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BMW R1200 GS krijgt volledig nieuw motorblok

BMW Boxer klaar voor zijn eeuwfeest
Wat bleef zijn de boring- en slagmaten en de boxeropstelling van de cilinders. Verder is alles 

nieuw, tot in de details aan toe. Van de negentig jaar oude zijklepboxer die de eenvoud zelf 

was, is er nu een vierklepsboxer ontstaan die voorzien is van tal van nieuwigheden. De woor-

den ‘nieuw’ en ‘voor het eerst’ zijn niet van de lucht en dat maakt de techneut nieuwsgierig…

 Zelfs met veel moeite bleek er uit de huidige 
boxermotor niet veel meer vermogen te halen. 
Als geheel functioneerde de R1200 GS echter 
uitstekend, dus al die eigenschappen vormden 
een goed begin. Binnen het raamwerk van eisen 
en wensen is een geheel nieuwe motor ontwik-
keld. Er is gewerkt met een computerscherm 
waarop alleen de twee zuigers te zien waren. 
Alles eromheen is nieuw. Dat is het bijzondere: 
iets nieuws op basis van een ontwerp dat bijna 
negentig jaar oud is. 

   Water in plaats van olie 
 Door de heetste plekken in de cilinderkoppen met 
smeerolie te koelen, is de warmtehuishouding van 
de rijwindgekoelde boxer nog te beheersen ge-
weest. Maar net als bij de luchtgekoelde Porsche-
boxermotoren moesten de cilinderkoppen van 
de boxer ook van waterkoeling worden voorzien. 
De vorige R1200 GS had een verhouding van 
22% oliekoeling en 78% luchtkoeling, de nieuwe 
R1200 GS heeft 35% water- en 65% luchtkoeling. 
Daar komt nog bij dat het koelwater, uiteraard 

een koelvloeistof en dus een water-glycol-addi-
tievenmengsel, precies op de heetste plekken zijn 
werk doet. Het koelsysteem vraagt wel om twee 
kleine radiateurs, wat slangen en een waterpomp, 
dus weegt het ongeveer 2,7 kg meer dan de olie-
luchtkoeling. 
   
 Verticale kanalen 
 Een tweede limiet die met de vorige boxermotor 
was bereikt, kwam door het verloop van de in-
laat- en uitlaatkanalen. Het verhaal hierover staat 

De BMW R1200 GS is voorzien van de nieuwe boxermotor. Daarmee zijn de rijeigenschappen van 
de motorfi ets op een nog hoger peil gekomen. Dat geldt zowel op de weg als in het terrein.

T E C H N I E K    > Aandrijving & Motor > Boxermotor

AMT011_BMW Boxer.indd   58 11/8/2012   10:25:16 AM

1



AMT | 2012
59 AMT | 2012

in AMT 11/2008. Het komt er op neer dat het niet 
mogelijk is voldoende lucht met de juiste stro-
mingsvorm in de cilinders te krijgen. Nu zijn de 
cilinderkoppen als het ware 90° gedraaid. Eerste 
pluspunt hiervan is dat de lucht nu dus verticaal 
door de koppen stroomt. Tweede pluspunt is dat 
de inlaatkanaallengte nu gelijk is voor beide ci-
linders. Bij de vorige boxers was er een verschil in 
lengte doordat één van de cilinders verder naar 
voren stond dan de andere. De nieuw gevormde 
inlaatkanalen maken het ook gemakkelijker de 
verstuivers zodanig te plaatsen dat de benzine 
gelijkelijk over de beide inlaatkanalen wordt 
verdeeld. Bovendien staan de verstuivers in zo'n 
stand dat de benzine goed mengt met de lucht 
en goed verdeeld via de beide kleppen naar de 
cilinder stroomt. 
   
