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lsje deMotoGuzzi
850LeMans
I zoop althans.
Netalsdejoekels
vancarburateurs, hieldhethoofd
boven
waterdoordat
hetookinde
dezijstandaard
zietstaan,
terwijlzijn
dikke
36mm-Dell'0rto's
metacceleratiepomp.
Ze agrarische
sector
endeutiliteitsmarkt
actiefwas.
watcurieuze,
dwarsgeplaatste
groteaanzuigkelken,
hadden
gaaswas
waarop
Hetprobeerde
zelfsvandepopulariteit
vande
90'-V-twin
opaandoenlijke
wijzestaat gemonteerd.
EenluchtÍilter
ontbrak,
alleswasin autote proÍiteren
dooreenautomotor
te ontwikteschuddebuiken,
zouje hetalsleekernietaan dienst
vanhetvermogen
ontworpen.
Ookde
kelen.
Deze
doordelegendarische
Giulio
Cesare
aÍzien
datditooiteenvandemeest
bijzondere uitlaten,
diealsunicum
in matzwart
warenuitCarcano
ontwikkelde
V{winwasbedoeld
voor
motoren
wasdieje konkopen.
Hetis eenmotor gevoerd.
Datversterkte
deafwijkende,
racylook. Fiat,maardatkoosv00reenandere
motorconÍigebouwd,
zoalservroeger
velewerden
meteen Endanhaddezemotor
00knoglichtmetalen guratie.
ln 1966
werdditV-blok
doorontwikkeld
zwartdubbel
wiegÍrame
uitstalen
buis,stereO- wielen,
ietswatje destijds
alleen
maarop
v00reennieuwe
motoÍiets.
DitwerddeV7,die
vering,
eenbuddy,
eentankeneenstuurkuipje. Italiaanse
raspaarden
konaantreffen...
vanallehuidige
alsstamvader
Guzzi's
wordt
Voilà.
Stijlvol
vormgegeven,
datwel,maareen
gezren.
variatie
opeenthema
datweindelaatste
vier
DESTAMVADER
decennia
hebben
zienkomen
engaan.
Eenbouw- DeLeManswaseenmotor
dieMotoGuzzi
weer tEMAI{S
wijzedieje nogaltijdtegenkomtopretro-bikes 0pdekaartmoest
zetten,
eenechteÍmageDezaken
kwamen
in eenstroomversnelling
toen
encustoms.
Alswijnuaanietssnels
denken, builder.
Enhetmerkhadhetnodig,
wanthethad LinoTontiin 1967hetroerbijMotoGuzzi
overdenken
weechter
meteen
aanaluminum
twinperiode
eenzeermoeilijke
achter
derug.Moto
nam.Hijverbeterde
hetV7-blok
enontwikkelde
sparÍrames,
vollekuipen,
200pksterke
vierGuzzi
werdin1921inMandello
delLario
opge- deV7Sport,
diein 1971
0pdemarkt
kwam.
ook
cilinders,
radiale
remmen
enupside-down-voorrichtdoorCarlo
Guzzi,
Giorgio
Parodi
enGiovannikwamereennieuw
Írame,
omdat
Tontiracevorken.
Hoeanders
wasdatinhetbegin
vande
plannen
Ravelli.
Enhetmerkgroeide.
Totindejaren'50
had.Hetframe
vandeV7- bekend
als
'Tonti
jaren'70.DeJapanners
hadden
alwelvierwasMotoGuzzi
eenabsoluut
toomerk.
datzeer het
Frame'wasontwíkkeld
methetoog
cilindermotoren,
maardesterkste
vierpitters
had- succesvol
wasinderacerij
endatveelvooruit- 0pmassacentralisatie,
eenlaaggewicht
eneen
dennetB0pkenhunframes
konden
daarvaak strevende
motoren
ontwikkelde.
HethadzelÍs
com0acte
bouw.
Hetkenmerkte
zichookdoor
al nietmeeomgaan.
0mvanremmen
nogmaar eeneigen
ginghetaanhet
windtunnel!
Helaas
eenhogematevanstijÍheid,
ietswatbijde
te zwijgen.
Eenenkele
schijÍrem
wastoenal heel eindvandejarenvijÍtigbergaf
metGuzzi,
iets
vaakontbrak.
concurrentie
wat,eendubbele
juistkwamdoordetoewaseenextravagante
luxe.En watvreemd
genoeg
Tontiontwierp
ronddietijdookeengrotere
versie
eenkuipkwamje opeensuperbike
toennogniet nemende
welvaart.
Totdantoewaseenmotor
vanhetV2-blok,
voordeMotoGuzzi
bedoeld
850
regen.
..
eenbetaalbaar
vervoermiddel
voormensen
T1,diein 1971werdgeïntroduceerd.
die
Ditdeedhij
zichgeenautokonden
veroorloven.
Maartoenze doordeboring
eenhalvemillimeter
te vergroten
RACY
datwelkonden,
werdeenmotorietsvoorde
grotere
eneenkrukas
meteenachtmillimeter
Indatkader
moetdeMotoGuzzi
850LeMansbij enkeling,
voordeechte
liefhebber.
MotoGuzzi
slagtOete passen.
Meteenb0ring
enslagvan
zijnintroductie
eenindrukwekkende
verschiining
zijngeweest.
Eenmotor
diemetzijnB0pkover
MOTÍI
GUZZI
tE MAIIS
eencompetitieÍ
vermogen
beschikte
enwaarmee
llotor
90'-V-twin.OHV
je bijna220
km/ukonrijdenl
Eenmotormet
Cilinderinhoud
884ce
MaximÍm
vermogen 80pkÍd7.300
p0tentie,
tpm
enorme
hetgeen
d00rhetdesign
werd
BÍandstoÍsysteem 2x3ómm-0et[0rtogevisualiseerd.
Ditdesign,
vandehandvanDe
carburateurs
Tomaso-designer
Paolo
Martin,
kenmerkte
zich
Smeersysteem
t,tlet
sump
bobine
endubbele
onder
meerdoordevoordietijdzeerongebruike- 0ntsteking
contactpunten
lijkestuurkuip.
Maar
ookde22,5-litertank,
die
NoppelÍng
ptatenkoppeting
dÍoge
aandezijkanten
uitstulpingen
had,gafdemotoÊ
AantalYersnellingen 5
EindoverbÍenging caÍdan
fietsmeerbody,
terwijlhetgetrapte
zadel,
dat
Frame
staten
dubbeI
wiegÍrame
tegen
detank0mh00g
liep,duidelijk
wasontworBanden
100/90-l|18,4,00-H18
pen0mje schrap
te kunnen
zetten.
Deaparte
Voorremmen
dubbete
300mm-schiiven
AchteÍÍem
enkete
Z/*2mm-schijí
zadelv0rm
wasOverigens
verkregen
doorhet
Tankinhoud
schuim
ineenmalte spuiten,
nietdoorhetuit
Gewicht
eenblokte snijden.
Stateoftheart,in l976
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Uiteraard
is deLe
MansvooÍzien
van
devooÍMotoGuzzi
zokenmerkende
90"-V-twin,
uitgerustmetiwee
36mmDel'0rto
carburateurs.

