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Een vergelijkingstest tussen de twee
in dat licht
als vloeken in de kerk. Je zet Mozart niet
toonaangevende toerkolossen is

naast Prince om uit te maken wie de betere
is, laat staan dat je genres tegenover elkaar

zou uitspelen om er een waardeoordeel
over uit te spreken. Toch haalden we de
BMW K1600 GTL en de Honda CLlB00 Gold

Wing ABS in huis om er een gezamenlijke rit
mee uit te rijden, al was het maar om uit te
vlooien of er geen valse noten in beide composities waren geslopen...

Belgische boorddocumenten gingen we op
bezoek bij Daniel, een Zwitserse collega die
als eerste de BMW KI600 GTL had kunnen
boeken, enkel en alleen om na te gaan waar
de specifieke zwaktes en sterktes liggen van
beide dansers.

Zes
De Cold Wing is een krijger van vele
oorlogen. Geboren in 1975 als literzware
naakte viercilinder boxer evolueerde de CL

in vier groeischeuten tot de ultra-luxueuze

De Gold Wing en de K1600 GTL staan
tegenover elkaar als een wals tegenover een
tango. De ene sierlijk wiegend en gracieus

zescilinder toergigant met 1.832 cc in het
vooronder die hij sinds meer dan tien jaar is.
Inderdaad, wie op zoek is naar het allerlaat
ste nieuwe snufje op de toermarkt kan maar

schuifelend over de plavuizen, de andere
nijdig stampvoetend en snel draaiend op het
parket. Aan boord van een Gold Wing met

beter elders gaan shoppen. Dat de Gold Wing
moeiteloos de titel 'best verkopende zescilinder ooit'boven zijn naam mag schrijven zegt

alles over de trouwe aanhang en de tijdloze
kwaliteiten van dit koninklijke pakket. Het
zou wel eens kunnen dat de Gold Wing die
titel binnenkort moet afgeven want de K1 600
kreeg van de BMW dealers niet voor niets het
koosnaampje 'de jackpot' opgekleefd tijdens
het voorbije motorsalon van Brussel...
Merk op dat de 'K1600' uit de boven-

staande paragraaf eigenlijk niet bestaat
want het aanbod aan KI600's valt in twee
motoren uiteen. Enerzijds de K1600 GT
zoals Daniel die vorige week al tegen een
Kawasaki 1400 GTR testte met volgens onze
Zwitserse collega 'een ongemeen boeiende

kamp'als resultaat. De sportieve Kl600 GT

kostte binnen het BMw-gamma zelfs de
KI300 CT de kop, dat belooft dus veel
goeds voor de machine die wij eerstdaags
als duurtestmotor in gebruik mogen nemen.
Motomn&ToeÍisme.rLrNr

201

t

í9

BM\/Ï K]OO[

20

JUN 2011

lMotoren&Toerismc

[Tt VS l1ONilA GL1BflO IOLD I/ÏIt\][ABS

REISVERGELIJKINGSTEST

B[/I

l/Ï KlOOO ITL VS l]OI\lilA ILIBOfl

[OtI

liÏI[\]fi

ABS

De Gold Wing en de K1600
GTL staan tegenover elkaar
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als
een
wals tegenover
een
tango.
De ene sierlijk wiegend en gracieus schuifelend over de plavuizen,
de andere nrydig stampvoetend en snel draaiend op het parket.
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De GTL is nadrukkeliik op een eerder

relaxed toe?publiek gericht,

getuige de lagere zit, het vijf centimeter meer naar de rr.yder
toe geplaatste stuur en de lager gepositioneerde voetsteunen.
De tweede variant is de

luxueuzere

afslaande motor, zeker als je even niet oplet-

K1600 GTL die voor een vergelijkingstest
veroordeeld is tot een tweekamp met de
Honda Cold Wing. En geloof ons vrij, ook tussen deze beide heerschappen werd er flink

te bij het terugschakelen en per abuis wil
vertrekken in tweede versnelling. De Gold
Wing heeft overduidelijk meer kilo's aan de

gebikkeld om een puntje meer hier en daar.

veel makkelijker en fijner gedoseerd op gang
brengen. Dat er geen versnellingsindicator is

