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nieuwe 500 cc V -8 racer van Guzzi

Ji!bi.ddijkzijn dan d~ dagen - on-
lII!VeertegeUjkertijd in divel'SE! landen
••.• de ,eheimen los gekomen van de
@Ii cc VS race-machine, waarmee Guzzi
~ geruime tijd achter de S<lhermen
••• het experimenteren is geweest.. Dat
dO iiiaclUne Inderdaad levende werke-
~ was, en geen droom van Guzzi
Cha~vtmsten, was reedS verleden jaar
teJ:deken, toen Guzzi de achtcvlinder
VI)Or het eerst beproefde tijdens de
~ Vool de Bel.giache Grand Prill:
op het clreuit van Franeorc:hamps bij
Sj&. ze werd toen gereden door Kava-
li8jb, maar verdween al gauw met
8UUe trom van het toneel der open-
baarheid met de een of andere motor-
pech. en men boorde er helemaal niets
meer van. Thans echter, bij het begin
van het race-seizoen 1956, bleek ~t
Guzzi aan de race machine met 8 cylin-
der motor in V vorm heeft vastgehouden
ea baar Inderdaad als "vechtwagen" gaat
aebtulken. In verder ontwikkelde vorm.

Tijdens de raees om de Coppa d'Oro
Shell - de gouden Shell beker - op
het eircuit van !mola in lta.lli!. in het
begin van April, debuteerde de Austra-
Usehe erack Kem Kavanagh met de
8-pltter en hoewel bJj na 7 ronden uit-
Viel, vermoedeUlk met waterkoeling
mOèilljkheden, had bJj In die tijd toch
kans gezien de snelste rondetijd van de
dag te maken met een gemiddelde van
ruw 135 km per uur, hetgeen voor dit
circuit zeer snel is. Het bekende Engelse
motorrljdersblad "Motor-Cyclln"', bracht
deter dagen een interview met ingenieur
Giulio Careano, de vermaarde construc·
teur van de Guzzi-racemachines, waar-
uit we hier graag enkele dingen over-
nemen, die de liefhebbers van motor-
rijwiel-nce-technfek zeker zullen inte·
resseren. Signor Caréano begon met te
vertellen dat hun 500 cc ééneylinder
raoomachine, een motor had die 45 pk
als vermogen kon ClIltwikkelen. Met een
stroomlijn omhulling kon deze Guui
éënpltter de niet gestroomll,jnde 4 cylln~
der racers van Gilera en MY wel hebben.
Maar toen die twee tabrleken ook baar
toevlucht namen tot stroom vorm-cmhul-
ling, toen was het duidelijk - aldus
Ülgemeur Carcano - dat de ééncylinder
als racer In de halve liter klasse was
uitgerangeerd en dat er dus naar een
ander vecbtwapen moest worden omge~
zien.

Carcano dacht eem aan een twee-
cylinder, maar voelde tenslotte toch meer
voor een vierpltter, terwijl ook de ge-
dachten gingen naar een 6 cylinder in
lijn of een "VS" krachtbron.

Wat de 4 cylinder creatie betrof waren
de ervaringen met de 4 cylinder In lijn,
waarmee een paar jaar was gei!xperl-
menteercI. van dien aard geweest dat
men dIt type tenslotte geheel had los-
gelaten. In verband met die ervaringen
moest men niets meer hebben van een
knlkas die in de lengterichting van de
maehine liep, vooral met het oog op de
neiging van de machIne om naar omlaag
gedrukt te worden bij opendraaien van
het gas en om weer omhoog te komen
bij afsluiten, terwijl ook de langere wiel~
baSis weer aparte problemen met zich
bracht.

Wat de 4 cylinder schepping betreft
restte dus slechts de dwarse vierpitter ,
maar In deze richting waren Gilera en
MY beide reeds voorgegaan en beschik-
ten over veel meer t!rvarl.ng, terwijl men
er te Mandello niets voor voelde te wor-
den aangezien als ,,na-aper" van deze
beide concurrenten. Dus zou de keus
moeten gaan tussen een zescylinder of
een achtcylinder. Waarbij al spoedIg
beslissend werd de kwestie van meer
compacte bouwen - met het oog OP de
luchtweerstand - vooral ook die van
zo gering mogelJjke frontbreedte, zonder
dat die frontbreedte :tO klein zou worden,
dat de bestuurbaarheid der maehine op
ongunstlge manier eou worden beïnvloed.

Dit alles klemde te meer - zoals In-
genleur Carcano mededeelde - omdat
af en toe bij de FIM geluiden zijn OP-
geklonken, om de stroomlijn-omhulling
in de ban te doen. Zou deze zienswijze
zegeVieren dan moest dus eventueel be-
schikt worden over een krachtbron dIe,
zonder irtroornlJ,Jn-omhulling, de tegen-
standers partij :tOU kunnen geven, een
motor dus. die, met een minimum aan
luchtweerstand tengevolge van een klein
frontaal oppervlak, een maximum aan
paardeltrachten zou kwmen afgeven.

