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LEZERSFIETS:
MOTOGUZZILEMANS
Ir rsN srNos 1-8DECEMBER
1979 op DERDEETGENAAR
vAN DEZELs MaNs. Dr rrrovBrERSTANDwAS ToEN crRCA
27.500.IJtr nsr LoGBoEKLEIDIK AF DAT DE voRrcE ETcENAAR
oB Lp MeNs vANAF 6 wri 1978 rN zrIN BEZrrHAD.
Dr ru-owTERSTANDwAS ToENoNGEVEER
17 .000 rvr. MovENTEELsrAAT DETELLER
op 99 .725 , zoDATrK oNGEVEER
72.225 cELUKZALIGE
KILoMETER
HEBGEABSoRBEET.
Hsr KENTEKEN
rs AFGEGEVEN
op 2-8-1976.

Maar op een gegevenmoment leer je hiermee wel om te gaan.
Als ik nog een minpunt mag noemery dan is dit de zithouding,
die na een behoorlijk aantal uren, c.q. kilometers toch problematisch wordt. De pluspunten zijn met name de rij-eigenschappery
betrouwbaarheid en de styling.

OPVOLGER VAN EEN HONDA CB 450 K5
De Le Mans was de opvolger van een Honda CB 450 K5. Hiermee
had ik ook goede ervaringen, maar deze motor kwam voor mijn
gevoel op een gegeven moment toch wat vermogen tekort. In
eerste instantie was ik op zoek naar een Triumph Trident T 160.
Deze motor was w7j zeTdzaam en was destijds stevig aan de prijs.
Ik wilde nog een aantal zaken aan deze motor aanpassen en dat
ging mijntoenmalige budget te boven. Dus de Triumphverdween
uit beeld.
Maar ook de Le Mans beantwoordde in grote mate aan het beeld
van de motorfiets die ik wilde hebben en hieraan hoeíde ik niet
veel meer te veranderen. Echter, Italiaanse motoren hadden in
die tijd niet de allerbeste reputatie, zodat ik er toch wel wat
huiverig voor was om een Le Mans te kopen. Ervaringen van
iemand die destijds een Le Mans reed trokken mij over de streep.
Voor de soÍuna vanÍ 4.750,- kocht ik in Leiden mljnGuzzi.
Nadat de politie vertrokken was en ik bakzeil had gehaald inzake
een conflict met de vorige eigenaar over het overnemen van de
verzekering, was de Le Mans mijn eigendom. In eerste instantie
was het wennery want het verschil met de Honda was groot. Met
name het schakelen viel mij behoorlijk tegen. En eigenlijk vind ik
dit nog steeds het (enige) zwakke punt van de Le Mans. Het
schakelpedaal heeft een te lange slag en de Le Mans zo maar even
.achteloos in een andere versnelling gooien was er niet bij.

