MOTO GUZZI

NOSTALGISCHE V7 RACER

Hoewel de naam doet vermoeden dat het hier om een echte circuitfiets
gaat, is de V7 Racer niet meer - maar zeker niet minder - dan een heel
buts gestylde naked bike, gebaseerd op de bekende Moto Guzzi V7.
Het rode frame, de rode wielnaven en de rode swingarm contrasteren
fraai tegen de verchroomde tank en zijdeksels. Het startnummer op het
flyscreen en op de zadelkap van de monoseat maken het sportieve imago
helemaal af. Verder heeft de V7 wat opgeleukte componenten, zoals uit
aluminium gefreesde voetsteunen, volledig instelbare Bitubo achterschokdempers,
een Arrow uitlaatsysteem en Pirelli Sport
Demon banden.

250DD
'CHINEES-DEUTSCHE
FREUNDSCHAFT
Jawel, de oude motor- en bromfietsfabrikant leeft nog steeds. Of
al weer, mede dankzij Chinese investeerders. Hoe dan ook, het
'Duitse' merk heeft voor 2011 een leuke, nieuwe Supermoto in
het programma, die via Odice BV uit Hoogezand naar Nederland
wordt gehaald. De motor wordt in China gebouwd volgens Duitse
kwaliteitsnormen, naar het schijnt. Heel veel technische gegevens zijn er overigens nog niet bekend, wel dat hij op 17" -wielen
staat, een upside-down voorvork heeft en wordt aangedreven
door een vloeistofgekoelde vierklepsmotor, die dus om en nabij
de 250cc zal hebben.

BMW

DE TOERGIGANTEN
K1600GT & K1600GTL

Uiteraard koos BMW voor Keulen om haar nieuwe vlaggenschip in
het toersegment te introduceren. De K1600 wordt leverbaar in een
super-de-luxe GT en in een mega super-de-luxe GTL-uitvoering.
Voor de aandrijving zorgt de vorig jaar al aangekondigde zescUinder
lijnmotor, goed voor een vermogen van 118 kW (160 pk) @ 7.750 tpm
en een maximum koppel van 175 Nm @ 5.250 tpm. Dankzij drie
mappings is de karakteristiek van de krachtbron af te stemmen op
regen-, straat- en 'dynamisch' gebruik.
Op de K1600 kun je rekenen op een zee van luxe, zoals Xenon,
een windscherm met memory-functie, verwarmde handvatten,
een verwarmde zitting en cruisecontrol. Verder is als optie een
ingebouwde navigatie (standaard op GTL) verkrijgbaar, datje net
als de audio en de boordcomputer via de multicontroller bedient. Elektronische veer/demperinstelling
ESA II en tractiecontrole zijn evenals adaptieve
bochtverlichting optioneel.

UITDAGENDE
VECHT3AS

De GSR750 maakt indruk met een scherp er
agressief uiterlijk, dat wordt gedomineerd doo
een puntige multireflectorkoplamp en een dit<
masker. Voor de aandrijving zorgt een 749cc vier
pitter. Dit blok zit ook in Suzuki's supersportievi
GSX-R750, die zelf - net de GSX-R600 - voor 201:
ook sterk is vernieuwd. Andere nokkenassen ei
aangepaste in- en uitiaatkanalen geven het blo!
een ander karakter, dat door dubbele gaskleppei
in toom wordt gehouden. De gaswisseling word
door een tuningsklep in de uitlaat verder geopti
maliseerd, zodat een mooie, lineaire trekkrach!
kromme ontstaat. Een aluminium brugframe m«
41 mm upside down voorvork en Kayaba achtei
schokdemper zorgt daarbij voor de nodige stab:
liteit. Twee Tokico tweezuigerremtangen en 31
mm schijven bieden de nodige remkracht. ABS:
als optie leverbaar.