Gemaakte berekenIngen wezen uit dat
een VS motor smaller kon worden ge-
bouwd dan een zes cylinder In lijn
van dezelfde capaciteit en dat zo'n 8
pitter in V vorm bovendien dezelfde
gunstige gewichtsverdeling mogelijk zou .
maken als van een 500 cc ~neylinder.
Bovendien waren er ook nog wel andere
voorcJ.elenals de mogelijkheid van hogere
toerentallen ten gevolge van geringere
traaaheidskraehten van de kleinere, Heh.
tere onderdelen en een gunstige verhou-
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klepoppervlak en zuiger-
Toen eenmaal besloten was

VaD een. achtcyliJ::wier, viel
autoD18U.sch de keus op een VB

met de belde cylindergroepen
onder een hoek van 900.

kreeg daardoor het zo gewenste
frontale vlak in comblnaUe met

goede uitbalancering en een korte ate-
VJge krukas. De uiteindelijke besl1saIng
dit bet een V 8 motor zou worden vIel
iii oetober 19M, waarna met de con-
~ve arbeid werd begonnen, met
~fng van doctor Enrico Parodi,
4le alS ••de groW baas'" (en enige aan-
deelhouder!! alle Bnancline rlslco's OP
deb nam. Immers in dit stadium kon
aas niemand weten of het gehele proces
ultiilndelijk geaeblkt. zou zijn voor de
»raetijk van het rscen" voora] wat be-
1reft voldoende .,soepetheid" van de be-
IIChIkbate motortoereDtalléD. In verband
daarmee omvatte de oorspronkelijke opzet
am ook een zes-versnelllngabak die ook
werd aangetroffen op de eerste prototypen.
Maar tijdens praefnemiDgen werd ge-
ö:iIIBtateerd dat - verre van be:t ge-
'ri'eeide gebrek aan souplesse - deze
\'8 motor een betere combinatie van
versehlllende toerentallen bezat, gesebIkt
voor de praktijk van het racen dan de
temIddelde één- of viereylinder race-
motor van de 7000 tot 12000 omwente-
UI:IJen per minuut.

Als geVOlg van deze ervarInr; werd
overaegaan tot het ontwérpeD. van nieu-
:we nokken om. de verhoudingen nog
ganstlger te maken en nog meer ver-
mopn uit deze 600 ee motor te kunnen
halen, dan de 82 pkm, die men al ter
beechikldng had. En er is nu ook een
• versnellfngibak In beproeving,pbe.-
l8CI'd. op de gedach.te ••eenvoud is het
kenmerk van het ware". BasIs van de
I'notOrcOnStrUctle is één enkel motor-
C!8rter - vel"llllellingsbak gletatuk van
een lic!btmetaalalll.age. aan welks achter-
eind een lang scharnlerstuk lIgt met
bronzen bus als legering voor de schar-
DIerende achtervork.

Wat de krukas betreft beeft men bij
e1It type motor de keus uit twee op-
loasinsen. Door het monteren van
twee drljfstangen op iedere krukpen.
kan men een eenvoudige 1800 krukas
gebruiken, zoals in een nonn:ale vier-
erlinder motor gemeenlijk wordt tóege-
Put. Maar een betere uitbalancering
kan worden verkregen met een krukas
met de krukpennen onder een hoek van
110·. Deze krukas met baar acht atalen
drijfstangen op gladde drijfstanglagers
an plaats van eerdel" gebruikte rollen-
lagen) wordt ingebracht door de open
zijde van bet carter en is gemonteerd
op vijt hootdla;ers. één rollenlager
aan de aendrlj bIJ de. drie middenlaJer$,

die van het &edeelte ro1lager-typEt :rUn
en waarvan de bovenste helft der buI-
tenschalen één geheel vormt met het
earter eJ1 tenslotte een vijfde rollen-
Jager aan de dlstributiezl,jde, een lager
dat weer ongedeeld is.

Iedere groep van • cylinders wordt
omhuld door een licht metlllen water-
mantel, met in de cylinders natte, giet-
ijzeren voeringen. Iedere cylInder heeft
een boring en slag van (4 mm bij 41 mm
De totale CJ'llnderinhoud bedraagt 499,2ee,
De klepgeleiders tijn van brons, de uItlaat-
klep heeft een diameter van 21 mm, de
inlaatklep van 23 mm. De nokkenassen -
vIer in getal - worden aangedreven
door een stel van zeil tandwielen. die ter
rechter :djde van het motorgeheel een
plaats hebben gekregen. Zij zorgen ook
voor de aandrijving van een waterpomp
voor het koelilyStéem en van een dubbel-
werkende oliepomp, dIe onder druk olie
toevoert naar de drie centrale kruklUl-
lagers en na&l" de vier nokkenassen.

Van de centrale hootdlagen wordt het
smeermiddel - lHllS centrifugale weg
- ook toeBevoerd na&l" de k:rukpennen.