WTJZIGINGEN
Vooral in de eerstejaren dat ik de Le Mans had, heb ik wat dingen
veranderd. Er zijn valbeugelsgemonteerd,die gelukkig nog nooit
dienst hebben gedaan.De originele uitlaten zijn vervangen door
mooiere en meer symfonische exemplaren (29.900- 1,4/06/80).
De sportbuddy is vervangen door de iets comÍortabeler buddy
van een Le Mans 2 (29.900- 19/06/80). Maar het blijft behelpen
voor de passagier.Door de korte afstand tussen de voetsteunen
en de buddy levert de zitpositie al snel problemen op.
De door de vorige eigenaargemonteerdeeigenbouw elektronische ontsteking (17.000)liet mij in Duitsland in de steek en is
vervangendoor eencontactpuntlozeelektronischeontstekingvan
het merk Piranha die altijd probleemloos heeft gefunctioneerd
(32.400- 05/ 09/ 80).Er zijn VDO oliedruk- en temperatuurmeters
gemonteerd(33.513- 1981).De oliedruk is circa3,5bar.De temperatuur is bij ongeveer 20 graden circa 80-90 graden. De olie is
afhankelijk van de buitentemperatuur na ongeveer 5 tot 10
kilometer op bedrijfstemperatuur.Bij hogerebuitentemperaturen
kan de olietemperatuur,afhankelijk van de belasting,oplopen tot
110-120graden.
Er zijn K & N-filters gemonteerd(33.513- 1981).Op de voorvork
is een stabilisatorvan het merk Idea Uno gemonteerd,waardoor
de vork wat minder tordeert (47.799- 27/06/83).In de voorvork
zijn busjes gemonteerd waardoor de voorvork minder snel
doorslaat(53.340-21/04/84). De nokkenaskettingis vervangen
door eenaluminium tandwielsetmet rechtevertanding, die (afgezien van wat extra geluid) probleemlooszijn werk doet (55.04004/ 07/ 85).Er zljn rvs-remleidingen gemonteerd (76J53:25/ 04/
92) De remdruk voelt hierdoor wat harder aan.
De voorbanden zljn vervangen bij de kilometerstanden 41.479
en 89.578.De achterbandenzijn vervangenbij de kilometerstanden
17.000,29.700, 41..47
9, 50.509,61..306,
76.653en 89.57
8. De accuis
vervangenbij 23.700(1979),50.556(21./04/ 84),67.843(10/ 06/ 89),
82.700(juli e3) en 83.883(16/05/94).
WAT GING ER STUK?
19.000:Boschsuperblauw bobines,waarschijnlijk in verband met
defect aan eigenbouw elektronischeontsteking.
22.678: koppelingsrevisie,nokvolger beschadigd.
32.400:originele bobines;na defecteigenbouw elektronischeontsteking; Piranha-ontstekinggemonteerd.
4\.479: nieuwe nokkenasketting.
45.717:rotor defect.
49.708:.
krukaskeerring vervangen in verband met lekkage.
50.556:diodeplaatdefect.
57.984:nieuwe meenemeren koppelingsplaten;nieuwe keerringen
cardan en versnellingsbak.
60.720:defect contactslor.
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Dit is waarschijnlijk aliemaal terug te
voeren op het onder spanning monteren
van het uitlaatsysteem. Verder zijn er nog
een aantal andere reparaties van inciden,
tele aard geweest.
De laatste 10 jaar is de Le Mans tot volle
tevredenheid bij Teo Lamers in onderhoud
geweest. In een wat verder verleden heb
ik trouwens ook goede ervaringen gehad
met Motorhuis Eindhoven.
Dit zijn in het kort de voornaamste zaken
die er de afgelopen 20 jaar gebeurd zijn.
De motor voldoet in aile opzichten nog
steeds prima, alleen het originele lakwerk
wordt nu toch wat minder.
Tekstenfoto's: Jan Van Dooren.

71..503: ontluchtingsnippel
linker remklauw afgebroken, nieuwe klauw gemonteerd; hoofdremcilinder en remklauw
achter gereviseerd.
76.653: grote revisie, o.a. nieuwe cilinders
(gevolg van ruim 30.000 kilometer stofhappen?)
89.578:gïote beurt o.a. nieuwe koppelingsplaten, nieuwe Koni-achterdempers in
verband met defect en versnellingsbakkeerring in verband met lekkage.
RAPPORTVAN INSPECTTE EN TAXAT]E
Tngevolgre uw opdrachL een inspectie
wij u als volgt rapporteren.
Object: Motorr-ljwíel
Merk: ]vloto_
T\pe: 850 Le"i:ir.
Mans

toer/soorL.

f"::::";,.
oà."*;rniire

deel 1: o2-o8-1976.

Datum afgifte
deel 2t L8-1,2-7979Codenummer:
Framenurnrner:
Kfeur: Blauw met. .zh7art.
Tellerstand:
095219
(afgelezen kilometerstand)
.
ja.
NederLands kent.bewijs:
KenÈeken geschorst:
nee.