:)l::

Nietalleen
depreslaties,maaÍookde
Íraaievormenvan
de850LeMans
sprakendestildstot
deverbeelding.
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83x 78millimeter
kwamdecilinderinhoud
op
844cc.Voor
deelname
aandeB0ld'0r-enduranceraces
van1972,dietoennogophetcircuit
van
a,a
LeMans
werden
verreden,
á:q
werddit850-blok
nog
getuned.
eens
stevig
Hetkreeg
koppen
metgroterein-enuitlaatkanalen,
bolle
zuigers
voormeer VEILIGHEIDSPRIJS
zoveel
in deveringd00ken dathetachterwiel
compressie
engrotere
carburateurs,
dieeen
Hetrijwielgedeelte
je
vandeMotoGuzzi
850Le
eerder
blokkeerde
danhetvoorwiel,
waard00r
doorlaat
van40millimeter
hadden
inolaats
van
lVlans
I wasookaÍkomstig
vandeV7Sport.
Het
optijd werdgewaarschuwd
datje de grenzen
van
destandaard
30millimeter
metende
kelken.
onderfame
waswelretsaangepast,
het
hetmogelijke
omdat
Ditsysteem
bereikte.
werdin 1977
Deontwikkelingen
dieTontivoorderacerij
had
schakelpedaal
gehonoreerd
vanrechts
naarlinkswasverdoorde Duitse
ADAC
metde 'veilig
gedaan,
gemaakt
werden
te gelde
bildeontwik- huisd,
ditvanwege
Amerikaanse
homologatie- heidsprijs',
keling
vaneenrasechte
supersportmotor,
die850 eisen.
Devoorvork
was0okverbeterd.
Diehad
LeManswerdgedoopt,
alsverwijzing
naarhet
passingen
ruimere
omdestick-slip
teverminde- tEMAilS
il EirItl
beroemde
Franse
endurancecircuit.
DeLeMans ren.Deachtervering
quabanwasvanCeriani,
In dejarendatde 850LeMansI op demarkt
'1975
werdin n0vember
0pdemotorshow
van
denwerdgekozen
v00r3.50-H1B
opdev00rvelg was,werdhijeenmaal
lichtherzien.
Deeerste
Milaan
voorgesteld.
Zowel
hetdesign
alsdepres- en4.10-V1B
0pdeachtervelg.
Verder
hadde
seriehadeenminof meerrondremiachterlich
tatiesvanhetmotorblok
spraktotdeverbeelding:slechts
198kgwegende
LeMans'vaste'Tomaszoalsdatopveelltaliaanse
machines
uitdietijd
een90'-V-twin
metstoterstangen
eneenboring selli-clip-ons
inplaats
vaninhoogte
verstelbare wasgemonteerd.
Detweedeseriekreegeen
enslagvan83x 78millimeter,
eencilinderinhoud
clip-ons,
zoals
deV7Sport
diehad.
anderachterspatbord
en eenrechthoekig
achtervan844cceneencompressieverhouding
van
DeLeMans
hadeendubbele
schijfrem
metgiet- licht,datduidelijk
uitde DeTomaso-school
i0,2:1.
Demotor
hadcontactpuntontsteking
met ijzeren
geperf0- KWAM.
300mm-remschijven,
diewaren
- twee reerd,
tweesetscontactpunten
en- alsgezegd
zodatze0okbijnatweerg0edpresteer- Aanheteindevan1978werddeLe MansI ver36mm-Dell'0rto-carburateurs
metacceleratie- den.Uniek
wasookdatdeLeMans
een
vangen
d00rde LeMansll. Diekreegeenwat
p0mp.
Demotor
leverde
B0pkbij7.300
tpm,het- gecombineerd
remsysteem
had,waarbij
dehand- hoekige,
tweedelige
stuurkuip,
waarvan
de
geen
platenkoppeling,
viaeendroge
eenvijÍver- remeenvandeiweevoorschijven
bediende
en
bovenkant
methetstuurmeedraaide.
Dekuio
snellingsbak
eneencardanas
werddoorgegevendevoetrem
de242mm-achterschijf
endeandere wasvoorzien
vaneenrechthoekige
halogeennaarhetachterwiel.
Tenopzichte
vandeeerste voorremschijÍ
aanstuurde.
Ditliepviaeenremkoplamp,
compleet
methoogteverstelling.
V7-motoren
washetsmeersysteem
00kverbekrachtverdeler,
die70procent
vandehydrauli- Spoilers
