Prvi
test:
Moto Guzzi Breva
Tovarna Moto Guzzi, ki jo je leta
1921 ustanovil Carlo Guzzi, je
vedno stremela tudi k udobju
v lagodni vožnji, čeprav so bili
motocikli znani predvsem po
svojih dirkaških zmogljivostih.
V svoji najnovejši tržno-razvojni
fazi so že pred tremi leti predstavili
najnovejši model Breva, ki naj
bi bil univerzalni motocikel za
domala slehernega uporabnika.
Besedilo: Simon Ručigaj, Gregor Bele
Foto: Moto Guzzi

Odlična
in razumna
univerzalnost
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Breva, ki naj bi se imenovala po lahkotnem južnem vetriču, ki pihlja čez jezero
Como, ob katerem leži domača tovarna
MG v Mandellu del Lariu, je na prvi pogled mišičast in vsestranski motocikel,
na katerem takoj opazimo pet ključnih
komponent – motor V90, orjaško 24-litrsko posodo za gorivo, zadnjo nihajko
s kardanskim pogonom, zavore z opcijskim sistemom ABS in udooooben sedež. Videti je, da ta naked ni primarno
cestni razbijač, kot je njegov bratranec,
robati Griso – a to ni nič slabega.
Ni kaj – Breva je zelo razumno zasnovan
motocikel. V vsakodnevni uporabi se izkaže kot odlično opremljena, udobna,
zmogljiva in tehnološko napredna prevozna naprava, pravzaprav se ponaša z
vsemi lastnostmi dobrega Guzzija, ki jih
tovarna in tudi uporabniki izpostavljajo
že desetletja. Pravijo, da je narejena tako
za stare kot tudi nove Guzziste. Brevo
V 1100 so zasnovali tako, da so temeljito analizirali vrednote in lastnosti motociklov Moto Guzzi ter nato v skladu
s tem razvili ustrezne tehnične rešitve.
Tako je nastala ugodna mešanica tehnične sodobnosti in guzzistične tradicije,
motocikel pa je že takoj ob predstavitvi
nakazal vstop med klasike.
Poleg tehnične dodelave so pri Guzziju novemu paradnemu modelu vlili
duh življenjskega sloga – pravijo, da so
užitke zgodnjega motorizma razširili v
povsem novo polje bivalnega ugodja in
sobivanja s strojem. Enostavno prevozno sredstvo so spremenili v tovarištvo
in skupno uživanje, s poudarkom na
sodobnem življenjskem slogu motoristov po srcu, v klubih in na srečanjih.
Rodolfo Frascoli iz oblikovalskega
studia Marabese Design Studio, kjer so
oblikovali Brevo V 1100, priznava, da
ga je navdahnil V7 Special, Guzzijev
najslavnejši goli potovalnik, ki so ga v
60-ih letih prejšnjega stoletja zasnovali za ameriški trg. Prav iz tega naj bi
črpala Breva – sodoben goli potovalnik, ne dolgočasen, temveč dinamičen,
športen, a brez pretiravanj. Guzzi je pri
Brevi želel predvsem izvirnost, temelječo na zgodovinskih dejstvih.

kardanski sklop, ki deluje zanesljivo in
varno – ni surovega butanja, obenem
pa motor vendarle ne daje občutka pomehkuženega brezhrbteničnika. Kardan C.A.R.C. (Cardano Reattivo Compatto) je vgrajen v aluminijasto enojno
zadnjo nihajko. Izboljšan je z dvojnim
kardanskim zglobom s torzijskimi blažilniki za gladkejši tek in natančnost.
Najpomembnejša sestavina sodobnih
Guzzijev je zagotovo prenovljen motor,
ki ga vgrajujejo tudi v robatega Grisa.
Motor je manjši in kompaktnejši, močnejši in bolje delujoč, snovalci pa pravijo, da tudi zanesljivejši kot doslej. Še
vedno pa spominja na legendarnega
V7. Inženirji so ga med razvojem zelo
temeljito preizkušali – med drugim so
ga podvrgli tudi testu, ki je simuliral
60.000 kilometrov vožnje s polnim plinom, kar naj bi bilo enakovredno povprečni uporabi na skupnih razdaljah
200.000 kilometrov. Že Carlo Guzzi je
bil znan po t.i. testih pretiravanja in po
pregovoru: »Vem, da ne bo delovalo, a
vseeno poskusimo!« No, tokrat deluje!
Alternator zmore 540 W, motor pa je za
4 centimetre krajši in bolj kompakten
ter omogoča boljšo razporeditev mase.
Gred je lažja za desetino, zmanjšali so
tudi učinek inercije in vibracij, batni
obročki so tanjši, bati pa imajo krajši
preves ter izboljšan profil. Kovinska
tesnila glav valjev so nova, izboljšajo
prenos toplote in zagotavljajo enakomeren pritisk glav. Čeprav ima motor
še vedno prepoznaven zvok, je opremljen s sodobnim koračnim motorčkom, elektronskim vbrizgom ter servo

