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We gaan terug naar 1965. MV Agusta verlaat het
viercilinder concept en komt met een dwarsge-
plaatste driecilinder. De rijwindgekoelde motor is
smaller en lichter dan de viercilinder. Niemand
minder dan Giacomo Agostini wordt met de
kleine 350 cm3 racer wereldkampioen in de jaren

1968 tot en met 1971. Het blok leverde ongeveer
46 kW bij 13.500 t/min. Ook voor de 500 cc klasse
komt er een driepitter met 62 kW bij 12.500 t/min,
die Agostini wereldkampioen maakt in 1972. Na-
dere informatie over deze motor staat in de tabel
met technische gegevens op pagina 71. 

Vader en zoon Castiglioni wilden de “Tre” weer in
ere herstellen, dus werden er plannen gesmeed
om zo’n motor weer in productie te nemen.
MV Agusta i     s door de genoemde familie weer uit
de as verrezen en levert sinds 1997 een
 viercilinder F4. 

Terug naar drie cilinders
MV Agusta F3

Driecilinder automotoren zijn de trend, bij motorfietsen zijn ze een uitzondering. Eigenlijk is

alleen Triumph nog met uitsluitend driecilinders op de markt. Benelli begon weliswaar in 2003,

maar stopte de productie in 2009. Wat nu te denken van de nieuwe MV Agusta F3 die als regel-

rechte concurrent van de Triumph Daytona 675 ontworpen is? Waarom een driecilinder als er

al een fraaie viercilinder in productie is? Het antwoord op deze vraag ligt in het verleden. 

Het bovencarter heeft ingegoten cilinders en bevat ook de bovenste krukaslagers. Dit is de kant van
de distributie, de dynamo en de secundaire kettingoverbrenging naar het achterwiel. Let op het
smalle diepe carter, de motor moet onder alle omstandigheden olie toegevoerd krijgen.

Geen gram teveel, kijk maar naar de versterkingsribben. De motor is smal, zelfs de dynamo neemt wei-
nig ruimte in. De bougies hebben hun eigen bobines. Achter de cilinderkop zijn de douche-verstuivers
en de stelmotor van de gaskleppen zichtbaar. Opvallend detail: de koppeling wordt mechanisch bediend.
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Bijzonder ontwerp
Het ontwerp van de driepitter is van Massimo
Bordi (ex Ducati) en Marco Cassinelli (ex Lamborg-
hini). De eerste motor leek veel op de oude racer:
tandwieldistributie, smal motorblok en dezelfde
constructie van de transmissie. De radiaal ge-
plaatste kleppen waren een duur extraatje. Omdat
de Yamaha M1 van Valentino Rossi het zo goed
deed als racemotor, draaide ook bij de MV Tre de
krukas achterover. Meer hierover staat in een
apart kaderstukje.
De achterover draaiende krukas drijft eerst
een tussenas aan die op zijn beurt de koppeling

Bekende motorfietstechniek: een gedeeld carter. Nu niet
 horizontaal, maar schuin onder ongeveer 45°. De krukas heeft de
tappen om de 120° staan, alle lagers hebben een kleine diameter
om de wrijving laag te houden. Opvallend is het primaire
 tandwiel dat niet op, maar naast het contragewicht zit. Vandaar
gaat het naar de tussenas die ook als balansas dienst doet.
Rechtsboven op de foto is het labyrint van de carterontluchting
te zien.

Links op de krukas, gezien in
de rijrichting, zitten het vlieg-
wiel en de dynamo. Op de
tussenas zitten het tandwiel
van de distributieketting en
de  positiesensor die de stand
van de krukas aangeeft.

Onderin het carter zijn de olie- en waterpomp geplaatst. De pompen worden door de koppeling aan-
gedreven via een smal tandwiel. De waterpomp zuigt het water rechts, links op de foto, aan en
pompt het via kanalen in het bovencarter naar de hete uitlaatkant van de cilinderkop. De kanalen
aan de voorkant van het ondercarter zijn aangesloten op de oliekoeler.