Pnnnogru EN PorEN
Toeval

of niet, de krachtbron van

de

Honda is goed voor 1 1B paarden, die van de
KI600 levert 118 kilowatt. De BMW is met
andere woorden exact I,356 keer sterker dan
de Honda, al is die kloof op vlak van de hoeveelheid Newtonmeters een stuk kleiner. De
Cold Wing produceert er 167 Nm aan 4.000
toeren, op de technische fiche van de K1600
staat I 75 Nm aan 5.250 toeren. Wie dacht dat
de Duitser daarmee soepeler van stárt zou

gaan slaat de bal ver mis: de lichte krukas
van de nadrukkelijk op hogere toerentallen
toegespitste zes-in-lijn heeft zodanig weinig
inertie dat je altijd beducht moet zijn op een
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krukwangen hangen en laat zich dan ook

om je duidelijk te maken dat je dan wel in
eerste of in tweede zit is niet erg, het bewijst
enkel dat de Honda wel degelijk een paar
jaar achterloopt op de meest recente ontwikkelingen in motorland. Een sportieve stoplichtsprint wordt uiteraard gewonnen door
de BMW: hij heeft een kortere eerste, een 57
kilogram lager gewicht en een veel hoogtoeriger motorkarakter. De termen 'sportief' en
'sprinten'staan slechts in kleine lettertjes in
de dikke Gold Wing handleiding geschreven

wat niet belet dat je best wat adrenaline
kunt laten stromen aan boord van de boxer.
Het heerlijk zoevende geluid laat zich met
plezier opjagen tot een geraffineerde fluit-

toon bij 6.000 o.p.m", toerental waar de rode
zone begint. De K1600 khnkt van meet af aan
veel schriller en nerveuzer en holt met plezier als een hitsige mustang richting 8.500
toeren. De versnellingsbakken zeggen alles
over de inborst van de motor: een wat trage
maar subtiel aanvoelende vijfbak - eigenlijk
vier + overdrive + achteruit - op de Honda,
een gortdroge en hypercorrecte zesbak op
de BMW. Voelbare cardanreacties zijn er
op dergelijke zware machines sowieso al
minder, de I(1600 heeft wel een luidruchtige
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transmÍssiedemper die het het plezier van
stapvoets rijden soms komt vergallen.

Zacrr

EN HARD

We hadden de test net zo goed op eigen
bodem kunnen verrtjden, hadden we voor de
wat sneller leverbare BMW Kl600 CT geko-

zen. Dat zou de vergelijking met de Gold
Wing echter nog schever hebben getrokken,
zowel op het vlak van uitrustingsniveau als

van dynamische kwaliteiten. De hier

ten

tonele gevoerde CTL is nadrukkelijk op een
eerder relaxed toerpubliek gericht, geruige
de lagere zit, het vijf centimeter meer naar
de rijder toe geplaatste stuur en de lager
gepositioneerde voetsteunen. Het zadel is
in die optiek wat al te hard gepolsterd en
zel<er als je net van de Gold Wing komi
gestapt voelt het l(-zitje aan als een plank.
Een smalle plank, dat wel, want zit je op de
Honda met de benen wijd open tegen de tank
aan geschurkt dan voelt de BMW net daar

onwezenlijk smal aan. Dat komt het sturen
vanuit de heup zeer ten goede en is op de
Iange afstand minder vermoeiend. Crotere
rijders kunnen zonder meerkost een 30 mm
hoger ééndeiig zadel bestellen, op de Honda
ben je hoe dan ook veroordeeld tot de lage
740 mm zit. Wat je ook meteen voelt bij de
switch van de ene naar de andere rnotor is de
uitgesproken lage opstelling van de Hondavoetsteunen. Dat zorgt in combinatíe met het
lage zadel voor een natuurlijke en ontspannen beenhoek, maar hypothekeert de grondspeling bij alle bochtenwerk dat ook maar
een beetje naar het sportleve neigt. Geiukkig
kan je na dat eerste innige contact met de
weg nog een stuk3e dieper doorleunen tot er
andere onderdelen opgeschuurd worden. In
eerste instantie is dat het kuipwerk onder de
voorste valbeugels en van zodra je die extra
auditieve input ontvangt hou je het gejakker beter voor bekeken. Ook de BMW kan je
vonken doen spuwen, maar dan moet je wel

al érg hard de hoek om gaan. Goed om weten
is dat je de Honda met behulp van de van

op het dashboard bediende luchtvering wat
hoger op zijn achterpoten ku,nt zetten waardoor er meer grondspeling ontstaat zonder
dat het de indruk van rijden op een vlÍegend
tapijt hierdoor verdwijnt. Ook op de GTL kan
je - mits investeren in ESAII - kiezen tussen
een aan de belading aangepaste dempingsen veringkarakteristiek die resulteert in een
gaandeweg strakker wordend rijwielgedeelte
naarmate je kiest voor een Sport-, Normal- of
Comfort stand als solorijder of met duo enl
of bagage. Anders dan bij de vorige versie
van het EsA-systeem beïnvloedt de setting
niet de rijhoogte, maar daar is op de KI600
GTL zoals gezegd dus geen gebrek aan.

