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Ais toppunt van rechttoe, rechtaan Ameri
.
op Japanse wijze op de wielen gezet staat de nieuwe Honda
GL 1800 GoidWingte stralen naast de BMW K 1200 LTf de top
van het Europese contingent, ontwikkcfri met innovatief fjpgerspitzengefühl en... in de windtunnel. Kan de GoldWing weer
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TECHNISCHE
GEGEVENS
Honda GL 1800 GoldWing
vloeistoigekoejoe zescillnoer
boxer met twee bovenliggende
nokkenatoen en twee kleppen
per cilinder
MttOO
Cilinderinhoud
74 « 71 mm
ouding 9.8:1
PGM-FI benzine-injectie met
40 mm gasklephuizen
Ontsteking
digitaal
Primaire transmissie
vilfbak met hydraulisch bediende
meervoudige platenkoppeling
Secundaire transmissie cardan

Carbunrtie

Hgwielfla-taelte
Frame
Voonwlng
Aehtervering
Voorrernmer*

Wlelbnli
Balhoofdhoek
Zithoogte
Drooggewicht
Tanklnhoud
Verbruik
Laagst gemeten

aluminium multi-box-sedton
frame
hydraulische telescoopvork mal
anti-duik, veerweg 140 mm
Pro-link met luchtondersieunlng.
veerweg 105 mm
twee 296 mm zwevende remschijven met zeszulger remklauwen en integrale bediening
een 316 mm geventileerde remschl|f met tesiuiger remkleuwen
en integrale bediening
vijfspaaks slu. voor 3.50 x 18,
achter 5.00 i 16
Bridgestone; voor G707 Redial
I 30/70R18 63H achter G7D4
Radlal 1BO/BOR16 74 H

1.892 mm
29 graden
lOfl mm
740 mm
3»3kg
25 liter

Actjeradius
Kleuren

245 - 395 km
iwert blauw, rood

Man. vermogen

1! 8 pk/5.500 tpm

Mu. vermogen
(gemeten achterwiel!
M U L koppel
M u . koppel
(gemeten achterwiel)
Topsnelheid (teller I

103,9 pk/5.620 tpm
167 Nm/4.000 tpm
148.fi N m/4.200 tpm
210 km/J

f 64 995.
twee >aar zonder kilometer*
beperking

Verzekeringen (KNMV)
WA + minicasco
AllrisKmet ƒ 1.500,-

ƒ410,ƒ 2 275.

/».124.jrttg procent korting bij ouder dan 30 (aar en minder
d u 12.000 km par |aar.
Hond* Nederland BV
Nikkeistraat 17
2984 AM Ridderkerk
Tel:01BO--4»17 77

I K oor we Amsterdam verlaten, stellen we
WK
eerst een waterdicht plan op: we rijden op
H^F
de A2 naar Den Bosch om via Rotterdam
WW
richting Antwerpen te sturen. Vervolgens
zetten we voorbij Parijs koers naar Zuid-Frankrijk
met als uiteindelijk doel de Spaanse Pyreneeën.
Anderhalve dag heen, één dag foto's maken mei bergen op de achtergrond en in één dag weer terug. Een
dikke drieduizend kilometer in drie dagen.Tenslotte
zijn de beide testfietsen gemaakt om kilometers te
vreten en de berijders maximaal comfort te bieden.
Op deze donderdagavond is het ongekend warm en
niets lijkt een voorspoedige rit in de weg te staan. De
Honda GL 1800 GoldWing en de BMW K 1200 LT zijn
volgetankt en sjezen tevreden over het wegdek.
Maar boven Den Bosch hangen gitzwarte donderwolken en zover we kunnen kijken is dat het geval.
Links van ons is de lucht strakblauw. Al rijdende
houden we werkoverleg. We gebaren en kijken
omhoog. 'We moeten naar links!' Raymond kijkt
omhoog: 'We gaan gewoon naar Italië! De Dolomieten!' Bij Den Bosch verplaatsen we onze route een
kwartslag richting Arnhem.

