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Honda global 700 cc motor voor de next generation

Praktisch vermogen, laag verbruik
Honda slaat een andere weg in met de ontwikkeling van een nieuwe motorfietsmotor. Geen 

astronomische toerentallen, geen ultrakorte slag, maar goede trekkracht in een bruikbaar 

toerengebied. En misschien nog belangrijker: een quantum stap naar een lager brandstof-

verbruik. De synergie tussen de motorfiets R&D-afdeling in Asaka en de auto-R&D in Tochigi is 

duidelijk zichtbaar in constructiedetails.

Motorfietsmotoren leveren over het algemeen 
een hoog specifiek vermogen bij een overeen-
komstig hoog toerental. Tot 150 kW (200 pk) per 
liter motorinhoud, en dat zonder compressor, 

bij een toerental tot 15.000 omwentelingen per 
minuut. Zelfs een relatief rustige BMW R1200 
tweecilinder boxer draait al 9000 t/min. Dat vraagt 
een korte slag om de zuigersnelheden binnen 

de perken te houden. En het vraagt om extreme 
klepoverlappen om te zorgen dat de ademhaling 
bij de hoge toerentallen in orde blijft. Vierklep-
pentechniek hoort daar vanzelfsprekend bij. Dat 

Bij de constructie van de compacte 
700 cc motor slaat Honda nieuwe 
wegen in: Geen hoog vermogen 
bij een hoog toerental, maar 
bruikbaar vermogen bij een lager 
toerental.

Wat hebben NC700 en Jazz 1.4 gemeenschappelijk?
Het gebruik van gezamenlijke onderdelen drukt ontwikkelings- en productiekosten.  
Deze onderdelen gebruikte Honda uit zijn autoproductie:
- Zuigers, zuigerveren, zuigerpennen;
- Drijfstangen;
- Drijfstanglagers;
- Klepsteelboutjes.
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maximale vermogen bij een hoog toerental geeft 
de kick aan het motorrijden: lekker doorhalen 
voor een enorme snelheidssensatie. Jammer 
genoeg is dat motorkarakter vrijwel alleen 
bruikbaar op het circuit. Want als je het maximale 
vermogen wilt gebruiken, moet de motor altijd 
bovenin het toerenbereik draaien. Dat is voor de 
sportieve rijders niet zo’n probleem, maar bij een 
normale motorrit niet comfortabel. Uit onderzoek 
is gebleken dat de meeste motorrijders tijdens het 
gros van de ritten in het toerengebied van 30 tot 
60% van het maximale toerental rijden. En dat is 
niet het sterke punt van die hoogtoerige motoren. 
Door de grote klepoverlap is de cilindervulling 
dan niet goed en er ontstaan spoelverliezen. 
Kortom, het rendement is laag en het benzinever-
bruik hoog. Het gemiddeld verbruik van een mid-
denklasse motorfiets bedraagt volgens mijn eigen 
ervaring in de praktijk 5 tot 7 liter per honderd 
kilometer. Dat steekt niet gunstig af ten opzichte 
van een moderne auto. De stroomlijn van een 
auto is weliswaar een stuk beter, maar daar staat 
tegenover dat het frontale oppervlak van de 
motorfiets een stuk kleiner is en het gewicht maar 
een kwart van dat van een auto. Dat moet dus 
beter kunnen.

