere,meersportieve,
fabÍidooreenlandbouwer€n
eentuinman, veryangen
jaargemiddelde
gsmiddel- terwijlweonderd9inzenders
bovenhetalgemeen
sl€chtstweescho- kaat daarvanunaniemLatranconi.Even€ens
dete krijgen.Metí4.740kmalsjaargemiddeldelierenaantrefÍen,
bijnaaltijdgepaard
iets waar de niet echt lage twaalÍmaalwerd,uiteraard
onderscheidt
de Guzzi-rijder
zich nietvan zi,n aanschafpÍijs
natuuíÍkmêdedebetaanis.
aandie montagevan andeíedempers,het ingewÍzigd,d€ origineleíiltersveranderegemotoriseerde
soortgenoten,
e9nbeetlaatgedeelte
je in tegenspraak
met de heersende
opvatting Veel occessoires
vangendoorexemplaren
vanK&N.Tweemaal
alszoudenGuzzi-rijders
tot de pursangkilom€- Echttevreden
ViiÍmaalwerd
metde standaard-uitrusting
is de werdanop€nkelkengemonteerd.
tervrelers
horen.Hetlaagstejaargemiddeldo
bij LeMansberijderniet,
aígeleid de distributie,
de nokkenasaandrijving,
aangealsdattenminste
de lll-berïderswerdopgegevendooreen tim. mag wordenuit de enormelijst g€monteerde pakt.Ditwat gevoelige
deelwerdvoozignvan
mermanen een scholier,dig met hun in 1982 extra'soÍ v€rvangende
Vooralde een automatische
spanner,terwijlin een paar
onderdelen.
2372

waaralle
is, eenvoorschrift
gevallenandere,aluminium
tandwielen
werden lenddaarbijdat de'oude'motoÍiets sneller supernoodzakelijk
zichaanhielden.
gemonteerd.
Eleklíonrsche
ontstekingnam in wordtberedendande nieuwere,
respektievelik inzenders
in. 152,4km/hen 146,14km/h.Hoogste
viergevallende plaatsvande contactpunten
snelheid
liggende
Eveneens
viermaalwerden
vliegwielenkoppe" bij de Le Manslll is 180 km/h (2x),één maal Op het gebiedvan het olieverbíuik
terwijl wordt175opgegeven,
viermaal170.Eentim- cijfersietsjesmindergunstig,zonderdaterovelinglichtergemaakten uitgebalanceeíd,
hoog
werdvergroot merman
in driêgevallende cilinderinhoud
metèenmachine
uit1982is het'lang- rigenssprakeis van een uitgesproken
tot anderemotorengaat
naar 950 oÍ |000 cc. Twee maal werd een zaamst',hij geeftop gemiddeld110 km/h te verbruik.Inverhouding
meerolie
doorheen,ookdatis
gemonteerd,
veeldichter erechterwelwat
sportnokkenas
al dannietin com- rijden.
BijdelV liggen
desnelheden
metdetwee
Kijkenwe bij elkaar.Uitschieteí
hier esn 2g-jarigevlieg- weereengevolgvandeconstructie
binatiemetdiegroterecilinderinhoud.
Vande 27 beÍijdersvan eenLe
(wat een schitterend grotecilinders.
vande lV danscoort tuigmotorproeÍdraaier
nogevennaarde berijders
heb'
metdÍie maal woordvoorScrabble!)
eenvalbeugel/cilinderkopbeugel
die zegl gemiddeld170 lrans lll kondener 2l eenciiferbekekking
produceÍen.
