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ieler Eversis ee Lrlc starter. Tot liijf jaar geledenhad hí.inog nooit met eetlmotorfets gercíLe. Xloar hij heeJtzich er inníddels wel ten vt le íngegooid,Híj begonnet een NIotoGuzzi'l'3,toen een BMI{ caférace6rervolgenseen ClliJórnía l3
er íloorna de Le lvl,Dis.Nu staat eentuIarli met Honda-fiotor in het centrum wn de belongstelling,De ntor.fiets wordt
zo veelrnogelíikgebruikt voor grote ritten, genreweekendjeuit, of voor circuitrijden. Om ncer le kulnelt genietenyon d.rt laaïste
is de Guzzi ,'at krachtíger gcltlaakt.Luc Freson lt,llde wel eensweten vaar lrct yerschilzit en hoe Llal aotnoelt.
OYermerffanaten en modelhistorie
Iemanddieprobleemloos
overschakelt
vaneen
MotoGuzziLeMansnaareenMartinHondais
geenmerkfanaat,
zoveelis zekerDemanwordt
steedsaangetrokken
door eennieuw'projectl
hij is geenverzamelaar.
Hij stoptzijn hobbyvoormij is
lie\errn eenfrets.
centen
Gelukkig
de Guzzinognietverkocht.
Eigenlijkwil Pieter
hemlieverniet kwijt,wanthi.iheelier al veel
pleziermeegehad...Enfrn,ik heber inmiddels
Ennu wil ik nietweerdegetochmeegereden,
helemodelhistorie
envoorgeschiedenis
vande
Le Mansgaanopdissen,
maarde meeste
lezers
zu1len
er welvangediendzijn dat ik dezefrets
op zijn minstevensitueerDeV7 Sportwasde
eerste
sportie\e
dikLetuin \an MoloCuzzi.npgevolgddoorrespectievelijk
de S en de 53.Om
die sportmotor(vraagteenlagerzwaartepunt)
te kunnen produceren,
warenmotorbloken
framelagergemaakt.
De nieuweconfiguratie
werdneteentoegepast
op het gehelegamma.
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De in 1975gelanceerde
Le Mans, die in de
plaats rnoest komen van de S3,heeft dan ook
in l'ezen hetzelfdeframe als de T3 uit datzelfde
jaar Het motorblok is ook hetzelfde,maar dan
$'el met meer aarlpassingen.
Het beschiktover
scherperenokken,36nn] carburateurs,grotere
kleppenen anderezuigersdie een hogerecorn
pressiegeven.Van een T3 een Le Mans maken
mag hoe dan ook geen a1te grote problemen
stelien.
Het verschil
/ e / r e ne f n o c h l a nl:' c e l\ e r \ c l r . l c l JJ r l .z a lj e
zeggen.Terechtl
En zerijdenookanders:
terwtl
d e r I a a n z etrn r r u . t r gr r j d e rz. r l d e I r V r n . i e
tot een meer spoltieveaanpakaansporen.Hoe
dat dan toch komt? In de eersteplaatsdoor de
zithouding,ten t$eede door het verschillende
motorkarakter.En cletoestancltussende twee
oren, ratuurlijk. \{ie zou er zich een Le Nlans
aanschalïenom met een paar koíIers,beschut

door een groot scherm,te gaan rol1dtufen?Ik
schrok me rot: het blijkt al negen (9) jaar geDe cockpit fiet toebehoÍefl. De rerhoogile clip-otts
bevallenprima.I inks standaard L1l4ll-knopjes en
rerhls moder n matc r iaal, ond?r heI m ol I o "l i ewr
functiofiecl dafi oÍigineel". Bo1tefi de tellefi íIe verklikkeílichtj es die I aft)it tij ílenpositie nawv elij ks
te aiefi zijfi, flaflt da zit ile bovenranclvan het
stuuíktipje

in ile fleg.
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De G zzi ltan Pieter Eyefi ís t)anhuis,uit eenLe
Ma s II, olfigezetfiaaÍ een,noilel tan ile eeíste
sefie,Eenwat oflorthoilatu sportieltelifigilus,
tíoar mooi is 't flel eí zoh omboult is wel vaker
toegepast.

