
Vorig jaar gonsde de motorwereld al 
van de geruchten dat de legendarische 
Italiaanse motorfabrikant Moto Guzzi 
met een compleet nieuwe all road motor 
zou komen. Vlak na de zomer werd de 
Norge GT gepresenteerd en nu is ook de 
nog luxere  Norge GTL leverbaar. Een  
prachtige motor om te zien: stoer, robuust 
maar ook strak van vorm en met oog voor 
vele details. En op technisch gebied een 
motor waar niet alleen de Guzzi-fan bij 
staat te watertanden. 

Want voor iedere motorliefhebber is het 
direct duidelijk dat Moto Guzzi met passie 
een motor ontwerpt en dat zij  ruim 80 
jaar ervaring heeft in de motortechniek. 
Zo is het motorblok  door onder meer 
nieuwe materialen,  lichtere drijfstangen en 
zuigers, betere smering en dubbele bougies 
zodanig verbeterd dat hij een vermogen 
levert van bijna 90 pk. Maar wat vooral het 
karakter van de luchtgekoelde 1200 cc mo-
tor bepaalt is het koppel van 100 Nm die 
door de V-twin  al bij 5500 toeren wordt 
vrijgegeven. Dat betekent dat je in vrijwel 
alle toerentallen een enorme kracht hebt en 
dat je ook  in de hoogste versnellingen,  en 
bij een laag toerental, ruim voldoende (ac-
celeratie)-vermogen hebt. Een acceleratie 
die gepaard gaat met het prachtige Guzzi 
geluid; diep grommend bij het optrekken 
en indrukwekkend roffelend  bij het gas 
loslaten. Het karakter van de V-twin vind 
je ook terug in het rijgedrag. De trilling 
van de krukas, die in de lengterichting van 
de motor ligt, zorgt ervoor dat de motor 

bij stationair de bekende ‘Guzzie trilling’ 
geeft en ook bij het gasgeven voel je even 
de centrifugaalkracht van de krukas.

Comfort
De Norge is vooral gebouwd voor de 
motorrijder die de motor voor woon-
werk, toerritten  of (vakantie)reizen wil 
gebruiken. De buddy geeft daarbij een 
uitstekende, ontspannen, zithouding en ook 
voor een passagier is er voldoende ruimte. 
Het windscherm is opmerkelijk smal maar 
blijkt in de praktijk goed te voldoen. Ook 
de plaats van de meters en bedieningshan-
dels, onder meer van de prima werkende 
handvatverwarming,  is goed doordacht.  
In de klok van de kilometer teller vind je 
ook de buitentemperatuur en het benzine-
verbruik. (Wij reden met een gemiddelde 
van 1:16.  De tankinhoud  is 23 liter).

Vering
De vering bestaat uit een conventioneel 
dubbel wiegframe en de bekende teles-
coopvoorvork.  De achtervering is wel 
gemoderniseerd, onder meer om de CARC 
cardan een plek te geven. Dat is niet alleen 
technisch goed gelukt, de cardanreactie is 
daarmee geëlimineerd, maar ook het hele 
ontwerp van de achtervering en ophanging 
draagt bij aan het fraaie design van de 
motor. Afstelling van de achtervering (met 
monoschokdemper) geschiedt in principe 
eenvoudig door een stelknop, je moet alleen 
eerst een klepje verwijderen. De Norge is 
uitgerust met het geavanceerde Bosch ABS 
remsysteem dat perfect zijn werk doet. 

De motor laat zich makkelijk  en direct 
de bocht in- en uitsturen. Ondanks zijn 
gewicht van 247 kg is de Norge makkelijk 
wendbaar en kan je met volle bepakking 
of in snelle bochten de motor precies op 
de streep houden en zonodig snel cor-
rigeren.  Door het  wiegframe is de motor 
bijzonder stabiel. Niet alleen in de bochten 
maar ook op hoge snelheid (top 210 km) 
of bij zijwind blijft de Norge keurig zijn 
lijn houden.

Wie de motor voor woon-werk of vakantie 
gebruikt zal voldoende opbergruimte in 
de grote zijkoffers vinden . Jammer dat 
er geen kleine vakjes op de tank of in de 
kuip zijn. Het openen en afnemen van de 
koffers, ook geschikt om je helm in op te 
bergen, is wel even oefenen. Temeer daar 
een extra  klemmetje nog als borg bij de 
ophanging is toegevoegd. Wij reden met 
de Norge terwijl de  buitentemperatuur  
tussen 10 en 15 graden was. De warmte uit 
de koelsleuven is dan prettig. Maar ik kan 
me voorstellen dat dit in zomer wel eens te 
veel van het goede kan zijn. 
Moto Guzzi is er in geslaagd om met de 
Norge een motor te presenteren die zich 
kan meten met het topsegment van de 
all-road motoren.  Ook door de prijs van 
€ 16.990 (en voor de GTL, met elektrisch 
verstelbaar windscherm, topkoffer en navi-
gatiesysteem, € 17.990) presenteert Guzzi 
een hele aantrekkelijke motor .
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Moto Guzzi Norge, 
passie en perfectie

Het dashboard is over-
zichtelijk. Het wind-
scherm van de GT moet 
met de hand versteld 
worden

Nieuw op de Markt

Velen zullen de 
Moto Guzzi’s nog 
kennen van  de 
betrouwbare V-twin 
met het grote (rode) 
vliegwiel. De Itali-
aan Guzzi bewees 
die betrouwbaar-
heid al door in 1928 
met zijn GT Norge 
500 naar de Noord-
kaap te rijden. Een 
wapenfeit dat de 
ontwerpers van de 
nieuwe Guzzi deden 
besluiten de motor 
naar deze eerste 
grote reismotor te 
vernoemen.

De 1200 cc V-twin zorgt 
voor de karakteristieke 
uitstraling van Moto 
Guzzi 

De Norge behoort tot 
de top van de all-road 
motoren.
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