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MOTORFIETSEN
BMW introduceert het integrale ABS voor motorfietsen

Voordat we in de techniek van het
systeem duiken, is het goed om
even wat remtheorie op te frissen.
Bij tweewielers hangt de stabiliteit
vrijwel geheel af van het gyrosco-
pisch effect van de wielen, vooral
van het voorwiel. Anders dan bij
een auto is bij een motorfiets een
valpartij bijna onvermijdelijk als
het voorwiel blokkeert. Het ABS
moet daarom sneller dan bij een
auto reageren zodra het voorwiel
dreigt te blokkeren. Hoewel rem-

men de gewoonste zaak van de we-
reld is, staan we er niet bij stil hoe
het in zijn werk gaat. Het enige
waar we in zijn geïnteresseerd is
dat we zonder valpartij snelheid
kwijtraken. Toch is het goed om
eens wat dieper op de materie in te
gaan. U weet dan meteen waarom
motorfietsen zo’n ingewikkeld
remsysteem nodig hebben.

Als we, met een rustig gangetje
rijdend, in de voorrem knijpen ge-
beurt er het volgende: de kracht

van onze hand zorgt via de hydrau-
liek voor een knijpkracht op de
schijf. Deze kracht probeert het
draaiende wiel af te remmen en dat
wiel zet zich via de voorband tegen
het wegdek af. De kracht waarmee
dat gebeurt, noemen we de rem-
kracht Fr, en die voelen we als een
soort hand die de hele motorfiets
tegenhoudt. Trappen we alleen op
de voetrem dan wordt de kracht
van onze voet, dankzij de achter-
rem, overgebracht op de achter-

band. Deze band zet zich af tegen
het wegdek, daardoor neemt de
snelheid af.

Remkracht en remmoment
Maar de motorfiets met berijder(s)
wil niet zo maar van snelheid ver-
anderen, de remkracht Fr probeert
de hele motorfiets te draaien om
het zwaartepunt. Het zwaartepunt
ligt voor een motorfiets met één
persoon erop in rechtopzittende
houding vlak onder de buddyseat

Veiliger remmen op twee wielen

Noodstop zonder schuiver
ABS is op nieuwe auto’s inmiddels gemeengoed. Motoren moeten dit accessoire meestal ontberen, on-

danks het grote risico van blokkerende wielen. Reden is de complexe techniek van het remsysteem. BMW

brengt met een nieuwe generatie motorfiets-ABS het veilig remmen op twee wielen een stap dichterbij.

Dankzij het nieuwe integrale ABS van BMW loopt de motorrijder aanzien-
lijk minder kans bij een noodstop onderuit te gaan omdat de wielen niet
kunnen blokkeren.Deze tekening toont de locatie van de verschillende
componenten.Centraal in het systeem is de drukmodulator met de elek-
trisch-hydraulische regelkleppen aangebracht.

Hydraulische leidingen

Elektrische leidingen

Elektrische leidingen remlichtschakelaar

Remvloeistof toevoerleidingen
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bij de tank op een hoogte h van
zo’n 70 cm boven de grond. Daar
zit nu het probleem, want onze
remkracht Fr, grijpt aan tussen de
band en het wegdek en dat punt
ligt zo’n 70 cm lager. Door dit
hoogteverschil ontstaat er een rem-
moment Mr, waarbij Mr=Frxh.

Dat remmoment Mr moet wor-
den opgevangen en de enige plaat-
sen waar dat moment zich kan af-
zetten zijn die waar de banden op
het wegdek staan. De afstand tus-
sen die twee contactpunten heet de
wielbasis Wb en we kunnen ook
hier een formule opschrijven:
Mr=FwxWb. De Fw in deze formu-
le stelt een kracht voor die nodig is
om het draaien van de motorfiets
om het zwaartepunt tegen te gaan.
Het is deze kracht die voor ons be-
langrijk is, want daarmee wordt
het voorwiel steviger op de weg
gedrukt, terwijl het achterwiel juist
minder stevig wordt aangedrukt
met dezelfde kracht. We kunnen de
formules tot één formule samen-
voegen: Fw=(Frxh)/Wb. Het blijkt
nu dat de wieldrukverandering Fw
afhangt van de remkracht Fr, dus
hoe harder we remmen, des te ste-
viger wordt het voorwiel op de
weg gedrukt. Maar het achterwiel
wordt steeds lichter. Dat is de re-
den waarom het remmen met het