plus
COMFORT

De ommezwaai is een fraai stualtje van moioroppor
tunisrae, ingegeven door een freelancer en een
hoofdredacteur die er nu al ongcw>
aan beleven om drie ilagen lang
ro nd te kunnen toeren. Waa r de weg o
voert, is om 't even. Als er m a a r g o t ^ ^ ^ H
- het liefst zo ver mogelijk. Zelden il
het motorrijden zo beleefd ah hij de aMfitf brj
Bosch.

Zweefvlucht
Dit soort momenten moeien de i mi MUI _
de GoldWing en de K 1200 LT voor ogen hebben
gehad toen zij de motoren ontwierpen: go wkh the
flow. Trek de koffers open, prop ze vol met wat je
onderweg nodig denkt te hebben, benzine erin en
rijden. Dan maakt de bestemming niet zoveel uit. De
GoldWing lijkt sinds Jaar en dag het patent te heb
ben op eindeloze horizonten. Vooral in de Verenij
Staten, de plek waar hij wordt gebouwd én de
naamste afzetmarkt, lopen liefhebbers van luxe en
soepel te rijden kilometers weg met deze krankzinnig grote en fraaie motorfiets.

ORM STERK EN SOEPEL BLOK + STUUREIGENSCHAP
RUIT - TE KORTE EERSTE VERSNELLING
-BENZINEVERBRUIK

TECHNISCHE
GEGEVENS
\ BMW H 1200 LT
I Motor
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vloeistofgekoelde viercillnder-ln- I
lijn met twee bovenliggende nok- I
kenassen en vier kleppen per
Cilinder
Cilinderinhoud
1171 cc
Boring x slag
70,5 x 75 mm
Compressieverhouding 10,8:1
Carburatie
Motronic MA 2.4 injectie
Ontsteking
elektronisch
Primaire transmissie
vijfbak met een enkele droge
koppelingsplaat
Secundaire transmissie cardan

I Frame
I Voorvering
Achtervering
I Voorremmen

[ Acnlerrem

Wielen
Banden

1 Maten en £ftwfchtvr
Wielbasis
Balhooldhoek
Naloop
Zithoogte
Drooggewicht
Tankinhoud
Verbruik
Laagst gemeten
Hoogst gemeten
Actieradius
Kleuren

Iplusl + ELEKTRISCH VERSTELBARE RUET + STUUREIGENSCHAPPEN
+ REMSYSTEEM
1 - VERSNELLINGSBAK - OPPAKKEN BIJ LAGE TOEREN
Sinds jaar en dag maakt de GoldWing op de wegen
de dienst uit wat betreft het betere toeren. Vanaf
1988 gaat hij door het leven met een zescilinderblak
en een cilinderinhoud van 1520 cc. Je kon letterlijk
en figuurlijk niet om zijn uiterlijk heen. Breed, lang,
chroom, koffers, veel koffers, enorm windscherm en
zetels voor de berijder en passagier die wat comfort
betreft beslist niet onderdoen voor een luie tv-stoel.
Rijden met de majestueuze GL 1500 was als een
zweefvlucht over asfalt. De kwaliteiten lagen meer op
rechtdoor rijden dan op bochten nemen.
BMW introduceerde de K 1200 LT in 1999 als de
Europese tegenvoeter van Honda's trots. Uiterlijk wat
ingetogener, stijlvol Europees en duidelijk ontworpen met behulp van de windtunnel voor het betere
Autobahnwerk. Met succes: met de liggende viercilinder-in-lijn zoefde de BMW de lange tijd onaantastbare GoldWing in prestaties met een gezonde
portie hoogmoed voorbij. Ook de stuureigenschappen lagen duidelijk op een hoger niveau. In een vergelijkingstest in MOTOR van anderhalfjaar geleden
kwam de BMW als completere motorfiets uit de bus.
Indrukwekkend waren z'n sterke blok, het ABS-remsysteem, het comfort (onder andere het elektrisch