tussenbenzinetank
en motorzorgden
terd:DeLelVlans
hadeen0liefilter,
datindecar- scheremdruk
naarhetvoorwiel
en30procent voormeerneerwaartse
druk.Ookeenopvallend
terpan
wasgemonteerd.
Datbetekende
weldatje naarhetachterwiel
stuurde.
Eenvoordeel
vandit verschil
metde LeMansI is datderemklauwe
dieelke15.000
kmmoest
demonteren.
systeem
wasdatdemotorbijhetremmen
niet
nu achterdevoorvork
warengemonteerd
in
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1.Eenplaatje
omte
zien,ditmuseumstuk.
2.Debuddywasin
dietijdeenwaar
kunststuk.
Het
maleriaal
werdniet
uiteenblokschuim
gesneden,
maarin
eenmalgespoten.
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plaatsvanervo0r.
DeLeMansll kreeghetdash- woog206kg,terwijlhetvermogen
volgens
somboardvande 1000SP,
alsmede
eenverstelbare migeopgaven
daalde
tot 76 pk bij7.750tpmbij
hydraulische
stuurdemper
eneenzwartgelakte eenmaximum
koppel
van75 Nmbij6.200tpm.
voorvork.
Debandenmaten
veranderden
in
100/90-H
1B en]10/90-H1
8. Verder
woogde il
INDEPRAKTIJK
196kg,terwijlhetvermogen
slechts
B1pk bij
Hoewel
iedereen
heter overeenswasdatde
7600tpmbedroeg
en hetkoppel
73 Nmbij6500 lVIoto
GuzziLe Manseenvande beststurende
tpm
machines
was,wasnietiedereen
evenenthousiIn 1982werdde 850LeManslll uitgebracht,
een astoverdedegelijkheid
vandemachine.
In een
motordiezoweluiterlijk
alstechnisch
behoorlijk 'Rijdersrapport'
in hetbladMotorwordtgemeld
wasgeëvolueerd.
DeV-twinkreegandere
koppen datde kwaliteit
vande lakop de uitlatenniet
enandere
cilinders.
Diehadden
geweldig
vierkante
koelwasen datde buddyseaïs
nogaleens
(Nikel-Guzzi-Silicio)
Íibbenen eenNigusil
antischeurden.
Lekkende
voorvorken
enbrekende
slijtlaag
0pde cilinderwanden.
Destoterstangen kabels
ging
waren00kvrijnormaal,
dekoppeling
werden
verderuithethartvandecilinders
ergzwaarenschakelen
deedhijvaakooknietal
geplaatst
enookwerddecompressie
verlaagd
te best.
naar9,9:,].
DecaÍterinhoud
werdvergr00t
door
Hetwastrouwens
bekenddatde ouderebakken
t0epassing
vaneentussenring
tussenhetcarter meerdere
vrijstanden
kendenalshetlinksysteem
en hetmotorbl0k.
Demotorhaalde
nuweladem vanhetschakelmechanisme
nietjuistwasafgedooreenechtluchtfilter,
0mde levensduur
te
steld.lVlaar
ondanks
de minpunten
kendedeLe
veÍbeteren.
Deachtervering
werd00kaangepast lvlans
gewoon
tochenorme
scharen
aanhangers,
en devoorvering
kreegluchtondersteuning. omdatheteenheerlijke,
karakterv0lle
m0t0rwas,
UiterlÍjk
weekde lll nogalaÍ vanzijnvoorgangers.waarvan
de rijprestaties
hoogtest0n0p eenzame
Hijhadeengrotere
tank(25liter),eennoghoeki- den,In l9B4werdde850uithetprogramma
gerzitting,
eensmallere,
gehaald
sierlijker
kuipeneen
envervangen
l\4ans,
dooreen1000cc-Le
anderdashboard
meteenwltteVeglia
ioerentel- terwijlde naamin 2001nogweeÍvanstalwerd
ler.Deuitlaten
warenweerverchroomd
gehaald
ende
bij deVl1 Le lvlans.
Tochis de Le lVlans
I
voorbochten
warendubbelwandig,
zodatzeer
v00rdeechteliefhebber
deware...
nietmeerzo roestig
uitzagen.
Alsbandenmaten
w e r d edni t m a a1l0 0 / 9 0 - V e
] Bn 1 1 0 / 9 0 - V 1 B
TEKST
PETEB
AANSORGH
gekozen.
DeLe lVlans
lll werdwelzwaarder,
hij
FOTO'S
ATESSIO
BARBANTI

