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Ook downsizing bij motorscooters 

 Misschien wel de meest opvallende noviteit 
op de nieuwe generatie Honda ‘spaarscooter’ 
is het gebruik van een startstopsysteem. Of 
zoals ze het zelf noemen: een stationair stop. 
Ook voor rijders duidelijk even wennen, want 
in tegenstelling tot de eigenaren van nieuwere 
automodellen zijn die een dergelijke voor-
ziening zeker niet gewend. Dat blijkt ook uit 
reacties op internetfora. Men is aanvankelijk 
een tikje ongerust wanneer het motortje bij een 
verkeerslicht of andere stopsituatie na luttele 
tellen opeens stilvalt. 
In de praktijk is er geen aanleiding voor onge-
rustheid, want de Honda PCX start werkelijk 
vliegensvlug. In de tijd die nodig is om het gas 
open te draaien werkt alles alweer op ‘volle 
stoom’, zodat je in één soepele beweging van 
de plek komt. Honda claimt dat het snufje in 
doorsnee zo’n 7 procent brandstofbesparing 
oplevert. Daarbij baseren ze zich op hun eigen 
tests met de 195 seconden durende ECE R40 
meetcyclus. Die wordt mondiaal toegepast bij 

Het eff ect van een off center 
cilinder bij de Honda PCX 
in beeld, nu ook vaak 
toegepast in automotoren 
om de zuigerwrijving te 
verminderen. De bedoeling 
is dat op het punt waar de 
verbrandingsdruk maximaal 
is deze off center-plaatsing 
voorkomt dat leibaankracht 
op zuiger en cilinder werkt.

emissietesten en simuleert stadsgebruik. Op-
trekken, accelereren naar een aantal verschillen-
de snelheden, stoppen en enige tijd stilstaan.
Overigens kunnen rijders die het echt niet 
vertrouwen op de handgreep kiezen of ze ‘idle’ 
al dan niet inschakelen. Het systeem wordt via 
de ECU aangestuurd door een snelheidssensor 
in het achterwiel en een sensor in het gashen-
del. De motor stopt na drie seconden. Als hij 
tenminste op werktemperatuur is, anders blijft 
hij lopen. 
   
 Intelligente startgenerator 
 In de praktijk is meteen te voelen dat bij deze 
wereldprimeur voor de lichte motor- en scoo-
terklasse geen klassieke startmotor aan het 
werk is. Om te beginnen is de conventionele 
startmotor uit eerdere scooters vervangen door 
startgeneratortechniek (ACG). Daardoor zijn 
de gebruikelijke tandwielmechanismen met 
bijbehorende bijgeluiden verleden tijd. De unit 
laadt de accu en verzorgt de elektrische start. 

Maar het verhaal gaat veel verder.
Zo draait deze ACG de krukas een klein stukje 
terug, zodat hij als het ware een aanloopje 
neemt om de compressie te overwinnen. Overi-
gens is dat al eerder bij Honda gezien, bijvoor-
beeld bij de 50 cc Zoomer. Bovendien opent in 
de PCX de uitlaatklep tijdens de aanloop en het 
compressiebegin lichtjes, om het de startmotor 
nog makkelijker te maken.
Verschillende Honda-bronnen noemen een 
verbruik tussen 2 en 2,5 l/100 km. In de stad is 
dat misschien niet eens zo’n heel optimistische 
waarde, want in onze wat langere praktijktest 
noteerden we ook maar 3,3 liter op 100 kilome-
ter. Daarbij moet worden aangetekend dat hier 
een kilometer of 150 snelweg richting Honda 
Nederland bij zat, en die kilometers waren 
vrijwel compleet onder het motto ‘zo hard als 
hij gaat’.
Dat was overigens niet persé volgas, het motor-
tje leek rond zijn topsnelheid dan wat in te hou-
den en liep mooier wanneer we het gashendel 
net iets terugdraaiden. Op dat detail na rijdt de 
nieuwe PCX motorisch gesproken zeer verfijnd. 
 
