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MOTORFIETSEN
Techniek van de Honda VFR800FI

Sinds de introductie in 1986 heeft
Honda een V4 motorblok toege-
past om een bijzonder compromis
te bereiken. De motorfiets moet
moeiteloos een hoge trekkracht
over een breed toerengebied leve-
ren, een gemakkelijke en nauw-
keurige besturing hebben en com-
fortabel zijn, ook over grote
afstanden. Kortom, een Super
Sport Allrounder zijn.

In AMT hebben we al eerder aan-
dacht besteed aan de V-motoren
van Honda. De unieke motor met
ovale zuigers en acht kleppen per
‘cilinder’ is in nummer 12 van
1991 beschreven. In het december-
nummer van 1994 is de RVF/RC45
uitgebreid besproken, een motor
die als racemotor 117 kW bij
14.000 t/min haalt uit een cilinder-
inhoud van 750 cm3. Eigenlijk was
de straatfiets een getemde race-
motor met ‘slechts’ 88 kW bij
12.000 t/min.

De ‘gewone’VFR bleef een V4
met vier carburateurs en
tandwielaangedreven nok-
kenassen in het midden
van de motor. Nu is dat an-
ders, want de VFR heeft

het blok gekregen van de race-
motor. Dat wil zeggen: het nieuwe
motorblok volgt de constructieve
opzet van de RC45. Dus is er ook
brandstofinspuiting toegepast.

Er zijn frametechnische ver-
schillen met de vorige motorfiet-
sen. Zo is de eenzijdige achtervork
nu in het motorblok en niet meer in
het frame gelagerd. Dankzij een
andere plaatsing van de twee radia-
teurs kan de voorvork iets steiler
worden gezet, dat zorgt voor een
gemakkelijke besturing in bochten.
Honda heeft kosten noch moeite

gespaard om de VFR te verfijnen,
want het bedrijf beschouwt deze
motorfiets nog steeds als een tech-
nisch visitekaartje. Tijd om de mo-
torfiets eens nader te bekijken.

Om te beginnen is er veel aan-
dacht besteed aan de stroomlijn.
Onder de ruit, dus uitmondend aan
de binnenkant, zit een speciaal ge-
vormde gleuf die de rijwind om-
hoogstuwt. Daardoor is het rijden
bij hoge snelheden comfortabeler.
De bijzondere gevormde neus
zorgt voor een lagere luchtweer-
standscoëfficient. Daardoor blijft
de besturing ook bij zeer hoge
snelheden licht en nauwkeurig.

Andere frame-geometrie
Omdat de achtervork in het motor-
blok en niet in het frame is gela-
gerd, zijn allerlei maten gewijzigd.
De wielbasis is korter, 1440 mm in
plaats van 1470 mm. In feite is het
achterwiel met de vork naar voren
verplaatst. De krukas van de motor
is 7 mm naar achteren gezet. De
voorvork staat iets steiler, 25°30’
in plaats van 26°, daardoor is het
onderste balhoofdlager enkele
mm’s naar voren gekomen.
Het verplaatsen van de lagers van

V4 concept biedt ideaal compromis

Super Sport Allrounder
Met de VFR800FI geeft Honda opnieuw een technisch visitekaartje af. De ‘top-

per’ van deze Japanse motorfietsgigant onderging een ingrijpende verjongings-

kuur. Spraakmakende details zijn het V4-blok met brandstofinspuiting, het bij-

zondere frame en het veilige remsysteem. Zelfs een geregelde katalysator

behoort tot de mogelijkheden. High-tech van de eerste orde!

Eigenlijk is op deze schitterende teke-
ning ‘alles’te zien waar het bij de Honda
VFR FI om gaat:de V4 motor met brand-
stofinspuiting en tandwielaangedreven
nokkenassen,de éénzijdige achtervork
en de radiateur(s) naast de motor.