Bruikbaar vermogen
Honda heeft het aangedurfd om een andere weg 
in te slaan bij de ontwikkeling van een nieuwe 
middenklasse motorfiets. Geen motor die bij pas 
bij toptoerentallen lekker loopt en in het veelge-
bruikte spectrum rond de 6000 t/min nog niet de 
helft van z’n maximale vermogen levert. Neen, het 
doel was een motor te ontwikkelen die tot 6500 
t/min zijn maximale prestaties levert en een 
mooie koppelkromme heeft, die garant staat voor 
veel trekkracht van onderuit. En dan de laatste 
uitdaging: het brandstofverbruik aanmerkelijk 
omlaag brengen. Eigenlijk dus meer het karakter 
van een automotor. Logisch dus dat gekeken is 
naar de automotoren die in eigen huis gemaakt 
worden.
Niet dat zo’n automotor zomaar in een motorfiets 
te monteren is, daarvoor is die toch te groot en te 
zwaar geconstrueerd. Bovendien zit de motor-
fietsmotor in het zicht en moet er dus ook mooi 
uitzien. En Honda-automotoren hebben minimaal 
vier cilinders en 1200 cm3 cilinderinhoud, en dat 
is wel wat veel voor een middenklasse motorfiets. 
Maar dat neemt niet weg dat je dezelfde basis-
maten en een aantal onderdelen uit de automas-
saproductie kunt gebruiken. Het beoogde vermo-
gen voor de motorfiets was 35 kW, het maximale 
vermogen voor de nieuwe Europese A2 rijbewijs-
categorie. De Jazz 1.4 motor levert 73 kW, dus een 
tweecilinder met overeenkomstige maatvoering 
zou een goed uitgangspunt zijn. Met de boring en 
slag van respectievelijk 73 en 80 mm uit de Jazz 
komt een twin op een inhoud van 670 cm3. Een 
ongebruikelijk lange slag voor een motorfiets. De 
meeste motorfietsmotoren hebben tegenwoordig 
een ultrakorte slag om voldoende toeren te kun-

nen maken bij een acceptabele zuigersnelheid. 
Zelfs met deze lange slag ligt de zuigersnelheid 
bij 6250 t/min op een acceptabele 16,7 m/s. De 
kleine boring kan natuurlijk maar kleine kleppen 
herbergen, maar ook dat is voldoende voor het 
beoogde vermogen van 35 kW. De verbrandings-
kamer krijgt met de kleine boring een mooie com-
pacte vorm. Dat geeft een klein wandoppervlak 
en is dus beter voor het verbrandingsrendement.
Zo is het dus een staande tweecilinder motor 
geworden, een parallel twin, die 62 graden naar 
voren gekanteld is. Daardoor kon er boven de mo-
tor plaats gecreëerd worden voor bagageruimte.

Verdraaide krukas
De meeste staande twins hebben een krukas 
waarbij de twee zuigers tegelijkertijd op en 

neer gaan. De cilinders hebben om-en-om een 
verbranding, zodat het verbrandingsinterval 360° 
is. Qua balans komt dat neer op een dubbele een-
cilinder motor, dus met primaire en secundaire 
onbalans. Een andere veelgebruikte constructie 
heeft een zogenaamde 180° krukas. Daarbij gaan 
de zuigers afwisselend naar boven en beneden. 
Het ontstekingsinterval is onregelmatig: na de 
eerste verbranding komt de tweede ontsteking 
na een halve omwenteling van de krukas, maar 
het duurt weer anderhalve krukasomwenteling 
voordat de volgende verbranding begint. Bij deze 
krukas compenseren de zuigers elkaars onbalans 
van de eerste orde, op een omlopend moment 
na, dat ontstaat doordat de cilinders naast elkaar 
liggen. De onbalans van de tweede orde wordt 
echter niet geneutraliseerd. >

De allroad motor NC700 X is een van de motor-
fietsen die voorzien is van de nieuwe motor.

In de doorsnede is de langeslag lay-out met de lange drijfstang 
goed te zien. De balansas zit voor de krukas, de transmissie zit 
achter de motor in een gemeenschappelijk carter.
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270° krukas
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Verticale beweging van de zuiger

Massa 100

Zuiger

Massa 50 Massa 50
Roterende beweging van de krukas 

Horizontale trilling van de krukas

Balansas
Krukas balancer

Neutraliseert de horizontale trilling van de krukas  
door rotatie in de tegengestelde richting

De krukas wordt gesmeed met kruktappen die in één lijn lig-
gen, dus als 360 graden krukas.

Nog voor de krukas afgekoeld is, wordt hij op de middelste 
lagertap een kwart slag getordeerd tot de 270 graden 
configuratie.

