<<< Moto Guzzi Norge 1200 GTL

TEST

Prijetno
presenečenje

38

motorist | september 2008

030-051_Motocikli test.indd 38

14.9.2008 20:20:38

TEST
Moto Guzzi Norge 1200 GTL
>>>

september 2008 | motorist
030-051_Motocikli test.indd 39

39
14.9.2008 20:20:44

<<< Moto Guzzi Norge 1200 GTL

TEST
Zakaj Norge? Norge je izvirno ime
Norveške. Guiseppe Naco Guzzi – brat
ustanovitelja tovarne Moto Guzzi in
vodilni inženir v razvoju, je leta 1928 z
modelom Norge GT 500 potoval iz Italije na Norveško – novi Norge pa je v
počastitev dogodka dobil ime po legendarnem modelu iz obdobja med obema
vojnama, ki je, tako kot večina guzzijev tisti čas, slovel po svoji tehnološki
inovativnosti. Moto Guzzi je v novem
Norgu našel svojega Feniksa – model
naj bi se prvotno imenoval Breva GT,
saj z njo deli agregat in kar nekaj mehanskih sklopov.
Oblika
Norge 1200 na prvi vtis pretkano skriva svoje korenine in ne daje slutiti, da
gre za motocikel legendarne italijanske
hiše. Oblikovno ga le težko postavimo
ob bok kateremu izmed Guzzijevih modelov. Je zanimiv in pprefinjen,
j
a ne izrazito italijanski. Šele pogled pod oklep
daje slutiti, da gre za sorodstvo z modelom Breva 1200. Motocikel je spoštljivih mer in že na pogled sorazmerno čokat – pravi potovalnik. Prednja maska
s po višini nastavljivim vetrobranom
je elegantno oblikovana ter ravno prav
odmerjena,
j
da ne deluje
j ppreveč zajetno.
j
Žarometi so dvojni z lečami, ki odlično opravljajo svoje delo in motociklu
pristojijo. Maska se nadaljuje v oklep
do posode za gorivo in deloma pokriva značilna Guzzijeva zračno hlajena
valja, postavljene v črki V. Smerniki so
diskretno in posrečeno vtisnjeni v oklep
ter ne motijo linij oklepa. Vetrobran je
električno pomičen in voznika odlično
brani pred vetrnim pišem. Oklep proti spodnjemu delu motocikla še enkrat
prekine izpušna cev, nato se sklene pod
karterjem. Sedež je bogato odmerjen
tako za voznika, kot tudi za sopotnika.
Armaturna plošča je sestavljena iz treh,
med seboj prekrivajočih se prikazovalnikov, od tega sta hitrost in motorni vrtljaji prikazani analogno, ostali podatki
pa digitalno. Testna, najprestižnejša in
najbolj razkošno opremljena izvedenka
motocikla, je ponudila potovalni računalnik, ki prikazuje trenutno in povprečno porabo, doseg čas in zunanjo
temperaturo, ter z navigacijskim sistemom Tom Tom, ki pa žal ni premogel
slovenske karte. Trije kovčki, ki prav
tako sodijo v paket serijskih pritiklin
najbolj razkošno opremljene različice
Norgeja, se odpirajo s kontaktnim ključem in zmorejo pospraviti zajeten kup
prtljage. Oblikovno zanimiv zadnji žaromet je izdelan iz diod LED – te imajo
40

prav posebno postavitev, ki v mraku ali
temi zanimivo osvetljujejo cesto.
Tehnik
Tehnika
Kot večina Guzzijevih modelov zadnjih dveh desetletjih tudi Norge poganja zračno hlajen prečen V-dvovaljnik z
značilno postavitvijo valjev pod kotom
90o. Zasnova je podobna BMW-jevim
bokserjem, le valji so postavljeni neko-

liko višje. Agregat ima v primerjavi z
1064-kubično Brevo za tri milimetre
večjo vrtino valjev ( 95 mm) in za 1,2
mm daljši hod bata, kar skupaj nanese
1133 kubičnih centimetrov – največ v
zgodovini serijske proizvodnje tovarne
Moto Guzzi. Agregat tako zmore 66
kW in 95 Nm navora pri 6800 motornih vrtljajih, kar zadošča za prijetno
križarjenje ali športnejšo vožnjo. Mo-
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tocikel ima elektronski vbrizg goriva in
ustreza predpisom EURO 3. Menjalnik
je šeststopenjski in deluje preko suhe
sklopke (česar ne daje slutiti), končni
prenos moči pa poteka preko kardana. Okvir jeklen, cevast, agregat pa je
tudi del nosilne konstrukcije. Prednje
vilice premera 45 mm omogočajo nastavitev prednapetosti vzmeti. Zadnje
vzmetenje sestavlja progresivna enojna