Nieuwe klepbediening 
 Bij de vorige motor zat er op elke nokkenas één 
inlaat- en één uitlaatnok. Nu is er 'gewoon' één 
inlaat- en één uitlaatnokkenas, elk met twee nok-
ken. Met alle ervaring die BMW al bij de automo-

toren heeft opgedaan, is het in de toekomst ook 
mogelijk om de nokkenassen om hun lengteas te 
verdraaien. Dat kan zowel nodig zijn om aan de 
steeds strengere emissie-eisen te voldoen, als om 
het vermogen op te krikken waar dat nodig is. In 
ieder geval is de klepoverlap al teruggebracht ten 
opzichte van de vorige motor, daardoor neemt 
het vermogen 'onderin' toe. 
   
 Bekende distributie 
 De kettingaandrijving van de nokkenassen is 
gebleven, maar er zijn grote verschillen. Links, 
gezien in de rijrichting, zorgt de krukas voor de 
aandrijving, rechts is het de balansas die het 
werk mag doen. In de cilinderkoppen zorgt elke 
ketting voor de aandrijving van een tussenas 
tussen de twee nokkenassen. Vandaar worden 
de nokkenassen via tandwielen aangedreven. 
Bij elke uitlaatnokkenas is er een decompres-
siemechaniek aangebracht. Dat zorgt ervoor 
dat het weinig moeite kost om de motor bij de 
start op toeren te brengen, dus kan met een klei-
nere accu en een kleinere startmotor volstaan 

worden. Zo'n systeem kennen we al heel lang; 
vroeger heette zoiets een kleplichter en mocht je 
die zelf bedienen. Dat was nodig ook, want elke 
'dikke' eencilinder was anders maar met grote 
moeite 'aan te schoppen' met behulp van de 
kickstarter. 
   
 Geen radiaal geplaatste kleppen 
 Bij de raceautomotoren heeft BMW lange tijd 
geëxperimenteerd met radiaal geplaatste kleppen 
volgens het ontwerp van Apfelbeck. Maar na 
enkele jaren werden er toch weer gewone vier-
klepsmotoren met één centrale bougie gebruikt. 
Zo gaat het nu ook met de nieuwe boxermotor. 
Met een ingesloten klephoek van 18° – 8° voor de 
inlaatkleppen en 10° voor de uitlaatkleppen – is er 
een compacte verbrandingskamer ontstaan. De 
compressieverhouding is van 12,0:1 naar 12,5:1 
gegaan. De ruime ervaring die BMW heeft met dit 
type verbrandingskamer zorgt ervoor dat er geen 
klopsensoren nodig zijn. Dat is bijzonder, want de 
motor mag op RON 95 brandstof draaien. Er is ook 
geen tweede bougie nodig, want de inlaatlucht 

 TEKST: PAUL KLAVER / BEELD: BMW MOTORRAD 

Onder het balhoofd zien we één van de radiateurs. Schuin erboven zit het luchtfi lterhuis met daar 
tegenaan geplaatst de benzinetank. De uitlaatbochten beginnen niet aan de voorkant, maar 
aan de onderkant van de cilinders. Omdat de motor zo kort bouwt, kon de achtervork worden 
verlengd. Let op het achterframe dat met bouten aan het motorblok is bevestigd.

De BMW Telelever-voorvork bestaat uit een telescoopvork en een onderste draagarm die links en 
rechts aan het motorblok is vastgezet. De BMW EVO Paralever achtervork heeft vier draaipunten in 
een paralellogramopstelling. Daarmee worden aandrijf- en remkrachten zodanig opgevangen dat 
ze slechts een geringe verticale beweging van de motor veroorzaken.

Door het vakwerkframe is het mogelijk de krachten verspreid over het motorblok te laten 
aangrijpen. Het is goed te zien dat een lage zitpositie mogelijk is ondanks de grote grondspeling. 
Het twee in één uitlaatsysteem eindigt met een forse demper. Het achterwiel is, als bij een auto, 
eenzijdig bevestigd.

