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MOTOR 7

Het zijn barre tijden voor
de speculant. Het Financieele Dagblad verkondigt
alleen maar treurig beursnieuws. Dus: 'Verkopen, verkopen, verkopen!' Gelukkig heeft hij zijn chauffeur en
zijn nieuwe Gold Wing nog. Nèt op tijd gekocht. Gauw
naar de Beurs. Om te redden wat er te redden valt...
MOTOR 7
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J H aar het is niet alleen die (vrij exclusieve
MM MM en dus kleine) groep waar Honda zich
m Wmm °P richt me( de nieuwe imposante Gold
•
V •
Wing 1800. Na een dagje sturen en
schuren kan ik de conclusie trekken dat die doelgroep
voor de Gold Wing groter is dan je op het eerste
gezicht mocht denken. Tjonge, wat kun je een hoop
met 363 kilogram zolang je het aan het glijden houdt!
Met die 363 kilo is de GL 1800 nog 9 kilo lichter dan de
al 13 jaar oude GL 1500. Uiterlijk is de Gold Wing weer
helemaal bij de tijd en te oordelen naar de verklaringen van de Honda-mensen hoeven de komende tien
jaar (houden ze dat vol?) ook geen ingrijpende wijzigingen verwacht te worden.
Een andere motor, ander bodywork en een andere
prijs, ja. Slond de GL 1500 voor ƒ 47.995,- in de folders, de 1800 gaat maar liefst ƒ 64.995,- kosten. In
Nederland verwacht Honda desalniettemin er zo'n
160 tot 180 te verkopen.
De Gold Wing zoals 'ie er nu staat is voor een groot
deel het resultaat van intensief testwerk in de windtunnel. Dat heeft een lagere windweersland opgeleverd én een veel eigentijdser uiterlijk. Zet de 1500 en
de 1800 naast elkaar en je ziet het oude en nieuwe
millennium naast elkaar, zeg maar. Gold Wing-rijders
kunnen nu met 119 pk bij 5.500 tpm (19 pk meer dan
de 1500) de weg op, het maximumkoppel bedraagt nu
167 Nm bij 4.000 tpm (17 Nm meer dan bij de
GL 1500) en daarmee trek je een aardig gestrand
scheepje vlot. De GL heeft geen hydraulische klepstoters meer, maar de nieuwe kleppen hoeven pas na
51.000 km gecheckt te worden. Een nieuwe nokkenasketting met automatische spanner zorgt er voor dat

" '

het blok korter en verder naar voren geplaatst kon
worden. De 1800 heeft nu twee aan weerszijden
geplaatste radiateurs; het ene exemplaar vóór het blok
is dus vervangen. Een ingrijpendere wijziging is hel
toepassen van Honda's PGM Fl-systeem. Deze elektro-

nische benzine-injectie gekoppeld aan de ontsteking
moet het verbruik gunstig beïnvloeden. Een control
unit (CPU) zorgt voor de exacte 'mix' van lucht en
benzine en vervolgens doet nu een katalysator zijn
zuiverende werk. Het Rotary Air Control Valve (RACV)
houdt bij elke belasting en temperatuur het stationaire toerental constant. Honda verkondigt met trots dat
de nieuwe Gold Wing met gemak binnen de strenge
Europese emissie-eisen blijft.

Gewichtsbe spa ring
Op het blok werd 1,1 kilo bespaard, maar de grootste
winst werd behaald bij hel ontwerpen van het nieuwe
aluminium twin spar-achtige frame. Het hele rijwielgedeelte is maar liefst 11 kilo lichter dan het stalen
exemplaar van de 1500. Het blok is dragend deel van
het frame. Dat frame moet 'sirak' zijn, maar Honda
heeft onder hel motto 'te stijf is ook niet goed' een
zogenoemd 'tuned flex' toegelaten. De rijder zit
50 mm verder naar varen op de 1800, omdat het blok
verder naar voren opgehangen is. De nieuweling heeft

En sturen dal zo'n Gold Wing doet! Ondanks
het gewicht van 363 kilo Is hl| heel goed een
hoek om te krijgen.
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trap op de voetrem zet de middelste zuiger van de
achtersteremklauw,de middelste van de rechter
remklauw en de twee buitenste zuigers van de linker
remklauw in werking.
Het begint te duizelen, tijd voor frisse Barcelonese
lucht...

Goddelijk
Kijk, zó past het perfect bij de allure van de Honda
Gold Wing 1800; goed hotel, majestueuze machine
wachtend onder aan de trap en de zon die uitbundig
en met respect schijnt. En wat een goddelijk geluid
komt er toch uit die 6-in-2-rvs uitlaten. Een Duc blijft
extreem bijzonder, een driecilinder Triumph is ongeëvenaard, maar de zescilinder Gold Wing hoort wat
mij betreft in de top-drie. Wat een klank, wat een verborgen agressiviteit, wat een goed verstopte kracht.
Kun je met zo'n geluid nog wel rustig rijden? Die
vraag wordt gaandeweg de dag met een volmondig
'eeeeeh..' beantwoord.

eenarmige achterwielophanging, wat het vervangen
van het (net als voor nieuwe lichtere aluminium) wiel
tot een minder tijdrovend karwei moet maken. De
computergestuurde hydraulische achtervering kan
door de rijder tijdens het rijden met een druk op een
knop veranderd worden. De schokdemper is nog altijd
middels het Pro Link-systeem opgehangen en heeft
een veerweg van 105 mm. Voor bedraagt de veerweg
van de 45 mm vork 140 mm. Een nieuw anti-duik systeem voorkomt bij hard remmen duiken (vandaar ook
die benaming, neem ik aan). Er is nog meer nieuw in
dat voorwiel, want de Gold Wing heeft nu ook het
Dual Combined Braking System dat aan de linker
vorkpoot is bevestigd. Het is voor het eerst dal antiduik en DCBS gecombineerd worden, meldt Honda.
De voor- en achterremmen zijn zoals te doen gebruikelijk bij Honda's DCBS aan elkaar gekoppeld, waarbij
de middelste van de drie zuigers op elke remklauw
gescheiden opereert van de andere twee in elke klauw.
Bij het inknijpen van de voorrem worden de twee buitenste zuigers van de rechter remklauw en de middelste zuiger van de linker remklauw geactiveerd. De linker remklauw is scharnierend gemonteerd en steunt
tegen een secundaire remcüinder. Die voorkomt dat
de remklauw bij remmen de neiging krijgt om mee te

draaien. Bij toenemende rembelasting drukt de schar
nierend bevestigde linker remklauw de secundaire
remcüinder in en die pakt er vervolgens de buitenste
zuigers van de achterste remklauw bij. En passant
wordt dan ook de anti-duik aan het werk gezet. Een

De Gold Wing gromt stilletjes, de radio stuurt Aerosmith's Jaded de Spaanse lucht in. Okay, let's rock!
Hohoho, dit is een Gold Wing, niet het brute broertje
F6 die zo makkelijk ondeugend gedrag stimuleert.
Nee, de Gold Wing blijft een keurige motor, voor keurige mensen. Ja vast,..
Er zijn mensen die gruwen van motoren als de Gold
Wing. Maar vrienden, ooit met zo'n machine gereden?
Vast niet, omdat iedereen die wel eens op een GL 1500
heeft gereden moet erkennen dat het heel bijzonder
is. Nou, die 1800 gaat nog even twee stappen verder.
En het blijft motorrijden. Rijden op deze Gold Wing
beantwoordt net zo aan de essentie van motorrijden
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