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Dopustniško
Julij je čas dopustov. Vročina narekuje tempo, vse se upočasni, morje, jezera in planine okupirajo počitka
željni ljudje. Obdobje v letu, ko izklopijo možgane, si vzamejo čas zase in poizkušajo napolniti baterije.
Motoristke in motoristi pa te dneve izkoriščamo za odkrivanje novih poti, obiskovanje najljubših cest,
tekmujemo v številu prevoženih kilometrov, po možnosti kombiniramo polaganje ovinkov s kasnejšim
ležanjem na plaži ali pa - kot jaz - iščemo možnosti za obisk dirkališča.
Besedilo: Dani Mattias
Foto: Mateja Pivk
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Letošnji julij je bil malce drugačen.
Avto Triglav nam je v preizkušnjo prijazno odstopil retro klasika V7. Namenjen naj bi bil poziranju ob počasni,
uživaški vožnji skozi mestno jedro.
Parkiran naj bi očaral marsikatero mladenko, ne bo pa se branil niti izleta čez
gorski prelaz, zagotavljajo pri Guzziju.
Hitrostnih rekordov pri še ne 50 konjskih močeh ne bo postavljal. Povsem
mestno-izletniško uporaben v pravem
pomenu besede torej. Ste prepričani, da
je samo to?
Prvi vtis
V 109. številki revije Motorist preberite predstavitev tega klasika, tokrat pa
se bom bolj posvetil njegovi dejanski
uporabnosti in zmogljivosti. Po zaključenih formalnih zadevah in kratkih
navodilih s strani Avto Triglava, sem
se odpeljal dobrih 20 kilometrov do
doma, kjer sem si lahko zadevo v miru
ogledal. Prvi kilometri so bili rahlo razočaranje. Pa ni bil vzrok v tistih »le«
49 konjskih močeh. Vsakokrat, ko sem
prestavljal navzdol, sem moral dvigniti levo nogo s stopalke, motor pa je ob
zapiranju in odpiranju ročice za plin
cukal in rukal. Z nastavitvijo zračnosti
ročice za plin in s postavitvijo stopalke
menjalnika na pravo višino sem se zamudil natanko petnajst minut in težavi
sta bili rešeni.
Voznika, (raz)vajenega uglajenih japonskih izdelkov in izstrelkov, kot sem
sam, V7 preseneča ves čas. Kljub elektronskemu vbrizgu ima čok za hladen
vžig, ki ga je treba tudi uporabiti, pri
toplem vžigu pa malo dodanega plina
zelo pomaga. Prečni dvovaljnik trese
in sprošča značilne vibracije vse do
okoli 3000 vrtljajev na minuto, nato se
občutno umiri. Motocikel, postavljen
na stransko stojalo, delujoč v prostem
teku, daje občutek, da bo od vseh vibracij pobegnil. Sprva nekoliko moteče, vendar so kmalu prav te vibracije
postale nepogrešljiv del druženja z V7.
Turistično sproščen?
Prvih 150 in nekaj kilometrov je bilo
zelo
mestno-turistično-dopustniško
odpeljanih. Položaj na motociklu je
povsem sproščen, malenkost naprej pomaknjenih stopalk pa se je treba privaditi, kot se je treba privaditi tudi malo
daljšega hoda stopalke petstopenjskega
menjalnika. Sedež je zelo kompakten,
lahko bi rekel celo trd. Vetrne zaščite
ni, niti je ne potrebujemo, saj priganjanje nad 110 km/h ni v skladu s klasič20

