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MOTORFIETSEN
Techniek van Honda’s sterkste V-twin: VTR1000SP-1

De VTR1000SP-1 is voor een deel
gebaseerd op de VTR1000F, bijge-
naamd Firestorm. Voor de SP-ver-
sie ontwierp Honda echter een
nieuw motorblok met ingebouwde
transmissie en ook het frame is
compleet nieuw. De carburateurs
van de VTR1000F maakten plaats
voor benzine-inspuiting en het
aantal elektronische componenten
nam fors toe. Hoewel het nog
steeds om een 90° V-twin gaat, is
het feitelijk een nieuwe motorfiets.

Uiteindelijk is het doel van dit
project het winnen van het Super-

bike kampioenschap. Wat niet luk-
te met de V4 moet lukken met de
V2. Aan de Superbike races mogen
verschillende motoren deelnemen,
te weten: 750 cm3 viercilinders,
900 cm3 driecilinders en 1000 cm3

tweecilinders. Al deze motoren ha-
len ongeveer hetzelfde topvermo-
gen, maar de rij-eigenschappen
verschillen nogal. De motoren met
de kleinste cilinderinhoud draaien
de meeste toeren en hebben een
geringer vliegwieleffect dan de
‘dikke’V-twins. Bovendien kun-
nen de coureurs de machines met

1000 cm3 V2 motoren het beste
onder controle houden. Vandaar de
belangstelling bij de motorfietsfa-
brikanten voor de 1000 cm3 V-
twins.

Minder wrijving
Zoals gezegd is de VTR1000SP-1
motor een geheel nieuw ontwerp.
Gebleven zijn de vier kleppen per
cilinder en vier bovenliggende
nokkenassen, maar nu zorgen twee
tandwieltreinen van drie tandwie-
len voor de aandrijving. De cilin-
ders hebben een ingegoten bus die
uit gesinterd aluminium bestaat
met een looplaag uit aluminium
oxide, grafiet en Argil. Argil is een
composietmateriaal dat uit silici-
um, ijzer, koper en magnesium be-
staat. Zowel de nokkenasaandrij-
ving als deze cilinderbussen
kennen we van de RC45 V4 Super-
bike motor. Samen met ‘slipper’
zuigers die op het hemd een spe-
ciale looplaag hebben, is de hoofd-
bron van de inwendige wrijving
aangepakt. Omdat zowel de zui-

gers als de cilindervoeringen van
een aluminium-siliciumlegering
zijn gemaakt, kan er met een klei-
ne zuigerveervoorspanning worden
gewerkt. De zuigerspeling is im-
mers klein als de motor koud is.

De oliepomp is heel compact en
wordt door een hulzenketting van-
af de primaire versnellingsbakas
aangedreven. Een deel van de
smeerolie gaat via een rijwindge-
koelde oliekoeler naar het oliefil-
ter, het andere deel gaat rechtst-
reeks naar het filter. Hoe ‘dunner’
de olie, des te meer gaat er door de
koeler. De oliedruk bedraagt 4 bar,
dat is aanzienlijk minder dan de
5,4 bar van de bestaande V-twin.
Daarom is er minder vermogen no-
dig om de oliepomp aan te drijven.

V-twin gaat strijd aan met viercilinders

Nieuwe kijk op Superbike
Met de VTR1000SP-1 brengt Honda een uiterst krach-

tige V-twin uit, waarmee men een podiumplaats wil

bemachtigen in het Superbike-kampioenschap. Ge-

lukkig blijft deze fraaie techniek niet voorbehouden

aan het circuit. De VTR1000SP-1 is namelijk ook als

straatversie te koop!
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Opvallend zijn de ‘upside-down’
voorvork,de schuingeplaatste ra-
diateur,de achtervorklagering en
de achtervork zelf.De luchtinlaat
loopt door het balhoofd.Aan het
aluminium frame is een hulpframe
voor de buddy-seat bevestigd.