Als ge'
het hoogst.Verderwerdenhier genoemdeen km/h aan te houden,terwijlliefst5 inzenders bendop een olieverbruik
'1
rechterspiegel,
oliedrukmeter,Lafranconi-uit- meldengemiddêlden
van 140km/haante hou- middeldekwamdaarbij :4.233uit de bus,met
De resl zit
positieve
uitschieter1110.000.
ont- den,het'langzaamst'
laal.K&NÍilter.Krauserrek,elektronische
in dezecategoÍie,
waarin als
stekingen bussenop de voorvork.Allemachi- ondankshetwatIageregemiddelde
desnelheid daarver onder,met als laagstewaaÍde1200
Driemaalwerdeenwaardevan1:2000opgege'
nes werdenbovendienvoorzienvan andere zondermeererg hoogis.
laterbij HeelsteÍkpuntvande zwareviertaktV-twinis ven, daarbijook de beidesnelsterijders.Een
kroonplaten
voorde vooNork,Daarover
meer.
de rubriekreoaraties
datondanks
de gehanteerde
hogegemiddelden maal2500km en zevenmaal 1;3000vormen
nietuitgeNogmaals,
het bezineverbruik
alleszinsbinnende Derken veÍdeÍde'ondergrens'.
hoog,
Ge-en verbruik
bleef.Per liter redende beriidersvan een lll sprokenlaagmaarooknietuitgesproken
De líoto GuzziLe lllans is een uitgesproken exact17 kilometer,
de berijdersvan lV bleven en in allegevallenruimbinnende toleranties
werdin eenaantalgevallennoggeen dat komtin hetgebruik daarnogmaíginaal
sportievemotorfiets,
boven,1117,14.
Echtgrote Bovendien
gavenop uitschieters
tot uiting.Liefst29 inzenders
duidelijk
zijner daarbÍniet.Hetminstzuinig melddat het cijferongunstigbeinvloedis door
overwegend
alleenop pad te gaan.zowel 2 sprongeen van de snellemannen(180 km/h lekkage,wat dus wat andersis dan echtverindicatie
isvoordeinnerlÍke
watmeereen
vaneen lll als 2 vaneen lV gavenop gemiddeld)
berijders
met de brandstof
om 1:13,5.De bruik,
vande motor.
zowelalleenals mete€n passagie(e)te rijden anderoverigens,
de landbouwer,
reedondanks gezondheid
garagisten eigenaarvan diehooesnelheden
enalleeneen32-jarige
nog1:17,watgewoonerg Vande 7 Le ManslV rijderskondener 4 een
een lll gaÍ op over het algemeenmet iemand goedis.Alsbestewaardekwam1r20uitde bus ciifer produceren,zij kwamengemiddeldtot
voor
(een automonteur
achterzichop hetzadelrondte rjjden.
met rÍstijl B en 160 km/h 1:3625metals uitersten1:6000en 112000
waarmee
gevolgd
Langeritten(meerdan 100km)zijnfavorietbij gemiddeld).
en de snelsteman uit dit gezelschap,
dooréénmaal1119.5
dat rijstijlen oliever3 maalwerdopgegeven
overwe- driemaal1:19,daarbijook
23 inzenders,
demandie110km/h weereensis aangeloond
gendkorterittente maken,8 maalwerden
lange gemiddeldrÍdt. De man met rÍstillA (en een bíuikzeernauwveÍwantzijn.
danzienwe
Datmendaar- gemiddelde
rittenen korterittenaÍgewisseld.
van 130km/h,datwel)melddeeen Kijkenwenaarhet bandenvêrbruik'
datwilzeggen
dat
hierinÍeiteweinigopvallends,
eensnellerijstijlhanteert verbruik
bii overhetalgemeen
van1r17,5
te kunnen
noteren.
kunnen
woÊ
normaalgenoemd
zalookweerniemandverbazen.
Vande 850cc Bij de lV zien we weer dat de waardenveel degemiddelden
danzienwe
wemeldevoorband
klantengavener 19op rilstijlB - gematigdmaar dichterbÍ elkaarzitten.Zuinigstis hiereen25- den.Beginnen
5 maalkreeg
rijstijlC- Íelen jarigeCv-monteur,
snel- teÍavoriseren,
eenvan de tweeinzenders datdezegemiddeld13.908km meeging.De lll
dezebeide dienietsaande LeMansgewiizigd
snel-devoorkeur
en2 maalwerden
hebben,met scoortdaarbijgunstigerdan de lV. De 16-inch
gepraktiseerd.