Moto Guzzi en werd jarenlalg gebruikt op alle
modellen. Gedaan met de verkrarnpteonder
armenl Daarbij vergelekenvoelende Koni's(af
fabriek was het meestalKoni of Sebac)achter
wat hard aan.Ik heb eenpaar refèrentiebochten
ledente zi.jn,dat ik mijn laatsteLe Mans,'test' hier in de buurt, waar een zwakkeof niet goed
deed.Toen
ginghetomheteerstet)?e('75-'78).
aígesteldevering zich direct blootgeeft.Wel,dit
DievanPieteris eer LeMansII ('78 '81),in de is niet het geval.De stuurdemperis daarbijrel
jaren'90 geïmporteerd
uit Italië,cosmetisch geen overbodigeluxe. De rem-schal<elset
van
omgezet
naareenLeMans.Puristenzullenhet Agostini dwingt mij in een meersportievehou
voorhoofd
fronsen.
diug dan rvat standaardis. Ongetwijfeldbeter
Hij zieter vanveruit alseenI (opzettelijk
foutje op circuit, niet nodig voor de weg.lvlaarhet is

zekergeenbezwaar.
Het zadel,ook weerniet
origineel(Giuliari,neemik aan)doetde kont
vanzelfnaarachteren
opschuiven.
En de rem
men,datis effehennen...
BijlowatelkeCuz7i.
lrouwen'.
Hetinlegrale
remsysleem
werktnamelijktelkensweeriétsanders.
Maardatwennen gaatsnel en boezemtvertrouwenin. Al
twijfeliker nietaan,datbijhetrijdenvansnelle
rondenal vlugbehoefte
aanmeeropkomt.De
Het fiachtige dwírís geplaatste V-tNií blok vafi de
Le Mafi' ilat 63 ok aan het achterwiel lelert

voordeduidelttriheid:
deeersteLeMansheette
"l e Mansi deRomeinse
gewoon
cijÍersTijnpas
bij hetvolgende
tl?e toegevoegd),
maar'tis wel
degelikeenII. Het kuile en bij voorbeeld
de
(met reÍlectoren)
richtingaanwijzers
makener
eenbont,niet-orthodox
geheelvan.Maar dat
wasallemaalook de bedoelingniet:de motor
is nietpuntgaafen Pieteris nietechteenpoet
sertjewant...
... Rijden,dat telt!
In 1997wasde hernieuwde
(ik
kennismaking
reedooit30.000km met eenLe MansIII) een
aangename
verassing.In 1984hadik nijn Le
Man>verkocht
omdathij nietlichwoerig
ge
noegstuurde.In 1997genootik wél van het
sturcn,en nu nog meer Dat laatsteligt waar
schi.inlijkaan de achterafgemonteerde
dem
perunitsvan Bituboen verenvanWirth, duidelijk beterdan de standaardelementen
tooK
meestalBitubo).De telescoopvork
zelf, met
35 mm diameteÍ,
waseeneigenfabrikaatvan

Het l\lotorRijwiel84/2006
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massavande motor6ets,met
toch respectabele
uiteindelijk
215kilo dÍoog(standaard)
maar10
kilogram minder dan de T3, laat zich gaandeMerkwaardig- omdatik door de
wegvergeteÍr.
weekmet eenT3 rijdt3Ik denkhet niet,want
lk rijd evengoedmeteenDB2diedroog155
kilo weegt.Bevangendoor de charme,zeker?
Hoewel,een stel lekkereBorrani-spaakwielen
...Dan zou
in plaatsvan de zwareFPS-wielen
ik er het 80kilo wegendeblok en dereusachtige
batteri graagbijnemen.Spijtiggeroegwaren
tijdensde introductievande Le MansgietwieIenvolopmodeaanhet worden.
Demotor,datis weerwat anders.Hier is aangewerk. Pasuit dekrathadeenLeManseenalles
behalveindrukwekkendvermogen.Zeerbruikik dan
baar,OK,maarergbescheiden.Wanneer
zeg dat dezeaan het achterwielover 63 pk's
datdeslokop despreekbeschik...danscheelt
woordelijkeborrel.Eensterknummer,dus.
De mototuningdoethemook op stnat goed.
Hij draaitniet alleenvlot tot 8000tpm (standaardzou ik het bij 7000voor bekekenhouden),hij pikt ookgemakkelijkop vanafde laagqteLoerentallen.
En het vermogenwordtmooi
gelijkmatig opgebouwd;kijk maar naar de
komme. Eenplezierom te bespelen,
dat blok.
Volgens
PieteÍis hetfrequenteren
vandehoog
(7-8.000)
noodzakelijk
stetoeÍenschijf
om ten
minstein de bochtenwat PK-bommente kunnenbijhouden.Voor
mijwasdatÍiet nodig.
Keerzi.jde
van de medaille?Door het lichte
vliegwiel is de motorem bi.jnahelemaalverdwen€n.Jekunt ook in dit gevalniet van tlvee
walletjeseten.

