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Zoals te verwachten is de Limited Edi-

tion al verkocht. Drie gelukkige mensen
kunnen nu een van de drie handgemaakte sieraden van rond de € 50.000,-

in hun hart sluiten. Optisch en technisch top, perfecte belijning en met veel
verstand van zaken opgebouwd. De lof-

tuitingen uit de Guzzi-scene voor deze

bike mogen zich laten horen. De Le
Mans t hoort duidelijk tot de liefhebberbikes die makkeliik een bedrag met

5 cijfers kan kosten. In de 70er jaren
kocht sportwagenfabrikant De Tomaso
de wankelende onderneming en zorgde
met de V7 Sport enhaar opvolgers voor
furore op de circuits. De slanke ltaliaanse met haar 70 pk en het geïntegreerde
remsysteem ontsteeg de massa, hield de

60

Japanners goed bij en liet
de BM'§7's achter zich. De

onderhoudsvrije cardanaandrijving maakte
de bike in de tijd van
veelvuldig kettingonderhoud zelfs interessant voor de lange afstanden. Tutto completti: voor veel vrienden van goed Íace-

werk een perfecte
basis! De door Gluzzi-fans geadoreerde
motor werd door de
Guzzi-specialist HT Moto

uit Aken opnieuw

opgebouwd en met alles uitgerust
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wat het racehart begeert: 950 ccm kit,
racenokken, racekleppen, racekoppeling. Dubbele ontsteking en 40mm Dell'Orto's mogen natuurlijk ook niet ontbreken. De gebruikelijke problemen van
de ltaliaanse klassiekers zoals olieverlies bij de afdichtring van de krukas en
een ruwe koppeling behoorden na deze
herbouw tot het verleden. Het rijwielgedeelte is en blijft hard. Door verbeteringen zoals luchtdrukondersteuning, progressieve veren vooraar, en YSS-dempers achter, werd het al een stuk eenvoudiger om de Guzzi de bocht door te
drukken. Het ingekorte achterkantje en
verstevigingen aan frame en swingarm
moesten het rijgedrag eveneens positief

beïnvloeden. Opmerkelijk is ook het
gewicht van L75 kilo die de weegschaalnaald aanwijst. Andere bekende Guzzi's

teren dat dit de kleuren van Ayrton
Senna zi)n. Geel en groen zijn de
Braziliaanse kleuren. De racepakken

waren afhankelijk van de renstal
rood of wit, maar de helm van Ayrton Senna was echter altiid in deze
kleurcombi. Dit geel is in elk opzicht
een blikvaflger en daar hoef je je niet
voor te schamen.
Bijna niemand heeft zijn stempel zo

op de racesport gedrukt als Ayrton
Senna. Als winnaaÍ var, talloze GrandPrix-zeges en wereldtitels was hij het

voorbeeld van veel jonge coureurs en
een held in thuislard Brazilië. Tijdens
zijn begrafenis in Sao Paulo bewezen
meer dan 3 miljoen mensen hem de
Iaatste eer. Nog lang na zijn dood wordt
hij gezien als de snelste en beste coureur ooit. '§7ij memoreren een citaat van

van deze bouwstijl zijn tenminste L0-15
kilo zwaarder. Met deze caféracer uit
huize Walz zou je zeker de beroemde
ronde naar de volgende bar en weer
terug door kunnen sleuren, voordat de

Senna: ,,ik besteed l-2 uur per dag aan
mijn auto en de overige 12 denk ik er-

muziek uit de jukebox verstomt. Aan de
kleur kun je twijfelen of gewoon accep-

luk had hij met meerdere fabrikanten
verdragen afgesloten waarbij de ontwik-
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over na". Zoals de meeste andere cou-

reurs had Senna ook een zwak voor
snelle motorfietsen. Kort voor zijnonge-

Easyriilsls

keling van de "sportiefste speciale variaÍrÍerl'onder de naam "senna" tot stand

zouden komen. Als je het leven van
deze man beschouwt, is het duidelijk
dat Ayrton Senna in de rii van.Walz tti-
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bute bikes thuishoort. Mede bezien in
het licht van het feit dat de bouwer de
racesport al heel lang een meer dan
warm hart toedraagt.
Tekst: Maggie Zimpel
Foto's: Valzwerk
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Ombouw. . .

Voorvork
Marcus Walz

.
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Model.

Bouwtijd....

Waarde.....

Hockenheim
Walzwerk Racing
Moto Guzzi Le Mans I
.... 4 maanden

50.000

Motto.

Euro

Ayrton Senna tribute bike

B'rjzonderheden . . . . . krukas fijn gebalanceerd

Mit 0riginal Roland
Sands Design Lederjacken und Handschghen
direkt aus USA. Ab Lager
Deutschland sofort lieferbar,
RSD und viele andere
Marken ietzt im Onlineshop: badandbold.com

Transmissie

Fabrikant
)aar..
Schakeling
Bijzonderheden .

Moto Guzzi
Bijzonderheden nieuw opgebouwd, progressieve
veren, luchtdrukondersteuning
Voorwiel
Fabrikant .

Moto Guzzi

1976

.

...S-bak,LSL
Racekoppeling, Racecardan

Frame

Fabrikant
Moto Guzzi
Le Mans l, gemodificeerd
.
Schokdemper... YSS,Billetaluminium

Type.

Bijzonderheden Ingekorte achterkant, frame en
swingarm verstevigd

.

Type......
Afmeting. .

Motor

1976 ,,Rundmotor"
Jaar/lype
Moto Guzzi
Fabrikant
1-O00cc
Cilinderinhoud...
Vermogen
90 pk
Koppen.
dubbele bougies
Drijfstangen
Carillo
Kleppen
Titanium kleppen
gesmede zuigers
Zuigers
Nokkenas
.... racecams
...40mmDell'Orto
Carburateur
Luchtfilter
.. opentrechter
Ontsteking . dubbele elektronische ontsteking
U itlaat
one-off

Merry
Christmas!

Fabrikant

.
.

.....
Rem......
Band

Moto Guzzi
Knikspaakwiel

. . . .2.5" x18"
. .. Ruon
Brembo, rvs remschijf, geboord

Achterwiel

Fabrikant
Afmeting.
Band.
Rem. .

Moto Guzzi
3" x 1-8"

.....Avon
Brembo, rvs remschijf, geboord

Accessoires

Stuur .
LSL clip-ons
Voetsteunen....
...LSL
Tank. .
1-,5mm aluminium, hand geklopt
Spatbord . . . l-,5mm aluminium, hand geklopt
Koplamp.
Louis
Achterlicht
Louis
Knipperlicht
. Motogadget
Elektra
... kabelboomWalzwerk-Racing

Zadel 1,5

mm aluminium, Alcantara-bekleding

Spuitwerk

.
. . . Marcus\Nalz /
..
Uitvoering
Kleur.
....
Special Paint. .
ldee.

Ayrton Senna
AndreasKlee
Senna-Yellow
Chico

Easyriilers