De tussenas drijft de koppelingskorf aan, ook hier weer met rechte vertanding. De meervoudige koppelingsplaten draaien in een
 olienevel. Het gaat om een anti-hop koppeling die voorkomt dat het achterwiel gaat stuiteren bij afremmen op de motor. 

TEKST PAUL KLAVER / BEELD: MOTOPLUS 

aandrijft. Deze tussenas is zowel transmissie-as
als balansas. Bovendien zorgt de tussenas voor
de distributieaandrijving en zit ook de krukasposi-
tiesensor op deze as. Met recht is het een multi-
functionele as. 
In deze uitvoering was de motor (veel) te duur.

De radiaal geplaatste kleppen verdwenen en er
kwam een tandketting om de nokkenassen aan
te drijven. De dynamo zat nog achter de cilinders
zodat de motor maar 299 mm breed was. Uitein-
delijk verhuist de 350 W dynamo toch naar de
 krukas omdat op de andere plaats de dynamo
niet heel bleef. Nu is de motor nog altijd 80 mm
smaller dan die van de Triumph Daytona 675. 

Goedkope productie
Verrassend is dat MV Agusta zegt dat de drieci-
linder 40% goedkoper te bouwen is dan een
 viercilinder. Eén van de verklaringen hiervoor is
dat alle tandwielen met één type afwikkelfrees
kunnen worden gefabriceerd. Dat komt omdat
de steekmaat of moduul gelijk is voor alle tand-
wielen. De moduul is de steekcirkeldiameter
 gedeeld door het aantal tanden. Anders gezegd:
de steekcirkeldiameter van een tandwiel is het
product van het aantal tanden en de moduul.

De zesbak gezien vanaf de
rechterkant in de rijrichting.
Op de vertande primaire as
rechts zit de koppeling. Links
is de secundaire as te zien die
het primaire kettingwiel aan
de andere kant aandrijft. De
schakelvorken zijn recht-
streeks op de schakelwals ge-
monteerd, net als bij de race-
motoren van 45 jaar geleden. 
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Er zijn 2x6=12 tandwielen in de transmissie +
2x2=4 tandwielen van de krukas naar de
 koppeling + 1 tandwiel naar de olie– en water-
pomp = 17 stuks. Als de distributietandwielen
ook dezelfde moduul hebben, komen er nog drie
tandwielen bij. Tel uit je winst. Blijft de vraag:
geldt deze besparing niet ook voor de  vierpitter?

Nog meer bijzonderheden
De titanium inlaatkleppen hebben een schotel-
diameter van 31,8 mm en gaan maximaal 11,7
mm open. Ze wegen slechts 17 g, ook al omdat
de klepsteeldiameter slechts 4,47 mm bedraagt.
De bekende fabrikant van F1-componenten,Del
West, is de leverancier. De uitlaatkleppen zijn
kleiner, de diameter bedraagt 26,7 mm. De
Triumph Daytona 675 heeft kleppen met een
diameter van 30,5 en 25,5 mm in een kleinere
cilinderboring. Bij de MV Agusta F3 is er dankzij
de grotere boring zelfs ruimte voor nog grotere
kleppen. Er worden  ‘gewone’ stoters gebruikt
om de cilinderkop zo smal mogelijk te houden. 
De ‘extra’ smalle motor had een dambreedte
van slechts 5 mm tussen de cilinders. De produc-
tiemotor heeft 7 mm dambreedte. Dat is beter
voor de koppakking. Bovendien is het mogelijk
de motor op te boren tot 81 mm voordat de 5 mm
weer worden bereikt. De cilinderinhoud stijgt
dan naar 710 cm3. Als de boring-slagverhouding
gelijk blijft, neemt de slag toe tot 47,1 mm en de
cilinderinhoud wordt dan 728 cm3.

Ongewone koeling
De koelwater- en de oliepomp zitten op dezelfde
as. De koelvloeistof komt rechtstreeks van de

De slanke drijfstang lijkt geen (bronzen) bus in het kleine oog te
hebben. De fraaie overgang van de schacht naar het grote oog en
de rug op de lagerkap voorkomen te grote vervormingen. De cen-
trering vindt plaats met paspennen of pasbussen, dat is niet dui-
delijk.