motorist | avgust 2008

018-031_Motocikli test.indd 20

1.8.2008 22:19:27

TEST
Moto Guzzi V7 Classic
>>>

no podobo motocikla. Pa čeprav zmore
zadovoljivih 160 km/h. Torej povsem
nastopaško izletniški klasik. Pa vendar
umestitev v turistični segment »pokvarijo« odlične komponente. V prvi vrsti vzmetenje, ki je naravnost športno
kompaktno. Marzocchijeve prednje
teleskopske vilice so več kot kos zmogljivostim agregata in se jih ne bi sramovala niti kakšna dirkalno usmerjena
raketa. Prav tako zadnja blažilnika, ki
imata nastavljivo prednapetost vzmeti. Zelo kakovosten okvir ne dovoljuje
nikakršnega zvijanja. V nekem testu
tega Guzzija sem prebral, da so zavore »kos« zmogljivostim motocikla.
Očitno je imel naš testni V7 »napako«
(česar ne verjamem) - ko sta čeljusti
Brembo zagrizli v oba zavorna koluta,
sem se počutil, kot da bi imel pod seboj
dirkaško supermoto specialko. Pojemki
so zares odlični, zaviranje pa je pri katerikoli hitrosti zaradi izredno natančnega doziranja lahko zelo umirjeno ali
pa adrenalinsko početje.
Skriti talent
Zaradi vseh teh odličnih komponent
sem se odločil poiskati skriti talent motocikla. Našel sem ga. Ovinkaste, zakljukane gorske ceste. Bolj ko so ovinki kratki, zaprti in si sledijo hitro en
za drugim, bolj domače se V7 počuti.
Navzgor, navzdol ali po ravnem. Skozi
zavoj se V7 pelje z milimetrsko natančnostjo. Na zelo ovinkasti cesti, kjer je
slečene motocikle z 90 ali več konji že
umetnost peljati hitro, super športniki
pa so kot sloni v trgovini s porcelanom,
bo V7 kraljeval. Le kak supermoto motocikel z izkušenim pilotom bo pobegnil. Vsi ostali bodo s težavo sledili, po
vsej verjetnosti pa se boste na vrhu hriba - ko boste že razjahali tega motorno
»podhranjenega« klasika, sneli čelado,
mogoče že naročili kavo - skrivoma
smejali kolegom, češ »kje ste se obirali
tako dolgo«. Smejalo se bo tudi vam,
kot se je meni - vseh šest dni po spoznanju, kaj zmore Guzzi. Pnevmatike
sicer zadovoljijo potrebe po polaganju
ovinkov in so kos performansom agregata, niso pa kos že prej omenjenim zavoram. Ko sem želel motocikel spraviti
na prednje kolo, je prva pnevmatika
zdrsela na še tako grobi podlagi, ravno
preden se je zadnje kolo odlepilo od tal.
Pa tudi pri hitrostih nad 100 km/h serijske pnevmatike ne vlivajo pretirano
dobrega občutka. Priporočam menjavo
za kvalitetnejše.
Sopotnica bo zelo hvaležna za olajšano stopanje in sestopanje z motocikla.
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Prekršek
Iz meni neznanega razloga so stikala za
luči, smerokaze ter zagon motorja sodobnega dizajna in s tem v popolnem
nasprotju s klasičnim izgledom motocikla. Ali je to zaradi varčevanja pri
stroških izdelave ali le površnost oblikovalcev, niti ni pomembno. Prekršek
v oblikovanju bi znal zmotiti marsikaterega kupca.

več, kot vam bo vedel povedati prodajalec, ki je z njim prevozil le kak kilometer
ali pa še to ne, ostalo pa prebral v reklamnem sporočilu. Izgled in nostalgija sta

njegova glavna aduta, lahko pa je tudi
pravi mali huligan. Ko zadanem sedmico, ga bom kupil, vendar bo vsekakor
deležen zgoraj zapisanih izboljšav.

Večina kupcev bo povsem zadovoljna
z V7, kot ga pripeljejo iz salona. Sam
bi ga kar pošteno dodelal – predvsem,
da bi na oko deloval bolj »huligansko«.
Dva odprta izpuha ob strani, dvignjena
kar se da visoko, stopalke, pomaknjene
malenkost višje in nazaj, zadnjih stopalk ne rabim več, konusni zračni filter, dodelava motorja za malenkost več
moči, dvojni zavorni kolut na prvem
kolesu (zgolj zaradi videza in prestiža),
predvsem pa visokozmogljive pnevmatike bi bile glavne spremembe. Seveda
ne bi pozabil zamenjati stikal na ročicah krmila.
Moto Guzzi V7 je vse in še veliko veliko
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Tehnični podatki:
Motor:

Prečni dvovaljnik, V 90°,
štiritaktni, zračno hlajen

Prostornina:

744 ccm

Vrtina x gib:

80 x 74 mm

Kompresija:

9,6 : 1

Moč:

35,5 kW / 48,8 KM
pri 6800 v/min

Navor:

54,7 Nm pri 3600 v/min

Uplinjanje:

Elektronsko uplinjanje
Weber-Marelli

Zagon:

Električen

Menjalnik:

5-stopenjski

Okvir:

Železen cevni, dvojna kletka

Vzmetenje spredaj:

Teleskopske vilice Marzocchi
Ø 40, hod 130 mm

Vzmetenje zadaj:

2x blažilnika, hod 118 mm,
nastavitev prednapetosti vzmeti

Pnevmatike spredaj:

100/90 - 18

Pnevmatike zadaj:

130/80 - 17

Zavorni sistem spredaj:

Kolut Ø 320 mm, štiribatna
čeljust

Zavorni sistem zadaj:

Kolut Ø 260 mm

Predtek:

109 mm

Mere (d x v x š):

2185 x 1115 x 800 mm

Višina sedeža

805 mm

Medosna razdalja:

1449 mm

Rezervoar:

17 l

Uvoznik:

Avto Triglav d.o.o.

Masa:

182 kg

Cena:

7.949,00 €

Mnenje:
ZA:

- zavore
- vodljivost
- trdo vzmetenje
- vibracije V2 agregata

PROTI:

- sodobna stikala
- za slovenske ceste (pre)trdo vzmetenje
- pnevmatike
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