in de kracht van onze hand, maar
in wat de banden aan grip hebben
op het wegdek. Als de weg glad is,
knijpen we al gauw te hard, maar
ook op een stroef wegdek zijn de

moderne remmen in staat het wiel
te blokkeren.

De mate van stroefheid wordt
weergegeven door de wrijvings-
coëfficiënt µ. Als we de definitie
van µ invullen in de formule voor
de remkracht krijgen we de nieuwe
formule: Fr=mxgxµ ofwel de rem-
kracht Fr is gelijk aan de massa m
van de hele motorfiets maal de ver-
snelling van de zwaartekracht g
maal de wrijvingscoëfficiënt µ. We
zien dat een zware motorfiets een
grote remkracht Fr nodig heeft om
te stoppen en dat we op een stroeve
weg met een hoge µ krachtig kun-
nen remmen. Als we deze laatste
formule voor de remkracht invul-
len in onze voorlaatste formule
krijgen we: (mxgxµxh)/Wb en dat
is wat we moeten hebben, alles in
één formule.

Praktische rekensom
We gaan een rekensom maken.
Daarbij nemen we als voorbeeld
een BMW R100RS die met één
berijder een massa van 310 kg
heeft. Gewicht G bedraagt dan
3100 N. De wielbasis is 1465 mm
en de hoogte van het zwaartepunt
is 710 mm en µ=0,7. Als we alle
waarden in de formule invullen
krijgen we het volgende: Fw =
(3100x0,7x710)/1465=1050 N.
Met deze 1050 N wordt het voor-
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De BMW K1200LT is als eerste mo-
del voorzien van het nieuwe BMW
integrale ABS.Zowel met de hand
als met de voet worden de voor- en
achterremmen gelijktijdig be-
diend.

Bij deze uitvoering van het BMW integrale ABS
worden de voor- en achterremmen gelijktijdig be-
diend met het remhendel.De voetrem bedient al-
leen de achterrem.

Bij deze versie van het BMW integrale ABS worden alle rem-
men gelijktijdig bediend ongeacht of er met de voet of met de
hand wordt geremd.Zo werkt het bij de K1200LT.

achterwiel niet zo goed gaat als het
remmen met het voorwiel.
De remkracht Fr heeft echter zijn
grenzen en die zitten niet zo zeer
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wiel zwaarder belast, terwijl het
achterwiel er mee wordt ontlast.
Stel dat er 1240 N op het voorwiel
rustte, dan drukt er tijdens het rem-
men 1240+1050=2290 N op het
voorwiel en maar 1860-1050=810
N op het achterwiel.

Als we racebanden monteren
kan door het zachte rubber de wrij-
vingscoëfficiënt oplopen tot
µ=1,24. Als we dan voluit in de
remmen gaan, blijkt dat we het
achterwiel los van de grond kun-
nen remmen. Met andere woorden:
het hele gewicht van de motorfiets
rust op het voorwiel. Het is deze
grote gewichtsoverdracht die de
motorfiets onderscheidt van de
auto en die het toepassen van een
ABS zo moeilijk maakt.