nihajna roka z blažilcem monoshock,
z nastavljivo prednapetostjo vzmeti in
dušenjem pretoka hidravličnega olja v
stisku in iztegu. Na sprednje kolo sta
nameščena dva zavorna koluta premera
320 milimetrov z dvema štiribatnima
zavornima čeljustma. Zadnji zavorni kolut z dvobatno zavorno čeljustjo
meri 282 milimetrov. Testni motocikel
je obut v pnevmatike Metzeler Road-

tec Z 6, zadaj 180/55-ZR17 in spredaj
120/70-ZR17 – izbira, ki ne razočara z
oprijemom.
Vožnja
Potovalni motocikli ob prvem vtisu vedno vzbudijo spoštovanje, saj so praviloma vrh ponudbe vsakega proizvajalca,
-višnja na vrhu smetane, ki je namenjena petičnežem. Enak prvi vtis je s svoseptember 2008 | motorist
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Dvovaljnik je suveren in razvoje obilico navora. Moči je vedno dovolj
– sploh če želimo ostati v okviru zakonskih številk. Verjemite, da je tudi
90 KM odločno preveč za kaj takega.
V zaprtih, kratkih zavojih motocikel
zelo hitro doseže tla, na kar opozori
z drsenjem.
j
Krivec je
j nizka postavip
tev in oblika sredinskega stojala. Če
se želite z Norgejem voziti športneje,
priporočamo odstranitev stojala – navkljub vsem prednostim, ki jih nudi.
Pomičen, brezstopenjsko nastavljiv
vetrobran omogoča udobno vožnjo
po hitrih in avtomobilskih cestah brez
naprezanja vratnih mišic zaradi motečega vetrnega piša. Stabilnost motocikla pri visokih hitrostih je odlična,
vetrna zaščita voznika pa zelo dobra,
saj je ta skoraj v celoti skrit za vetrobranom. Največja hitrost motocikla se

Moto Guzzi Norge 1200 GTL

jo mogočnostjo pustil Norge. Občutek
zajetnosti motocikla se za krmilom porazgubi, mi pa prijetno presenečeni nad
količino udobja, ki ga nudi. Redko kateri motocikel vzbuja tako domač občutek
že v trenutku, ko sedemo nanj. Sedež
je bogato odmerjen in ne utruja še tako
razvajene zadnjice, široko krmilo odlično sede v roke in omogoča sproščen položaj, stopalke so nameščene točno tja,
kjer jih noge iščejo. Zvok in trzljaji ob
zagonu agregata pove, da gre za nekoliko nenavaden dvovaljnik, saj ima takšno
postavitev valjev le Moto Guzzi. Prvi
metri z Norgom dajo slutiti, da bo vsak
prevožen kilometer pravi užitek, kar se
je pozneje le še potrdilo. Motocikel pri
manevriranju in speljevanju sicer nekoliko rožlja in ropota v stilu BMW-jev,
kar pripisujemo kardanskemu prenosu
moči na zadnje kolo in suhi sklopki.

Drugo mnenje:
Norge je Guzzijev prvi pravi luksuzni potovalnik. Oblikovan je po meri
voznika in z veliko dobrega okusa.
Trije serijski kovčki pogoltnejo zajetno količino obveznih in neobveznih potrebščin. Presenetljivo je,
da proizvajalec svetuje vožnjo pod
130 km/h, kadar so kovčki na motociklu. Na to opozarjajo nalepke
na originalnih kovčkih. Top case je
opremljen z oblogo za sopotničin
hrbtni del, za kar bodo gospe zelo
hvaležne. Ob močnejšem zaviranju
bo sopotnica primerno visoko našla
tudi dovolj udobne ročaje.
Voznikov prostor je bogato odmerjen. Instrumentna plošča je lepo
pregledna, z izjemo digitalnega
prikaza trenutne in skupne porabe,
katerega delno prekriva analogni
števec hitrosti. Po višini električno
pomičen vetrobran dobro zaščiti voznika, sopotnici pa pri hitrostih nad
140 km/h ne pomaga veliko, saj je
vrtinčenje zraka za voznikom lahko
zelo moteče. Pri vožnji po omejitvah
vrtincev ni. Umirjena do srednje
hitra vožnja je užitek. Agregat je
dovolj močan in prožen, pri nižjih
vrtljajih smo deležni prijetnih vibracij prečnega dvovaljnika. Sklopka je
prijetno mehka, prav tako kardanski
prenos. Menjalnik je malo bolj robusten in počasen, a zato trpežnejši.
Zavore s protiblokirnim sistemom
zadovoljivo ustavijo polno naložen
motocikel. ABS spredaj deluje dokaj
mehko in hitro, na zadnji zavori pa
se tresenje stopalke bolj izrazito občuti, reakcijski čas pa je sorazmerno
dolg. Vzmetenje lepo požira vse cestne neravnine. Ob večjih nagibih v
zavojih motocikel s (sicer zelo uporabnim) sredinskim stojalom prehitro nasede. Predvsem rado se to
zgodi naloženem motociklu. Kljub
temu pa je premagovanje serpetin in
vseh ovinkov zelo lahkotno početje.
Popolnoma opremljeni testni Norge
ni tako velik, težak in neroden, kot
daje slutiti prvi vtis – če ga postavimo ob bok konkurenci, hitro opazimo kako »športno« ozek je spredaj.
Italijanski dizajn in Guzzijev dvovaljnik dajeta motociklu poseben pečat.
Serijska oprema najbolje opremljene
različice Norgeja pa bo zadovoljila
še tako zahtevnega kupca.
(Dani Mattias)