Nieuwe kijk op Superbike
V-twin gaat strijd aan met viercilinders

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Honda heeft gekozen voor een
centrale olietoevoer naar de kruk-
as, dus niet via de twee hoofdla-
gers. De centrifugaalkracht van de
olie in de krukas werkt nu niet te-
gen, maar mee om de olie toe te
voeren. Behalve naar de twee drijf-
stanglagers wordt de olie vanuit de
hoofdoliegalerij ook naar de twee
hoofdlagers, de vier nokkenassen
en de twee versnellingsbakassen
gepompt. Vanuit de holle nokken-
assen komt de olie tussen de nok-
ken en de stoterbussen terecht.

Op de linker kruktap zit de wis-
selstroomgenerator met het start-
tandwiel met rollenvrijloop.
Rechts is een breed tandwiel ge-
monteerd dat de twee nokkenas-
tandwieltreinen aandrijft. Daar-
naast zit het tandwiel voor de
primaire overbrenging, dat de kop-
pelingstrommel aandrijft. De kop-
pelingsnaaf is op de ingaande as
geplaatst. De secundaire as drijft
het links geplaatste voorketting-
wiel aan.

De ‘close-ratio’ transmissie
houdt de motor in het toerengebied
rond maximum vermogen. De kop-
peling draait in een eigen ruimte
die van buitenaf via een deksel
snel toegankelijk is. Het is nog
steeds een meervoudige natte pla-
tenkoppeling, die aangepast is aan
het hogere koppel van SP-1. De
tien beklede platen (in plaats van
zeven bij de Firestorm) hebben een
10 mm grotere diameter en worden

met een 350 N grotere kracht op
elkaar gedrukt. De schakelklauwen
van de eerste vier versnellingsbak-
tandwielen hebben een zwaluw-
staartvorm om ervoor te zorgen dat
ze ook onder hoge belasting op
hun plaats blijven zitten. Tijdens
fors optrekken mag de motor im-
mers niet uit zijn versnelling

springen.

Enorme prestaties
Omdat het maximum toerental
van de racemotor boven de
12000 t/min ligt, zijn de traag-
heidskrachten op het drijfwerk
veel groter dan bij de Firestorm

die hooguit 10.000 t/min draait.
Daarom is de krukpen diameter

van 43 mm naar 46 mm gegaan.
Het is de bedoeling dat er uit de
Superbike motor meer dan 120 kW
(163 pk) komt en dat is gezien Du-
cati’s mededeling dat hun motor nu
168 pk levert, wel nodig ook.

Met een boring van 100 mm en
een slag van 63,6 mm komt de SP-
1 op 999 cm3. De Firestorm heeft
een boring van 98 mm en een slag
van 66 mm en levert 81 kW bij
9000 t/min. De straatversie van de
SP-1 is goed voor 100 kW bij 9500
t/min. Dat betekent dat de gemid-
delde effectieve druk van 10,8 bar
tot 12,6 bar is toegenomen ofwel
met 16,7%. De hoogste effectieve
druk wordt bij het maximale kop-
pel bereikt en bedraagt 12,1 bar
voor de Firestorm en 13,2 bar voor
de SP-1, een toename van 9,1%.
Hieruit mag worden afgeleid dat
het rendement van de ademhaling
en de verbranding flink zijn toege-
nomen.

De compressieverhouding van
de SP-1 bedraagt 10,8:1 tegen
9,4:1 bij de Firestorm hetgeen
meehelpt om die 9,1% toename te
halen. Bij hoge toerentallen is de
inwendige wrijving van de SP-1
lager dan van de Firestorm, kenne-
lijk hebben alle maatregelen gehol-
pen. Het hoogste koppel wordt bij
de Firestorm bij 7000 t/min be-
reikt, bij de SP-1 bij 8000 t/min.
Ondanks dit hogere toerental is de
effectieve druk toegenomen.