Alleeneen 1:18,5.N4inst
voorbandvan de laatstegingexact13.000km
riistijlenaÍwisselend
zuinigzijneenonderhoudsmonkm.
melddeoverwegend
rijstijl teur en een lsraardie ondankshun 140 km/h mee,debandvandelll bíachthettot14.815
34-iarigeambtenaar
De 1000cc pilotenziin gemiddeld
Een23-iarigeautomonteur
scooÍdemetziinLe
A - rustig- te gebruiken.
tochnog1:16verstookten.
lvanslll het best,hij deedmet één voorband
unaniemrrijslijlB is de ware! De opgegeven Nogmaals,
heelschitterende
ciiÍers,die het rii
die
gemiddelde
metde 16.000
snelheidligt dan ook hoog,opval- den goedkoopmaken,zelfswaargebruikvan 22.000km,eenheelverschil

Linksboven:de LeManslVwetdvoorzien
van
een16-inchvootwiel,wataanvankelijk
nietzo'n
succeswas.Eenmodílicatíe
aandevoovotk
(anderc koon platen) Iostede instabiliteitIateI
op.Deslijtagevan
debandwashogeÍdanvan
het 18inchexemDlaat
op de lll.
Rechtsboven:de lVis vootzienvanzachterc
handvatten,die dootdiverceiiderc ookop de
Ill werdengemonteed.
een 2s-jarigeverwarmingsmonteuÍ
als beste
Leirans lV berijderkon noteren,De 22-jarige
Luzacscholierdeed het kortstmet een vooÊ
band,4500 km, nietze zeer omdathij dan al
lotaalversletenis maar omdathij gewendis
voor-en achterbandgelijktijdigte veryangen.
Eengoede,zii het in dit gevalwat prijzigegedachte.Kijkenwe nog even naaÍ de snelste
rijdersdanzienwe dat hunbandennietsneller
slelendan die van de rest.Eenmankwamlot
10.000km,de anderzelfslot het dubbelevan
dieafstand.
gingde slijtagevande achlerbanden
Uiteraard
sneller,
waarbijopvalt
datdebandvande lllhier
gemiddeld' ,at kortermeegaatdan die van de
lV. Êerstgenoemde
scoort7.197km,de laatste trouM men geheel op hem, 2 maal af en toe en Om de mi ndeI goede rcchtu it-eig enschapp en
7500.Uitschieters
hiereen2s-jarigeautomon- eveneens2 maal doet de eigenaaral het werk. van de lVte vefuetercnwerd hijvootzienvan
teurdieslechts3000km metéén rubberdeed, Overdíevenveel gepoetstwordt er niet, gemid- eenstuurdempe\ wat de prcblemennietècht
gevolgddoorde scholiermetzijnal genoemde deld zo'n kleine twee rnaal per jaar, met als oploste. De anderc koonplaten deden dat later
4500.Het bestscoorthiereen ambtenaaÍdie uitersten 5 maal per maand tot nooit. Ook bÍ wel.
13.000km meteenachterband
doet.Slechtste degenen die niet zo vaak poetsten houdt het
waaídebí de lV is 6000km voor één achter- lakwerk zich íedelijk tot goed. Slechls 3 madl den niet gemeld, dat wil zeggen geen kapotte
band,bestewaaíde9000,ééninzender
hadnog werdde kwaliteitmatig,2maalalsslechtbeoor- krukassen,krukaslagersof drijfstanglagers.Zuigeenachterband
vervangen.
deeld.Uitzonderingen
bijde lllworden,in nega- gerproblemenwerden 4 maal gemeld, waarbij
BijdemerkenzienwedatPirellizondermeerals tievezin,gevormddoordelakvanhetstuurkuip-één rijder te maken had met de gevolgen van
bestemerkuildebuskomt(21positieve
vermel- je en de zijdekselsen dooí de lak op te tank, die een gebrokenklepterwijleen andereen zodanidingen),
terwílMichelln
ge rijstijlhanleerdedat hij veíschillendemalen
er hetslechtst
aÍ komt(9 in een aantal gevallenafbladderde.