We kijken vanaf schuin linksachter naar de cilinderkop, dus in de inlaatkanalen. Geheel links zijn de tandwielen te zien die door een
tandketting met spanner worden aangedreven. Tussen de nokken zijn de lagers geplaatst. De kleppen worden door  stoterbussen be-
diend. Let op: de nokkenassen zijn niet van de F3.

De klepstelen zijn met 4,47
mm nog dunner dan de 5 mm
die we bij andere motoren te-
genkomen. Het zijn lichtge-
wicht kleppen die van een ti-
tanium legering zijn ge-
maakt. De fabrikant Del West
is een Amerikaans bedrijf dat
ook levert aan de Formule 1-
motorenbouwers.   

De inlaatkleppen van ø 31,8 mm zijn duidelijk groter dan de ø
26,7 mm uitlaatkleppen. Tussen de kleppen is aan weerszijden
een squishrand aangebracht. Gelet op de freessporen bij de bou-
giegaten is het volume van de verbrandingskamers nauwkeurig
gelijk. 
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 radiateur naar de ingang van de pomp. De pomp
perst de koelvloeistof via drie kanalen in het
 bovencarter naar de cilinderkop waar het heetste
deel onder de uitlaatkanalen en tussen de uitlaat-
klepzittingen wordt gekoeld. Daarna vindt de
 afvoer naar de radiateur plaats. Heel compact,
maar kwetsbaar. Koelvloeistof en olie zijn vijanden
van elkaar, dus moet het koelsysteem absoluut
lekvrij zijn.

Samenvatting
Het MV Agusta F3-blok bevat tal van ongewone
details die het ontwerp heel interessant
maken. De krukas die achterover draait, de
 constructie met de tussenas, de 45° deling
van de carterhelften, de cassettebak die als

Technisch vergelijk
van motoren

Technische gegevens driecilinders
MV Agusta 500 Benelli Tornado R5 Triumph Daytona 675 MV Agusta F3

Introductiedatum 1969 2003 2006 2011
Boring (mm) 62 88 74 79
Slag (mm) 54 49,2 52,3 45,9
Cilinderinhoud (cm3) 489 898 675 675
Vermogen (kW bij t/min.) 62/12.500 105/11.500 92/12.600 93/14.500
Koppel (Nm bij t/min) _ 100/8500 72/11.700 71/10.600
Compressieverhouding _ 10,5 12,7 13
Gem. effectieve druk (bar) bij max. Koppel _ 14 13,4 13,3
Gem. zuigersnelheid (m/sec) 22,5 18,9 22 22,2
Boring-slagverhouding 1,15 1,79 1,41 1,72
1. Gecorrigeerde zuigersnelheid (m/sec) 24,1 25,3 26,2 29,1
Zuigeroppervlak (cm2) 90,6 182,5 129 147,1
2. Vermogen per zuigeroppervlak (kW/cm2) 0,68 0,58 0,71 0,63
Gecorrigeerd zuigeroppervlak (cm2) 84,6 136,5 108,7 112,1
Slag-boringverhouding 0,87 0,56 0,71 0,58
3. Vermogen per gecorr. zuigeropp. (kW/cm2) 0,73 0,77 0,85 0,83
Gem. effectieve druk (bar) bij max. Vermogen 12,2 12,2 13 11,4
1, 2 en 3 zijn kengetallen, zie het commentaar in dit kader.

In AMT 2 van 2005 vergeleken we vijf Benelli drie-
cilinders. We gebruikten daarbij drie motortech-
nisch belangrijke begrippen: 
1. De gecorrigeerde zuigersnelheid is een kental

dat op een juiste wijze de mechanische
 belasting ten gevolge van de traagheidskracht
aangeeft. 