Gr-r.rorru oF SNTJDEN
Toen we tien jaar terug de allereerste
G11800 op Belgische bodem konden testen
zetten we die gelijk naast zijn voorganger, de
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Geen enkele andere motorfiets biedt zoveel comfort
als beide hier geteste toerkolossen,
met de Gold Wing voorop als het op het cultiveren van het betere pluche-gevoel gaat.
GL1500. De conclusie kwam toen snoeihard
aan bij de bezitters van zo'n'oude'zespitter:
de 1800 doet alles beter, is strakker, sneller
en lichter bestuurbaar. Dezelfde conclusie
gaat vandaag op wanneer je de BMW in de

vakswegen konden we moeiteloos leven met
die hebbelijkheid, maar eens de bergweg
getjes smaller werden zagen we de stukken
beweeglijker K zó van ons wegrijden. In echt
krappe haarspeldbochten - u weet wel: die

meer dan zestig centimeter brede rurt, de
zitkussens zo groot als een direcleurszetel,

vergelijking betrekt, de K voelt - hoofd
zakelijk omwille van zijn niet in rubbers
opgehangen stuur - een pak strakker aan
en laat zlch sneller en meer trefzeker van

waar

gen. Je hebt keuze

links naar rechts gooien. De Gold Wing loopt
vooraan op een lijvigere I3O/7O ZRI8 slof
en dat vertaalt zich in combinatie met de
dik zeven centimeter langere wielbasis in

trekkracht van de boxer. De BMW moet je in
dergelijke omstandigheden met kunstmatig
veel toeren en een uitbundig slippende kop
peling de hoek om leiden, alweer omdat het
risico op een afslaande motor reêel is.

een stuurgedrag dat alleen maar als 'gezapig'

omschreven kan worden. De CL kwak je
niet /omaar in de bocht. je leidt 'm er gedecideerd en met de nodige reserve naartoe,
daarbij rekening houdend met een lichtjes
uitgestelde reactie die resulteert in een wat
onderstuurd aanvoelen. Op normale twee-
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je met de fiets omver kiepert als je
ze niet breed genoeg neemt - is de Honda
dan weer in het voordeel, met danl< aan de
beter doseerbare koppeling en de romige

Duwex oF

DRAATEN

Zelfs de meest door de wol geverfde
motorrijder zal met klamme handjes plaatsnemen op de CLIB00, zo imposant en overweldigend is deze boot. De enorme neus, de

het oerwoud aan knopjes... wie daarvan niet
meer onder de indruk raakt heeft wellicht
een brevet om met een Boeiing 747 op te stij

uit liefst 51 schakelaartjes

om er je rit mee op te vrolijken, en dan
hebben we de knopjes op de afstandsbedie
nÍng nog niet mee gerekend. Werkelijk alles
kan je instellen, van de temperatuur van je
zitkussen tot de hardheid van cie vering,
de hoogte van de koplamp, het geluid van

de stereo-ínstallatie, de zoekfunctie van je
ingebouwde gps. Toch kreeg ik zonder ook
maar één letter rn de handieiding te lezen
alle functies onder de knie na een halfuurtje

je dus
echt beter stilstaand, ook al omdat bepaalde
handelingen niet zijn toegestaan tijdens het
rijden. De Amerikaanse slag, lveet je wel.
gissen en missen. Dat laatste doe
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Op de BMW zitten op zijn minst evenveel
regelmogelijkheden, alleen kan je die stuk
voor stuk bestieren met behulp van hooguit
tZ knopjes en schakelaars. De hoeksteen
daarbij is de zogeheten 'Multi-Controller' op
het linker handvat, een handigheidje die de
BMW motorontwikkelaars ontleenden aan

tagebolletjes en -armpjes. Je schuift de gps
in een speciaal vakje boven het lcd scherm
en hoeft zelfs nret bang te zijn dat er iemand
mee op de loop zou gaan. Van zodra je de
motor af zet plooit de ruit terug in de Iaagste
stand en sluit tegelijkertijd het vakje met
de gps af.