Aan deze kant zit de tweede radiateur. Deze radiateur is voorzien van een ventilator. De inlaatka-
nalen lopen bijna recht naar boven. Dat er veel lucht doorheen gaat, is goed te zien aan de forse 
diameter van de inlaatbuizen. Let er op hoe het veerelement van de achtervork is afgesteund in 
het knooppunt van het frame.
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heeft dankzij een omloopleiding een zodanige be-
weging dat de verbranding ook bij lage belasting 
optimaal verloopt. Of dat ook echt zo is, zal wel 
spoedig blijken, want het 'Ruckeln', het onregel-
matige rijgedrag, was een berucht verschijnsel. De 
schoteldiameters van de kleppen zijn 1 mm groter 
dan voorheen. 
 Dat betekent dat ze ook 1 mm groter zijn dan de 
kleppen van de HP2 die 98 kW levert. Anders ge-
zegd: het lijkt erop dat met wat kleine aanpassin-
gen een sportuitvoering de 100 kW moet kunnen 
halen. De klepsteeldiameter is nog 5,5 mm en er 
zijn al stijvere klepveren die zonder problemen 
hoge toerentallen mogelijk maken. 
 De slepers die de kleppen openen, kennen we 
al van de vorige motor. Ze zijn voor de S1000 RR 
viercilinder ontwikkeld. Klepstelplaatjes – shims – 
zorgen ervoor dat de klepspeling binnen de 0,10 – 
0,17 mm voor de inlaatkleppen en 0,34 – 0,41 mm 
voor de uitlaatkleppen blijft. 
   
 Herzien drijfwerk 
 De krukas is geheel nieuw. De hoofdlagers heb-
ben een kleinere diameter, 55 mm in plaats van 
60 mm, om de lagerwrijving te verminderen. De 
krukpennen hebben daarentegen een grotere dia-
meter, 50 mm in plaats van 48 mm, om de stijfheid 
van de krukas te vergroten. Door de lagerbreedte 
van alle lagers te verkleinen is de lagerwrijving 
verder verlaagd.   Alle primaire en secundaire 
onbalanskrachten zijn door de tegengesteld 
bewegende zuigers volledig gebalanceerd. Omdat 
de drijfstangen niet in één vlak liggen, ontstaat 
er echter een omlopend moment. Dat is zoiets als 
de peddelbeweging bij het kanovaren. Daarom 
is er ook bij de nieuwe motor een balansas die 
met krukastoerental tegengesteld aan de krukas 
draait. Op de balansas zitten twee gewichten die 
dankzij hun tegengestelde 'peddelbeweging' het 

omlopend moment 'opheff en'. Daardoor draait 
de motor nagenoeg trillingsvrij. De balansas is 
hol, de aandrijfas vanaf de koppeling draait er 
binnenin. 
   
 Verticaal gedeeld carter 
 Nieuw is dat de cilinders deel uitmaken van de 
carterhelften, dus geen los onderdeel meer zijn. 
Als de carterhelften op elkaar zijn bevestigd, is er 
een licht maar toch zeer stijf geheel ontstaan dat 
ook de hoofdlagers goede steun biedt. 
 De cilinders zijn uitgevoerd als open-deck 
constructie. Dat wil zeggen dat de koelvloei-
stof rondom de cilinder stroomt, precies daar 
waar de zuigerveren hun warmte afvoeren. De 
cilinderwanden zijn bespoten met een ijzer-
koolstofl egering die voor een slijtvaste laag met 
een lage wrijving zorgt. Deze techniek komt uit de 
automotoren. 

 Totaal vernieuwde aandrijving 
 Niet langer is de versnellingsbak als een los 
onderdeel tegen het motorblok geplaatst. Het 
is duidelijk dat BMW het concept van de CX500 

Honda aandachtig heeft bestudeerd. Nu is er voor 
het eerst bij een boxer een meervoudige natte 
platenkoppeling toegepast. Bovendien draait de 
koppeling tegengesteld aan de krukas, dus wordt 
het vliegwieleff ect van de krukas voor een groot 
deel gecompenseerd door de balansas, de koppe-
ling en de aandrijfas naar de versnellingsbak. 
 De zesbak is voorzien van tandwielen met een 
schuine vertanding, volgens BMW om het geluid 
te verminderen en de tandwielen soepel te laten 
aangrijpen. Des te opvallender is het daarom 
dat er verder alleen maar tandwielen te zien zijn 
met rechte vertanding. De versnellingsbakassen 
draaien in wentellagers, de 'losse' tandwielen op 
naaldlagers. De schakelwals draait in kogellagers, 
de drie schakelvorken zijn gehard. 
   