Elektronische remsystemen
Het heeft tot 1988 geduurd, voor-
dat het elektronisch geregelde ABS
werd toegepast, dat was bij een
BMW motorfiets. In 1991 kwam
Yamaha met een geavanceerd sys-
teem, maar ook daarbij bleek dat
een geoefende rijder(ster) zonder
ABS een kortere remweg op een
droog wegdek haalde. In 1992
bracht Honda een elektronisch ge-
regeld ABS uit op de ST1100 Pan
European. Een jaar later kwam
BMW uit met de tweede ABS ge-
neratie die veel nauwkeuriger,
sneller en rustiger regelde. Honda
koppelde in 1996 het gecombi-
neerde voor/achter remsysteem
met een verfijnd ABS. Omdat er
sprake is van twee aparte systemen
voor voet- en handrem, noemt
Honda het een Double Combined
Braking System, een dubbel ge-
combineerd remsysteem. Bij de
ontwikkeling heeft voorop gestaan
dat het DCBS-ABS een ‘normaal’
remgevoel moest geven en vooral
moest uitblinken bij gebruik onder
lage µ condities, zoals bij regen, op
los zand, sneeuw en ijs. Dit sys-
teem is beschreven in AMT van
oktober 1996.

Het door Honda gekozen sys-
teem is gecompliceerder dan het
door Brembo en Moto Guzzi ont-
wikkelde ‘integrale’ remsysteem.
Ongeveer 25 jaar geleden was dat
systeem een sensatie. De voetrem
bedient een hydraulische verdeler
die de remdruk naar de linker rem-

klauw voor en de achter remklauw
stuurt. Een belastingafhankelijke
regelklep vermindert de remdruk
naar het achterwiel, afhankelijk
van de optredende remvertraging.
Bij hoge wrijvingscoëfficiënt
wordt de maximale remvertraging
bereikt door de tweede voorrem
met de hand te bedienen. Omdat er
geen ABS is, blijft het risico van
wielblokkering aanwezig.

Nieuw integraal systeem
Het door BMW en FTE Automoti-
ve GmbH ontwikkelde systeem
maakt gebruik van de derde gene-
ratie ABS, voegt er een elektrisch-
hydraulische rembekrachtiger en
een adaptieve remdrukverdeling
aan toe. Het fraaie van het BMW
systeem is de compactheid. In feite
zijn alle componenten tot één een-
heid samengevoegd en niet her en
der verspreid ondergebracht. De
kans op storingen is daardoor klei-
ner en het gewicht is lager. Het
voorheen gebruikte ABS 2 weegt
compleet met tandkransen en sen-
soren 5960 gram, het nieuwe sys-
teem komt op 4360 gram.

Er zijn twee uitvoeringen: één
waarbij het voetpedaal alleen de
achterrem bedient en één waarbij
alle remmen zowel met de voet als
met de hand worden bediend. Dit
laatste systeem zit op de K1200LT,
de sportieve motoren krijgen mis-

schien het gedeeltelijke integraal-
systeem omdat ervaren rijders door
middel van het bedienen van de
achterrem de motorfiets voor het
ingaan van een bocht willen stabi-
liseren, een soort tractiecontrole.
Het is de vraag of dit wel ideaal is.
Misschien is het beter voor- en
achterrem geheel te scheiden en
elk alleen een eigen ABS te laten
behouden.

Grote voordeel van de hydrauli-
sche rembekrachtiger is dat de
rem(leiding)druk sneller wordt op-
gebouwd. Bij 100 km/h komt elke
0,1 seconde overeen met bijna 3
meter remweg! U weet dat een
beetje auto met ABS op een droog
wegdek minder dan 40 meter rem-
weg heeft vanaf 100 km/h. De
BMW K1200LT komt na 34,7 me-
ter tot stilstand! De korte remweg
wordt verklaart door het snel aan-
grijpen van het integraalsysteem,
de goede werking van het ABS en

(vooral) door de rubbersamenstel-
ling van de banden.