de 'l Drive' centrale knop in het interieur

De K1600 is de enige van de twee met

van BMw-auto's waarmee je door alle menu's
bladert en de gewenste aanpassingen door-

een elektrisch regelbaar windscherm, op de
Gold Wing moet je wat trekken en duwen om
de ruit in een hogere stand te positioneren.
Werkt goed eens je er wat mee geêrperimenteerd hebt, maar vooral bij regenval is het
BMw-systeem superieur. Je kunt de ruit zo

voert. Met een simpele draaibeweging aan de
Multi-Controller scroll je door de menu's en
een zijdelingse drukbeweging met de duim
volstaat om je selectie te bevestigen, onge
acht of dat nu een nieuwe radiozender of
een andere computerfunctie is. Opmerkelijk
is dat je op de Honda moet klezen voor een
merkeigen navigatiesysteem dat op een wat
omslachtige manier in het pakket werd geÏntegreerd (het kleeft tegen de rug in de topcase) terwijl je op de BMW kunt terugvallen
op de diensten van een aparte Carmin Zumo
660. De integratie daarvan in het dashboard
is geniaal. Gedaan met het wegwerken van
voedingskabeltjes en het klooien met mon-

plaatsen dat de rijwind de druppels van je
vizier wegblaast terwijl je toch nog net over
de rand van het windscherm kunt loeren
zonder dat je zicht vertroebeld wordt. Op
de Gold Wing is het kiezen tussen regen
op je helm of kijken door een steeds vuiler
wordende ruit. Op termÍjn kan je wellicht de
ideale ruitpositie voor jouw lichaamslengte
bepalen, maar Honda had gewoon beter
werk gemaakt van een elektrisch instelbaar
windscherm dan hun tijd te steken in de

ontwikkeling van een airbagsysteem waar
niemand op zat te wachten. We kunnen ons
trouwens niet van de indruk ontdoen dat de
3.000 euro kostende optie 'airbag + navigatiesysteem' één van de minst gegeerde uit
motorland is. BMIV mag dan al een weinig
benijdenswaardige voortrekkersrol spelen
op het vlak van uitgebreide optielijsten, één
ding hebben ze hier schromelijk over het
hoofd gezien. De K1600 C'fL zet rijklaar een
Iieve 348 kilo op de weegschaal en die krijg
je onmogelijk in je eentje achteruit geduwd
als je zo dom was om je motor met het voorwiel in de goot te parkeren. Na een paar misstappen let je daar terdege op, maar vroeg of
laat beland ie toch eens in een situatie die je
voor voldongen feiten stelt, lees. waarbij je
de hulp moet inroepen van een collega om
je een zetje achteruit te geven. Op de Cold
Wing is het simpel: je zet 'm in neutraal,
schakelt het'reverse'knopje in en duwt dan
op de startknop. Een elektrische motor duwt
je samen met je 405 kilogram wegende kolos
stapvoets achteruit zodat je moeiteloos uit
elke netelige positie kunt ontsnappen.
l\4otoren&ïoerisme
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De Gold Wing is een krijger van vele oorlogen.
Geboren in 1975 als literzware naakte viercilinder boxer evolueerde de GL tot de ultra-luxueu
zesciiinder toergigant met 1.832 cc in het vooronder die hij sinds meer dan tien jaar is.
Wnren EN wrND
Onze toertocht voerde ons over berg en
dal van Bern naar de wieg van Zwitserland,
de kleine weide genaamd Rrfli aan het
Vierwoudstedenmeer. Onze gids wou absoluut dat we ook een graantje geschiede-

nis meepikten tijdens deze driedaagse en
leidde ons via wegen die een doorsnee
reiziger nooit zou kiezen naar Seelisberg
waaí in I307 een aantai stamhoofden de
zogenaamde RLitli eed zworen die bepaalde

dat ze elkaar zouden helpen mochten
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aangevallen worden. De rit begon regenachtig - de grootste rijder kreeg de Gold Wing -

en evolueerde naar de middag tot een
Iekker vroegzomers dagje. Om lijf en leden
koel te houden kan je op de Cold lVing