Lage interne weerstand 
 Vanzelfsprekend gaat het verhaal van de 
nieuwe vloeistofgekoelde eencilinder viertakt 
veel verder. Enerzijds is het een zeer geavan-
ceerd  blokje met PGM-FI brandstofinspuiting 
en geregelde katalysator, maar tegelijkertijd 
gooit hij de knuppel in het hoenderhok met 
zijn relatief lage prijs. Dat is alleen mogelijk 
door hem wereldwijd te gebruiken in diverse 
modellen, zoals Honda-motorfiets R&D-topman 
Aoki ons eerder vertelde tijdens de Tokyo Motor 

In de grote Europese steden zijn 125- en 150 cc scooters ex-

treem populair. In ons land wil het niet erg vlotten, maar wel-

licht komt daar door toenemende verkeersdrukte, stijgende 

brandstofkosten en parkeerperikelen verandering in. Zeker nu 

begin volgend jaar nieuwe eisen voor het motorrijbewijs wor-

den ingevoerd. Aanleiding om eens naar de nieuwste ‘spaar-

modellen’ uit de wereld van de lichte motorscooter te kijken.
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Show. "Het motorblok is zo compact en licht 
gebouwd dat het in diverse platforms kan wor-
den gebruikt. Grote of kleine wielen, scooters 
en andere concepten. Door schaalvergroting 
en productie in bijvoorbeeld Thailand kon de 
kostprijs  flink dalen."
In de PCX-scooter vind je een eencilinder in 
125 cc of 150 cc versie. Hij heeft een enkele 
bovenliggende nokkenas en twee kleppen. 
Achter die ogenschijnlijk eenvoudige basis 
gaat veel techniek schuil. Zo trekt Honda een 
blik vol weerstandverlagende details open. 
Veel daarvan lijkt op de autowereld geënt, niet 
zo’n verrassing als je weet dat bijvoorbeeld de 
nieuwe 700 cc Honda twin vrijwel letterlijk een 
halve automotor is (uit de Jazz).
We noteren zaken als een ‘uit het midden’ 
geplaatste cilinder. Een van Tokyo tot Seoul 

en Parijs bekende manier om de wrijvings-
weerstand tussen zuiger en cilinderwand te 
verlagen. Ook heeft de cilinderbus een speciaal 
gevormde buitenkant om koeling te verbeteren 
en door een betere vormvastheid olieverbruik 
te verminderen. Naaldlagers op de assen van de 
tuimelaars met rollers en een geoptimaliseerde 
vorm van de nokken in combinatie met lage 
klepveerspanning dragen verder hun steentje 
bij. Zelfs de anderhalf maal zo efficiënte radi-
ateur dan gebruikelijk hoort bij het concept. 
   
 De duivel in het detail 
 Aoki: "Daardoor kunnen we een kleinere ven-
tilator gebruiken, dat scheelt zo’n 30 procent 
energieverbruik in vergelijking met andere 125 
cc motoren. Binnenin de motor en transmis-
sie boekten we winst door het olievolume te 

