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Lente 2007. Motus besluit de ultieme Ameri-
kaanse sport-tourer te bouwen. Waar zo’n kruising
tussen een supersporter en een tourmotor alle-
maal aan moet voldoen? “Meer comfort, grotere
actieradius, hoger prestatieniveau, goede be-
scherming tegen de rijwind, licht in gewicht, pret-
tige zadelhoogte en een echt Amerikaans ont-
werp”, vindt Motus.
Om met dat laatste te beginnen, Amerikaanse
toermotoren hebben een luchtgekoelde V2. “On-
geschikt voor onze Motus Sport Tourer”, besloot
Motus. En dus liet de motorfietsenbouwer uit Bir-
mingham Alabama een motor ontwerpen door
Katech. Geen verkeerde keuze, want de naam van
dat bedrijf wordt bij Nascar en andere Ameri-
kaanse raceseries vol ontzag uitgesproken. Katech
ging uit van het LS7R 7.0 liter V8 Corvette-blok uit
de Amerikaanse Le Mans series.

Van V8 naar V4
Maar een sports-tourer is geen Boss Hoss. Dus
ging de V8 doormidden. Dan nog bleven er erg
veel cubic inches over. Daarom bracht Katech de
boring terug van 106,3 mm naar 86,5 mm. Om de
motor meer overvierkant te maken, ging de slag
zelfs van 100,0 naar 70,0 mm. Zo hield Katech vier
cilinders in V-vorm over met ieder 412,5 cm3 aan
inhoud. Dat brengt de cilinderinhoud van de
KMV4 gedoopte motor op 1645 cm3.
De typisch Amerikaanse opstelling met centrale
nokkenas, stoterstangen en twee kleppen per 
cilinder bleef gewoon. Ouderwets? Misschien wel,
anderzijds houdt die nokkenas het zwaartepunt
laag en blijft mede dankzij hydraulische klepsto-
ters het onderhoud eenvoudig.

Directe injectie!
De inlaatkleppen meten 44,5 mm. Daarmee is het
inlaatoppervlak 26,4% van de boring. Dat is meer
dan de 25,8% van de donor-V8. Er kan dus flink

wat lucht naar binnen. De uitlaatkleppen zijn 
36,8 mm in doorsnede. Toch is er in de wigvormi-
ge cilinderkoppen behalve voor een bougie ook
nog ruimte voor een injector. Directe injectie! In
auto’s heel gebruikelijk, op productiemotorfietsen
een primeur.
Wat de materialen betreft, blok en koppen uit
aluminium, carbon kleppendeksels, cilinderwan-
den afgewerkt met een Nikasil-coating, gesmeed
stalen nokken- en krukas. Die laatste heeft ge-
deelde kruktappen, die 75˚ verzet zijn. Samen
met de 90˚ cilinderbankhoek brengt dat de ver-
brandingsafstanden op 345˚- 90˚-195˚- 90˚.
Daarmee bereikte Katech het ‘Big Bang-karakter’
van de Italiaanse V4’s. 
Katech leverde precies wat Motus-oprichters Lee
Conn en Brian Case voor ogen hadden: “Het ge-
luid van de KMV4 geeft je kippenvel bij iedere
start”. En: “Geen hogetoerenmachine maar bruik-
baar vermogen bij ieder toerental”. In cijfers: 161 pk
bij 7800 t/min en 165 Nm bij 4500 t/min.

Motus: ‘The next American motorcycle’?
Amerikaanse motorfiets met directe injectie

“De ultieme sport-tour motor”, “The next American motorcycle”, "Motortechniek rechtstreeks

uit de American Le Mans Corvette” en: “World’s first direct injected V4”. Echt bescheiden is de

Amerikaanse motorfietsfabrikant Motus niet over zijn nieuwe MST. Terecht? AMT zoekt het uit.

Motus MST: snel, wendbaar en bruikbaar. The next American  motorcycle?
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Een luchtgekoelde V2 voldeed niet, een van het LS7R 7.0 liter V8 Corvette-blok afgeleide V4 wel. Op-
vallend: wetsump, centrale nokkenas, stoterstangen, twee kleppen per cilinder én directe injectie.

Carbon kleppendeksels, Motus-logo op het carterdeksel, sierlijke inlaatkelken en compacte bouw: 
l x b x h = 360 x 692 x 686 mm.

ERWIN DEN HOED / BEELD: MOTUS

Motus-ontwikkeling in beeld
De Motus-oprichters krijgen bij iedere start kippenvel van het geluid van hun V4. Zet de
speakers vol open en beluister het zelf op: www.amt.nl/april2011. Bekijk daar meteen de
video over de ontwikkeling van de Motus MST en vind het antwoord op de vraag: een
Boss Hoss? Wat is dat eigenlijk.
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Sportief rijwielgedeelte
Zo ontstond een bruikbare V4, maar nog geen mo-
torfiets. Bij de ontwikkeling van het rijwielgedeelte
deed Motus een beroep op een andere grote naam
uit de Amerikaanse gemotoriseerde sport: Pratt &
Miller. Het eindresultaat mag er zijn: stalen buizen-
frame met de V4 als dragend element, upside down
voorvork met radiaal gemonteerde vierzuigerrem-
klauwen, korte naloop, en een relatief korte wielba-
sis (1473 mm). Die is mogelijk dankzij een dwarsge-
plaatste 6-versnellingsbak met natteplatenkoppe-
ling en kettingaandrijving. Opvallend achter een in
de lengte geplaatste V4! Die ketting houdt wel het
gewicht binnen de perken. Inclusief koffers, kuip
met verstelbaar windscherm en een 22,7 l benzine-
tank komt het drooggewicht op maar 227 kg. 

Amerika eerst
Op dit moment is Motus nog druk bezig met het
beproeven van pre-productie machines. De beide
Motus-oprichters testen zelf mee. Ze rijden een
rondje Amerika: “Er is geen betere manier om defi-
nitief vast te stellen of de MST aan onze standaards
van kwaliteit, comfort, prestaties en betrouwbaar-
heid voldoet”. Ze verenigen het aangename met
het nuttige door de motorfietsen onderweg te sho-
wen aan bestaande en nieuwe dealers. Eind dit jaar
moet de MST bij hen in de showroom staan. Motus
is ervan overtuigd dat de patriottische Amerikaan
vanaf dat moment de Honda VFR 1200 laat staan
en gaat voor het product van eigen bodem.
En de Nederlandse sporttourrijder? Voor hem zit
er voorlopig niets anders op dan zijn MST zelf uit
Amerika te halen. Motus concentreert zich eerst
op zijn thuismarkt. Daarna pas is Europa aan de
beurt. Jammer!

Frame en achtervork gelast
uit chroommolybdeen stalen
buizen. Kettingspanning stel-
len via een excentriek. De uit-
laatbuizen mogen wat grof-
stoffelijk lijken, de Motus MST
is schitterend afgewerkt. De
dwarsgeplaatste versnel-
lingsbak met eigen carter
achter de langsgeplaatste V4
intrigeert. Dit is de koppe-
lingszijde. De dynamo zit aan
de andere kant en wordt van-
uit de versnellingsbak aange-
dreven met een riem.
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