een klepje in de ruit openzetten waardoor
meteen ook wat minder onderdruk achter
de ruit heerst. Verder zitten er ter hoogte
van je schenen ook roostertjes die onderaan wat frisse lucht naar'binnen' loodsen.
Krijg je het te koud, dan kan je ook een stel
klepjes openen waarmee warme lucht van

de uitlaten naar de voeten wordt gestuurd.
Mooi toch?
De aanpak van BMW is helemaal anders,
met zoals gezegd een elektrisch verstel
bare ruit die hoofd en schouders in of uit
de wind zet en een systeem waarbij twee
'windhappers'in de neus van de kuip kunnen geopend worden om frisse rijwind naar
de torso van de rijder te leiden. De bedie
ning daarvan lukt perfect al rijdend en de
efficiëntie van het systeem is verbluffend.
Met geopende flaps lijl<I het wel of je met

REISVERGELIJKINGSTEST

BIVlÏ/Ï l(]OOO

I.[t

VS

HUt\OA CtlBOO

[il1il

I/ÏI[|[ABS

,l$r

ffi

een naked bike op paci bent en uiteraard
gaat dat gepaard met de nodige iuchtwervelingen rond je lichaam en hoofd. Wie ooit
al heeft zitten zweten als een os op een volledig gekuipte toerbak zal dat nadeel er met
plezier bij nemen, temeer omdat je de hele
handel in een oogwenk'kunt sluiten als het
tempo terug de hoogte in gaat.

Qua turbulentievrij rijden heeft de
Gold Wing in normale omstandigheden een
streep voor op de GTL, de schuurdeurgrote
plexiflap manueel in de hoogste stand zet
ten resulteert in een cocon van windstilte
die enkel aan de achterzijde van ie rug wat
woelingen vertoont. De GTL mag dan al uit
gerust zijn met een traploos en elektrisch
instelbaar scherm, het staat zodanig ver van

de berijder af dat er altijd wel één of andere
windvlaag in je oor of onder je helm komt
gewaaid, en dat ongeacht de hellingsgraad
die je selecteerde. Puur op het vlak van
rvrndbescherming is de Rl200 RT nog altiid
de betere in het Beierse kamp"

0p

rru

nr

De gemoedsgesteldheid waarmee

ie

aan

de beklimming van een bergpasje begint is
sterk afhanl<elijk van de machine waarmee

je op dat moment op pad bent.

Languit
chÍllend in de salonzetel van de Honda wil je
liefst met een iazzy deuntje op de radio naar

boven swingen, zeker niet sloom maar ook
nlet uptempo. Op de BMW ben je veel meer
geneigd een strakke beat te volgen door wat

dichter tegen de tank aan te kruipen en het
gas in de hoek te draaien. Hoe kwiek de K
reageert bepaal .ie zelf, er zijn drie modi en
het feit dat we consequent kozen voor de
Dynamic'mode zegt alles over de tnborst
van de zes-in-lijn. De gasrespons mag dan
al geen toonbeeld van controleerbaarheid
zijn, de lag waar je in de Rain-modus mee
af te rekenen krijgt is nog vervelender. Op
de Gold Wing heb je als het ware de kabels
waarmee de gasklephuizen vrorden geopend
zeif in de hand. Dat levert een bijzonder controleerbare respons op, maar helaas ook een
zivare bediening. Na ongeveer tweedutzend
kilometer op drie dagen had ik een gevoel
in de rechterpols als had ik al die tijd stugge
dweilen uitgewrongen.
l\4otoren&ïnerisme
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De K voelt een pak strakker aan en laat zich sneller
en meer trefzeker van links naar rechts gooien.
De Gold Mng kwak je niet zomaar in de bocht,
je leidt'm er gedecideerd en met de nodige reserve naartoe.
Bij de beklimming van de berg heb je op
beide modellen genoeg aan de motorrem om

op de meeste bochten goed te anticiperen,

al moet je op de Gold Wing

consciëntieus

bij het terugschakelen wegens geen slipperkoppeling en
een forse reductie. De zesbak van de KI600
omspringen met de vijfbak

gaat in kleinere stapjes omlaag en beschikt
wel over een slipperkoppeling, het achter
wiel blokkeren is er dus niet bij. Afdalend