werkelijkheid
zietde machine
er een
stukaantrekkelijker
uítdanop de f0t0's',
meentGuusvanBeek,dieal voorde
MotorRAi
eendemote pakkenhadvoor
eentestin M0T0R.'Decombinatie
van
hetmatglimmend
lichtmetaal
vanhetblok
Bndewielen,de satijnfinish
vanhetzwarte frame,de matzwarte
uitlatenen het
heldereroodvandetank,zijdeksels,
spatborden
ende koplampomhulling
doenhet
gewoon',
sprakGuusin vollebewondering.
'Dezithouding
is uiterstsportief,maarniet
extreem,
zodatde machine
zichnietalleen
v0orlangeafstandsraces
leent,maar0ok
voorlangeen dussupersnelle
rittenop

..,.:,$ngll9í:ege!n,
DeLeMansstuurtzoals
dezithouding
suggereert,'
vervolgt
deenthousiaste
Van
gemakkelijk,
Beek,'uiterst
absoluut
neutraal
envolkomen
stabiel.
Demachine
pasinzijnelement
komtechter
alsde
horizon
verder
wegligtendestraalvande
groter
bochten
wordt.DeLeManskruist
moeiteloos
met180km/u,hetiijktofje
niethoeft
testuren.
Bochten
indesnelwegen
hoefje maar
te "bedenken",
de
machine
doetautomatisch
deÍest.
Destabiliteit
isonovertroÍÍen.
Hobbeltjes,
gl0oiingen
enrichels
w0rden
nagenoeg
genomen.
onmerkbaar
Hetmotorblok
is
eengroterampestamper,
hijlooptwat
rauwinbijlagetoeren
enhijschudt
vanplaatsing.
wegedwarse
Vanaf
4000tpm
verdwijnt
hetrauwe,
danloopthijsmeuïg.
Debakschakelt
heelbehoorlijk,
maarniet
geruisloos.
Jemoetdetijdnemen
omte
schakelen.
Aanhetgecombineerde
remmoetje wennen.
systeem
Hetlijktminder
agressief
te werken
danopandere
modellen,maardatkankomen
zenog
omdat
gaat13.000
m0eten
inlop€n.
Demachine
gulden
kosten.
Hijisdoorzijnbouwal
exclusieÍ
enzaldatmeidezeprijszeker
blijvenl
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1976:MotoGuzzi
850LeMans|

€ 5.909-

l3ll,
il:ï:ff:
:::i:il:iiilSlll:
t"i(,r
toB '!1AGA:NE 5 2iI r

31

