Prvi
test:
Moto Guzzi Griso 850 in 1100

Okretni
avantgardni
torpedo
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V oči zagotovo pade
razkrečeni agregat V.
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Griso 850/1100 je njihov cestni razbijač, natančno voden projektil za zaprte
in odprte ceste, ki jamči prvinski in surov motociklizem. Gre za odličen paket
tehnike s postrani vgrajenim dvovaljnikom V90 ter vrhunskimi komponentami. Smo omenili, da gre za pravcato
oblikovalsko umetnino, eno redkih, ki
je ni možno zaničljivo vreči med konfekcijo? Rečemo lahko le: »Moto Guzzi is back!« Nepričakovan, a odrešilni
model je Griso – naked, power cruiser
ali tehno-custom, kot sami trdijo.

Kaj je Griso?
Griso je ime dobil po možatem liku barona v romanu Alessandra Manzonija
Zaročenca, ki nekoliko spominja na nekakšnega hudomušnega Robina Hooda
ali našega Martina Krpana. Prav takšen
je tudi motocikel – močan in suveren.
Že na prvi pogled gre za resno in temeljito izdelano motorno kolo, videti
je robat in zmogljiv, najbolj pa v oči
zagotovo pade razkrečeni agregat V,
pokrit z lepo in agresivno linijo posode
za gorivo in sedeža ter zadaj vizualno

obogaten na eni strani z novo zasnovano enojno aluminijasto nihajko z vgrajenim odzivnim kardanom, na drugi pa
z razširjenim izpušnim loncem, ki da
jasno in glasno vedeti, kaj se z vozilom dogaja. In dogaja se marsikaj! No,
glavna zvezda tokratne predstavitve v
samem osrčju Guzzilanda, v tovarni
v Mandellu del Lariu, je bil zagotovo
Griso 850, ki je nastal ob 85. obletnici
tovarne. V tropu smo prevozili vijugaste hribovske in tunelske ceste okoli
jezera Como in se na koncu dneva v
glavnem strinjali, da so Guzzisti v tovarni opravili odlično delo. Poganja ga
877-kubični dvovaljnik, ki so ga vgradili v lani predstavljen motocikel Griso
1100, mu odvzeli oljni hladilnik, okvir
iz 5 centimetrov debelih cevi prebarvali lepo črno in le nekoliko skrajšali hod
batov. Nastal je motocikel, ki nese naprej plamenico legendarnih Le Mansov
in T3 iz 70-ih let, ki so imeli podobno
kubaturo, obenem je cenejši od zmogljivejšega in muskuloznejšega brata,
za spoznanje manj agresiven in zato
primernejši za tiste motoriste, ki želijo
resen in nekoliko bolj surov motor, a
vendar ne upajo sesti na najbolj brutalne dvovaljne zverine. Pa še zavarovanje je lahko marsikje nekoliko cenejše,
seveda tudi nakup.
Pozicija in delovno okolje
Griso vozniku ponudi nekaj streetfighterskih voznih dejavnikov, med njimi
pa najprej zaznamo položaj voznika
na motociklu. Zelo široko in ravno krmilo ponuja naravno, nekoliko naprej
nagnjeno držo, obenem pa zagotavlja
odličen nadzor nad 227-kilogramsko
muskulaturo tudi v najtesnejših zavojih. 800 milimetrov nizek sedež, ki je
vzdolž dokaj raven in ob robovih dovolj zaobljen, da takoj vedeti, da je dinamična vožnja s presedanjem lahko
pravi užitek. Stopalke so nameščene
visoko, da zagotavljajo varčevanje drsnikov na škornjih, a dovolj udobno,
da obenem še prizanesejo kolenskim
sklepom, seveda na vožnjah krajšega
in srednjega dosega. No, sprva se je
bilo na tesno zloženo vozniško pozicijo vendarle treba privaditi – vsaj nam,
ki smo med zajetnejšimi. Sčasoma je
vožnja postala nenaporna, a ker sem se
z levim kolenom dotikal valja, je tudi
toplota pri kolenu postala nekoliko moteča. Desni valj je zaradi konstrukcije
motorja zamaknjen nekoliko naprej,
zato tam teh težav ni bilo. Instrumentna
konzola je elektronska in prav prijetno
krvoločno rdeče osvetljena, na njej pa
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je poleg standardnih merilnikov moč
najti tudi opozorilnik za prestavljanje
in nekaj dirkaško/potovalnih funkcij v
računalniku. Aktivni zaslon LCD prikazuje porabo goriva, povprečno in
najvišjo hitrosti, kilometre in diagnostiko, omogoča pa tudi nastavitev vrtljajev opozorilnika za prestavljanje in
druge funkcije.
Pogonski sklop
Po nekaj kilometrih smo na tesno pozicijo sedenja pozabili. Takrat namreč
um in telo začnejo prevzemati občutki
surovega motorizma, odzivnost agregata z dvoventilsko tehniko (čeprav je
bil sprva obljubljen štiriventilski), kratka prestavna razmerja, odlične zavore
in neproblematičen, a vendarle – v primerjavi z verigami – ne najbolj uglajen kardanski sekundarni prenos. Tudi
Guzzi, če na mestu v prostem teku dodamo plin, močno sune v desno, prav
tako med vožnjo – a to je del vozniškega užitka na Guzziju. Le ne drznite si
po nemarnem prestavljati brez sklopke
– nepričakovano vas lahko skuša stresti
s hrbta kot neukročeni žrebec. Motor
je derivat tistega 1064-kubičnega dvovaljnika V90, ki poganja Grisa in Brevo 1100, le da imajo bati krajši hod in
zato zagotavlja manj navora in manjšo
moč. Motocikel je sicer nekoliko bolj
agresiven od Breve 850, saj so mu snovalci namenili skrajšan primarni prenos, da so pridobili nekoliko navora in
moči. Alternator je spravljen med valja,
zato je motor 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. Izpuh je usklajen z normo Euro
3. Za vbrizg skrbi Magneti Marelli,
šeststopenjski menjalnik pa s prostim
tekom oskrbuje suha sklopka, katere se
je treba privaditi – a potem je vožnja še
večji užitek, če si seveda želimo takšne
surovosti. Največji navor je 70 Nm pri
6800 vrtljajih na minuto, graf moči doseže vrhunec pri 75 konjskih silah.
Podvozje
Za odličen stik s podlago so skrbele
pnevmatike Metzeler Rennsport, ki se
v zgodnjih pomladnih dneh, ko se zima