De nieuwe Honda VFR heeft twee
radiateurs die via speciale gleu-
ven de warme lucht door de
stroomlijnkuip afvoeren.De ‘neus’
van de kuip is zodanig gevormd
dat de besturing bij hoge snel-
heden licht en nauwkeurig blijft.
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de achtervork maakt het frame 3,5
kg lichter. Het aluminium frame
heeft 115x30 mm zijprofielen die
vanaf het balhoofd naar beneden
lopen. Het balhoofd en de motor-
steunen zijn gegoten en aan het
frame gelast. Aan de achterkant
sluit het frame de cilinderkop op
en biedt het een stevige bevesti-

ging voor de schokdemper met
veer. Er is een apart hulpframe
voor het zadel dat met bouten aan
het frame is vastgezet.

De Pro-Arm achtervork is een
aluminium gietstuk. Toen Honda
en Elf bezig waren met bijzondere
frameconstructies, die in het begin
uit de koker van de Formule 1 con-

structeur de Constance kwamen,
werd er zowel éénzijdige voor-
wiel– als achterwielophanging ont-
wikkeld. De Pro-Arm is de toepas-
sing van één van die ideeën op een
serieproductiefiets.

Een hefboomstelsel, Delta Link
genoemd, brengt de achtervork-
beweging over op het veerelement.
Daarbij treedt er over de veerweg
van 120 mm een geringe mate van
progressiviteit op. Zowel de veer-
voorspanning (in zeven stappen)
als de uitgaande demping (trap-
loos) is van buitenaf verstelbaar.

Voor wordt een ‘gewone’ voor-
vork gebruikt, dus zitten de ø41
mm binnenpoten vast aan de
kroonplaten en schuiven ze in de
aluminium buitenpoten. Ook hier
is er 120 mm veerweg en kan de
veervoorspanning traploos worden
gewijzigd.

Lichtgewicht aluminium giet-
wielen met zes spaken voor en vijf
achter zijn voorzien van radiaal-
banden. Voor ligt een 120/17 ZR17
en achter een 180/55 ZR17 op een
5.5″ velg. Flink wat rubber, maar
de achterband moet dan ook af en
toe zo’n 80 kW verwerken.

Remmen als de beste
In AMT 10 van 1996 kwam het
Honda DCBS-ABS remsysteem
voor motorfietsen ter sprake. Het
gaat om een Dual Combined Brake
System dat, zoals het Engels zegt,
op twee manieren de voor- en de
achterremmen koppelt. Hoewel het
systeem lijkt op dat van de snelste
Honda, de CBR 1100XX, zijn er
toch tal van detailwijzigingen aan-
gebracht.

Er zijn twee remschijven van
ø296x4,5 mm in het voorwiel en
één remschijf van ø256x6 mm in
het achterwiel geplaatst. Elk van
deze remschijven is voorzien van
remklauwen met drie remzuigers.
De remhandel regelt de twee bui-
tenste zuigers van de voorste rem-
klauwen. Tijdens het remmen
zorgt de reactiekracht van de rem-
klauw van de linker voorrem voor
de bediening van de middelste zui-
ger van de achterste remklauw. De
voetrem bedient de buitenste zui-
gers van de achterrem en de mid-
delste zuigers van de beide voor-
remmen.

Om te voorkomen dat het achter-
wiel bij hard remmen blokkeert, is
er een drukregelklep geplaatst in
het circuit van de linker voorrem
naar de achterrem. De druk naar de
achterrem wordt in drie stappen
geregeld. De twee hydraulische
systemen, die van de handrem en
de voetrem, werken onafhankelijk
van elkaar.

Als alleen de voetrem wordt ge-
bruikt, zorgt een vertragingsklep er
voor dat eerst alleen de linker
voorrem wordt bediend. Daarmee
wordt voorkomen dat de motor
sterk duikt.

Het hart: de motor
Zoals gezegd is de motor in princi-
pe gelijk aan die van de RVF/
RC45 zoals die in AMT 12 van
1994 is beschreven. Maar de afme-
tingen zijn kleiner, het gewicht is
lager, de inwendige wrijving is
verminderd en de slag is groter.
Dat laatste heeft een grotere cilin-
derinhoud (781 cm3 tegen 748
cm3, dus 4,4 procent meer) tot ge-
volg Honda heeft gekozen voor
een aanzienlijk hoger koppel vanaf
5500 t/min.