De vol&orde van ontsteking van deze
va motor is 1-8-3-6-4-5-2-7, wlW'bij dan
de nwnmerlng van de cylinders is ge.-
nomen van rechta naar Unks, beginnend
aan de voorkant, van de motor. In Wgen-
stelling met de 4 cyllnder in lijn motor.
die men bij Guzzi heeft laten vallen en
waarbij een soort verstUÎving van de
brandstof werd toegepast, heeft de
nieuwe 8 cylinder van deze fabriek, acht
gewone carburateun van het fabrikaat
Dell' Ono, die onl en om staan. Ze
hebben elk een doorlaat van 20 mm. en
ontvana:en hun brandstof vIa een vlotter-
kamer aan elke :djde van de motor, Elk
viertal carburateurs wordt door een ge-
meenachappeJl,1ke dwarsstang gecomman-
deerd en de bedien1ngaol'ganen van deze
dwarSBtangen ldjn weer onderUng ver-
bonden, zodat er uiteindell.lk maar één
Imbet is naar de twbttgrlp. Elke cylinder
beert dus zijn eigen ,,gasf;abrlek", maar

•••••••.• KOU" ••• WOD" I'RIE8L •••NO:
It. IIOEISTU" .RnI)STR ••••••T eo
LIl:EUW•••ROEH T.I.. I( 11OO-1a111

DEPOT TE OiEV,,"TER,
NEHeTHVB-lI7,TEl.1C8~

AUTO- EN MOTORTECHNIEK21'1

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



CIlta 'lIpe, IC~P'US BENZINE

plus:

I.C.C.
(leNitiON CONTROL COMPOUND)

Sneller - Veiliger - Zuiniger

al wordt aldus een zoveel mogelijk ge-
lijkmatige verdeling van de aangezogen
lading over alle acht de cylinders be-
we.rkstelligd, wat de brandstof betreft.
Ten aanzien van de aanvoer van koe-
lende lucht zouden bij een normale lucht-
koeling de achterste viel' cylinders er
zeker minder goed afkomen, zodat men
hl dit geval dan ook zijn toevlucht
moest nemen tot vloeistofkoeling.

De electrlsche ontsteking is betrekke-
lijk eenvoudig en bestaat uit een paar
%ell volt batterijen, die laagspannings-
spoelen voeden - een voor Iedere cylin-
der - gemonteerd In twee groepen van
vier. Op iedere Dokkendoos zitten 4
contact-brekers, die ieder door een
enkele nok worden in aette gebracht.
Elke cylinder heeft een enkele 10 mm
bougie.

De transmlssie in eerste Instantie -
de primaire overbrenging dus - geschiedt
door middel van tandwielen, met een
Jfeductie van 2,75 : 1. De koppeling -
uItwendig gemonteerd - is van normale
eonstructîe met 4 stalen en 4 frictie-
platen. De aandrijving in tweede in-
stantie geschiedt door een % inch ketting.
Deze interessante machine UIl aan de
start verschijnen in een stroomlijn om-
bulllng van licht metaal, aangebracht om
een gelast stalen duplex frame, uitgerust
met ,,swinging link", voor en achtervork,
beide met Girling hydraulische schok-
dempers. De brandstoftank, ook al van
Ucht metaal, heeft een inhoud van onge-

veer 711. gallon en de inhoud van het
waterkoelingsysteem, waarvan de radia-
teur is geplaatst voor in het frame, aan
de onderzijde, bedraagt ongeveer 1 gal.km
(4,6 Liter).

Geheel klaar Voor de racebaan weegt
de nIeuwe 500 cc 8 cylinder Guzzi -
met lege tank - ruim 150 kg. Draaiende
met een compressieverhouding van 10,5 :
1 en met een topversnellingsverhouding
van 6,1: 1 kan deze "bolide" een top-
snelheid ontwikkelen van, naar wordt
opgegeven, meer dan 160 mijl of te wel
meer dan 255 km per uur.

Het Is alles heel interessant, technisch
vooral, maar als de kinderziekten defini-
tief kunnen worden bedwongen en deze
Guzziracer regelmatig op de circuits van
Europa kan gaan uitkomen, dan vragen
we ons persoonlijk toch wel met zorg at
of zelfs super-men als Duke, Fergus,
Anderson en de sporadische andere
grootmeesters van dit caliber, waarover
de racewereld thans beschikt, in staat
grootmeesters van dit kaliber, waarover
deze halve liter machine beschikken kan
- als ze op een gegeven moment "kwaad
willen" - in de hand te houden.

We houden ons hart vast bij de ge-
dachte dat deze nieuwe 500 cc V 8 racer
van Guzzi, behalve een technische
triomf van de fabriek van MandeIlo
del Lario ook wel eens een "zakelijke"
triomf kunnen worden voor de man,
die altijd op het vinketouw zit - "Motor
Hein". K. R.
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