Honda heeft gekozen voor een vrij ongebruike-
lijke krukas, waarbij de kruktappen onder een 
hoek van 270° staan. Ook dat resulteert in een 
onregelmatige verbrandingsinterval van 270°-
450°-270°-450°, die lijkt op die van een V-twin. 
Dat is mooi, omdat de uitlaat daardoor een stoere 
roffel produceert. Want zeker bij motorfietsen 
wil het oor ook wat. Een ander voordeel is dat de 
onbalans van de tweede orde door de ongelijke 
loop van de zuigers geneutraliseerd worden. De 
onbalanskracht van de tweede orde is zowel als 
de zuiger het onderste dode punt passeert als 
wanneer hij het bovenste dode punt passeert 
naar boven gericht. Halverwege de slag is die 
kracht naar beneden gericht, het maakt niet uit 
of de zuiger omhoog of omlaag gaat. Bij de 270 
graden krukas lopen de zuigers precies een halve 
slag achter elkaar aan, dus heffen deze onbalans-
krachten elkaar altijd op. Op een klein resterend 
koppel na, omdat de zuigers immers naast 
elkaar lopen. De onbalans van de eerste orde 
blijft bij deze krukas bestaan. Maar die is relatief 
eenvoudig te compenseren met een balansas, 
die tegengesteld aan de krukas met hetzelfde 
toerental draait. Het contragewicht van de krukas 
en het gewicht aan de balansas compenseren elk 
50% van de op- en neergaande massakrachten 
van de zuiger. Het gewicht van de balansas com-

penseert vervolgens de naar voren en achteren 
gerichte massakracht van de krukas. Honda maakt 
hierbij bewust gebruik van slechts één balansas, 
die vóór de krukas ligt. Daardoor blijft er altijd een 
onbalanskoppel bestaan. Dat zou je kunnen voor-
komen door zowel vóór als achter de krukas een 
balansas toe te passen, maar dat kost extra ruimte, 
gewicht en wrijving. Bovendien zegt Honda dat 
een echte motorfiets een beetje voelbaar hoort 
te trillen, dus vandaar. Zo’n krukas is niet zo mak-
kelijk te fabriceren als een gewone 360° krukas. 
De mal om in één keer een 270° krukas te smeden 
zou veel te gecompliceerd zijn. Daarom smeedt 
Honda in eerste instantie een 360 graden krukas 
die vervolgens, voordat hij afgekoeld is, op het 
middenlager getwist wordt: de krukas wordt 
dan 90° getordeerd. Een techniek die al eerder 
toegepast werd bij de fabricage van V6-krukassen 
in auto- en buitenboordmotoren.

Gecombineerde kanalen
De hoogtoerige sportmotoren beschikken, om 
maximaal gebruik te maken van de gasdynamica, 
over aparte in- en uitlaatkanalen voor elke cilinder 
met voor elk inlaatkanaal een eigen gasklep. 
Voor de NC700 is dat niet nodig en kan het 
eenvoudiger. En in een paar opzichten beter. De 
uitlaatkanalen voor de beide cilinders komen al 
in de cilinderkop samen. De uitlaatgassen komen 
vervolgens direct in een katalysator, die daardoor 
lekker vlot op temperatuur komt en z’n reinigen-
de werking beter kan doen. Ook de inlaatkanalen 
splitsen pas in de cilinderkop en worden gevoed 

via een gemeenschappelijke gasklep. Dat bouwt 
lekker compact en is goedkoper, maar vraagt wel 
weer aanpassingen. Door de verschillende inlaat-
intervallen tussen beide cilinders is de onderdruk 
in het inlaatspruitstuk niet gelijk voor de beide 
cilinders. Om toch een gelijke cilindervulling te 
krijgen, hebben de inlaatnokken voor de linker 
cilinder een ander profiel dan die voor de rechter 
cilinder.
Ook bij het gieten van de cilinderkop waren er 
nieuwe uitdagingen, met name in het gietproces 
en de ongelijkmatige afkoeling van het gietstuk. 
Na een uitgebreide analyse van de afkoeling op 
verschillende plaatsen is een nauwkeurige sturing 
van het afkoelingsproces ontwikkeld, zodat 
vervormingen voorkomen worden. Voor een opti-
male samenstelling van het verbrandingsmengsel 
beschikt elke cilinder nog wel over een eigen in-
jectieventiel met een sequentiële aansturing door 
het motormanagement. Bij Honda noemen ze 
dat het PGM-FI (programmed fuel injection). Voor 
auto en motorfiets met een geregelde katalysator 
is dat op dezelfde principes gebaseerd.