Zelo široko krmilo ponuja naravo, nekoliko naprej nagnjeno držo.

od podalpske Italije še ni dobro poslovila, niso ravno hitro ogrele. No, ko so
bile na delovni temperaturi, smo lahko
dodobra preverili, kako je motocikel
kos vožnji »kar tako, malo naokoli, za
dušo in srce«. Z nakloni do 40 stopinj,
kar je za takšnega nagca kar dober nagib. Vijugali smo po tunelih, speljanih
v gorah, po okoliških hribih pa so se
vrstili vse bolj tesni zavoji. Pnevmatike so težko zverino držale odlično.
Vožnja skozi vrsto tesnih zavojev je
kljub teži lahkotna, zaviranje s štiribatnimi čeljustmi Brembo, pritrjenimi na
vilice USD s premerom 43 mm, pa suvereno. Pri tem igra veliko vlogo tudi
okvir – čvrst in stabilen je, obenem pa
je težišče z agregatom postavljeno dovolj nizko, da je motocikel okreten tudi

v vsakdanjem prometu kljub sorazmerno veliki medosni razdalji. Nekdo
je celo primerjal okvir z legendarnim
rdečim okvirjem V7 Sport. Motocikel
je v vseh situacijah deloval stabilno in
čvrsto, tudi ko smo ga z vsemi 76 konjskimi močmi priganjali proti končni
hitrosti od 150 km/h naprej, vztrajno
proti oznaki 200. A tam, roko na srce,
pri takih golih surovinah, vožnja postane naporna zaradi fizičnih danosti in
neaerodinamične oblike še tako suhega
motorista. Griso pri vseh hitrostih daje
občutek zanesljivosti in stabilnosti,
pravi užitek pa je poslušati agregat, ki
se zavrti v višje območje vrtljajev. K
temu zagotovo dodobra pripomore tudi
inovativno oblikovan izpušni sistem,
da ima voznik občutek, kot bi križaril s
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Glavna zvezda
“Guzzilanda”.
torpedom. Pozitivno in še vedno v mejah zakonitega seveda!
Dodatki
Ker gre za nekakšen comeback tovarne Moto Guzzi, ki daje vedeti, da je
usklajena z zahtevami 21. stoletja, se
zdi že kar samoumevno, da skupaj z
novim modelom ponudijo tudi nekakšen nov lifestyle. Najpogosteje so to
dodatki za motocikel in motorista oziroma motoristko. Na voljo so potovalne torbe (25-litrske), kromiran nosilec
za le-te, lepo oblikovane ključavnice
za zaklepanje zavornih kolutov, celo
majhno polprosojno vetrobransko
steklo, nastavljiva zavorna ročica ter
ročica sklopke in drugi kromirani dodatki. Tovarna je sočasno ponudila
tudi lepe odprte streetfigterske čelade, iz katerih je vedno viden nasmeh
motorista, pa novo kolekcijo usnjenih
varnostnih oblačil ter tudi oblačila za
izvenmotoristične dejavnosti – denimo lepe pletene jopice, seveda vse z
vidnimi oznakami Moto Guzzi.