zaganjalnikom.
Vžig z dvojnimi svečicami omogoča
boljše izgorevanje, agregat pa doseže
največjo moč 63 kW (86 KS) pri 7500
vrtljajih na minuto in največji navor 85
Nm pri 6800.
Menjalnik deluje brezhibno, prestavlja
se mehko in natančno, težav z iskanjem
prostega teka pa med kratkim preizkusom nismo imeli. Suha sklopka doda
svoje k prvinskemu motorističnemu
užitku, podobno kot unikaten globok
zvok dvovaljnika V.
Uporabnost
in funkcionalnost
Najpomembnejši in najbolj izstopajoč
na potovalni goli Brevi V 1100 je zagotovo sedež, ki je kraljevsko dimenzioniran in dovolj kompakten, da zadovolji motoriste domala vseh gabaritov
– komur je preširok in previsok, ponuja
tovarna 3 centimetre nižjo rešitev. Drža
motorista v sedlu je naravna in sproščeno zravnana, k temu veliko pripomore
tudi pritrditev motorja – bolj naprej in
nekoliko višje. Sedež je udoben tudi za
sopotnika, ki se lahko med vožnjo drži
za ročico, nameščeno za sedežem. Tudi
dolgonogi vozniki s koleni ne trčijo na
glave valjev motorja. Pred sedežem se
bohoti orjaška posoda za gorivo, ki je
ergonomično oblikovana in prav nič ne
moti stegen voznika, tudi če je ta visok
blizu 2 metra. Dinamiko temu delu motorja vizualno vlivajo prečni usmerjevalniki zraka proti valjem motorja, ki
so usmerjeni proti sprednjemu kolesu,
kar daje vtis agresije in stalnega gibaUniverzalec za slehernega motorista.

Pogon
Motor je 1064-kubični dvovaljnik prečne zasnove V90, ki med vožnjo nevpadljivo, a značilno trese in grmi, povleče
pa že v nizkem območju vrtljajev. Elektronski vbrizg Magneti Marelli skrbi za
gladek tek in dobro odzivnost, težav s
tem med vožnjo nismo opazili. Moč na
zadnje kolo prenaša prenovljen odziven
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upravljalnikoma, v drugi pa najdemo
napeljavo ter drugo opremo, nujno za
pritrditev. Kdor želi še več, mu ponudijo satelitski varnostni sistem TSat-moto
v sodelovanju z družbo i-TEQ. Če gre
motocikel »po svoje«, ga preko mobilnega telefona z lahkoto locirate.

Kljub veliki masi je Breva sorazmerno okretna.

nja. Krmilo je udobno in široko ter rok
ne sili v nenaravno držo, prav tako ni
preveč ukrivljeno nazaj, da bi bolele
blazinice dlani zaradi premočnega pritiskanja nanje. Armaturna konzola je
digitalna in prijetno oblikovana, na njej
najdemo klasične in potovalne funkcije. Voznik ima na voljo tudi tipke na
krmilu, s katerimi upravlja aktivni prikazovalnik LCD – tako lahko nastavi
ali spreminja prikaz kar med vožnjo.
Vozne lastnosti
Breva je kljub sorazmerno veliki suhi
masi (231 kg) zelo okretna, teža je dobro razporejena, vodljivost motocikla
pa zaradi motorja, ki je nameščen dokaj naprej, odlična. Odlično se izkaže
tako na tesno zavitih cestah, kot tudi v
daljših zavojih in na ravninah. Po mestu je mehka in odzivna, pri pospeševanjih na ravninah pa zmogljiva in stabilna. Pri tem igra zagotovo eno glavnih
28

vlog nov čvrst jeklen okvir. Med zaviranjem, kjer po potrebi in želji kupca
pomaga ABS, je stabilna, po potrebi pa
lahko posameznik vzmetenje spredaj
in zadaj nekoliko nastavi – a kdor želi
športnejše možnosti nastavljanja, bo
posegel po Grisu. Breva je že v tovarni
nastavljena zelo udobno, a vendarle ne
preveč mehko, da bi »plavala« takrat,
kadar to ni potrebno ali zaželeno. Kdor
želi, si lahko proti vetru omisli tovarniški vetrobran. Potovanjem so zagotovo
prilagojene tudi luknje za pritrditev nosilcev kovčkov.
Dodatki
Tovarna ponuja poleg manjših in večjih
kovčkov, vetrobranov, mehkih torb,
ogrevanih ročk, pokrival in drugih nujnosti tudi sistem proti kraji, ki so ga
izdelali v podjetju Gemel. Varnostni
sistem je sestavljen iz dveh naprav, ena
je krmilna enota z dvema daljinskima
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Drugo mnenje:

Tehnični podatki:

Po nestrpnosti, ki je trajala od uradne predstavitve motocikla Breva 1100 pa do dne, ko
smo jo imeli priložnost preizkusiti, je preteklo kar nekaj vode, a je bilo vredno potrpeti.
Večja iz družine Breva ni niti približna kopija manjše, 750-kubične predhodnice. Večja
sestra je ohranila prvotne oblikovalske poteze, hkrati pa zrasla v vse smeri.