2. Het vermogen per zuigeroppervlak is een
 kental dat een juiste maat is voor de thermi-
sche belasting van een motor.

3. Het vermogen per gecorrigeerd zuigeropper-
vlak is een maat voor de ontwikkelingsgraad
van een motor.

De vijf Benelli-driecilinders uit het genoemde
 artikel vormen een goede basis voor het verhaal
over de MV Agusta F3. Om het vergelijk van
 driecilinders vollediger te maken, hebben we er
nu de technische gegevens van de huidige
 Triumph Daytona 675 aan toegevoegd. Ook de
gegevens van de driecilinder 500 cc MV Agusta
racemotor van Agostini staan erbij.
We zien dat de Benelli extreem overvierkant is.
Dat komt omdat er ook een uitvoering is met
een langere slag van 62 mm, zoals ook in het
 artikel in AMT 2/2005 staat. Het valt verder op dat
de MV Agusta F3 de boring-slagverhouding van
de Benelli benadert.
De lagere compressieverhouding van de Benelli
beïnvloedt de hoogste gemiddelde effectieve
druk niet negatief, integendeel. De Triumph en de
MV F3 ontlopen elkaar weinig. Dat geldt ook voor
de gemiddelde zuigersnelheid bij het toerental
van maximum vermogen. Het relatief lage toeren-
tal van de Benelli en de korte slag zorgen voor een
lage gemiddelde zuigersnelheid. Omdat de kleine
MV racemotor een tamelijk lange slag heeft, is de
zuigersnelheid hoog. 
Gaan we echter corrigeren voor de boring-slag-

verhouding, het eerste kental: de gecorrigeerde
zuigersnelheid, dan blijkt dat de Triumph
 mechanisch slechts iets hoger belast wordt dan
de Benelli. De MV F3 wordt veruit het zwaarst be-
last. Dat komt door het hoge toerental voor het
maximum vermogen. De MV 500 is mechanisch
het laagst belast. Dat wordt veroorzaakt door de
materialen en de bewerkingen van destijds. Bo-
vendien was de motor rollengelagerd, dus niet
voorzien van glijlagers. 
Als we kijken naar de gemiddelde effectieve druk
bij maximum vermogen dan zien we dat de Be-
nelli en de MV 500 dezelfde waarde halen. De Tri-
umph haalt de hoogste waarde en de MV F3 een
aanzienlijk lagere. Daaruit valt op te maken dat de
motor meer vermogen kan leveren. Hoeveel
meer? Zeker 7% en misschien wel 14%, als de ge-
middelde effectieve druk zo hoog wordt als die
van de Benelli of de Triumph. Het topvermogen
komt dan op 100 kW of 106 kW. 
Terug naar de tabel. Het zuigeroppervlak van de
Benelli is uiteraard het grootst en van de MV 500

racer het kleinst. Dat van de MV F3 is groter dan
dat van de Triumph omdat de boring groter is bij
dezelfde cilinderinhoud. 
Bekijken we het tweede kental, dat de thermische
belasting weergeeft, dan zien we dat de Triumph
thermisch het hoogst belast is. Als de MV F3 net
zo hoog belast zou worden, is daar 0,71/0,63=1,13
keer zoveel vermogen voor nodig ofwel 1,13 x
93=105 kW. Weer een aanduiding van een poten-
tiële vermogenstoename. 
Het derde kental geeft de ontwikkelingsgraad
weer en ook daarbij komt de Triumph het verst.
Dat komt omdat de motor al enkele jaren in
 productie is. Als de MV Agusta F3 de eerder
 genoemde 105 kW zou halen, komt het kental
op 0,94. De F3 staat echter nog aan het begin van
zijn ontwikkeling. De MV Agusta 500 was rijwind-
gekoeld en kon daarom thermisch niet zo hoog
belast worden, vandaar de lage waarde van het
kental. In het kader ‘Achterover draaien’ bekijken
we het motorblok van de MV Agusta F3 van nog
naderbij.

