
EEFISiTE TEST MV AGUSTA F4 1000Flc

SUPEFIEIIT<E
MET AMEIITIE
RC staat voor 'Reparto corse', en dat staat weer voor
raceafdeling. Heel simpel. Daarnaast heeft dit begrip zich
inmiddels tot een soort van luxepredicaat ontwikieíd. wat
de aanduiding RC draagt is zeer ticht, luxe uitgerust, goed
én de basis voor hgt wK superbike. rTekst:RarÍschneider;Foto,s:JörsKiinsrer

Gornponenten van Bosch, Brembo,
Marchesini, Öhlins, Termignoni en daarnaast
veel magnesium, titanium en carbon - gezien
de toeleveranciers en de gebruikte mate-
rialen maakt MV's nieuwste superbike zijn
typeaanduiding in ieder geval volledig waar.
Hier past alleen bewondering, want veel Iuxer
kun je een motor niet opbouwen die de prijs-
bovengrens van € 4O.OOO,- voor de homo-
logatie als WK Superbike-basismachine niet
mag overschrijden.
Maar goed, een verzameling mooie onder-
delen resulteert niet automatisch in een
uitstekende motorfiets, maar bij een
beproefd concept als de F4 hoef je wat dat
betreft geen angst te hebben. De met zijn
radiale kleppen bijzonder geconstrueerde
viercilinder loopt, zoals we gewend zijn, een
tikje rauw, de mechaniek laat zich duidelijk
even horen. Bereidwillig, maar ook weer niet
super enthousiast, werkt de ltaliaan zich in
de eerste kilometers op Hockenheim door het
onderste toerenbereik. Maar even afgezien
van de geluidsproductie uit het race-uiflaat-
systeem, gebeurt dat alleszins acceptabel.
Bij hogere toerentallen schuiven de variabele
inlaatkelken naar de kortste stand om de
inlaatstroom te geleiden. En dat moment is
heel goed merkbaar. Boven de 7.OOO toeren
gaat er een ruk door de F4, het geluid zwelt

aan en voor het voorwiel vernauwt de wereld
zich. Het circuit schiet plotseling in een
adembenemend tempo voorbij.
Als je na een aantal ronden in het zadel van
de MV iedere versnelling in de bloedsnelle
Parabolica-bocht volledig weet te benutten,
beloont de F4 dat met een surplus aan
vermogen. Een vol overgave bereden BMW
SIOOORR rijdt op deze hogesnelheidspassage
niet bij de MV weg, integendeel zelfs. De F4
maakt steeds een paar meter goed. Bij het
afremmen van een dikke 270 km/uur naar
ongeveer 60 km/uur speelt de ltaliaan zíjn
sterkste troefkaart uit, de enorme remstabi-
liteit. Aan de voorzijde zorgt de vork ervoor
dat oneffenheden in de remzone volledig
worden gladgestreken, en dankzij de goede
balans en de 1.43O millimeter grote wielbasis
blijft het achterwiel keurig in het spoor.
Tot zover de eerste indruk van het rijwiel-
gedeelte, in de komende zinnen even een
uitstapje naar het motorblok. MV-techneut
Fulvio Fantoni heeft voor deze eerste test
de Sport-modus als motormapping gekozen.
Maar deze setting moet je alleen kiezen als je
veel circuitervaring hebt en met een homo-
geen veld van andere ervaren rijders op het
círcuit bent. De gasaanname is dan name-
lijk dusdanig bruut, dat je tijn direct wordt
verpest als je bocht-uit ook maar de kleinste

correctie moet uitvoeren. ln
ten is het zelfs nauwelijks m
Sport-modus te rijden. Zond
nend gas val je in dergelijke
ten naar binnen toe om, maa
op, dan komt het vermogen (

dat het bij de bochtuitgang r
De Normal-modus is niet alle
momenten aangenamer, kunr
den. En helemaal 'normaal' it
ook niet, aangezien je ook da
hebt over het volledige verm