VRAAG
ENMNBOD
gewilde
(3791geproduceerd)is
vanMotoGuzzi.In
datmodel
sport-V
DeWSport
zonder
t\,ïÍfeldemeesi
geen
inhaalbewevoert
echter
langzaam
maarzeker€en
zijnallang
kOopjes
meertevinden.
DeLeMans
ginguit.Waarje
geleden
probleemloos
voor
eengoedexemplaar
aandehaakkonslaan
eentientaljaren
gaandievandaag
eentje
in"perminder
dan4000dedeuruit.V00r
omgerekend
€2500,
nietmeervoor
voor
Daarbovenop
komtnogeentoeslag
meeÍbetalen.
Íectestaat"0Íin"showroomstaat"
zaljeuiteraard
- endatkanoplopen.
tuning
vanmotor
en/oÍrijwielgedeelte
(engegeven).
Datisingegeven
doornostalgie
én
V00rheteerste
model
wordtgraag
watmeergevraagd
ik
zijntechnisch
debetere.
Terillustratie:
modellen
schaarste
doorafroming
vandemarK,wantdelatere
gered€n,
probleemloze
kilometers
binnen
hetjaar.
ookdestyling
hebindertijd
metmijnLeManslll33.000
(enaanvankelijk
het16duims
vandeoriginele
speelt
eenrol.De1000ccheeÍtzichdoorzijnvormgeving
gemaaK,
hangen.
Demeerhoekige
lijnenvan
voor\^iiel)
indehoofden
blijven
nietgelieÍd
endatisduidelijk
dellendelllwaren
ookalnietmeerjedat.
v00rveelliefhebbers
somsechtzeldzame,
kleuren
0íkleurstelVeruit
demeeste
LeMans'waren
r00d.
Toch
drijven
deandere,
lll:wit,metaalgrijs;
1000:
rood/wat,
lingen
l||blauw,
zwarvgoud;
deprijsnietop(l:wit,metaalgrijsblauq
sportmotor
r00dmoelzijnl
wivÍood,
rood/zwart,
zwart).
Waarom?
Ha,omdateenltaliaanse
makkelijk
netalsdeandere
LeMansrelatief
lllaar,
hosdtu v00rnamaak
heteerste
typeis,zoalsgezegd,
- inclusieÍ
hebben
zebÍ MotoGuzzi
de
nate maken
ovaal?)
achterlicht.
Gelukkig
rond(ofmoetik zeggen
goedbijgehouden
genummerd.
zaken
enallesnetjes

LeMansgegroeid
tot 950cc;deboringis nu 88
mm in plaatsvan83.Eenontsteking
met con
tactpuntenis nu wel echtvoorbijgestreefd,
en
voor MotoGuzzizijn eï electronische
alterna
tievenzat.Diezijnmin of meeronderhoudsvrij,
latenhet vermogen
betertot zijn rechtkomen
endrukkenhetbenzineverbruik.
Eengoedeen
betaalbare
investering.
PieterheefteenDignition van het Duitse.Jaeger
Engineering
op de
Iatenmonteren,
alternator
samenmet MarelliDepaddestoel
bobines.
diede origineleontstekinghursve:t.
hadtoengeen[uncliemeeren is
geamputeerd.
De distributieketting
en {and
wielenzijnvervangen
dooreenaandri.jving
met
Hoe is hij aan die 63 gekomen?
tandwielen
in hoogwaardig
aluminium.Vlieg
Eenvoordehandliggendemanieromvermogen
wielenkoppeling
zijnvervangen
dooteenéeneDkoppeltewinnen?Decilinderinhoudvergroten.Bij eenGuzzikandatnogrelatiefgoedkoop: Het a.hte icht dat ik persoonlijk liewÍ zie, ook al
met eencilinder-zuigerkitvan Gilardoni is de zij er veelfieet 1tafl,.,

De Dell'Otto'shebbeneensta alaMil daorlaat ran
36fimen zij eooÍziefirafi KèNflteÍs.