verminderen en maatregelen om het ‘opklop-
pen’ van de olie tegen te gaan. Bij 50 kilometer 
per uur heeft de transmissie 20 procent minder 
weerstand, mede omdat we speciale lagers 
hebben toegepast. Specifiek gemaakt voor 
de belastingen op een bepaalde plek in de 
overbrenging."
Wat dat laatste betreft, hebben we het dan over 
een V-Matic continu variabele techniek met een 
nieuw type riem van een zeer elastische soort 
rubber. We nemen aan voor minder slip. Op 
zich al goed voor een lager verbruik, zo meldt 
Honda. De duivel zit in het detail, zo luidt de 
slotsom.
Onder het rijden valt verder op dat de PCX 
vooruitlopend op Europese wetgeving een 
gecombineerd remsysteem heeft dat voor- en 
achterrem koppelt. Rechts knijpen bedient twee 
sets remblokken op de schijf voor, links de ach-
terrem en via een separaat pompje ook één set 
blokken voor. Niks razend ingewikkelds, maar 
het functioneert.
Alles bij elkaar is de nieuwe PCX een strak 
gelijnd en plezierig rijdend machientje dat 
vooral in zijn 150 cc versie in de stad nauwelijks 
te kloppen is, en redelijk mee kan komen op de 
snelweg. Zeker als het honderd kilometerwegen 
zijn. Hij is zeer wendbaar, makkelijk te bedienen 
en zuinig. Overigens betekent dat laatste niet 
dat benzinestation-bezoek zeldzaam wordt, 
want de tankinhoud is een minuscule 5,9 liter. 
Overigens is de opening een tikje lastig ge-
plaatst, zodat je al gauw knoeit.
Kritiekpunt is ook dat de hele scooter wat klein 
is, kennelijk met het oog op vrouwen en Azia-
tische kopers. Wellicht heeft het daar ook mee 

Zeer moderne lijnen voor de Honda PCX-scooter, maar ook duidelijk zichtbaar een wel erg klein machientje voor een volwassen Europeaan.

De rechterkant van 
het PCX blok is opmer-
kelijk, u ziet op de startgene-
rator een ventilator, die koellucht 
blaast door het mini-radiatortje 
voor de vloeistofkoeling.

Een blik op en in het Honda PCX-blok toont aan deze kant onder 
meer de CVT-overbrenging, en de op de krukas gemonteerde 
waterpomp.

 TEKST: ROB VAN GINNEKEN / FOTO'S: HONDA, PIAGGIO 
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te maken dat de ruit best wat hoger mag zijn. 
Daar bestaat een accessoire-oplossing voor. 
Gek genoeg heeft hij onder de zit wel een kloek 
opbergvak waar zelfs onze Arai-integraalhelm 
paste. Die kozen we al snel omdat de rijwind 
net onder het vizier van de jethelm sloeg. 
   
 Het antwoord van Vespa 
 Vanzelfsprekend zien de Europese spelers 
dat Honda-offensief zowel hier als op de 
Amerikaanse en Aziatische markten met lede 
ogen aan. Tijdens de Eicma-motorshow van 
Milaan diende hun antwoord zich al aan in de 

vermomming van het ‘946 Concept’. Inmiddels 
is de opvolger van de succesrijke Vespa LX en S 
modellen in een 125- en 150 cc versie leverbaar. 
Die laatste meet nu overigens in feite 155 cc.
Saillant detail: de primeur was voor India. Daar 
wordt hij in een eigen fabriek geproduceerd, 
en daarnaast in Vietnam. Zowel Honda als het 
Vespa-moederbedrijf Piaggio kiezen voor regio-
nale fabrieken om prijstechnisch mee te komen. 
Zo komt het betaalbare Fly-scootermodel voor 
onze markt inmiddels ook al uit Vietnam.  
Maar goed, tijd om naar de hardware te kijken. 
Dan is al snel duidelijk dat de filosofie van de 

Vespa houdt het voor zijn gemoderniseerde motorblok nog op simpele luchtkoeling. Vandaar veel koelribben, ook op het carter, en 
aan deze zijde van het blok een luchtcollector op de generator.