Terug naan het ri.j

Over het algemeen zijn er rel
bels te vinden op de Hockent
op de oudere gedeelten van t
kom je zo nu en dan een hobl
lijn tegen. De öhlins-veerelen
MV verrichten uitstekend wer
heerlijk fijn aan, maar zijn stt
Menige welbekende hobbel s<

verdwenen te zijn. Tijdens de
aan het begin van de paraboll
de achtervering evenwel een
tot pompen, maar dat neemt
af. Fulvio adviseert meer inga
maar dat hebben we helaas n
sief kunnen testen. De oorzaa
een moderne variant van die r

koperworm, die de complexe r

de MV met een bezoek vereer
de terugschakelassistent,,blig
Nederlands, het een paar keer
een bocht. Vervolgens weiger,
assistent op te schakelen van
en aansluitend schoot het mo,
keer toe plotseling in het noor
ma, uitgerekend op topsnelhel

Ondanks de hoge belasting hielden de Brembo-remmen stand.
Een mooi-aluminium plaatje dekt de gaten voor de gedemon-
teerde spiegels af.
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Zo verfijnd en toch met yoeten getreden: verstelbar
ste-unen en schakelpedaal. De achterschokdemper vr
strijd met de voorvork nipt.
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chicane. Het vervangen van het elektronische
gashendel en de kabeÍ naar de gasklepsensor
bracht geen verbetering, wel zorgde het er
voor dat vervolgens ook de ontsteking het
geregeld liet afweten. Tijd om te stoppen dus.
Naar later bleek, ontbrak er een pin van de
stekker van de gasklep-servomotor. Die was
zeer waarschijnlijk los getrild.
Zo beleeft de eerste F4 RC in journalisten-
handen dus een enigszins ongelukkig debuut.
Als 'ie liep, liep 'ie meteen ook als een raket,
en ook het rijwielgedeelte liet zijn enorme
potentieel meerdere malen zien. En aange-
zien een extreem circuit als Hockenheim een
hele opgave voor de remmen is, weerden ook
de Brembo-stoppers zich dapper. Tot twee
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E M0T0R vloeistofgekoelde viercilinder lijnmotor,
twee bovenliggende ketting-aangedÍeven nokken-
assen en vier kleppen per cilinder, klepbediening
via stoterbussen, wet-sump smering, benzine-
injectie,4x 0 50 mm, geregelde katalysatol
350 watt dynamo, accu 12 V/4 Ah, hydraulisch

bediende natte meerplaatskoppeling (anti-hop),

zesversnellingsbak, 0-Íing-ketting, secundaire

oveÍbrenging 41 :15.

Boring x slag 79,0 x 50,9 mm

Cilinderinhoud 998 cc

Max. vermogen 158,0 kW (212 pk) bij 13.600 tpm/
151,0 k\,ll (205 pk) bij 13.450 tpm+

* straatversie

Max. koppel

E RIJWIETGEDEELTE stalen vakwerkframe met
aangeschroefde aluminium gietstukken, upside-

down voorvork 0 43 mm, volledig instelbaar,

stuurdemper, enkelzijdige aluminium swingarm

met hevelsysteem en monoschokdemper, volledig
instelbaar, dubbele schijfrem voor 0 320 mm met
vierzuiger remklauwen, schijfrem achter 0 210 mm

met vierzuiger remklauw, tractiecontrole, ABS.

Aluminium smeedwielen 3.50 x 17; 6.00 x 17

Banden 1?01702R17i 200/552R17

Opnieuw gefabriceerd voor de F4 RC: Massimo Tamburini's zo gelieÍde snelsluitit
Helaas zorgde de elektronica voor irritaties.

keer toe was een zacht ingrijpend ABS merk- dat hij het deed, goed afgesteld. We kr
baar, terwijl de tractiecontrole door de sto- de nieuwe F4 RC op een later moment
ringen ook niet helemaal fris functioneerde. een keer ter beschikking, wanneer dat
De schakelassistent bleek, op de momenten zijn is echter nog niet duidelijk. <

115 Nm bij 9.300 tpm A MAïEI{ El{ GEWICHTEI{ wielbasis l.430 mm,

balhoofdhoek 66,0o, naloop 100 mm, veerweg v/a

1241120 nn, zithoogte 830 mm, drooggewicht 175

('183*) kg, tankinhoud 17,0 liter.
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Prijs
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NL € 42.690,- /B C 36.900,-
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