Het snel aangrijpen van de rem-
men wordt bereikt met twee rem-
bekrachtigers, één voor elk wiel.
Heel slim is de manier waarop de
remdruk wordt afgebouwd zodra
één van de wielen dreigt te blokke-
ren. Het ABS past de regelfrequen-
tie aan het wegdek aan. Op droog
en stroef asfalt wordt er met 0,6 Hz
gewerkt, op ‘kinderkopjes’ of ‘kas-
seien’ met 5 Hz. Dat laatste geeft
wat comfortnadelen door het te-
rugtikken van het remhendel of
rempedaal, maar zo wordt er snel
genoeg gereageerd op het verloop
in wrijvingscoëfficiënt. Ook als er
zand of olie op het wegdek ligt, zal
het ABS sneller de remdruk afbou-
wen. Het vorige ABS 2 systeem
had daar  90 milliseconden voor

Alle onderdelen wegen aanzienlijk minder dan voorheen het geval was.
De drukmodulator met de twee tandkransen en de sensoren komen op
4,4 kg.De twee speciale Brembo remschijven wegen slechts 2,25 kg.

De drukmodulator bevat zowel de
elektronische regeleenheid als de
elektrisch-hydraulische regel-
kleppen en de beide elektrisch
aangedreven pompen.Deze
compacte eenheid weegt 4,1 kg.

Bij een motorfiets speelt niet alleen de statische maar ook de dynami-
sche gewichtsverdeling een grote rol.De adaptieve remdrukverdeling
voor-achter houdt met beide factoren rekening door middel van een in
het elektronisch geheugen opgeslagen kenveld.
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De elektrisch-hydraulische regelkleppen spelen bij het BMW integrale
ABS de hoofdrol.Per circuit is er een hydraulische pomp die door een
elektromotor wordt aangedreven.

Als het contact uitstaat of het ABS uitvalt,blijft er een ‘gewoon’mecha-
nisch-hydraulisch remsysteem over.Omdat de rembekrachtiger weg-
valt,moet er met meer dan normale kracht worden geremd.

nodig. Het integrale systeem nog
maar 80 ms. Onder de geschetste
omstandigheden (snel wisselende
wrijvingscoëfficiënt) gebeurt de
remdrukverlaging zelfs in 50 ms.

Deze korte tijden worden be-
reikt door lichtere mechanische
onderdelen en gebruik van elektro-
magneten in de regelkleppen.

Krachtiger voorremmen
Brembo en Tokico hebben met
BMW lichtere remschijven, rem-
klauwen en speciale remblokken
ontwikkeld: de Evo(lution)-Brem-
se. Bij gelijke remdruk als vroeger
leveren de beide 320 mm schijven
een 20% groter remvermogen. Dat
heeft tot gevolg dat de bedienings-
kracht van het remhendel 50% la-
ger ligt, want ook de rembekrachti-
ger helpt mee. Dankzij de rem-
blokken van gesinterd materiaal is
er toch een duidelijk en stabiel
drukpunt, dat is het voelbare mo-
ment waarbij de remmen ‘pakken’.

Nuttige bijkomstigheid is dat de
massa met 10% (van 2500 naar
2250 gram) is afgenomen, de rem-
schijven en klauwen horen ook
nog eens bij het onafgeveerde ge-
wicht. De levensduur van de rem-
blokken is bovendien met 50%
toegenomen.

Adaptieve remkracht
BMW heeft ervoor gezorgd dat de
remkracht aangepast, geadapteerd,
wordt aan de statische en dynami-
sche gewichtsverdeling. Omdat de
verhouding eigen gewicht van de
motorfiets ten opzichte van berij-
der(s) en bagage veel lager is dan
bij een auto is de invloed op de sta-
tische gewichtsverdeling groter.
Anders gezegd, een motorfiets met
twee personen erop en een gevulde
kofferset heeft een veel hoger ge-
wicht op het achterwiel dan dezelf-
de machine met alleen een lichte
berijder. De remkrachtverdeling
wordt hierop aangepast. Hoe dat
gebeurt komt straks aan de orde.