x) N4ichelin
scoortechterook4 x positief,
nieuwezuigersen cilindersmoest laten monteeven(metnamedoordeLaservooroano Chroom is er niet veel le bespeurenop de Le ren, wal niet zo zeer te maken heeft met de
alsMetzeler
voorde lV).ContienAvonwordenbeide1 maal [Ians, een aantalinzendersgaloverde kwaliteit kwaliteitvan de Guzzi als wel met die van de
in positieve
zin genoemd,
Conti,llletzeler,Dun- dan ook geen mening. Wie dat wel deed vond rechterhandvan de bestuurder.
lopenYokohama
scorenallen1 x negatieí,
wat die kwaliteitover het algemeen redelijk,'goed' De koppelingzorgde voor relatiefveel problein het laatstegevalnietvreemdis wantdit lijkt scoorde iets minder matig en slecht werden 5 men. Géén gewone slijtage, wel slijtageveronseenhéélongewone
keusvooreen
sportieve maal genoemd.Uitzonderingenworden hier ge- schijnselendie doen denken aan te licht conEuropese
motorfiets.
vorrnddoor de uitlaten,met name de Laíranco- strueren. 6 Maal gaven de klinknagelsvan de

Onderhoud, kwqliteit
DeMotoGuzziLe lvlansis Ínetzijngo€dbeíeikbare en eenvoudigebouw (stoterstangen
en
puntenontsteking)
klepstelboutjes,
een motorfiels waaraanhet gemakkelÍksleutelenis, en
het is danookgeenwonderdat hetmerendeel
vande Le Manseigenaren
hetmotorisch
onderhoudgeheelin eigenbeheeruitvoert.
Vande lllberijdersverrichten
er 18 het molorischonderhoudzelf, 6 vertrouwen
er op de dealeren 3
lossentechnische
problemen
en onderhoud
fiftylíiÍtymet de dealeíop. Van de lv-berijders
krlgt de dealerwat meerte doen,3 maalver2374

nis bliikenkwalitatiefniet zo best, wat ook geldt koppelingsplatende geest, terwijl 3 maal de
voor de lussenDotvan de Le l,4anslV.
spiebanen op de as uitgeslagen bleken. Het
En dan het leukste,de kolom reparaties.Nu, die druklager zoígde 2 maal vgor problemen. De
mochtener zijn, len minstein aantal.Slechtsbij keerringenof o-ring van krukas en koppelingsdrie motoren werd buiten het normale onder- pen 7 en 4 maal. Aan de andere kant van de
houd niets gerepareerd,alle anderen meldden krukasis het de diskibutie,de overbrengingvan
wel een of meer, al dan niet diepgaande,extra krukasnaarnokkenas(gebeuddoormiddelvan
angegrepen.Bestuderen we al die reparaties een kone ketting)die voor opmerkingenzorgt.
eensgoed dan valt het echlerook welweer mee, De kettingkan algauw niet meergesteldworden
het zijn meer de kleinighedenwaaraan gesleu- (30.000 km schijnt al veel te zijn), gaat dus
teld werd, kleinighedendie voor de één de zaak lawaai maken waardoorvervangingnoodzakevolkomen kunnen bederven,maar die voor de
lÍk is. Negenmaal werd hieí meldingvan geander juist zorgen voor dat broodnodige ka- maakt,in een paar gevallenwerd het probleeÍ,
raKer,
aangepakldoormontagevan eenaLlomalrSc"É
Defectenaan het puur draaiendegedeeltewer- spaninÍchting.één n'aal wêrder ook a.ce'€

De constructievan de buddyseatíswat
vreemd, omhoogkl appe n wodt bem oeiliikt
doot de meeschamiercndenummerylaatdieal
gauw tegende band komt.De Paiolidemperc
kegen weinig waardeing.

