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MOTORFIETSEN
Techniek van de Triumph Daytona T595

Supersportmotor met eigenzinnig karakter

Wedergeboorte
van de driepitter
Het merk Triumph heeft een lange en roemruchte geschiedenis. De jongste telg

deelt slechts de merknaam met het verleden. De Daytona T595 is een uiterst

moderne motorfiets met, opmerkelijk genoeg, een driecilinder motor. De enige

viertakt driepitter in productie wel te verstaan!

In 1983 ging de ’oude’ Triumph fa-
briek failliet. Ondanks verwoede
pogingen van de arbeiders om zelf
het bedrijf draaiende te houden,
was er geen redden meer aan. De
Engelse multimiljonair John Bloor
kocht de naam Triumph op. Deze
zoon van een mijnwerker was
groot geworden in de bouwwereld
en wist dat kwaliteit en moderne
productiemethoden nodig waren
om succes te hebben. Bloor scha-
kelde een team van experts in,
bouwde een splinternieuwe fabriek
in Hinckley en kocht de modernste
productiemachines en onderdelen

in Japan, Duitsland en Frankrijk.
Vandaar dat er tal van bekende
merken als toeleveringsbedrijf fun-
geren.

Het hart van de nieuwe Triumph
bleef Engels. Ricardo mocht de
nieuwe  motoren ontwerpen en het
frame werd bij Harris ontwikkeld.
Alle motoren zijn als modules op-
gebouwd in drie- en viercilinder
uitvoeringen met korte- of lange-
slag krukassen. Zo ontstonden er
750 en 900 cm3 driecilinders en
1000 en 1200 cm3 viercilinders.
Vanaf 1990 zijn deze motoren in
productie en hebben inmiddels een

uitstekende reputatie opgebouwd.
Zo haalde een 900 Trident in iets
meer dan drie jaar 402.000 km
zonder revisie. In de handen van
een motorkoerier reed de motor-
fiets ruim 2700 km per week. Al-
leen de nokkenastandketting moest
worden vervangen, de rest van de
motor bleef onaangeroerd.

Nieuw blok, nieuw frame
In juli 1993 besloten Bloor en zijn
team twee nieuwe driecilinders te
ontwikkelen: een sportieve motor:
de Speed Triple T509 en een su-
persport motor: de Daytona T595.

We zullen ons op de laatstgenoem-
de concentreren.

De Triumph ontwikkelingsinge-
nieurs kregen een duidelijke taak-
omschrijving mee met twee moto-
ren als referentie: de Honda 900
Fireblade viercilinder en de Ducati
916 V-twin. Het doel was de eigen-
schappen van deze motoren in één
motor te verenigen. Dat betekent
nogal wat, zowel wat de motorka-
rakteristiek als wat de wegligging
betreft. Bovendien moest het totale
droge gewicht onder de 200 kg
blijven en was er zo’n 130 pk ver-
mogen nodig.

Om te beginnen werd er door
Harris een nieuw frame ontwik-
keld rondom de bestaande 900
driecilinder. De stylingafdeling be-
gon tegelijkertijd aan nieuwe ont-
werpen, daarbij werkte John
Mockett Design nauw samen met
Triumph. In augustus 1995 reed de
eerste motorfiets met het nieuwe
frame en de nieuwe motor. Tot gro-
te tevredenheid van alle betrokke-
nen stuurde de motorfiets geweldig
en bleek bovendien stabiel tot zeer
hoge snelheden.

Nog meer werk was nodig op
het gebied van onafgeveerd ge-
wicht, vering en demping.
Triumph gebruikt met opzet een
’gewone’ Showa telescoopvork,
dus met de ’dikke’ buitenpoten on-
deraan. Daarmee was 1 kg gewicht
te besparen ten opzichte van een
’upside down’ vork, zonder ook
maar iets aan stijfheid te hoeven
inboeten. Speciale Brembo giet-
wielen verminderden de onafge-
veerde massa, de massatraagheid
en het gyroscopische effect.

Het frame bestaat uit twee ovale
aluminium buizen aan weerszijden
van het motorblok en heeft een
massa van slechts 12 kg. De motor
zelf vormt een dragend geheel met
het frame. De achtervork is eenzij-
dig, om ruimte te maken voor de

Aan het frame is veel aandacht be-
steed om het zo stijf en licht moge-
lijk uit te voeren.De volumineuze
uitlaatdemper toont aan dat het
niet meevalt aan de geluidsnor-
men te voldoen.Lichtgewicht giet-
wielen en een enkelzijdige achter-
vork vormen opvallende details
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volumineuze uitlaatdemper.
Voor wordt een 120/70 ZR17 en

achter een 190/50 ZR17 radiaal-
band gemonteerd, voorwaar een
vorstelijke maat rubber op een 6
inch velg. De remmen zijn zodanig
bemeten dat er onder alle omstan-
digheden voldoende vertraging
kan worden bereikt. Er is veel aan-
dacht besteed aan het juiste gevoel
bij het remmen. Daarbij gaat het
zowel om het moment van aangrij-
pen (het drukpunt) als de mate van
vertraging, afhankelijk van de rem-
kracht. Beide punten spelen, voor-
al bij een tweewieler, een grote rol.