Motor:

Poganja jo klasični dvovaljni, zračno hlajeni Guzzi motor s prepričljivimi 86 konjskimi
močmi. Navor je lepo razporejen v širšem razponu vrtljajev, kar omogoča tekočo vožnjo
brez nenadnih skokov moči. Na cesti z Brevo ne boste najhitrejši, boste pa hudičevo
poskočni. Zavorni sistem iz zlate serije Brembo z odličnim zavornim učinkom je prav
takšen kot na Grisu 1100, le da so mu za boljšo varnost pritaknili še ABS. Vzmetenje na
Brevi je naravnano na udobje, a ga zahvaljujoč njegovi nastavljivosti lahko prilagodite
po svojem okusu. Delno nastavljivi sta tako sprednja klasična teleskopska hidravlična
vilica, kot tudi zadnja enojna nihajka. Zadnje zavorne luči, glede na zadnji krik mode in
seveda za boljšo varnost, za razsvetljevanje uporabljajo diode LED. Armaturna plošča
je sestavljena iz treh klasičnih merilnikov za prikaz motornih vrtljajev, hitrosti in stanja
goriva v rezervoarju, dopolnjuje pa jih velik zaslon LCD, ki se zajeda v merilnik hitrosti. Na zaslon lahko prikličete podatke iz potovalnega računalnika, ki je podoben kot v
večini sodobnih avtomobilov.
Položaj na motociklu je naravnan na udobje, saj gre za slečeni potovalni motocikel, ki
ob dodatni opremi, kot so manjše vetrobransko steklo in potovalni kovčki, postane pravi
potovalnik. Voznik sedi precej pokončno, njegova zadnjica počiva na udobnem sedežu,
noge so le rahlo pokrčene, roke pa rahlo razširjene na krmilu, katerega oblika jih ne
utruja. Sovozniku se godi precej podobno kot vozniku, saj je sedež na 1100-kubični Brevi
precej zajetnejši kot na manjši 750-kubični. V primerjavi z Grisom je Breva precej bolj
uglajena. V prostem teku ob privitju plina ne zaniha tako izrazito, menjalnik se ob pretikanju, prav tako kot na Grisu, oglaša z glasnim »klonk«, tako značilnim za motocikle
s suho sklopko, v vožnji pa dopušča več napak in lenarjenja pri prestavljanju. Če Brevo
zopet primerjamo z Grisom, lahko rečemo, da je kljub večji teži veliko bolj okretna in
pripravna za vožnjo po mestnih središčih, a njeno najljubše okolje ostajajo podeželske
poti, po katerih boste lahko potovali ure in ure, ne da bi se utrudili.
Breva 1100 s ceno 2.800.000,00 SIT za izvedbo z ABS-om predstavlja veliko konkurenco
BMW-ju R1150R in tudi drugim podobnim motociklom. Predstavlja odličen paket tradicije, sodobne oblike in tehnike, voznih lastnosti in udobja. (Gregor Bele)

Dvovaljnik V, 90-stopinjski kot
valjev, 4-taktni, zračno hlajenje

Prostornina:

1064 ccm

Vrtina x hod:

92 x 80 mm

Kompresija:

9,6 : 1

Moč:

86 KS (63kW) pri 7500 v/min

Navor:

85 Nm pri 6800 v/min

Uplinjanje:

Elektronski vbrizg Weber-Marelli

Vžig:

Elektronski twin-spark

Menjalnik:

6 stopenjski (25/38),
suha sklopka

Sekundarni prenos:

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

Okvir:

Jeklen cevasti

Predtek:

108 mm

Vzmetenje spredaj:

120 mm hoda; 45 mm

Vzmetenje zadaj:

140 mm hoda; dvakrat
nastavljivo, enojna nihajna roka

Zavorni sistem spredaj:

Jeklena nerjaveča plavajoča
koluta s premerom 320 mm,
čeljusti s štirimi bati

Zavorni sistem zadaj:

jekleni nerjaveči 282 mm kolut
in plavajoča čeljust z dvema
batoma

Pnevmatike spredaj:

120/70 ZR17

Pnevmatike zadaj:

180/55 ZR17

Mere (d x v x š):

2195 x 1125 x 870 mm

Višina sedeža:

800 mm

Medosje:

1495 mm

Kot vilic:

32°

Rezervoar:

23 l

Teža:

231 kg (suha teža)

Uvoznik:

Motor jet d.o.o.

Cena:

N.p.
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