verstelbare windscherm en de goede boordcomputer), de Telelever-voorvork en de complete uilrusting.
Maar nu kijkt de BMW een beetje afgunstig naar de
enorme tot 1832 cc getransformeerde GoldWing, als
hij op de Duitse snelwegen als vanouds het voortouw
lijkt te willen nemen. Tijdens z'n introductie op de
I n t LTmi H in München vorig jaar was de vernieuwde
GL de 'talk of the town'. Van een vernieuwde GoldWing is geen sprake, wel van een nieuwe GoldWing
die in zijn huidige staat weer jaren mee kan.
Ondanks de inhoudstoename naar 1832 cc weegt het
huidige blok 1,5 kilo minder. Ook het frame is onderhanden genomen. Het multi-box aluminium frame is
I1 kilo lichter dan dat van zijn voorganger en heel
wat stijver, zodat de Wing met z'n 400 kilo volgetankt
ook stabiel blijft sturen bij hogere snelheden. De
motor is voorzien van een PGM-F1 benzine-injectie,
hetgeen het benzineverbruik gunstig moet beïnvloeden. Laten we daar eens mee beginnen.
Al na een dikke tweehonderd kilometer geeft de GoldWing aan dat er getankt moet worden. De wijzer van

PmtorUe*
Max. vermogen
Max. vermogen
(gemeten achterwiel'
Max. koppel
Max. koppel
{gemeten achterwiel)
Topsnelheid (teller)
Prijs
Garantie

gegoten aluminium brugframe
Telever-voorvork mei monodemper. veerweg 102 mm
Paralever-achtervork met monoveer, vaarweg 130 mm
bekrachtigd BMW Integral ABS,
twee 320 mm EVO-remschijven
met vlerzuiger remklsuvren
bekrachtigd 285 mm zwevende
schijf met een vierzuiger remklauw
dubbele vijf&paaks alu; voor 3,50
x 17, achter 5.00x17
Bridgestone Exedra; voor 120/70
ZR 17, echter 1 60/70 ZR 17

I

1
I

1.633 mm
27 graden
109 mm
770 - 800 mm
37a kg
24 liter
1:19,8
1:14
336 - 475 km
zwart, mauve (licht paars).
Toscane groen

98 pk/6.750 tpm
B7,7 pk/6.625 tpm
t15Nm/4.750tpm
106,2 Nm/4.850 tpm
230 km/u
ƒ 48.500.twee jaar zonder kilometerfaeper- 1
klng

Verzekeringen (KNMVI
WA
ƒ410,WA + minicasco
ƒ2.107.AU risk met f 1.5O0.
steen risico
f 7.294,Vijftig procent korting bij ouder dan 30 jaar en minder
dan 12.000 km per jaaii
Importeur

I

BMW Nederland B.V.
Elnsteinlaan 5
2289 CC Rijswijk
Tel: 070- 413 32 22

de benzinemeter nadert het rode vakje. De BMW
geeft op de boordcomputer aan nog honderdzestig
kilometer te kunnen rijden. De GoldWing manifesteert zich als een dorstige drinkebroer, 1 op 11 kost
geen moeite. De benzinemeter blijkt wel wat pessimistisch, want er kan maar IS liter bij in de 25 liter
tank. Op de Duitse snelwegen rijden we gemiddeld
160 ;i 170 km/u, een enkele keer zelfs oplopend tot
190 km/u. Het normale gebruiksgebied ligt waarschijnlijk tussen de 120 en 150 km/u. Maar waar de
BMW bij hoge snelheden van de benzine slurpt met
een verbruik van 1 op 15, ontstaat in de tank van de
GoldWing een draaikolk. Maar tel even mee: de
MOTOR 16 1 8