 Natte koppeling 
 De koppeling heeft acht beklede platen met een 
diameter van 147 mm. De enkelvoudige droge 
platenkoppeling van de vorige motor had een 
diameter van 180 mm. Uiteraard is nu het vlieg-
wieleff ect van de koppeling kleiner dan voorheen 
en dat verbetert het schakelgedrag. 

T E C H N I E K    > Aandrijving & Motor > Boxermotor

Rechts is de voorkant van 
de motor gezien in de 
rijrichting. Daar zit nu de 
meervoudige natte platen 
koppeling met ‘anti-hop’-
systeem. De koppeling draait 
tegengesteld aan de krukas 
en drijft via een transmissie-
schokdemper de primaire as 
van de versnellingsbak aan. 
Via de secundaire as wordt 
de uitgaande as aangedre-
ven. In totaal zijn er dus vier 
overbrengingen!

Nu is de voorkant van het motorblok aan de rechterkant te zien. De primaire overbrenging (met 
rechte tanden!) zorgt ook voor de waterpompaandrijving. Het koppelingstandwiel is voorzien van 
een torsiedemper. De cilinders vormen één geheel met de beide carterhelften, het blok is verticaal 
gedeeld. Er is een speciale looplaag op de cilinderwanden gespoten.

Rechts is de achterkant van de motor met de aandrijving van de cardanas. Boven de 
zesversnellingsbak zit de dynamo. Verder naar voren zien we de simplex hulzen ketting die de 
tussenas aandrijft. Opvallend is de korte zuiger, daarvan wordt de warmte van de zuigerveren 
in het BDP door koelvloeistof afgevoerd.
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 De koppeling is voorzien van een anti-hopping of 
anti-stuiterbediening. Als het gas wordt dichtge-
draaid, remt de motor af op de compressie. Zeker 
bij zo'n dikke boxermotor op losse ondergrond 
kan het gebeuren dat het achterwiel gaat stuite-
ren. Het achterwiel kan zelfs even blokkeren als 
de grip te laag wordt of als de achterrem wordt 
gebruikt. Een anti-blokkeermechanisme vermin-
dert de veerdruk zodanig dat de koppeling gaat 
slippen onder zulke condities.   
BMW wijst er op dat de nieuwe constructie 
gesmeerd wordt met dezelfde olie als de motor, 
dus niet meer met een aparte versnellingsbak-
olie. Bovendien bouwt de nieuwe constructie 
compacter, vooral korter, dan voorheen. Het 
hele concept zorgt voor een grotere stijfheid en 
bespaart gewicht door het wegvallen van fl enzen, 
afdichtingen, bouten en moeren. 
   
 Nieuw motormanagement 
 BMW is al twintig jaar bezig met elektronica voor 
motorfi etsen. Nu wordt er een nieuw BMS-X 
motormanagement toegepast. Het systeem is 
volledig sequentieel, is compact en heeft een laag 
gewicht. Het gebruikt de hoekverdraaiing van de 
gaskleppen en het motortoerental als basis met 
een terugkoppeling van het geleverde koppel. 
Er zijn tal van regelgrootheden, parameters, om 
ervoor te zorgen dat het motorkoppel ook bij zeer 
lage belastingen soepel wordt geregeld als er aan 
de gashendel wordt gedraaid. Het gaat om een 
zogenaamd E-gas, de gaskleppen worden door 
een stelmotor bediend, die elektronisch wordt 
aangestuurd via verschillende rijmodi. 
 Het regelsysteem gaat er van uit dat de gas-
klepstand en het toerental bepalen hoeveel 
lucht er naar de motor gaat. Er zijn echter tal 
van invloedsfactoren, zoals motortemperatuur, 
luchttemperatuur en luchtdruk, die een rol spelen 
bij het inspuiten van de juiste hoeveelheden 
benzine in elke cilinder. Bovendien wordt het 
ontstekingstijdstip ook aangepast. Deze waarden 
zijn opgeslagen in kenvelden en vormen de 
uitgangswaarden. 
 Dat BMW de zaken klaar heeft voor meer vermo-
gen, blijkt ook uit de gasklepdiameter van elk 