T E C H N I E K  > Aandrijving > Benzinemotor

De constructie van de krukas beïnvloedt de verbrandings-
intervallen.

De krukas en de balansas hebben elk een contragewicht dat de 
helft weegt van de op en neer bewegende massa van zuiger en 
drijfstang en compenseren de eerste graads onbalans. Doordat 
de via een tandwiel aangedreven balansas tegengesteld draait 
aan de krukas wordt de horizontale onbalans van de contrage-
wichten geneutraliseerd.
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De balansas heeft voor elk van de twee cilinders een contrage-
wicht. Ze staan net als de kruktappen onder een hoek van 90 
graden.

De uitlaatkanalen komen al in de cilinderkop samen en monden vrijwel direct uit in de katalysator. 
Die warmt daardoor snel op om de uitlaatgassen effectief te reinigen.

De twee cilinders hebben een gemeenschappelijke gasklep. De kanalen splitsen zich pas in de 
cilinderkop in twee paren voor de vier inlaatkleppen. Er is een injector per cilinder.

Economie in verbruik en productie
Een van de belangrijkste doelstellingen bij de 
ontwikkeling van deze motor was het terugbren-
gen van het benzineverbruik. De basis voor een 
laag verbruik is gelegd door te zorgen voor een 
optimale vulling en verbranding in het meest 
gebruikte toerengebied. De motor levert zijn 
maximale koppel van 60 Nm bij 4750 t/min. Dat 
betekent dat de vulling en de verbranding inder-
daad het meest efficiënt is rondom dat toerental. 
Ook speelt de langeslag lay-out van de motor po-
sitief mee. Niet alleen door de eerder genoemde 
compacte verbrandingskamer. De lange slag leidt 
namelijk automatisch tot een lange drijfstang, 
die in combinatie met de kleine boring lage 
leibaankrachten en daarmee minder wrijving ver-
oorzaakt. Zowel de zuigers als de drijfstangen zijn 
afkomstig uit de Jazz, wat weer ontwikkelings- en 
productiekosten uitspaart.
Verder draaien alle hulpcomponenten op reeds 
aanwezige assen. Er zijn dus geen hulpassen 
nodig. Zo zit de dynamo op de linker kruktap, de 
waterpomp op de kettingaangedreven nok-
kenas en de oliepomp op de balansas. Er is één 
nokkenas toegepast om de vier kleppen per 
cilinder te openen via aluminium tuimelaars. Voor 

auto’s is het inmiddels niet zo bijzonder, maar bij 
motorfietsen zijn de rollen waarop de tuimelaars 
tegen de nokken lopen zeker geen gemeengoed. 
Die zijn namelijk veel te zwaar bij de gebruike-

lijke hoge maximum toerentallen. Net zo als de 
stelboutjes voor het afstellen van de klepspeling, 
die het onderhoud eenvoudiger maken dan de 
veel gebruikte klepstelplaatjes. Overigens is de 

Inlaatkleptiming verschilt per cilinder

De optimale timing voor de inlaatkleppen verschilt  
voor beide cilinders

Uit In

Uit In

InIn

UitUit

Inlaat

Uitlaat
De onregelmatige verbrandingsafstand veroorzaakt een onre-
gelmatige onderdruk in het spruitstuk. Voor een evenwichtige 
vulling verschilt de inlaatkleptiming van de linker cilinder van 
die van de rechter.

 NC700 Jazz 1.4 CBR600RR 
Cilinder inhoud (cm3) 670 1339 599
Aantal cilinders/opstelling 2 cilinder lijn 4 cilinder lijn 4 cilinder lijn
Boring x slag (mm) 73 x 80 73 x 80 67 x 42,5
Klepsturing SOHC i-VTEC/SOHC DOHC
Vermogen bij toerental 35 kW/6250 73 kW/6000 88 kW/13.500
Vermogen per liter (kW) 52,2 54,5 146,9
Koppel bij toerental (Nm bij omw/min) 60 Nm/4750 127/4800 66 Nm/11.250
Compressieverhouding 10,7 : 1 10,5:1 12,2:1
Brandstofverbruik (km/l) 27,7 (WMTC) 18,2 (93/116/EC) 20 (WMTC)
Benzinetoevoer PGM-FI PGM-FI PGM-DSFI *
Voertuiggewicht rijklaar (kg) 211 1023 186
Specifiek vermogen (kg/kW) 6 14 2,1 
* Programmed Dual Sequential Fuel Injection System (dubbele injector per cilinder)  

Specificaties van de NC700 in vergelijking met de Honda Jazz 1.4 en de typische hogetoeren motorfietsmotor van de Honda 
CBR600RR. De NC700 heeft het karakter van een automotor bij de afmetingen van een motorfietsmotor.