Ten opzichte van het motorblok
met vier hoofdlagers en tandwiel-
trein in het midden, is het nieuwe
blok met drie hoofdlagers en de
tandwieltrein aan de rechterkant
smaller geworden. De krukas is 10
mm korter, de motor zelf 15 mm.
Wat ook anders is dan bij de RC45

Het grote voordeel van een V-motor die dwars is ingebouwd, is dat hij zo
smal bouwt als een tweecilinder.Nadelen zijn er ook,zo zijn er twee cilin-
derblokken en twee cilinderkoppen nodig.

Het uit gelaste doosprofielen en giet-
stukken opgebouwde aluminium frame
is 3,5 kg lichter dan dat van de vorige
VFR.Dat komt omdat de achtervork nu
in het motorblok is gelagerd.
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is de verbrandingsafstand. In de
rijrichting gezien zit cilinder 1
linksachter, 2 linksvoor, 3 rechts-
achter en 4 rechtsvoor. De twee
kruktappen, met telkens twee drijf-
stangen erop staan om de 180° en
de hoek tussen de cilinders is 90°.
Dat heeft tot gevolg dat cilinder 3
180° na de eerste vonkt, cilinder 2
270° na cilinder 3, cilinder 4 180°
na cilinder 2 en cilinder 190° na
cilinder 4. Op deze manier komt
het vermogen ‘soepeler’ tot stand
en met een aangenamer geluid dan
wanneer de twee kruktappen in lijn
liggen.

De cilinderkoppen zijn ook
nieuw en dat niet alleen omdat de
nokkenasaandrijving is verplaatst.
De klephoek die 16 + 16 = 32° be-
droeg, is teruggebracht tot 13,5°
voor de uitlaat en 12,5° voor de in-
laat, samen 26°. Dat maakt een
veel steiler inlaatkanaal mogelijk.
De hartlijn maakte een hoek van
27° met het afdichtvlak van de ci-
linderkop, nu is die hoek 45°. De
vier carburateurs hadden een ven-
turidiameter van 34 mm, de gas-
klepdiameter van de nieuwe motor
is 36 mm.

De kleinere klephoek zorgt ook
voor een compactere verbran-
dingskamer. Dat is met een boring
van 72,0 mm en een slag van 48,0
mm wel nodig ook, want de com-
pressie-verhouding bedraagt
11,6:1.

Het toegenomen koppel maakte
een sterkere koppeling nodig. Acht
beklede koppelingsplaten van
ø125 mm moeten slippen voorko-
men, want de koppeling draait in
de oliemist. Net als de motor wordt

de zesversnellingsbak door dezelf-
de olie gesmeerd.

Uiteraard worden de speciale
metaalcomposiet cilinderbussen
gebruikt, ze zijn twee kg lichter
dan de stalen exemplaren. Het gaat
om gesinterd (poedervormig ‘ge-
bakken’) aluminium dat is geïm-
pregneerd met keramische vezels
en grafiet. Niet alleen is de slijtage
geringer dan bij de stalen voerin-
gen, met name de warmte-afvoer is
veel en veel beter.

De lichtgewicht zuigers hebben
drie zuigerveren en zijn voorzien
van een speciale coating op het
hemd. Deze LUB-Coat looplaag
vermindert de wrijving en voor-
komt smeertechnische problemen,
vooral tijdens het inlopen.

Up-to-date motor-
management
Het bekende Honda Programmed
Fuel Injection, PGM-FI, systeem is
bij de VFR gecombineerd met het
ontstekingssysteem. Bovendien
worden er aparte kenvelden ge-
bruikt voor elke cilinder; twaalf in
totaal. Bij de RC45 heeft de in-
spuiting kenvelden voor de twee
voorste cilinders en voor de twee
achterste cilinders, de ontsteking
heeft één kenveld, in totaal vijf
stuks. Bij lage toerentallen wordt
de inlaatonderdruk als regelgroot-
heid gebruikt, bij hoge toerentallen
de gasklepstand. Vrijwel alle on-
derdelen van het systeem zijn ver-
fijnd. Zo hebben de verstuivers een
diameter van 14 mm, die van de
RC45 21 mm.