T E C H N I E K    > Aandrijving & Motor > Boxermotor

Er zijn heel wat details te zien die de moeite waard zijn. Ga 
eerst maar eens na waar alle tandwielen toe dienen en hoe ze 
worden aangedreven. Kijk daarbij ook naar de aandrijving van 
de nokkenassen, rechts vanaf de balansas die om de aandrijfas 
van de koppeling draait. Onder het tandwiel dat zorgt voor de 
dynamo-aandrijving zit nog een asje. Dat heeft als taak voor de 
startmotor dienst te doen.

Het smeerschema start met een tandwielaangedreven 
oliepomp die de olie uit de carterpan aanzuigt. Dan gaat de 
olie zowel naar de transmissie als naar de motor. De balansas 
is voorzien van twee glijlagers die het omlopende moment 
van de twee tegengestelde en ongelijk gevormde gewichten 
opvangen. Het is een ingewikkeld smeersysteem met tal van 
vertakkingen en diameterverschillen. Let op de doorboorde 
boutgaten in de drijfstangen.

Smeertechnische wetenswaardigheden
Bij een boxermotor zoals deze BMW vindt de 
verbranding dan weer links en dan weer rechts 
plaats. Dat is duidelijk. Als we de vraag stel-
len: ‘waar is de leibaan van elke zuiger?’, wordt 
het moeilijker. Als de krukas rechtsom oftewel 
clockwise draait, is de leibaan van de rechter 
cilinder boven en die van de linker cilinder 
beneden. Dat maakt smeertechnisch veel uit. 
Wat is namelijk het geval? De smeerolie van de 
rechter cilinder komt vooral op de onderkant 

van de cilinderwand terecht, dus tegenover de 
leibaan. Aan de linkerkant vliegt de olie tegen de 
bovenkant van de cilinderwand, dus eveneens 
tegenover de leibaan. Hier werkt echter de 
zwaartekracht een handje mee, want daardoor 
willen de oliedruppeltjes omlaag naar de leibaan. 
En ziedaar: dat gebeurt niet bij de rechter cilin-
der, dus wordt de leibaan niet zo goed gekoeld 
en gesmeerd als links.
En dan is er nog iets: de zwaartekracht zorgt 

ervoor dat bij de rechter cilinder de leibaan-
kracht wordt verminderd omdat de zuiger 
omlaaggetrokken wordt. Links rust de zuiger op 
de leibaan en wordt de leibaankracht dus hoger. 
Dat compenseert enigszins voor het verschil in 
de hoeveelheid smeerolie.
In de dagelijkse praktijk valt er tegenwoordig 
niet veel of helemaal niets te merken van deze 
verschillen. Dat is het gevolg van een eeuw 
motorenontwikkeling.

Het koelsysteem maakt duidelijk dat de koeling begint op de 
heetste plekken, dus bij de uitlaatkant van de cilinderkoppen en 
de cilinders. De opgewarmde koelvloeistof stroomt dan via de 
koelere plekken, dus via de inlaatzijde, naar het thermostaat-
huis. De twee radiateurs staan in serie, de heetste (rechts) is 
voorzien van een ventilator en een expansievaatje. Het is een 
precisiekoeling met een kleine waterpomp en een geringe 
hoeveelheid koelvloeistof.