Zuigers met een diameter van
79 mm die 16.000 t/min aan
kunnen, moeten licht en sterk
zijn. De 15 mm zuigerpen is
zo kort, dus zo licht, mogelijk.
Let op de versterkingsribben
bij de zuigerpenogen en het
mini zuigerhemd. Of er 2 of 3
zuigerveren zijn, is niet goed
te zien. 
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Benelli en Yamaha
In de kaders bij dit artikel wordt verwezen naar de AMT-artikelen met
de berekening van de Benelli driecilinders en de technische analyse van
de Yamaha YZF-R1 motor met achteroverdraaiende crossplane 
krukas. Uiteraard zijn die pareltjes voor de liefhebber van motortech-
niek terug te vinden in het AMT Maanddossier op www.amt.nl/mei2012.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

Achterover draaien
In AMT 4 van 2010 komt de Yamaha YZF-R1 aan de orde. In het verhaal over
de bijzondere viercilinder met kruktappen om de 90° staat ook een stukje
over het achterover draaien van de krukas. Zo ongeveer alles wat draait,
draait voorover tijdens het rijden van een motorfiets. Draaiende onderdelen
zoals de wielen zorgen voor een gyroscopisch effect. Hoe hoger het toeren-
tal, hoe hoger het gyroscopisch effect. Het snelst draaiende onderdeel is de
krukas.
Het sturen van de motorfiets wordt sterk bepaald door het gyroscopisch ef-
fect. Als de krukas achterover draait, dus tegengesteld aan de wielen ofwel
contraroteert, verzet de motorfiets zich minder sterk tegen het veranderen
van richting. Het sturen wordt gemakkelijker, maar ook gevoeliger. 
Een tweede effect treedt op tijdens het accelereren. Dan worden alle draai-
ende onderdelen op toeren gebracht. Dat heeft een tegengesteld effect op
de motorfiets, want die wil dan om het zwaartepunt in tegengestelde rich-
ting gaan draaien. Dat heeft een wheelie tot gevolg, dus gaat het voorwiel
de lucht in. Als de krukas achterover draait, wordt de wheelie minder hoog.
Daardoor verbetert het rijgedrag met name tijdens het uitaccelereren van
een bocht. 
Al met al vindt Yamaha het contraroteren van de krukas de moeite waard
voor een racemotor, maar (nog) niet voor een gewone straatfiets. Daarbij
draait de krukas gewoon voorover. De MV Agusta F3 is dus bijzonder, want
daarbij draait de krukas wel achterover. Hoe dat constructief is uitgevoerd
lezen we in de beschrijving van de motor.

één geheel wordt in- en uitgebouwd en de
 titanium kleppen uit de Formule 1 zijn de
meest opvallende  kenmerken. Wat verder op-
valt, is de bijzondere zorg die aan elk onderdeel
is  besteed. Technisch gezien is de F3 een waar-

Het Mikuni-gasklephuis is voorzien van een elektronisch gere-
gelde stelmotor die de gaskleppen bedient. De gewenste stand
van de gaskleppen en de snelheid van openen worden door de
berijder(ster) via het gashendel bepaald. Het is een ride-by-wire
systeem.

Over elk detail is goed nagedacht. Zowel de vormgeving, het materiaal als de kleurstelling zijn echt Italiaans. Nuchter bekeken vallen
de grote remschijven op en de éénzijdige achterwielophanging. De wijze waarop de rijwind door de radiateur gaat en uit de kuip komt,
is eveneens opvallend.

De drie uitlaatpijpen hebben met koolstofvezel versterkte
 einddempersierstukken, het materiaal wordt meestal “carbon”
genoemd.

Daar kun je heel lang naar kij-
ken. De ‘gouden’ uitvoering
heeft zelfs een ketting met
schalmen in die kleur. Het is
een buitengewoon staaltje
vakmanschap met zorg voor
elk detail. De in gepolijst
 aluminium uitgevoerde
transmissieschokdemper is
één van deze details. Wat te
denken van de bevestigings-
moeren?

dige opvolger van zijn kleine voorganger van 46
jaar geleden. 

Met dank aan: MV Agusta-importeur MotoMondo
en MotoPlus.
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