Ook met katalysator
Een luchtinjectiesysteem in de uit-
laatpoorten zorgt er voor dat de on-

De vier 36 mm gasklephuizen zijn in het
spruitstuk opgenomen.Daarin hebben
ook de verstuivers en de brandstoftoe-
voerbuizen een plaats gevonden.

De Honda VFR-FI met het geregelde driewegkatalysatorsysteem,HECS3,
is een ingewikkeld stuk techniek.Let op de lange rechte inlaatkanalen
met de mooi afgeronde instroomkelken. In de tank zitten de niveau-
sensor en de brandstofpomp met filter.
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Op deze opengewerkte tekening
zijn vele details zichtbaar zoals de
compacte zesversnellingsbak,de
meervoudige natte platenkoppe-
ling en de klepbediening met vul-
plaatje onder de stoters.De nok-
kenasaandrijving gebeurt door
middel van een tandwieltrein,het-
geen gewoonlijk voorbehouden is
aan racemotoren.Het geruisloos
en spelingsvrij laten draaien van
zo’n stel tandwielen (met rechte
tanden!) is een kunststuk op zich.

verbrande koolwaterstoffen (HC)
oxideren tot water en kooldioxyde.
Het 4 in 2 in 1 uitlaatsysteem heeft
een roestvast stalen uitlaatdemper.
Voor bepaalde landen is het uitlaat-
systeem voorzien van een geregel-
de driewegkatalysator. Honda
noemt het het Honda Evolutional
Catalyzing System, HECS3, en
heeft het systeem klaar voor de
Euro 2 emissie-eisen die in 2001
van kracht moeten worden. Omdat
Duitsland ‘Summer Smog Stage 2’
voorschriften heeft, waarbij alleen
voertuigen die zijn voorzien van
een geregelde driewegkatalysator
op de weg worden toegelaten, le-
vert Honda de VFR ook in deze
uitvoering. Daarmee krijgt BMW
navolging, want die leveren zo’n
kat-motorfiets al jaren.
De metaalkatalysatoren hebben

een plaatsje gevonden daar waar de
vier voorbochten overgaan in twee
pijpen. Er worden twee lambda-
sensoren toegepast, één voor cilin-
ders 1 en 2 en één voor cilinders 3
en 4.

Koeling en smering
De VFR is voorzien van twee koel-
vloeistofradiateurs en een oliekoe-
ler. De twee radiateurs staan links
en rechts van de voorste cilinders.
Dankzij speciale gleuven in de
stroomlijnkuip wordt de rijwind
van binnen naar buiten gevoerd
door de radiateurs heen. De linker
radiateur is voorzien van een elek-
trisch aangedreven ventilator zodat
de koeling ook bij stilstaande mo-
tor is gewaarborgd. De rijwind-
gekoelde oliekoeler is vlak onder
het balhoofd geplaatst.
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Het is opmerkelijk dat er met
slechts 2,75 liter (en 0,45 liter in
het expansievaatje) koelvloeistof
kan worden volstaan. De ope-
ningstemperatuur van de thermo-
staat (80-84 °C) duidt er op dat de
werktemperatuur van de motor la-
ger is dan die van de moderne au-
tomotoren.

Net als de andere motorfietsfa-
brikanten doet Honda niet moeilijk
over het te gebruiken smeermiddel.
Liefst Honda’s eigen olie (Honda
Genuine Oil) of een SAE 10W-40
olie die aan de API SE, SF of SG
kwaliteitseisen voldoet. Het in eind
1997 uitgebrachte werkplaatshand-
boek en het instructieboekje ver-
melden niet de huidige API SH en
SJ kwaliteitseisen. Dat komt om-
dat het daarbij om zogeheten Ener-
gy Conserving, dus brandstofbe-
sparende oliën gaat .Deze produc-
ten bevatten toevoegingen die in
het grenssmeringsgebied, bij de
overgang van volle filmsmering
naar het eerste metaal op metaal