hangt,en dan mel name de kabels van kilometertelleren toerenteller.Liefst 13 rijdersgaven
op minimaal een van deze kabels te hebben
moeten vêrvangen, de meerderheid daarvan
moestbeide kabelsmeerderemalen (tot 4 maal
toe, en dat bij een km-standvan 24.0001)veÊ
(aluminium)tandwielengemonteerd,De nok- vangen.De gaskabelweíd 3 maalvervangen,2
kenas zelf gaf 2 maal problemen,1 maal moesl maalgaÍde bediening
van de chokeproblemen.
er een nokvolgerwordenveÍvangen,in 3 geval- Het lakwerk van lank, kuipje en zijpanelenvan
len moesten er klepgeleidersworden vervan- de lll moest in 7 gevallenworden overgedaan,
gen. De cadeÍontluchtingzorgde 6 maal voor bij de lV gaÍ het onderkuipjeveel redenen tol
opmerkingen.Lekkagevia die ontluchtingkwam klagen. Dat scheurde (6 maal, ook hier veel
daarbijvoor,terwijlhet vrij grote aantallekkage- opgavendat het vaker gebeurde)of zorgdevoor
gevallen van keerringenook wel eens op een zoveel resonantiesdat het (in 2 gevallen)maar
niet goed functionerend ontluchtingsgedeelte verwijderdwerd. Belangrijksteingreepbij díe lV
geschrevenkan worden.De versnellingsbakgaf was overigensde modificatievan de voorvork,
in 3 gevallen problemen; 2 maal gaven tand- die in alle gevallenwerd uitgevoerd.Aanvankewielen de geest, het andere geval was lekkage lijk werd het rijwielgedeeltena de monlage van
als gevolg van een gietfout. De secundaire het modieuze16 inch voorwielnamelijkniet
t@nsmissie,de cardan,gaÍ op zich geen enkele ge'rízigd, wal weliswaar zorgde voor goede
handelbaarheidmaar ook voor een nerveusgeredentot klagen,weltrad ook hier vrÍ vaak (6x)
drag in de rechte lijn, helemaalniet passend bij
lekkagevan een keerringop.
Veruit de meeste klachtenkomen niet op reke- de roep van de Le N4ans.De remedie bleek het
nino van hel blok zelf maar o0 dat wat eÍ aan veranderen van de nalooo. wat werd bereikt

Op de Iv weden de Paioli-dempercveNangen
doot instelbareKoni-dempers,wateen hele
vebeteing bleek.
door montagevan anderekroonplaten.Een ofÍi
ciële fabrieksactiedie dus kosteloosuitgevoerd
zou moeten worden,wat in de praktijklang niet
altijd het geval bleek.
Verder komen we in de rubriek reparatiesnog
allerleikleinezakentegenwaargeen echtelijn in
te ontdekkenvalt. Kenmerkendvoorbeelddaartuinman,die
van is weldemotorvande 23-jarige
de enige in 1985 aangeschafteLe Mans lll bereed.
HÍ voegde êen lÍst bij met liefst 17 reparatiegevallen,waarbijhet Íeit dat de meestewerkzaamheden onder garantiewerden verricht(zoalsde
meeste jngrepen overigens) voor hem geen
echtetroost bleek. Hi, meldde : 2x toerentellerkabel vervangen, 1 x gaskabel vervangen,
schokdempersveÍvangendoor Koni'sna lekkage van de oÍigineel gemont€erde, balanspijp
gescheurd en vervangen, oliedrukschakelaar
vervangen, lichtschakelaargerepareerd,knip-
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z#,ïlh"=
perlichten
gerepareerd,
tussende beurtendoor
ontsteking
aístellen,carterontluchting
nakijken
(3x), claxonvervangen,
enschoonmaken
kruisparkeerlicht
ggrepareerd,
koppeling
vervangen,
kuipie,tank€n'zijdeksels
overgespoten,
benzi(gevolgvan voorgaannekraanschoonmaken
de), 2 x keerringcardanvervangen,
zijstandaardverstevigd
en koppeling
revisie.
Overde meestvoorkomende
klachtenstaken
wÍ onslichtopbijimporteur
Greenib.
Hetbreken
van de klinknagels
van de koppelingsplaat
is
probleombij de ouderg,
eenveelvooÍkomend
zware,V-twins.lret ingangvande 1000zijnde
nagelsverbeterd,
dezenieuweplatenkunnenin
alle850cc en meertypesgemonteerd
worden.