Terugkerende problemen waren er met
de aandrijving van de kilometerteller (2 oÍ
3 maal), gasschuiven (waarschijnlijk het gevolg van verkeerde reparatie in een wat
verder verleden), diverse olielekkages (4
of 5 maai op diverse plaatsery niet ernstig
maar ik vind dat een motorblok droog
moet zijn). Verder in de loop der jaren wat
problemen gehad met ingescheurde uitlaatflensen (2 of 3 maal), ophanging linker
voetsteun bij uitlaat en balansstuk.
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lak. Ilet framebevindc zich nog in de eerste
lai{.
Sierdelsr: de.sierdelen zijn verchroornden
laten zich als goed omschrijven.
Zadel: het betreft een ti^reepersoons
zadel,
uar is bekleed met kunstleer. De bekleding
is goed.
!4otor: Het betreft een door lucht gekoelde
2 cilinder carburacie V moror, in de
dwarsrichting geplaacst, met een inhoud
van 844 cc. De brandscof is benzine. De
omschrevenmot.or ft-utctioneert goed.
Aandríifliin: De aandrijf1ijn funccioneert
goed. De versnellingsbak is voer-geschakeld
sr heeft 5 versnellino"".
aandrijving
T
vindt plaats middels *n .utour..
j hebbenseenafwijkinsen
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UITVOERINGS
SPEC
IF ICAT]E
Itydraulisch bediend remsystean, geperforeerde voor- en achLerrgnschijf, sLuurkuip,
aan de
RV.S
remleidingen, elektroni sche onts teking,
:J,,,:i;Ï:flo.*uu'n"no*"n
distributie middels tandwiel-overbrenging V e l q e n : V o o r e n a c h r e r z i - n 1 B -i n c h
cer vewanging .van de oorspronkelijke
lid]*".ul"n
gietvetg; n*or,a"".á.
kettíngoverbrenging.
Bandenloopvlak:Het bandenloopvlakis goed.
Rdmen: De reÍrmenfuncclonêrsr rnar behoren.
BEVI]VDÏNGN,Ï
VerÍnq: de vering funcuioneen goed,
De algeheie staal is visueei waargenonen
Verlichtino: De werkino van de verlichcins
zonder dánontage van delen en zonder van
is goed.
specl,ale voorzleningen gebruik Le maken.
Frame: is ult.buizen opgebouwden ve-rkeeru
in een goede slaar en is origineeL,

PROEFRIT
Wij hebbenmer het betreffende object geen

Lalare{k: de algehele indruk v-an hec lak,u".t is redelijk
toc goed. De aanbouw- en
plaatdelen bevinden zich nog in de eetste

il#sanaakt

omschreven

HeL object

is

object,

kunnen

van originele
Nederlandse
is geheel bekend. De

herkomsu. De historie
huidige bezitler

is de ci*eede {sic) eigenaar

van het object.
AICn{ENE INDRUK
Het object

verkeert over het algemeen in
goede scaat van onderhoud. Op
zijn verbeteringen mogelijk.
Her

een zeer
detail

*.*"rc

in

een wijwel

orisinele

::]:::
AICH{NTE OPMERKINGM{
Belreffend
algehele

motorrijwiel
en technisch

verkeert
nog wijwel

in

een
geheel

originele

staat. Het Motorrijwiel
is reeds
sederc 1979 jn het bezit van de hudige
eigenaar.
Het geheel maakt een normaal
onderhouder en verzorgde

l:f i:ï*tiriel
gebruikr.

indruk.

Ttnns ivordt

spaarzaam
en selectief

WAARDEVASTSTELLING
Wij scelden ae waarae van heu hierboven
onschreven object vast op basis van de
nnrkt- c.rn. de vervangings\daarde.
De waarde inclusief accessoires en BTlrlbedraagt f 9.000,00.
Aan de thans uitgevoerde waardevastscelling
kunnen geen rechten worden ontleend ten
aanzien vaa inruil-,
aankoop- en/of verkoopwaarde.