Bovenop het Vespa blok ligt de startmotor, met daar weer boven het gasklephuis met 
volledig geïntegreerde elektronica voor de drive-by-wire bediening.

ontwikkelingstechnici in de Italiaanse Pontade-
ra-fabriek in hoge mate gelijk is aan die van de 
Japanners. Met dien verstande dat het grote 
Piaggio kiest voor een oplossing met drie klep-
pen, twee inlaatkleppen en één uitlaatklep.
Details rond gewicht, wrijvings- en stromings-
weerstand zijn in het Vespa-blok waar mogelijk 
doorontwikkeld. Daarvoor werd niet alleen een 
nieuwe cilinderkop ontwikkeld. Zo vermelden 
de Italianen in hun informatie een andere bo-
ring en slagverhouding, te weten een kleinere 
boring en een grotere slag dan voorheen. Net 
als bij Honda mikt men er op om de efficiency 
van de motor met name bij het veelvuldige op-
trekken in de stad te optimaliseren. Een lange 
slag is goed voor de trekkracht. En belangrijker 
nog: lager verbruik en dientengevolge een 
lagere CO 2 -uitstoot. 
 
Doorontwikkeld motorblok 
 Volgens technicus Ronald Blom mag je de 

nieuwe luchtgekoelde ‘LEM’-krachtbron 
in grote lijnen zien als een rigoureuze 

doorontwikkeling van het beproefde 
concept. "Vanzelfsprekend valt de stap 
naar drie kleppen het meest op, maar 
er zijn ook allerhande andere zaken 
verbeterd. De motor was overvier-

kant en heeft nu een lange slag. Denk 
ook aan een nieuwe generatie Marelli 

poortinjectie-unit, waar bij gasklep, ECU 
en stappenmotor in een nog compac-

tere vorm en met nieuwe mapping zijn 
samengebouwd. Ook is de klepbediening aan-
gepast door gebruik van rollagers in plaats van 
glijlagers. De weerstand is verder beperkt door 
rollers op de tuimelaars."

Het klepmechanisme van de 
Vespa, met roltuimelaars en 
een kloek kogellager om de 
nokkenas, ter verlaging van de 
interne wrijving.
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Vóór de luchtkoeling op het 
Vespa-blok kreeg de bougie 
een plaats in de nieuwe 
cilinderkop. Hij steekt langs 
de bovenliggende nokkenas 
in een diepe tunnel, maar is 
zo wel makkelijk bereikbaar 
voor onderhoud.

Zoveel mogelijk stileert Vespa de LX 125/150 in de traditie 
van de eerste Vespa-scooters, maar de techniek eronder is wel 
degelijk van de modernste soort.

De Vespa heeft een klassieke startmotor met 
freewheel-systeem. Die heeft een wat mak-
kelijker leven omdat één klep bij het starten 
fungeert als decompressor. Daardoor kunnen 
de startmotor en de accu wat lichter worden 
uitgevoerd. Het zijn de kleine dingen die het 
doen. "Bovendien wordt een deel van het elek-
trische systeem extra gekoeld. Een oliesproeier 
op het tapse deel van de krukas zorgt dat de 
stator van het laadgedeelte niet heet wordt."
Juist bij dergelijk lichte motoren komt het 
volgens Blom op de details aan. "De nieuwe 
locatie van de bougie maakt hem beter toegan-
kelijk en helpt tevens om de koeling te kunnen 
optimaliseren. Daar is sowieso veel aandacht 
aan besteed via geavanceerde computersimu-
latietechnieken. De prestaties zijn beter, de ver-
liezen lager en mechanische geluiden worden 
tegelijkertijd teruggedrongen."
Vespa Italië zelf illustreert de voordelen voor 
de consument heel beeldend. Niet alleen rijden 
hun scooters prettiger, ook de gebruikskosten 
zijn lager. Het onderhoudsinterval is sterk opge-
rekt naar 10.000 kilometer. Bovendien claimen 
de marketeers dat de gemiddelde gebruiker die 
4.000 kilometer per jaar rijdt ongeveer 34 liter 
brandstof spaart en zodoende voor hetzelfde 
geld 1.500 kilometer verder kan rijden. Over 
verder rijden gesproken: de Vespa LX en S heb-
ben een 8,3 litertank. Zodat je minder vaak aan 
een ‘tapzuil’ staat dan met de Honda.
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