Bijzondere driepitter
Triumph bouwt als enige driecilin-
der viertakten. Dat is op zich al bij-
zonder. Het ongewone geluid van
zo’n ’driepitter’ en het trillingsge-
drag zorgen voor een haat-liefde-
verhouding met de motorrijder
(ster). Kennelijk heeft Triumph iets
met drie cilinders, want alleen hún
motoren vinden genoeg kopers.
Trillingen spelen nu geen rol meer,
dankzij de balansas. Tot voor kort
bouwde ook BMW een driecilin-
der met balansas, de K75. Toch
werd deze motor uit de productie
genomen en bouwt Triumph, op
één viercilinder type na, uitslui-
tend driepitters.

Het Triumph motorontwerpteam
besloot de cilinderinhoud van 900
tot 955 cm3 te vergroten door de
boring met 3 mm te laten toene-

men van 76,0 tot 79,0 mm. Deze
zuigers hebben dezelfde massa en
20 procent dunnere veren (0,8
mm) om een hoger toerental moge-
lijk te maken.

Met de hulp van Lotus Enginee-
ring werd de ’ademhaling’ verbe-
terd. Het inlaatspruitstuk kreeg een
stromingsgunstig verloop, de klep-
pen kregen een 20 procent grotere
doorlaat en een geringere massa.
De nokkenassen hebben een nieu-
we nokvorm en het 3 in 1 uitlaat-
systeem werd aangepast. Het ge-

volg is dat nog eens 5 kg gewicht
werd bespaard. Vooral het ’broek-
stuk’, dat is de overgang van de
drie uitlaatbochten in één pijp,
bleek voor verbetering vatbaar.
Zomaar 10 Nm koppel en de nodi-
ge pk’s erbij stemde het team vro-
lijk. Dankzij een toerental van
10.200 t/min kon het vermogen de
gewenste 130 pk halen. Het maxi-
mum koppel van 100 Nm wordt bij
8500 t/min ontwikkeld en komt
overeen met een gemiddelde effec-
tieve druk van maar liefst 13,2 bar.

Kennelijk is de ademhaling prima
in orde.

Echte lichtgewicht
Het gevecht om de kilo’s leverde
een reductie van 12 kg op. Daartoe
werd er magnesium gebruikt voor
het koppelingsdeksel, het kleppen-
deksel en het ontluchtingsdeksel.
Het voorkettingwiel wordt door
een kunststof deksel opgesloten.
De transmissie en de koppeling
werden opnieuw ontworpen, net
als de krukas en de balansas.
Dankzij speciale materialen en be-
werkingsmethoden zijn al deze on-
derdelen lichter geworden.

Veel gewicht is er bespaard door
de zware gietijzeren cilindervoe-
ringen te vervangen door speciale
aluminium exemplaren van Itali-
aanse makelij. Het loopvlak be-
staat uit een harde laag die de slij-
tage tot een minimum beperkt. De
beide carterhelften werden dun-
wandig gegoten, zodat ook hierbij
een gewichtsvermindering werd
bereikt.

Elektronische motorregeling
Triumph heeft de T595 voorzien
van benzine-inspuiting en een

Het Triumph blok is compact gebouwd met de natte platenkoppeling en
de transmissie in hetzelfde huis als de driecilinder motor.Opvallend is
het 3 in 1 uitlaatspruitstuk

Triumph gebruikt het Franse 
Sagem MC2000 motormanage-
ment.Daarbij hoort een up-to-
date diagnose-apparaat dat,
dankzij een aparte diagnose-
kaart,storingen kan lokaliseren.
Het apparaat kan ook data opvra-
gen,afstellingen verrichten en
controles uitvoeren
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De nieuwste uitvoering van de driecilinder
levert maar liefst 96 k W (130  pk) uit 955 cm3  .
De Daytona T595 is het onderwerp van deze
technische beschrijving.Let op de twee
remschijven in het voorwiel,ze hebben een
diameter van 320 mm.Achter is er ’slechts’
één 220 mm remschijf De opengewerkte tekening betreft

het oorspronkelijke driecilinder
blok.Het is interessant de ver-
schillen met het nieuwste ontwerp
te bekijken.Onder het blok is het
opschroefoliefilter te zien.Let op
de losse voeringen die ongeveer
voor de helft in het koelwater
staan
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MOTORFIETSEN
Techniek van de Triumph Daytona T595

elektronisch geregelde ontsteking.
Voorop stond de wens om een opti-
male respons te verkrijgen op het
verdraaien van de gashendel. Bo-
vendien wilden de technici voorbe-
reid zijn op de emissie-wetgeving
en een geregelde driewegkatalysa-
tor kunnen monteren.