Kar tako malo naokoli, za dušo in srce.
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Drugo mnenje:

Tehnični podatki:

Ob obisku tovarne Moto Guzzi v mestecu Mandello del Lario smo med drugim preizkusili tudi oblikovno najbolj svež model Griso. Dejansko gre za dva motocikla s prostornino motorja 850 oz. 1100 kubičnih centimetrov, ki ju je na pogled skoraj nemogoče
ločiti. V celotni floti testnih motociklov je bil le eden 1100-kubičen, zaradi česar smo ga
še težje ločili od manjšega, 850-kubičnega. Kako na pogled ločiti manjšega od večjega?
Enostavno. Večji, 1100-kubični Griso ima na desni strani motorja nameščen dodaten
oljni hladilnik in vedno sivo obarvan jeklen nosilni okvir.
Oba motocikla krasijo trikraka aluminijasta platišča, prednja vzmetna vilica USD,
široka zadnja pnevmatika, odlične zavore italijanskega proizvajalca Brembo, enojna zadnja nihajna noga s kardanskim prenosnim sistemom C.A.R.C., široko, skoraj ravno
krmilo in obilica kroma na vzvratnih ogledalih, ohišjih prednjega žarometa, smernikov
in števcev. Linija motocikla je razpotegnjena in nizka, kar mu daje izgled pravega cestnega bojevnika. Prav gotovo pa je izpušni sistem detajl, ki najbolj izstopa. Izpušne pline iz
dvovaljnega pogonskega agregata odvajata dve kromirani cevi, ki se združita v eno, na
koncu pa je dušilec velikega premera, iz katerega prihaja zvok, ob katerem se človeku
naježi koža. Položaj na motociklu kljub nizki in dolgi liniji ni utrujajoč, a vselej športen,
kot se za pravega streetfighterja spodobi. Sedež je udoben, med nogami pa se bohoti pogonski agregat z značilno 90° postavitvijo valjev. Toplota, ki jo oddaja agregat, je moteča
le v mestni gneči in pri nizkih hitrostih, pri vožnji pa o njej ni ne duha ne sluha. Sedež
sopotnika je bolj zasilne narave, zato boste morali za njegovo udobje poseči po katerem
drugem od hišnih modelov.
Razliko v vožnji med obema Grisotoma boste začutili kaj hitro. Manjši, 850-kubični ima
poskočnejši motor, ki se raje vrti in tudi svojo največjo moč doseže pri 7.000 vrtljajih v
minuti. Večji, 1100-kubični ima moč razporejeno v širše območje vrtljajev, a zaradi tega
ne deluje zaspano, temveč bolj kultivirano, brez nenadnega skoka moči. Razlika v teži
med obema motocikloma je minimalna in govori v prid manjšega, ki je zaradi tega lažje
vodljiv in bolj igriv. Ne glede na katerem od Grisotov sedite, pri odprtju plina motocikel
rahlo zaniha v desno, kar nekatere moti, a to je značilnost Guzzijev že od nekdaj in je del
zgodovine, ki se ji niso pripravljeni odpovedati. Ocena: Odlično! (Gregor Bele)

Motor:

Griso je torej močan in zajeten, a ne
prezajeten. Je čvrst in okreten, kar bi
od 227-kilogramske zveri le stežka
pričakovali. Je igriv, surov in hitro
zleze pod kožo. Lahko bi prevzel plamenico, ki so jo doslej nosili Ducatijevi Monstri!

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

Prostornina:

877 ccm

Vrtina x hod:

92 x 66 mm

Kompresija:

9,8 : 1

Moč:

76 KS (56 kW) pri 7800 v/min

Navor:

70 Nm pri 6800 v/min

Uplinjanje:

Magneti Marelli IAW alfa-n
Multipoint, 2 šobi 40 mm
z injektorji Weber IW 031,
Lambda sonda

Vžig:

Elektronski twin-spark

Menjalnik:

6-stopenjski (23/36),
suha sklopka

Sekundarni prenos:

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

Okvir:

Jeklen cevasti

Predtek:

108 mm

Vzmetenje spredaj:

120 mm hoda;
43 mm popolnoma
nastavljive vilice USD

Vzmetenje zadaj:

110 mm hoda; popolnoma
nastavljivo, enojna nihajna roka,
monoshock z ločenim plinskim
rezervoarjem

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):

2260 x 1070 x 800 mm

Višina sedeža:

800 mm

Medosje:

1554 mm

Rezervoar:

17,2 l

Suha masa:

227 kg

Uvoznik:

Motor jet

Cena:

2.650.000 SIT / 11.090 €
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