Uitslaanvan de spi€banenkomtvoornameliik UitetaardverzorgenDell'Ottocarburateurshet
benzineverbruik
zÍn de zaken die Íedereen
voorbijde rijdersmeteenforserijslijl,diegraag benzinemengsel.Unksde 40mmexemplarcn
noemt,vaak in combinaliemet elkaar,aange'exclusiviteit',
'ltalivanuitstilstandweg branden.Daarbiiwordtde vande Le MdnslV, rcchtsda chokebediening
vuldmelkretenals'karakter',
koppelingvaak net wat te zwaarbelast,met vande lll, dienoeilijk bercikbaatis en af en toe
aansis mooi',sportieÍ,gemakkelÍkaante w€rgenoemdinslaanalsgevolg.Gevolgdaarvanis ook bleef hangenol vastging zitten.
kenoÍ heelsimDel'Alles'.
weerdatdezaakwatwil 'kleven',de motorheeft
EénLeManslV berijderkon
geengoedpuntaan
kruipneigingen.
VaneÍreem hogeslijtagevan (voorI 150,-) aande klantmochtworden
door- de Guzziontdekken,
medeals g€volgvan het
de krukas-keerringen
is de importeurnietsbe- bergkênd.Greenibvond dat vreemden nam slechtestuurgedrag
dat nietopg€lostkonworkend.Het komtwel eensvoor,is echtergeen daaropactie,kreeglatergedaandatdê modifÈ den,terwijldeimporteurde
daaraanverbonden
regel,Moetde keerringvervangen
wordendan catiekosleloos
mochtgebeuren,
waarbijzijaan- garantieatwikkeling
opdeklantzouwillenverhais het zaak een origineelGuzzi-onderdeel
te vankelÍkzelfhetarbeidsloon
voorhunrekening len.Hijisdanookeenvandeweinigen
diemeldt
gebruiken.Deze keerringheeÍt een voorge- namsn.De ingreepkostde berijderdus niets, géénMotoGuzziLeMansmeertezullen
kopen.
schrevendraairichting,
die ontbr€ehbil de rin- mensendiein eeneerderstadiumal deI 150,- 28 Inzenders
zoudendatdir€ctweerweldoen,
genuitde gewoneondeÍdelen
handel,€n daar- haddenbetaaldkíegen,als allesgoed is ge- waarbivaakwerdopgemerkt
dat het ondanks
bÍ kanje wachtenop lekkage.Lekkagevia de gaan,hun geld lerug,Een goedeafwikkeling, vrijveelkleinerereparaties
tochde lÍnstemotol
cartgrontluchting
komtvoor,wordtveroorzaakt waarniemand
bezwaaítegenkanhebben,enin is en dat er vgel belangwordt gehechtaan
doorde kogelklepconstructie.
In d€ loopvande onzeogen kan de import€urop dit punt niets exclusiviteit
en karakter.
Vandegenendiegéén
productie
vandelllwerddezeconstructie
verbe- verwetenworden.
LeMansmeerwillenwijkenereenpaaruitnaar
terd, terwijlbovendieneen groterecarterpan
een andereltaliaan,met nameDucali(MHR,
(vergrootmiddelseen tussenflens)
werd ge- fevreden?
F'l). Eén rijd€í geeÍt op teleurgesteld
te zi,n
monteerd,DezeÍlens kan ook op de len ll Overzijn dealeris de Guzzi-rijder
in het alge- (stuurproblemen
Li, lV) en zoekt zijn heil in
wordengemonteerd,
wel moeter danook een meen goed te spreken.26 rijdersgaven op Japan(Yamaha1100,Kawa900),een ander
anderepeilslokkomen.
tevredente zijn over de service-verlening,
6 zegtde koopvaneenHDte overwegen,
R€den
Lekkagevan ire g.otekeerringin de cardanis vondendeserviceslecht,2maalkonheter mêe daarvoor?
Aan de Guzzimoestnog al wat geook€enprobleem
waarde snellerijdersm€ete door.Deonderdelenpositie
werdin 24 gevallen sleuleldworden,datwashemlegeng€vallên
en
makenkrijgen,en is eengevolgvanhogedruk als zïnde goed beoordeeld,
in 8 gevallenals bijeenHDweetjg tenminste
vante vorendatje
die wordtopgebouwd
en nietvoldoende'w€g' matig,í maalalsslecht.Zeventien
rijdersgaven problemenkrijgl'.Een vr€emderêdênom op
kan.Remedieis hierom de achl€rvork
te voor. op ervaÍingle hebbenmet de importeur,14 eenbepaaldmerkovertestappen,
ennaaronze
zienvaneenontluchtingsnippel.
daaryanwarentevredenoverde service.(Drie ervaringen
nogvolkomen
onterechtóók!