Er werd gekozen voor een Sa-
gem MC2000 motormanagement-
systeem dat werkt met een 16 bit
Siemens SAHC 17 microproces-
sor. Per seconde worden er 3 mil-
joen instructies verwerkt. Het sys-
teem werkt met de gasklephoek,
het toerental en de luchtdichtheid
als hoofdgegevens. Uiteraard wor-
den er correcties aangebracht voor
de omgevingstemperatuur en druk,
maar ook voor een vervuild lucht-
filter. Speciale verstuivers hebben
een plaatje van slechts 0,5 gram en
openen en sluiten snel genoeg om
tot 10.800 t/min te functioneren.
Per cilinder wordt er met twee stra-
len ingespoten, één per kanaal. Er
is een aparte koude start en statio-
nair toerentalregeling die werkt
met een stappenmotor en een gas-
klep-omloopsysteem.

Als de accuspanning bij statio-
nair draaien onder een bepaalde
waarde komt, wordt het toerental
automatisch zover verhoogd dat de
dynamo de accu gaat laden. Een
uitgebreid diagnosesysteem
(OBD2) controleert niet alleen alle
gevers, sensoren en stelmotoren,
maar meldt ook duidelijk eventu-
ele storingen.

De MC2000 is zodanig gepro-
grammeerd dat het de ingespoten
brandstofhoeveelheid al aanpast,
terwijl de gasklep beweegt naar
een nieuwe stand. Daarmee wordt
bereikt dat de juiste hoeveelheid
benzine de cilinders bereikt op het-
zelfde moment als de lucht langs
de kleppen stroomt. De nauwkeu-
righeid van het systeem is groot
genoeg om aan alle huidige emis-
sie-eisen te voldoen.

Zeven sensoren
Het systeem werkt met zeven sen-
soren. In het luchtfilterhuis zitten
de temperatuur- en druksensoren.
Op deze manier wordt de invloed
van het luchtfilterelement op de
luchthoeveelheid meebepaald. Uit
de gemeten temperatuur en druk

wordt de luchtdichtheid berekend
en als parameter gebruikt.

De standen van de krukas en de
nokkenassen worden opgenomen,
opdat het juiste inspuitmoment van
elke cilinder kan worden bepaald.
In het thermostaathuis bevindt zich
een temperatuursensor. Op de gas-
klepas zit een gasklepstandsensor
die de volledig gesloten stand als
referentiepunt gebruikt. Tot slot is
er een snelheidssensor op het ach-
terwiel. Deze sensor wordt ge-
bruikt om na te gaan in welke ver-
snelling de motor rijdt. De
ingespoten hoeveelheid brandstof
en het ontstekingstijdstip worden
per versnelling afgesteld. Bedenk
dat zo’n motorfiets het volledige
toerengebied in de lagere versnel-
lingen in enkele seconden kan
doorlopen. Vanwege de veiligheid
is er ook een sensor geplaatst op de
zijstandaard en wordt de vrijstand
gesignaleerd.

Het omloop-luchtregelsysteem
zorgt niet alleen voor de koude
start en het stationair draaien. Het
zorgt er ook voor dat er bij het af-
remmen op de motor normale
lucht-brandstofverhoudingen in
het inlaatsysteem ontstaan. Zo
wordt voorkomen dat er onver-
brande brandstof in de uitlaat te-
rechtkomt. Dat kan tot ontsteking
komen zodra het gas weer wordt
opengedraaid.

In Californië is een actief kool-
filter nodig om de benzinedampen
op te slaan en via de verbrandings-
kamer af te voeren. Om een te rijk
mengsel te voorkomen, zorgt een
pulserende magneetklep ervoor dat
niet alle benzinedamp achter el-
kaar wordt opgezogen.

De ECU bepaalt ook wanneer
de bobines worden in- en uitge-
schakeld. Tijdens de inschakeltijd
worden de bobines ver genoeg ’op-
geladen’ om een vonk te kunnen
produceren. De vonk ontstaat als
de stroom wordt onderbroken. Ten
opzichte van het verdelerloze sys-
teem met dubbele bobines heeft
het systeem met één bobine per
bougie het voordeel dat de vonk
eenmaal per twee omwentelingen
komt.