Tijdens het rijden ontstaat er
door de gewichtsoverdracht die het
remmen veroorzaakt een dynami-
sche gewichtsverdeling. Dat is op
zich niets nieuws, maar wel nieuw
is dat BMW de adaptieve regeling
via het geheugen van de ECU elek-
tronisch verricht. Daarbij spelen

druksensoren in de remleidingen
een hoofdrol. BMW wil met deze
adaptieve regeling bereiken dat er
onder alle omstandigheden nog
een (kleine) dwarskracht kan wor-
den overgebracht, terwijl er maxi-
maal gebruik wordt gemaakt van
de beschikbare remkracht.

Het is duidelijk dat remmen in
een bocht nog altijd een riskante
zaak is, vooral bij een tweewieler.
Toch wordt de kans op een valpar-
tij aanzienlijk kleiner omdat het
ABS de wielen draaiende houdt.

Hoe werkt het?
Het BMW integrale ABS is op
zichzelf geheel nieuw. Alleen de
remschijven, remklauwen, leidin-
gen en tandkransen met sensoren
baseren zich op bekende techniek.
Het systeem draait om twee regel-

kleppen, één voor elk wiel. Als één
van de hoofdremcilinders wordt
bediend, komt er hydraulische
druk te staan op de regelzuiger. Via
een regelstand en een kogelklep
komt de druk in de remleiding te
staan. Gelijktijdig wordt een elek-
tromotor gestart die een hydrauli-
sche pomp aandrijft. Er ontstaat
druk in het remleidingsysteem en
die zorgt via de zitting van de ko-
gelklep voor een krachteneven-
wicht. Het zal duidelijk zijn dat de
versterkingsfactor bepaald wordt
door de oppervlakteverhouding
van de regelzuiger en de zitting
van de kogelklep.

Omdat de hydraulische pomp
remvloeistof verpompt, hoeft de
hoofdremcilinder lang niet zover te
worden verplaatst als gebruikelijk,
dus is er naast minder kracht ook

minder afgelegde weg nodig. Nu
komt het bijzondere: om de rem-
druk te verminderen wordt er een
spoel bekrachtigd die de regelzui-
ger terugtrekt richting hoofdremci-
linder. Het spreekt vanzelf dat op
deze manier sneller geregeld kan
worden dan bij het vorige ABS.

Adaptieve remdrukregeling
In de leidingen van de hoofdrem-
cilinders naar de regelkleppen en
in de leidingen naar de remklau-
wen zijn druksensoren aangebracht
die voor het ABS nodig zijn. De
adaptieve remdrukregeling maakt
gebruik van de twee druksensoren
naar de achterrem en de elektro-
magnetisch bediende regelzuiger.
Via de spoel wordt net als bij de
ABS regeling de remdruk aange-
past aan de theoretisch beste rem-
krachtverdeling. Hoe geringer het
gewicht op het achterwiel, des te
eerder wil het wiel blokkeren dus
des te lagere remdruk wordt inge-
steld. De ‘ideale’ remkrachtverde-
ling is in het geheugen van de ECU
opgeslagen. Zodra er iets verandert
aan de statische gewichtsverdeling,
wordt dat automatisch meegeno-
men zodat het systeem ‘leert’ en
zich daardoor aanpast.

Uitval en zelfdiagnose
Zowel bij het rangeren van een
motorfiets met uitgeschakeld con-
tact als bij het uitvallen van het in-
tegrale ABS blijft het remsysteem
werken. Voor dezelfde remvertra-
ging moet er echter een hogere
kracht worden opgebracht. Boven-
dien moeten het remhendel en/of
het rempedaal verder worden ver-
plaatst dan met een systeem in
werking het geval is.

Er is een eigendiagnosesysteem
aanwezig dat eventuele storingen
direct meldt via een lampje op het
instrumentenpaneel. Ook het rem-
licht en achterlicht worden op hun
juiste werking gecontroleerd. Bei-
de remvloeistofreservoirs hebben
een niveaubewaking zodat alle be-
langrijke functies en vloeistoffen
onder controle blijven.

Het BMW integrale ABS is
weer een stap verder op weg naar
een zo veilig mogelijke motorfiets.

Paul Klaver

Bron:BMW

Bron:BMW

Schematische opbouw integrale ABS
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