Elektronisch geregeld
De VTR1000SP-1 is voorzien van
het bekende Honda PGM-FI mo-

Hoewel de Honda VTR1000SP-1 ontworpen is als Superbike racer, is er ook
een straatversie.Deze sportmachine komt dus naast de bestaande
VTR1000F,ook een 1000cc V-twin.

De 90°V-twin heeft een aantal
magnesium onderdelen.Let op de
6° hoek bij de kleppendeksels,
doordoor staan de inlaatkanalen
steiler.De natte koppeling is via
een eigen deksel snel bereikbaar.

De cilindervoeringen zijn van een
speciale aluminium legering ge-
goten en hebben de grootste bo-
ringmaat in de Honda geschiede-
nis:100 mm.Deze voeringen zijn
licht en voeren de warmte zeer
goed af.
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tormanagement systeem dat zowel
het ontstekingstijdstip als de in-
spuiting regelt. Dankzij een hoger
vermogen van de wisselstroomdy-
namo, 448 W tegen 329 W bij de
Firestorm en een nieuw type MF
accu, is er voldoende energie aan
boord. Zes ontstekingskenvelden
zorgen ervoor dat de bougies van
beide cilinders op het juiste mo-
ment vonken, afhankelijk van de
gasklepopening, het motortoeren-
tal en de ingeschakelde versnel-
ling. Omdat de kans op detoneren
in de lagere versnelingen klein is,
kan de ontsteking iets vroeger
staan. Dat verhoogt het vermogen,
dus verbetert de acceleratie.

Er zijn twee verstuivers per in-
laatkanaal, elk voorzien van vier
gaatjes. De twee gasklephuizen
hebben een doortocht van 54 mm
om de lucht zo min mogelijk weer-
stand te bieden. Ook het hele in-
laattraject is aangepast. De lucht
komt centraal binnen, passeert het
balhoofd aan weerszijden alvorens
in het grote filterhuis te stromen.
Eén van de openingen in de lucht-
toevoer bij het balhoofd wordt
door een klep afgesloten als de
motor beneden de 4900 t/min
draait en de gasklep meer dan 40°
openstaat. Het inlaatgebrul zou
dan het uitlaatgeluid overstemmen.

Zeer stijf frame
De voorvork van de SP-1 heeft de
dikke buitenpoten met een diame-
ter van 50 mm aan de bovenkant
en de dunne 43 mm binnenpoten
bij het wiel. Dat wordt een ‘up-
side-down’ vork genoemd. Hoewel
dit type vork meestal iets zwaarder
uitvalt dan een gebruikelijke vork,
weegt het voordeel van de grotere
stijfheid zwaarder. Vooral tijdens
het remmen staan er grote buigen-
de momenten op de voorvork.

Het frame is eveneens zeer stijf
en bestaat uit een aluminium con-

structie met een gegoten balhoofd
dat aan een kokerbalkconstructie is
vastgelast. De achtervorklagering
links en rechts van het motorblok
zorgt voor een extra stijve bevesti-
ging van de lagers van de achter-
vork.

De motor maakt deel uit van het
frame en wordt bij de montage
eerst tegen de rechterkant van het
frame getrokken. De speling tus-
sen het blok en de linkerkant van
het frame wordt door middel van
stelbouten opgeheven die met
borgmoeren worden vastgezet. De
zeer stijve achtervork wordt door
middel van een stelmechanisme
aan weerszijden van de vorklage-
ring gecentreerd. Al met al is het
duidelijk dat een moderne motor-
fiets een stukje precisietechniek
geworden is.

De voorvork heeft een castor of
fuseepenlangshelling van 24,5° en
een naloop van 100,6 mm. De
racekit, dat is een verzameling on-
derdelen die de standaard motor
beter geschikt maakt voor race-
werk, bevat een andere stuurpen en
kroonplaat. Daarmee neemt het
castor 1,5° af, de vork komt steiler
te staan. Het stuurgedrag wordt
‘nerveuzer’, hetgeen op een boch-
tig circuit voordelen biedt.