word je op beide modellen bijgestaan door
een ronduit goede reminstallatie aangevuld
met ABS. De Honda heeft kleinere schijven,
maar het gecombineerd remsysteem pres
teert verrassend goed, zeker als je je de
gewoonte eigen maakt telkens met voor- en
achterrem tegelijk te remmen. Bij het uitvoeren van fijne manoeuvres heb je dankzij
Qe antiduikvork geen greintje last van de
gecombineerde remwerking zodat je als de
coolste Liprzzanerjockey je machine in het
kleinste parkeerplaatsje kunt dirigeren. In de
regen is de remwerking beduidend minder
en moet je wat extra tijd incalculeren om het
hemelvocht met de blokjes van de schijven
te wrijven. De BMW remt nog beter, heeft een
duidelijker drukpunt en het ABS kan bovendien aangevuld worden met een tractiecontrolesysteem. Geen interactie tussen achterrem en voorzijde hier, maar krappe figuurtjes
schrijven is minder evident dan op de Honda,
ook al heeft de Duitser een kleinere draaicir
kel. Hier wordt duidelijk dat een boxermotor
nog altijd superieur is aan een motor-in-lijn
als het op een laag zwaartepunt aankoriit.

De ruonvr
Schrijf je een vergelijkingstest als deze,

dan kom je na elke paragraaf terug uit bij
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je nog niet hebt besproken, er
zitten immers zodanig veel snufjes op en
aan dat je wel eindeloos door kan gaan. De
koffers bijvoorbeeld: groot (in de topcases
passen moeiteloos twee integraalhelmen,
een item dat

in de zijkoffers krijg je zonder problemen
een volgestouwde Carrefour plastictas, van
die grote die je moet betalen...), mooi in het
design geïntegreerd en zowaar te openen
en af te sluiten met afstandsbediening- De
Honda koffers zijn niet echt loepzuiver wanneer het op sluiten aan komt, gelukkig krijg
je op het dashboard een waarschuwing als
één van de sloten niet is vergrendeld. De
lichtinstallaties ook niet vergeten, op de
Honda met één van de vele knoppen in de
hoogte regelbaar, op de BMW in optie uit te
rusten met een adaptieve Xenon koplamp.
Dre zorgt er voor dat ie in een bocht als
het ware 'om de hoek' kunt kijken, maar
hoort volgens ons thuis in dezelfde optiewachtrij als de Honda airbag. En dan de duo
natuurlijk, die brave borst die voor één keer

echt wel haar/zijn plaats heeft achterop
een motorfiets. Hier volstaat het gelukkig te

zeggen dat geen enkele andere motorfiets
zoveel comfort biedt als beide hier geteste
toerkolossen, met de Gold Wing voorop

als het op het cultiveren van het

betere

pluche-gevoel gaat. De BMW windt er minder
doekjes om, die offreert de gelukkige bijzit
ter 'gewoon' een erg ruime zitplek, zonder
persoonlijke haut-parleurs zoals op de GL
maar net zo goed met zadelverwarming en
een goed gestoffeerde rugsteun.

Eunopees vs. AMERTKAANS
Nemen we voor de vergelijking van
de kostprijs als ondergrens de Honda

CL1B00 ABS

gatiesysteem

- dus zonder airbag en navi- dan kijk je in België tegen

een investering van 29.790 euro aan. In
Nederland moet je daarvoor al 32.890 euro
op de toonbank ieggen. De Duitse GTL
variant die het dichtst in de buurt ltomt van
deze oerklassieker Ís die aangevuld met het
OptÍon line-pakket (o.a. met centrale vergren
deling en ESAII). Daarvoor moet je 24.360
euro bij je dealer achterlaten, in Nederland
spreek je over 27.732 euro. Tussen beide
heerschappen gaapt met andere woorden
een kloof van meer dan vijfduizend euro, een
bedrag dat duidelijk maakt dat Honda hier
keihard geconfronteerd wordt met de wet
van de remmende voorsprong. Wie eerst was
zit nu eenmaal opgezadeld met een aantal
verouderde en weinig 'productieve' techni
sche oplossingen zoals een met compressor
regelbare luchtvering en - we zeggen maar
wat - meer dan vijftig bedieningsknopjes die
stuk voor stuk vlekkeloos moeten werken,
waterdicht en verlicht moeten zijn. En dan
hebben we het nog niet gehad over de enkele
bovenliggende nokhenassen en de twee ltleppen per cilinder. Zeggen dat de Honda Gold
Wing een voorbijgestreefde machine is zou