(autotlpe).Eenhele
schi.if-diafragmakoppeling
gewichtsbesparing:
dekoppeling/vliegwielcombinatieweegtnu nog3,7kiloin plaatsvaÍI8.Het
is
huidigevliegwielweegt1335gram,standaard
dat de motornu veel
dat 4125gram!Logisch,
maLkelijkerin detoerengaat.
(met rasterom de
De standaaÍdinlaatkelken
muizenbuitente houden)hebbenplaatsgeruimd voor K & N luchtflters. Diehoudenook
nog stof en zandbuiten....De cilinderkoppen
werden(eenwerkdaglang!) geflowedbij RSM
Motorsin Kraainemr
baasMarcmaaktaJjaren
motorenvan div€rsemerkenklaar voor de racerij en beschiktdan ook over de nodigevakis vooral,
Debedoeling
kemris(énflowbank...).
beidecilindersidentiekte naken,zodatzeperfect samenwerken
en er een gelijkmatigevermogensafgifte
wordtverkregen.Dit is ongetwijfeld nuttig om eÍ het laatstegreintjevermogen
uit te peuteren,maarmet eeIIoneindighogere
kost per pk dan de vergrotingvan de cíinderinhoud.
Het mengselverlaatde carburateursvia harde
(kunststof) inlaatspruitstulkenin plaats van
via de
rubberen.De uitlaatgassen
ontsnappen
bijna onvermijdelijkeLafranconiCompetizione
uitlaten.Ja\rel, die met het propellertjq mool

(?)kreeg
Toevallig
ik nahetschrijven
van
artikel
dekans0mnogmeteen
bovenstaand
'opgepoeierde'
LeManste rijden.Ook
andere
- eenkorte
aandezefietswasveelveranderd
krukas
cc,P3nokkenas,
opsomming:950
gepolijst
gemaaK,
lichter
engebalanceerd,
lichter
vliegwiel,
close
Carill0-drijÍstangen,
ratioversnellingsbak,
Stucchi-raceuitlaat,
pÍogressieve
v00rvorkveren,
v0rkversteviger,
rem/schakel[Iagni-wielen,
K& N-luchtÍilters,
eleKroset,remklauwen
àchter
devorkpoten,
framegepoederlaK,
zadel,
nische
ontsteking,
Zoalsje
zietvooral
hetmotorblok
lageclipons.
Nog een vaÍi.ttie op eefi thema,,.,
geloven
...Hetresultaat
iseenm0t0rdiezichopdestraat
aanmoest
erweeraan
genoeg
genaam
laatberijden,
netzoals
dievanPieter:
steeds
vermogen
zonder
noevliegtotbovenin,ook
inlagetoeren
ergbruikbaar.Toch
heeftdezem0t0rnogwélgen0eg
menswaardige
dip,vlotdoortrekken
- leuk.Delange
genieten
vanenigemotorrem
eerste
versnelling
stoort
niet,maarisnietechtn0dig.
wielwerkinq
0mte kunnen
genoeg
goedomzoweinig
mogelijk
vering
endelageclipons
doenspijtig
dieextra's
teniet.
Dezithouding
iswellicht
Deharde
de
isanders.
Eenkleine
véélmeerrenderen.
0f gew0on
windtevangen,
maarcomÍ0rtabel
investering
daarzouinverhouding
gebruiken.
maarwe
originele
stuurhelÍten
Denieuwe
eigenaar
hadnogmaarweinig
metdeLeMansgereden,
nogvoorradige
0p
Over
eens(oÍwel
hebben
weallebei
lastvan
leeÍtijdsveÍschijnselenl).
Enterloops:
deveÍklikkerlichtjes
waren
heterroerend
Hoegenaamd
niet.leder
zijnwelduidelijkte
zienlEenpleidooiaan
aileLl\,4-eigenaars
0mte gaan(laten)tunen?
dezeLel\,4ans
wathijkanenwilbesteden,
vanzelÍ.
Vo0rmijheeÍteenLel\,4ans
moetvoor
zichzelÍ
uitmaken
enopwelkemanieidalspÍeekt
(lkheb00kaltijddat'terug
thuis'-gev0el
wankwaliteiten
0mdelieÍhebber
telatengenieten
vanhuisuitgenoeg
0phoogniveau.
weereens0pmijndikkeBertha
Enzeworden
zeldzaam....
lk zouhemdusgewoon
neerik naeennieuwe
motorervaring
stap.)
vertroetelen.
Bijbehoefte
v00rwie
iussendoor
0peencifcuit,
inz'nstandaardvorm
blijven
aanméér,0Í
eenswilgaanuitÍreaken
euro's
te investeren
inrecenter
materieel,
waardeextrapk'szóworden
bijgeleverdl
blÍftdemogelijkheid
0mdatstapeltje
Metdankaanwim vanÊnnbercn,