DeLudaarvanvondende huidigeimporteur
tenslottemeldt na de Guzziwel
overigens zac-scholier
Tsja,en dandiekabels.Hetprobleemis geluk- aanmerkelijk
beterdande voorgaande).
Deon- e€ns een scoolerte willenproberen,bijvoorkigbekend,er wordtookaangewerktom bÍeuk derdelenpositiE
werd13 maal'goed'gevonden, beeldde eveneensItaliaanse
Vespa.Nouja!!
zo veelmogelÍkte voorkomen.
NieuweGuzzi's 2 maalmatigen 3 maalslecht.
hebbenal eenbetergaansluiting
aand9 boven- Gaanwe weertgrugnaarde motorendanzien Somenvotlend
kant(haaks)wateensoepele'ligging'alsgevolg we dat menhetvoorwat betreftde minpunten Allss bÍ elkaarkomtde iroto GuzziLe Mans
heelt,terwUlaande onderkant
de zaaknu ècht vande LeManshelemaalnielzo eensis.Omte naarvorenals een molorÍi€tsdie zijn berijder
waterdichtis aÍgesloten.Zorgen voor een beginnenkondenI inzendeÍshelemaalníets boodwathijervanverwachtte.
Watminderstermooie,soepele'ligging'van de kabelen gere- sÍechlsover hun Guzzibedenken,terwÍl van ke puntenals nietgo€deaÍwerking
en eenpaar
geldsmerenis eenmanieromdê levensduurte uitgesproken
waardoor
minnendie doormeerdereriiders sloÍdigheden
relatieÍvaak
kleinerepaverlengen.Schraletroostis oveÍigensdat de wordengenoemdgeensprakeis. De schake- ratiesmoetenwordenuilgevoerd
wordenruimkabelslos g€kochtkunnenwordenvoor een laarss@renmet5 nominaties
nog het hoogsl schootsgecompenseerd
doorzakgnals sturen
guldenof zeven,er hoevendusgeencomplete gevolgddoordevoorvork
(stug4x), de kwaliteit en wegligging(waarbijde lll nog wat hoger
kabelsvan meerdan dertigguldente worden van het eleklrischsysteem,met nameook hgt scoortdan de lV met zijn vêÍanderde
geomevervangen.
scheurenvan de onderspoiler
van contactslol
(4x), deklepbediening
gekoppeld
(3x), dekop- trie),goedeprestaties
aaneenlaag
de lV is eveneens
bekend,is terugle voerenop peling(kwaliteit
en hetmoeilijkebedienen,
en, heelbelangrijk,
karakteren
3x), benzineverbruik
het gebruiklemateriaal(polyester).
Nu is de hetverliezenvanolie(2x), hetmoeilïkhandel- uitstraling.
spoilervan nylon,en het scheurenvooÍbÍ.De baÍeop lagesnelheden
(2x), develereparaties
oudespoilerskunnenwordeningeruildtegen (2x) en . . . dewegligging
(1x, LeMans
lV).
dezenieuwe,dieherkenbaar
zÍn aande letters Slêchtegarantie-aÍwikkeling
en ieverlijdvanacNYaande binnenzÍde.
cessoireswordenhier ook gEnoemd,hebben
En dan tot slot de modiÍicatie
van de voorvork echternietzozeerle makenmeldekwaliteitvan
van de Le ManslV. Dievormdedeelvan een de motorÍiets
als wel met die van dealeren/oÍ
groteremodiÍicatieset
waarondermeerooKeen importeur.
stevigeÍzijstandaard
was inbegrepen,
en de Nee,dan is man het over de pluspunten
veel
íabdek vond dat die modiíicatiegedeeltelÍk betereens.Sturen,wegligging,prestaliesen
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