Er gaat heel wat lucht (en benzine) door een motor met 92 
kW vermogen. We zien allereerst hoe de inlaatkelken in het 
luchtfi lterhuis geplaatst zijn. Het grote volume is nodig omdat 
er bij volgas geven ineens veel lucht nodig is. De verstuivers 
spuiten zodanig in dat de benzine via de lucht die naar het 
midden van de cilinder gaat, wordt meegevoerd. Zo krijgt de 
bougie het juiste mengsel en komt er geen brandstof op de 
cilinderwand terecht. De uitlaat is voorzien van een geregelde 
driewegkatalysator.
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We kijken tegen de achterkant van de motor aan, met links de 
uitgaande aandrijfas. De 620 W dynamo zit centraal met rechts 
daaronder de 0,9 kW startmotor. Vergelijk het nieuwe ontwerp 
met de vorige GS motor en let op de inlaatkanalen.

Het nieuwe blok van linksvoor gezien. De cilinders zijn hoog in 
het blok geplaatst om voldoende grondspeling in bochten te 
houden. De geringe klephoek houdt de cilinderkophoogte laag. 
De gasklepstelmotoren zijn dichtbij de cilinderkoppen geplaatst, 
daardoor reageert de motor snel op gasgeven of gas loslaten.

De vorige GS-motor bouwt hoog omdat de dynamo aan de 
voorzijde van het blok zit. Bovendien wordt er een droge 
koppeling met een grote diameter gebruikt. De aandrijfas zit 
rechts. Vergelijk dit ontwerp met de nieuwe motor en let ook op 
de inlaatkanalen.

T E C H N I E K    > Aandrijving & Motor > Boxermotor

Zo ziet de nieuwe motor er van voren uit. De klepbediening 
met lichte slepers wordt ook bij andere recente BMW-motoren 
toegepast. De zuigerveren zijn in de BDP-stand te zien met de 
koelvloeistof zo dichtbij als mogelijk.
De natte, meervoudige platenkoppeling zit schuin onder de 
krukas. De ovale uitlaatpoorten zijn in de rijrichting geplaatst.

 WWW.AMT.NL

Met de HP2 Sport haalde BMW in 2008 het onderste uit 
de kan van de lucht-olie gekoelde boxer. Toen al bleek 
de inlaatluchtstroming op de grenzen van dit ontwerp te 
stuiten. Lees het terug in het Maanddossier op www.AMT.
nl/november2012, of scan de QR-code.

 WWW.AMT.NL

Grenzen aan de luchtstroming

We moeten bedenken dat 
het hier om een All-Road 
motorblok gaat, dat wil zeg-
gen dat de GS ook naast de 
verharde weg moet kunnen 
rijden. Dus is lang niet alles 
uit het blok gehaald. Zo mag 
de ‘oude’ HP2 motor 9500 t/
min draaien en levert hij 98 
kW bij 8750 t/min. 
Dan is de 92 kW bij 7700 t/
min van de nieuwe motor 
duidelijk een goede start, 
maar zeker nog niet het 
uiterste.

52 mm. Dat was 50 mm bij de vorige motor en 
gelijk aan die van de HP2.   De gaskleppen worden 
door het gashendel via het motormanagement 
aangestuurd. Dat betekent dat als er bij kleine 
gasklepopeningen een verschil in het motor-
koppel van de cilinders wordt vastgesteld de 
gasklephoek wordt aangepast. De reactie op het 
verdraaien van de gashendel hangt af van de in-
gestelde modus: soepel, optimum of direct. Mede 
daardoor is de hoekverdraaiing van de gashendel 
teruggebracht van 85° naar 70°. Nog een pluspunt 
van het nieuwe motormanagement is dat er een 
cruise control mogelijk is. Na het inschakelen 
ervan zorgt het motormanagement ervoor dat de 
ingestelde rijsnelheid gehandhaafd blijft. 
   
 Conclusie 
 BMW laat zien dat het boxerconcept zelfs na ne-
gentig jaar nog springlevend is als het construc-
tief van deze tijd is. Het compleet nieuwe blok 
vormt de basis voor de toekomst, daarmee moet 
het mogelijk zijn de honderd jaar te halen.    
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