GL 1200
In 1984 verscheen het laatste model met een
viercilinder boxermotor : de GL1200 Gold Wing.
Door vergroting van de slag van 61,4 mm naar
66 mm werd de cilinderinhoud verder
opgeschroefd tot 1182 cc. Alleen in het eerste
jaar (1984) was van dit type nog een "kale"
standaardversie verkrijgbaar, maar alleen in de
Verenigde Staten. Voortaan was de Gold Wing
uitgerust met hydraulisch bediende kleppen en
een geheel vernieuwd frame. Het vermogen
nam weer iets toe en de tankinhoud werd
vergroot tot zo'n 22 liter.
Er was keus uit twee versies : de GL1200 Interstate en de GL1200 Aspencade. De Aspencade
onderscheidde zich van de Interstate door het digitaal instrumentarium en de treeplanken en
elleboogsteunen voor de duopassagier. Verder was deze versie voorzien van uitneembare
bagagetassen en een audiosysteem met radio en cassettespeler dat tevens als intercom gebruikt
kon worden. De topkoffer van zowel de Interstate als de Aspencade was voortaan niet meer
afneembaar. De Aspencade was ruim 10 kg zwaarder dan de ruim 310 kg wegende Interstate.
In 1985 en 1986 werden twee speciale edities op de markt gebracht in verband met het tienjarig
jubileum van de Gold Wing. In 1985 was dat de GL1200 Limited Edition, die standaard beschikte
over elektronisch gestuurde brandstofinspuiting, uitneembare bagagetassen, een geïntegreerd
audio/intercom systeem met vier luidsprekers, elektronische cruise control, automatisch geregelde
achtervering en een uitgebreide boordcomputer. In 1986 werd deze versie aangeduid met :
GL1200 SE-i (Special Edition met injectie). Met hun 350 kg waren deze speciale edities echte zware
jongens.
In 1987 bleven de GL1200 Interstate en GL1200 Aspencade vrijwel ongewijzigd leverbaar, waarbij
de Aspencade iets luxer bleef uitgevoerd. De Aspencade beschikte bijvoorbeeld standaard over
cruise control, treeplanken en armsteunen voor de duopassagier en een spiegel in de topkoffer.
De GL1200 had een maximaal vermogen van 69,1 kW of 94 pk bij 7000 tpm en een maximaal
koppel van 105 Nm of 10,7 kgm bij 5500 tpm.
BRON: http://goldwing.fol.nl