Standaard is de SP-1 uitgerust
met een voorband in de maat
120/70-17 en een 190/50-17 ach-
terband. De velgen zijn breed ge-
noeg om er bredere racebanden op
te monteren. Om dit supersport-
kanon voldoende te kunnen vertra-
gen, zijn er twee 320 mm rem-
schijven bij het voorwiel gemon-
teerd en één 220 mm remschijf
achter, elk met remklauwen die
voorzien zijn van vier remzuigers.

Technisch vergelijk
In AMT van december 1994 is de
Honda RC45 Superbike racer be-
schreven. Nu zijn we zover dat
Honda niet meer met een 750 cm3

V4 maar met een 1000 cm3 V2 het
kampioenschap wil winnen. Een
technisch vergelijk tussen deze
beide motoren laat duidelijk zien
hoe snel de ontwikkeling op mo-
tor- en framegebied gaat. Destijds
was de race-uitvoering van de V4
al goed voor 117 kW (160 pk) bij
14000 t/min. De V4 heeft een bo-
ring van 72 mm en een slag van 46
mm, dat is een verhouding van
1,57:1. Dat is precies dezelfde ver-
houding als die van de SP-1 V-
twin! De zuigersnelheid van de V4
bedraagt 21,5 m/s bij 14000 t/min,
de V2 komt bij 12000 t/min op
25,4 m/s. Als we voor het zuiger-
gewicht corrigeren door de gemid-
delde zuigersnelheid te vermenig-
vuldigen met de wortel uit de
boring-slag verhouding dan blijkt
pas hoe hoog de werkelijke belas-
ting ten gevolge van de massa-
traagheidskracht is.

De V4 heeft een gecorrigeerde
zuigersnelheid van 26,8 m/s, de V2

van 31,8 m/s. Dat is een forse toe-
name van 18,7% die blijkbaar door
betere (lager)materialen mogelijk
is geworden. De V4 heeft een com-
pressieverhouding van 12,1:1 en
haalt een gemiddelde effectieve
druk van 13,5 bar bij 14000 t/min.
De V2 kan door de veel grotere bo-
ring niet hoger dan 10,8:1 worden
gecomprimeerd en komt op een
gemiddelde effektieve druk van
11,8 bar als er bij 12000 t/min 117
kW wordt geleverd. Kennelijk
zorgt de hogere mechanische be-
lasting van de V-twin voor een ho-
ger wrijvingsverlies. Het verschil
in cilinderinhoud is erg groot na-
melijk 33,6% en het is eigenlijk
verbazingwekkend dat zo’n kleine
viercilinder net zo veel vermogen
kan leveren als zo’n dikke V-twin.

Veel constructieve kenmerken
van de V4 zijn ook bij de V2 terug
te vinden zoals de V-hoek van 90°,
de aandrijving van de nokkenas-
sen, de speciale cilindervoeringen
en het PGM-FI motormanagement.
De grote verschillen zitten in het
rijwielgedeelte en de plaats van de
oliekoelers en de radiateurs.

Wat niet uit dit technisch verge-
lijk blijkt, zijn de verschillen in de
motorkarakteristiek en het stuurge-
drag. Kennelijk is dat doorslagge-
vend, want de coureurs zijn vol lof
over deze eigenschappen van de
SP-1.

Paul Klaver
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De luchtinlaat voor de motor loopt
centraal om het balhoofd heen.
Zowel de remmen als de koppe-
ling worden hydraulisch bediend.

Honda heeft voor een ‘upside-
down’voorvork gekozen omdat
deze een hogere torsie- en buig-
stijfheid heeft dan de vork van de
VTR1000F.De buitenpoten heb-
ben een diameter van 50 mm,de
binnenpoten van 43 mm.

De door Honda gebruikte eenzijdige
achtervork van de RC45 heeft bij
VTR1000SP-1 plaatsgemaakt voor een
dubbelzijdige vork met een zogenoem-
de Yagusa versterkingsbeugel aan de
bovenkant.Via een hefboomsysteem
bedient de achtervork het centraal ge-
plaatste veerelement.
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