Het in- en uitschakelen van de
koelventilator wordt ook via de
ECU geregeld. Het is mogelijk om

▲ De krukas van de driecilinder Triumph staat dwars op de rijrichting.
Links zit de carterontluchting, rechts de ontstekingspulsgever. De primai-
re as van de bak wordt door een tandwielstel via de meervoudige natte
platenkoppeling aangedreven.Vlak naast de primaire overbrenging zit het
tandwiel dat de oliepomp, de waterpomp (links op de foto) en de dynamo
aandrijft. Er zijn zes met klauwen geschakelde versnellingen aan boord

Het bovencar-
ter loopt door tot
aan de cilinder-
kop. Het is een
zogenoemde
open-dek con-
structie met los-
se voeringen die
rondom in het
water staan. Het
carter is een ge-
compliceerd giet-
stuk met vele be-
werkingen

via het diagnose-apparaat de ECU
te programmeren. Zo kan de motor
worden voorzien van een speciale
uitlaatdemper met een geringe te-
gendruk. Door het gebruik van een
aangepaste ’memory card’ wordt
de ECU op de hoogte gebracht van
de aanwezigheid van deze speciale
uitlaat. Als er wijzigingen aan de
motor worden aangebracht, moet
altijd de ECU worden aangepast
om motorschade te voorkomen.

Eigen karakter
Met de Daytona T595 heeft
Triumph een sterke troef in han-

den. Niet alleen is het een super-
sportmachine, zoals de Honda Fi-
reblade of de Ducati 916, maar hij
heeft een geheel eigen karakter.
Dat komt vooral omdat het een
driepitter is, hoewel ook het mo-
tormanagement een belangrijke rol
speelt. Dat maakt elke aanpassing
aan wettelijke eisen op het gebied
van geluid of emissies op eenvou-
dige wijze mogelijk.

Paul Klaver

▲
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Triumph gebruikt een verdeler-
loze ontsteking met Denso-bobi-
nes bovenop elke NGK-bougie.De
bobines zijn inmiddels zo com-
pact dat er ruimte voor is op zo’n
kleine motor

Bij motorfietsmotoren worden de
meeste onderdelen compacter en lich-
ter gebouwd dan bij automotoren.De
hoogtoerenstartmotor en het oliefilter
zijn,vergeleken met de waterpomp en
de dynamo,opvallend klein

Een lichte tandketting drijft de
twee bovenliggende nokkenassen
aan.Rechts de glijschoen of ket-
tinggeleider, links de spanschoen
met spanner.Deze werkt met een
veer die een holle pen tegen de
nokkenasspanschoen drukt.Op
deze pen zijn zaagtandvormige in-
kepingen aangebracht.Een veer-
belaste pal voorkomt dat de pen
teruggedrukt wordt.Samen vor-
men ze een rechtlijnige vrijloop.
Niet afgebeeld is de geleider tus-
sen de twee nokkenassen

Zoals bij de meeste motorfietsen
gebruikt Triumph een meervoudige
natte platenkoppeling.Ondanks de
rechte vertanding blijft het tandwiel-
geluid binnen de perken door een
nauwkeurige bewerking en een uit-
gekiende tandvorm

Naast het vaste aandrijf-
tandwiel zit een smal los
tandwiel dat door twee
schotelveren wordt aange-
drukt.Dit hulptandwiel
heeft een tand minder dan
het aandrijftandwiel.Op
deze manier wordt tand-
speling voorkomen

Om het motorgewicht zo laag
mogelijk te krijgen,verving
Triumph de zware gietijzeren cilin-
dervoeringen door lichte alumini-
um exemplaren.Aan de binnen-
kant zijn de Italiaanse voeringen
voorzien van een speciale slijtvas-
te looplaag

In het bovencarter ligt de balansas die met krukastoerental draait.De
balansas is voorzien van twee uit het midden geplaatste gewichten die
voor een ronddraaiend koppel zorgen.Aan de uiteinden draait de as in
naaldlagers.De fikse dynamo wordt via een koppeling met rubber blok-
ken aangedreven

De twee nokkenasssen zijn viermaal
gelagerd,met een lager naast het nok-
kenaskettingwiel.Aan de hoge nokken
is goed te zien dat het hier om een motor
gaat die veel vermogen kan leveren

De verbrandings-
kamer vertoont de
kenmerkende de-
tails van een moder-
ne vierkleppenkop:
squishranden bij de
in- en uitlaatklep-
pen,centraal ge-
plaatste bougie,
grote klepdiameters
en een kleine klep-
hoek

Bij de Triumph liggen de klep-
stelplaatjes op de stoterbussen,
het systeem dat door Lampredi
ooit voor Fiat is bedacht.Het ster-
ke punt van dit systeem is dat de
nokkenassen tijdens het kleppen-
stellen blijven zitten
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