Op het circuit blazenof
gewoonrustiglangsbinfiefiwegefi
toercfi- hetkafi
allemaalfiet de Guzzi.
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werd
tochlHet rijwielgedeelte
met een
dus opgewaardeerd
Agostini rem schakelseten
de BitubodempersmetWirth
veren,maarook met staalomÀchter
mantelde
remleidingen.
De
werdenKonit gemonteerd.
voorband
Avon Supervenom
BT45 achteren Bridgestone
Daarbandgevenvoldoening.
naastwerd ook nog eenaantal
kleine onderdelenvervangen
om de Le Mansweerhelemaal
jong te maken.De onderdelen
werdenher en der aangekocht
en het
bij Guzzi-specialisten
eindresultaatondergingeen
laatste afstellingsessieop de
vermogensbankvanG&D
Service.Door fundamentele
tuning van het rijwielgedeelte
zou de riiervaringnog heviger
worden,maar dan wordt het
nogeenszoveelduurderTenzij
je zelfhandigeHarryheet,uiteraard.Ik hebsomsnognatte
dromenvandeHTM Roadster
(doorgedreven
ombouwop Le
Mansbasis)waarik enkeledagenmochtmeerijden.185kilo,

1040ccmetbenzine-injectie
en Íuim 100acht€rwielpk's, sup€rlichte koppelings/vliegwiel,
unit,enzovoort,
enzoverder.
MaaÍeerstmoetje
wellangsdekassapasseren....
Is er dan niets slechtsover te zeggen?Ja:het
kaarslichtdat de koplamp produceerten de
echt onzichtbarecontrolelampjes.
Meerkan ik
nietveEinnen,ta dezekortekennismaking.
Foto\ Luc Fíeson,Píetet Eyerc

De mofitage ron eefl GilítÍdotli kit bezorgde de Le
Mans een cilinilerinhoud tta 950 cc, $rat fiatuurIijk flteehielp extra pk\ uit het blok te kÍijgen.

Deftaoie (en bijna omtermijdelijke)
Lofroflcotti Cornpetizio\e ítlaatilempeí
Jav el, net pr opelleij e!

TechÍischegegevens
MolocuzziLêManslt (standaaÍd)
Moto.:

ProductiejaÍen:
- 1974
W50Sport 1972
750S:
75053;
850LeMans:
850LeMansll:
850LeManslll:
1000LeMans:

í974 - 1975
1975- 1976
1975- 1978
1978- 1981
1981-1985
1984- 1993

V-2,90",
viedaK,
luchtgekoeld,
2 kleppen,oHv
Boring
en8lag:
83x 78mm
CifiÍderinhoud: 844cc
Compressie:
10,211
Max.vermogen: 71pk(krukas;
Íabíieksopgave!)
Voedingi
2 x Dell'orto
PHt36
Smering:
àndfiêlpomp
Koppeling:
droog,2 plaien
VeísÍellirusbak 5 versnelljngen,
constante
aangdjping
Primaire
lransmissiertandwielen
Secundaire
lransmlssier
cardan

Frame:
VooÍveÍing:
AchterveÍing:
Bandenr
Remmo[:
ïopsnetheid:
Wielbasis:
DaooggevÍicht
TankiÍhoud:

dubbele
wieg
hydraulische
telescoopvoík
35mm
swingaím
methydmutische
dempeas
voorj00/90-18
achter
110/90-18
Voor2 schijven
300mm,
achtêr242mm;integ.aal
20Skm/h
1470mm
217kg
22.5lll

HondelsondêÍneming
A, SAMWEL
SchutlêÍshoêÍwegI A
48ól PVChddm
HOLTAND

We produce and otfer over 7OOreplica parts
. spÍingertorks
1940-upstytebl/chr
for all 45 and Bï modelsSTD+ 2" OS
. handlebars
and brakesfor springers
. sirens,militaria,all hardwarepans
. alsomanyNOSpart6anddirectTajwanimport
Bel vooÍ dealerinto:
+31.(0)161-49i
1Sg

':.

._c
a

"a

. STRALEN
. NATLAKKEN

1O

O roeturclíí lle-ïuaiia

a POEDERCOATEN

Het juiste adrcs voot het zorgvuldig sthten en poedercoaten
van al uw onderdelen,
Bel gerust voor meer inÍo;
0174 - 51 02 91 oÍ tax 0174 - 51 75 42

De HondeÍt Margen 2a

2678 AC De Lier
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