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TECHNICAL SPECIFlCATIONS

ENGINE
BORE and STROKE
DISPLACEMENT
OOTPUi
COMPRESSION RATIO

VALv( GEAR
LU8RI~TI~
PRIr-lARY CRIVE
ClUTOi
FINAL DRIVE
CARBU~TI~

ELECTRlCAL tQUIPHENT

IGNITION

STARTING
GEAR80X
BRA!~E~

WHEElS
TYRES

SI:SPENSICJNS

INSTRUMENT~TION

: t'~in cylinder, 4-stroke, V 90° ~
: 74 x 57
: 490,29 cc.
: 48 HP at 7600 r.p.m.
: 10.4 to t
: over-head-volve
: ~f.or~ed lubrication ,J
: by gears '-"
: single pIate, dry typ. .
: cacdan joint and bevel gear set
: t~o carburettors PHBH 28 with air filtering

and engine 90S re-cycling
: 12 V, alternotor 14V-20A on cronkshoft,

12V-20Ah battery'
: by battery
: electric storter
: 5-speed, foot controlled
: 2 front drilled discs ~ 260 mm. operatin~

inde~endently;1 reOl disc ~ 235 mm.
wilh integral broking system

: light ollor casting
: front 3.25 S 18 or 90/90 S 18

rear 3.50 S 18 o: 100/90 S 18
: front, Hoto Gu~zi telescopic air f~~k

reor, light ollor swinging fork wi t:,
oil/air dampers

: Km. or M.p:h. and rev. counter3 on pon~!
completc with worning lignts

: 16 1ts. (3,5 915.) ~
: crf,d1e type, tubular strvcture
: 4.2 lts. x too km.
: 175 km/h. opprox. (109 m.p.h.)
: 160 kgs. (353 Ibs.)

FUEL T,\NK CAPACITY
FRAMi:.
fUEL CONSUMPTlo.'I
SPEED
DRY WEIGHT
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Peter Rasmussen ~eddelar att han åker till Italien i saamar, och de Bom
önskar kan få sända med beställning på reservdelar. Pet.r vet ocksl var
man kan få tag på daglysa.nde b~~ sprayfärg till Le Ma.ns-kåpan.

Som ett tips meddelar Peter att han har delat och försett sin Stuccik1P&

med gångjärn så att. sidorna ka.n tIippas framåt vid motorservice.

Peters telefonnummer: 013/1;916~.

~ rer de Qedlemmar 8oa önskar trä.tf'a va:L"andra under soaaren meddelas bär--
med att en egen .Guzzihö~. äTen 1 1r delas aT i saaband med Knall.trätten

1 :Borås (Vla.red) helgen 1-2 aU8U8ti.

Ve. vet var :of 281 tagit vägen? lraI1 har betalt året. avgif't. .en har tyd-

ligen ~t*t och glö.t att ae4dela adre.aändrin«. '1p, Q8 D7 adress e.ot-

tAgeS pA tel. 0414/21006.

\..,;

Trots försök och .rörtrågnin~ !NoIJ olika medle-.ar åth frågan om n7 (~)

kontaktman (män) olöst. Det är trlkigt, emedan jag t7Tirr låter k~ubb.n

gå pi sparlåga p.g.a. tidigare oatalade orsaker.

Nya me~emmar har jag med något undantag helt bromsat, aed svaret:

ftKontaktman för ~ubben finns ej t.n, .en nytillsättning är på gång, titta

l MC-folket samt övriga mc-tidningar, där nr kontaktman komme~ att annon$eras~

På ~d av ovanstående har medlemsantalet sjunkit till ca. 180 medlemmar.

DeBsutOM har aedlemmaxnaB bidrag till Guzzibladet i det närmaste helt ute-

blivit, därav de $enaste magra numrea. (Beror ju även på förminskning av

.idorna, vilket sparar mig en Massa häftningsjObb.)