Vergelijking NC700, Jazz 1.4 en CBR600RR
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Er is geen hulpas nodig voor 
de aandrijving van de olie-
pomp: die zit gemonteerd op 
de balansas.

De waterpomp zit hoog in de motor en wordt door de nokkenas aangedreven. Dankzij deze opstel-
ling zit de waterpomp dicht bij de te koelen cilinderkop en cilinders, zodat er minder koelvloei-
stofslangen nodig zijn, die bovendien erg kort gehouden kunnen worden.

V-TEC uit de Jazz niet toegepast op de NC700. Op 
de relatief lichte motorfi ets is het koppel bij lagere 
toerentallen ook zonder variabele kleptiming vol-
doende, wat ook weer aansluit bij de wens voor 
het minimaliseren van zowel het aantal onderde-
len als de productiekosten.   
Dat alle constructies die de verbranding ver-
beteren en de wrijving verminderen inderdaad 
bijdragen aan een laag benzineverbruik blijkt wel 
uit de praktijktest. Als volgmotor bij de motor-
rijlessen bleek het verbruik minder dan 3 liter per 
honderd kilometer (1 op 33) te zijn. Met een aan-
tal verschillende andere motoren ligt het verbruik 
onder dezelfde omstandigheden rond de 1 liter 
op 18 kilometer. Nu gaat het tijdens de rijlessen 
niet al te snel, maar er zit veel stadswerk bij. Bij 
veelvuldig hogere snelheden zal het verbruik van 
de NC700 hoger liggen, maar hij blijft ook dan 
aanzienlijk zuiniger dan wat motorfi etsen tot nu 
toe hebben laten zien. 

 Wereldmotor 
 Uit oogpunt van effi  ciency is de NC700 motor niet 
ontwikkeld voor één motorfi ets. Bij de introductie 
was de motor de basis voor een naked model 

(een klassieke motorfi ets zonder stroomlijn), 
een all-road uitvoering (hoge zitpositie en lange 
veerwegen) en een scooter model, met de naam 
Integra. De voor de Amerikaanse markt ontwor-
pen NTX700 (cruiser model, lage zit, hoog stuur, 

voetsteunen ver naar voren) laat zien dat de motor 
inderdaad ontworpen is voor wereldwijde toepas-
sing in verschillende modellen motorfi etsen. Zoals 
gebruikelijk bij de meeste motorfi etsen vormt 
de versnellingsbak één geheel met de motor. De 
NC700 wordt gemaakt met een voetbediende zes-
versnellingsbak en een handbediende koppeling 
of met een automatisch schakelende dual clutch 
transmission met zes versnellingen. Op het ge-
bruik van automatische transmissies in motorfi et-
sen komen we in een volgend artikel terug. 
 Honda is er in geslaagd, door een nieuwe weg 
in te slaan, een motor te ontwikkelen die z’n 
maximale rendement levert bij de meest gebruikte 
rijomstandigheden. Daardoor combineert hij een 
laag verbruik met een bruikbare, soepele vermo-
genskromme. De motor is daarmee optimaal klaar 
voor de nieuwe A2 rijbewijsklasse, voor motoren 
tot 35 kW. Alleen even vlot doortrekken naar hoge 
toeren voor de emotionele beleving van een 
snelle sprint is er niet bij.        

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

Hoe zit het nu precies met de verbrandings- en traagheidskrach-
ten die optreden bij verdraaide kruktappen? We werkten het 
eerder helemaal uit naar aanleiding van de Crossplane krukas 
in de Yamaha YZF-R1. Lees het na in het maanddossier op www.amt.nl/september2013 
of scan de QR-code.

Verbrandings- en traagheids-
krachten
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De tuimelaars lopen met 
rollen op de nokken voor een 
lage interne wrijving.
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