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AUTO
Honda S2000 technisch bekeken

Honda startte de sportwagenpro-
ductie in 1963 met een 500 cm3

uitvoering van de 360 cm3 ‘truck-
motor’. In deze mini bestelauto
werd een viercilinder motor ge-
bruikt met twee bovenliggende
nokkenassen en vier carburateurs.
De motor was eigenlijk een zwaar
uitgevoerde motorfietsmotor. De
S500 was de start van een reeks,
via de S600 en S800 is het nu, na
36 jaar, de beurt aan de S2000.

De S500 tweeklepper kwam op
ongeveer 85 pk/l en draaide pro-
bleemloos 10.000 t/min, compleet
met luchtfilter en uitlaatdempers!
De nieuwe S2000 treedt meer in de
voetsporen van de race-uitvoering
van de S800, die 105 pk leverde
overeenkomend met een specifiek
vermogen van 131 pk/l. Ondanks
de veel strengere geluids- en emis-
sie-eisen komt de S2000 motor op
120 pk/l, in de Japanse uitvoering
zelfs 125 pk/l.

Nu moeten we bedenken dat de
dure, naaldgelagerde krukas van de
kleine 800 cm3 vierpitter plaats
heeft gemaakt voor een minder
duur glijgelagerd exemplaar van de

2000 cm3 motor. Er komt boven-
dien nogal wat bij kijken om met
een boring van 87,0 mm en een
slag van 84,0 mm 9000 t/min te
draaien. De S2000 is gebouwd om
in dagelijks verkeer gedurende
vele kilometers probleemloos
dienst te doen. Een knappe techni-
sche prestatie!

Ter ere van het
halve-eeuw
jubileum dat
Honda viert, is
de S2000 ont-
worpen in de
gedachtengang
van Soichiro
Honda zelf. Hij

gaf persoonlijk opdracht tot de ont-
wikkeling van de S500, 600 en 800
sportwagens. Aanvankelijk was de
voorstudie van de S2000, de SSM,
voorzien van de vijfcilinder motor
uit de Honda Vigor Sedan. Een
‘echte’ viercilinder zou beter pas-
sen bij Honda’s imago als motor-
constructeur. Vele motorontwer-
pers van de Formule 1 en VS-Kart
teams hielpen mee bij het realise-
ren van de nieuwe motor.

Toch heel schoon
Ook de steeds strengere emissie-
eisen vroegen aandacht. Het VTEC
klepbedieningssysteem maakt het
mogelijk aan beide uitersten te vol-
doen: het bereiken van het hoogste
specifiek vermogen van zelfaan-
zuigende motoren én het halen van
de Euro III, de Californische LEV
en de Duitse D3 emissiewaarden.

Naaldgelagerde rollen in de sle-
pers van het Variable Valve Timing
and Lift Electronic Control

Nieuw record in specifiek vermogen

Race-techniek in serie
Met de S2000 doet Honda zijn naam als sportwa-

gen-fabrikant opnieuw eer aan. Motor, transmis-

sie en onderstel zitten vol Formule 1 techniek.

Het maximum vermogen van 240 pk is een record

voor een zelfaanzuigende 2.0 liter serieproductie-

motor.

Het meest opvallende aan de motor van de
Honda S2000 is dat de tandriem vervangen is
door een geheel andere distributie.Een tand-
ketting zorgt voor een 1 op 2 overbrenging
naar de drie tandwielen voor de aandrijving
van de twee bovenliggende nokkenassen.Ui-
teraard is de klepbediening voorzien van het
nieuwste VTEC systeem dat de motor in staat
stelt van 1000 tot 9000 t/min volgas te draaien.

Bij een open sportwagen moet het
chassis zorgen voor de noodzakelijke
torsie- en buigstijfheden.Bovendien
moet aan tal van botsproeven worden
voldaan.Heel belangrijk is het hoog lig-
gende frame met centrale verstijving bij
de tunnel.Met de laagliggende dorpels
ontstaat er een stijf geheel.De twee
hulpframes worden vast met de bodem-
plaat verbonden.
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(VTEC) klepbedieningssysteem
zorgen voor een lagere wrijving.
Lichtgewicht zuigers en drijfstan-
gen houden de traagheidskrachten
laag. Een stevige krukas met 8
contragewichten is bevestigd in 5
hoofdlagers. De onderste lagerkap-
pen zijn onderdeel van een onder-
carter, dat als een ladder met spor-
ten voor de nodige stijfheid zorgt.

Opvallend is dat er geen uitlaat-
gasrecirculatie (EGR) is toegepast.
Wel is er een luchtinjectie in de
uitlaatpoorten om de onverbrande
koolwaterstoffen te laten verbran-
den en koolmonoxide om te zetten
in kooldioxide. De brandende ben-
zine zorgt er bovendien voor dat de
geregelde driewegkatalysator snel
op bedrijfstemperatuur is. Daartoe
wordt het ontstekingstijdstip ver-
laat, hetgeen ook tot gevolg heeft
dat de uitstoot van stikstofoxiden
laag blijft. Er wordt een katalysa-
tor met metalen bed toegepast die
een veel lagere stromingsweer-
stand en een veel grotere wand-
oppervlakte heeft dan de (goed-
kopere) keramische katalysator.