echter geweldig oneerbiedig zijn ten overstaan van deze levenslange sterkhouder van
heï luxury touríng-segment. Het is - met de
ruit in de hoogste stand en een zeker dedain
voor de prijs van de benzine - nog altijd de
betere optie als je veel onbekommerde aufo-

bahnkilomeïers soldaat

wil maken. Toch

moesten we erkennen dat de K1600 GTL in
zowat alle andere omstandigheden superieur was aan de GL1BO0: sneller, strakker,
efficiènter en zuiniger. De Gold Wing versluisde gemÍddeld een puike 6,4 liter lood-
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BMW K1600

vÊRMocEN:
KoPPEL:
SPEcIFtEK vERMoGEN:

Max,

X iniectie,

BMW

GTL

Strak en vinnig aanvoelend pakket
Beresterl<e en begeesterende motor
Verbruik
:r,
--State of the art rUwielgedeelte
i':: t 'ilvering, remmen"..)
t, Verkoeling achter volle kuip

MAx.

BRANDsroFvooRzrENrNG:

ABS

Absoluut rijmonster

mm

U[LAArsYsrEEM: 6'in 2'in-1 mel
SMEERsYSÍEEM:

ONTSTEKTNG: CDI-ontsteking

TurbulentÍes wegens ver vooruit staande ruit
Kunstmatig aanvoelende gasreactie
1:,-Handelbaarheid bij trage manoeuvres
r,.::.:::: (afslaande motor)
Ceen achteruitversnelling

ontstekrng

met

BooRDSPANNTNG: 12V
12V 19 Ah

STAffiER: eleklrischestartmotor

Honda GL1B00 Gold Wing ABS
hydraulisch bediende natte
meervoudioe

platenkoppelinq

hydraulisch bedlende natte
meervoudiqe platenk0opelifq

..
"''
:.::

I

Gerafflneerde, absoluut trillingsvrije motor
Romige, doseerbare oerkracht
Onevenaarbare uitstraling
.Rijdend salon

X..ilÀchteruitversnelling
Absoluut reismonster

:rf::
mm luchtondersteunde telescoopvork

niet regelbaar

AcHTEBVEBTNG: a rmin um enkelzi dioe achreroruo
qra vee'uoo'spari r"o en u tgaanóe
dempirg rege ba'e oa'aleve' nonoshoc(,

AcHTERREM: l^ydrau isu\ bpdierde e.ke

WELEN:

Pro-Arr met elel t'isr " 'nsLplbate
veervoo'spantirg. veenveg 0b rr
Pro-Li^<

vrije benzine per honderd kilometer

]

halve liter minder tevreden en piekte niet
hoger dan 7,4 l./100 km.
De Cold Wing is meer dan zomaar een
motor, het is een iconisch model dat zijn
aanhang wellicht nooit zal verliezen. Wie er
één wil zal er één kopen, zo simpel is dat.
De K]600 GTL heeft nog niet dezelfde stam-
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VERKEERsBELASTING:

inclrsieJ

NÊDERLAND:

(met

een uitschieter naar 8,1 aan 175 per uur), de
trappelende BMW-paardenstal bleek met een

LENGTE:

BaLHooFDsHoEK:

Cedempte feedback via stuur
regelsysteem windscherm

, Rudimentair
'1:-rl:'Prijs

scnllÍ meï 0lezutqerremKrauwef + AóJ
hydraulisch bediende enkele 3T 6 mm schljf

e

VooRBAND:

BREEDTE:

Wat onderstuurd aanvoelen

€

en

lnc usieÍ.

€

23.790.00 BTW inclusiei

€

32.890,00 B.T.W en B Pl\4

Honda

Lodderstraat 16. B - 2880 Bornem,

NEDERLAND: BNIW Nt BV
Einsleinlaan 5, NL - 22Bg CC Fijswijk
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nen we best mee leven.

- 1131 Zellik

Honda NL

NL-111SNN

boom, maar biedt voor een pak minder geld
ongeveer hetzelfde en op bepaalde vlakken
veel meer. Zeggen dat een tango beter is dan
een wals durven we niet, maar stellen dat de
Europese invulling van een Argentijnse dans
minstens even goed, zo niet beter geslaagd
is dan de in wezen Amerikaanse Ínvulling
van een Weense ballroomactÍviteit, daar kun-

-Rijk,
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