43
14.9.2008 20:20:53

<<< Moto Guzzi Norge 1200 GTL

TEST

Dovolj visoko nameščeni ročaji sopotnika
ABS spredaj deluje dokaj mehko in hitro ...
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... na stopalki zaadnje zavore je tresenje bolj občutno.
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Tom Tom je del serijske opreme

suka okoli 200 km/h, kar je popolnoma dovolj. Najlepšo vožnjo nudi Norge na odprtih magistralnih cestah, kjer
se počuti kot doma. Poraba goriva na
testu se je gibala med 6 n 7 litri goriva na 100 prevoženih kilometrih, z
gotovostjo pa lahko trdimo, da bi se ob
lepši vožnji bolj približali šestim kot
sedmim litrom.

Tehnični podatki:

Zaključek
Moto Guzzi je z modelom Norge prijetno presenetil, saj je tržišču ponudil odličen potovalni motocikel. Ta
se brez težav meri z Bavarci, ohranja
Guzzijeve odlične vozne lastnosti in
zvrhano mero udobja ter se, bolj kot
na avtomobilskih cestah, znajde na slikovitih magistralkah.
Nad čem lahko potarnamo?
Ob prevzemu testnega potovalnika
sem doživel pravo razočaranje. Zadnje vzmetenje je bilo nastavljeno
povsem premehko, pritisk v zadnji
pnevmatiki za cel (1) bar premajhen,
v prvi pa skoraj pol bara premalo pritiska. Tako so bili prvi kilometri podobni plovbi po razburkanem morju.
Polnjenje pnevmatik in nastavitev
vzmetenja je vzelo vsega skupaj nekaj minut, a je poseg bistveno spremenil obnašanje tega zelo prijetnega
potovalnika.
(Dani Mattias)

Motor:

Zračno hlajen, prečni V2, 90°

Prostornina:

1151 ccm

Vrtina x gib:

95 x 81,2 mm

Kompresija:

9,8 : 1

Moč:

66 KW (95 KM) pri 7.500 vrt/min

Navor:

100 Nm pri 5.800 vrt/min

Uplinjanje:

Elektronski vbrizg,
vsisna grla Ø 45 mm

Zagon:

Elektronsko

Menjalnik:

6-stopenjski

Okvir:

Cevast jeklen

Prenos:

Kardan C.A.R.C. z dvojnim
univerzalnim zglobom

Pnevmatike spredaj:

120/70 ZR17

Pnevmatike zadaj:

180/55 ZR17

Vzmetenje spredaj:

Teleskopske vilice Ø 45 mm
z nastavljivo prednapetostjo
vzmeti, hod 120 mm

Vzmetenje zadaj:

Progresivna enojna nihajna roka,
nastavljiva prednapetost vzmeti
in dušenje pretoka hidravličnega
olja v stisku in iztegu, hod 140
mm

Zavore spredaj:

Zavorna koluta Ø 320 mm,
štiribatna čeljust, ABS

Zavore zadaj:

Zavorni kolut Ø 282 mm, dvobatna čeljust, ABS

Mere (D x Š x V):

2195 x 1125 x 870 mm

Medosna razdalja:

1495 mm

Predtek:

120 mm

Višina sedeža:

800 mm

Rezervoar:

23 litrov

Masa:

246 kg

Uvoznik:

Avto Triglav d.o.o.

Cena:

15.890 €
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