Sportieve zesbak
De handgeschakelde zesbak heeft
dichtbij elkaar liggende overbren-
gingsverhoudingen (close ratio)
om de motor in het VTEC toeren-
gebied te kunnen houden als dat
nodig is. De ‘wilde’ kleppentijden
beginnen bij 5850 t/min en gaan
tot 9000 t/min. Bij lage toerental-

len werkt het VTEC systeem met
‘tamme’ kleppentijden. Hoge toe-
rentallen zijn een probleem voor
de synchromesh. De vliegwielwer-
king van de koppelingsplaat is dan
zo hoog dat de wrijvingskoppelin-
gen van de synchromesh moeite
hebben met het aanpassen van het
toerental. Honda gebruikt een zo
licht mogelijke koppelingsplaat en
past een toerentalreductie toe ach-
ter de versnellingsbak. Daardoor
loopt de overbrenging steeds via
de hulpas en de reductie, er is dus
geen prise-directe. Het grote voor-
deel van deze constructie is dat de
synchromeshes een veel lagere
omtrekkracht hoeven te leveren tij-
dens het schakelen. De synchro-
meshes van de eerste en tweede
versnelling zitten op de hulpas, het
overschakelen gebeurt met een
kracht die 42 procent lager is. De
overige synchromeshes zitten op

de ingaande as, het schakelen van
twee naar drie vraagt een 30% la-
gere kracht ten opzichte van een-
zelfde bak zonder de speciale re-
ductie. De synchromesh van de
tweede versnelling heeft een drie-
voudige conus, die van de eerste,
derde en vierde versnelling een
tweevoudige conus. Vijf en zes
kunnen het snel schakelen aan met
een enkelvoudige conus.

Net als bij de Integra Type-R en
de NSX gebruikt Honda bij de
S2000 een zelfblokkerend diffe-
rentieel. Een compact planetair
tandwielstelsel zorgt voor de diffe-
rentieelwerking en een platenpak-
ket voor de beperking van het
doorslippen.

Elektrische besturing
Omdat de pomp van een hydrauli-
sche stuurbekrachtiging tot 3,5 kW
aandrijfvermogen vraagt en een
plaats met aandrijfriem voorop de
motor nodig heeft, koos Honda
voor een elektrische stuurbekrach-
tiging. Anders dan het NSX en het
nieuwe Accord-systeem zijn bij de
S2000 de elektromotor en het
stuurhuis samengevoegd tot één

geheel. De bekrachtiging is snel-
heids- en koppelafhankelijk. De
tandheugelbesturing heeft een va-
riabele overbrengingsverhouding
die de wielen sterker verdraait
naarmate het stuur verder van de
rechtuitstand verdraaid wordt.

Snel onderstel
Net als bij de NSX zijn de beide 
A-vormige draagarmen binnenin
de velg aangebracht. Bij de overige
‘double-wishbone’ constructies
van Honda zitten de bovenste wiel-
draagarmen boven het wiel. Dat
vraagt om een ruime wielkast, die
er bij een volbloed sportwagen niet
is. Het is in feite een welbekende
wielbevestiging die al tientallen ja-
ren lang bij race- en sportauto’s is
toegepast. Er zitten echter ultra
moderne snufjes in zoals de plaats
en uitvoering van de draaipunten
van de triangels en de spoorstan-
gen. Omdat de beide hulp- of sub-
frames star aan de bodemplaat zijn
bevestigd, is de wielophanging al-
leen via de in rubber bevestigde
draaipunten met ‘het chassis’ ver-
bonden. Wiel-weggeluiden worden
dus heel direct doorgegeven. wat
acceptabel is bij een sportwagen.
Om de prijs laag te houden wordt
niet, zoals bij de NSX aluminium
gebruikt voor de draagarmen, maar
staal.De veerpoten hebben gasge-
vulde dempers, voor zit het gasre-
servoir onderin de demper, achter
zit deze in een apart ‘potje’.

Speciale Bridgestone radiaal-
banden (Expedia SO2) hebben de
maten 205/55 VR16 voor en
225/50 VR16 achter. Kennelijk
hebben de aangedreven wielen wat
meer rubber op het wegdek nodig!

Paul Klaver
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De Honda S2000 is een ‘traditionele’sport-
wagen,dus met de motor in lengterichting
voorin en achterwielaandrijving.De motor is
zover naar achteren geplaatst dat het gewicht
nagenoeg gelijk is gelijk is verdeeld over de
beide assen.Let op het grote luchtfilterhuis,
de motor verpompt heel wat lucht.

Honda houdt vast aan dubbele 
A-vormige draagarmen,‘double
wishbones’bij de voor- en achter-
wielophanging.De spoorstangen
zitten aan de voorkant en er wor-
den forse stabilisatorstangen ge-
bruikt.De onafhankelijke wielop-
hanging is achter compleet aan
een hulpframe bevestigd,voor al-
leen aan de onderkant.
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