contact, werkzaam zijn. Zowel de
natte koppeling als het startmotor-
freewheel is niet gebaat bij dit
soort additieven. Bovendien heb-
ben deze EC oliën vaak een lage
viscositeit, van SAE 5W-20 of 5W-
30, omdat daarmee de wrijving af-
neemt. Voor de veel hoger belaste
motorfietsmotoren met geïnte-
greerde versnellingsbak en primai-
re overbrenging zijn deze, meestal
minerale oliën, niet geschikt. De
afschuiving is te hoog hetgeen de
viscositeit nog verder doet dalen.
Het gevolg is dat er een sterke slij-
tage van de cilinders en de tand-
wielen optreedt. In Europa worden
er daarom speciale motorfietsoliën
geleverd.

Bij het afleveren en na revisie
gaat er 3,8 liter olie in de motor, bij
het verversen 2,9 liter plus 0,2 liter
in het filter. Dat betekent dat er 0,7

liter in het blok achterblijft die niet
kan worden afgetapt.

Welk onderhoud?
De olie èn het filter worden na
1000 km ververst en vervolgens
om de 12.000 km of 12 maanden,
wat het eerste wordt bereikt. Bij de
eerste jaarbeurt wordt er van alles
geïnspecteerd en waar nodig afge-
steld of gesmeerd. Na 1 jaar of
18.000 km moeten het luchtfilter,
de remvloeistof en de koppelings-
vloeistof worden vervangen. Wat
laatstgenoemden betreft, zegt een
voetnoot bij de onderhoudstabel:
vervang elke twee jaar of na
12.000 km. Kennelijk zit er wat
meer ruimte in de tijd.

Bij de beurt na twee jaar of
24.000 km moeten ook de bougies
door nieuwe worden vervangen,
verder is het een uitgebreide in-

spectiebeurt. Nu moet ook de klep-
speling worden gecontroleerd. Als
er moet worden gesteld, brengt dat
flink wat werk mee want de stel-
plaatjes liggen onder de stoters in
de bovenste veerschotels. De koel-
vloeistof is na drie jaar of 36.000
km aan de beurt, behalve als we de
voetnoot goed interpreteren want
dan is dat twee jaar of 36.000 km.
Even opletten dus!

Niet genoemd is de ketting,
want deze moet regelmatig worden
onderhouden. Het is een zoge-
noemde O-ring ketting, daarbij
dichten kleine O-ringetjes het in-
wendige af zodat het speciale vet
zijn werk blijft doen. Aan de bui-
tenkant gaat het om smeren van de
rollen en de zijschalmen. De ket-
tingwielen worden dan ‘vanzelf’
gesmeerd. Voor dit onderhoud zijn
speciale spuitbussen in de handel,
zowel voor te reinigen als te sme-
ren. Een kettingvet van goede kwa-
liteit tast de O-ringen niet aan,
blijft ook bij hoge snelheden op de
ketting zitten en is niet al te gevoe-
lig voor water.

Paul Klaver

Het smeerolieschema laat zien
hoe de oliepompen door een ket-
ting vanaf de primaire versnel-
lingsbakas worden aangedreven.
Een kleine oliepomp zorgt er voor
dat er olie naar de oliekoeler
stroomt,de grote oliepomp perst
de olie met 5 bar druk naar de te
smeren en te koelen onderdelen.

Terugslag-
klep

Oliefilter

De secundaire luchtinjectie in de
uitlaatpoorten wordt geregeld via
een magneetklep door de ECU.
Bovenop elk kleppendeksel zit
een terugslagklep.

Magneetklep

Uitlaatpoort

Expansievaatje

Waterpomp

Linker radiateur

Rechter
radiateur

Thermostaat

Oliekoeler

Oliepomp Overdrukklep

Oliedruksensor

Op dezelfde as als de oliepompen zit
ook de waterpomp.De thermostaat is
op de uitgang van de cilinderkoppen ge-
plaatst.De beide radiateurs zijn uitge-
voerd als dwarsstroomradiateur.

Luchtfilterhuis
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