Medlemmar sos känner sig manade till att ta över ombedes att ringa mig,

eller ännu hellre. kom p1 besök.
~ Tommr Granfelt, tel. 9474/21006.

Som kontrast till ovanst!ende kan nämnas att man i Danmark är i färd med

att starta en egen Moto Guzzi Club. Michael Arnkov har varit i kontakt

~ med alg, och jag har lovat att bistå i den mån jag kan. VArt klubb:1ärke

kan kanske dyka upp i en dansk version t.ex.

Låt OSQ önska Michael m.tl. i Danmark lycka till ~ed arbetet.

GOD FORTSÄ.'l'TNI:.'G pI SOI-n1AREN OCR DESS FRÖJDER ÖM:V":
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SÄLJES:

Lilla kåpan till 850 Le I'~s.

Peter Rasmussen, te.. 013139163.

Diverse motordelar m.m. huvudsakligen till 850-modeller.

Clas Linden, tal. 019/101476.

Sidvagn, ensits Wataonlan,-pris ca. 5000:-.
Per-Erik t.ndber~, tel. 0392/12389.

Cjutna o~ginalhjul till 1000 SP m.tl, tvä st. kompletta avgassystem passande
;..f:~ L. .

SP, Tf} m.tl, luftrenare kOGpl. .ed oljeavskilj&re pass~de 3F, T/3 m.~,-/

totpinnar till SPi Skärmar, fälgar, verktygslåda, l~kta, svängnjulsav-

dragare a.m. till Stornello.

Tommy Cranfelt. tel. 0474/21006.

KÖPES:

Stomme till dyna från 750-5, eller baksk&m och baklaapa. till Le Mans
Gärna byte aot något annat.

Peter Rasaa.sen, tel. 013/39163.

Stornello Scrambler eller endast aotordelar till Stornello. bl.a. 160 cc
o7liDder och kolT, .Yinghjul a.a. önaka.. S1ötdäapare aed o/c 340--,
rö~& pl&8t~. &l.-t&l.-z 18- och 19-, &l~-t&nk rJad ca 10 l, ~ eller

oro..adel a.4 .era.

rOm&T Gr&arelt, tel. 0474/21006.

'--

Guzzi 850, -72 - 15. eyentuellt komplett med sidvagn. Priaklaes ca. 10000,-

:rör enbart cTkel.

Tommy Granfelt. .tel. 0474/21006.
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SÄLJES:

Lilla kåpan till 850 Le }~s.

Peter Raaaussen. te~. 013/39163.

Diverse motordelar m.m. huvudsakligen till 850-modeller.

Clas Linden, t.l. 019/101476.

Sidvagn, ensits Wataonlan,-pris ca. 5000:-.
Per-Erik t.ndberB, tel. 0392/12389.

Gjutna o~ginalhjul till 1000 SP m.fl, tvi st. kompletta avgassystem passande
;..f:\: L .

SP, T/J m.fl, luftrenare kOGpl. .ed oljeavskilj&re pass~de SP, T/3 m.~

fotpinnar till SP, Skärmar, fälgar, verktygslåda, l~kta, svånghjuls$v-

d~ag&re a.m. till Stornello.

Toamy Granfelt, tel. 0474/21006.

~:
Stomme till dyna från 750-5. eller bakskarm och baklampa till Le ManI
Gärna byte mot något 8ml&t.

Peter Ras8U8sen, tel. 013139163.

Stornello Scrambler eller endast aotordelar till Stornello. bl.a. 160 cc
o7liDder och kolT, .Yinghjul a.a. önska.. Stötdäapare aed o/c )40 ..,
rö~a pla8t~. &l'-t~18Z 18w och 19w, &l~-t&nk rJad ca 10 l, r eller

oro.sadel a.4 ..ra.

fomaT Gr&Qrelt, tel. 0474/2~OO6.

~

Guzzi 850, -72 - 75. eyentuellt komplett med sidvagn. Priaklaes ca. 10000,-

.för enbart cTkel.

Tommy Granfelt. .tel. 0474/21006.


