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MOTORFIETSEN
Techniek van de Suzuki GSX-R750

De eerste GSX-R750 stamt uit
1985. Nu, 15 jaar later, staat een
geheel herziene uitvoering op het
asfalt: de 2000 GSX-R750. Drie
punten stonden bij het ontwerp
centraal: het stuurgedrag, de ver-
branding en de mechanische ver-
liezen. Dat betekent dat er aan elk
onderdeel èn aan de samenhang
veel aandacht is geschonken, het is
echt precisiewerk geworden.

In 1985 woog de GSX-R750

179 kg droog. Dat gewicht klom
bij elke nieuwe versie op tot een
hoogste waarde van 208 kg in
1992. Daarna daalde het gewicht
en heeft nu een waarde van 166 kg.
Dat is evenveel als van een 600 cc
viercilinder en sterk bepalend voor
stuurgedrag en prestatieniveau.

Optimale mengselvorming
Suzuki paste bij het vorige model
ook al benzine-inspuiting toe,

maar er zijn nu diverse wijzigingen
aangebracht. Om te beginnen zijn
de rekencapaciteit en het geheugen
van de elektronische regeleenheid
respectievelijk verdubbeld en ver-
drievoudigd. Daardoor worden de
signalen van de sensoren sneller
verwerkt, de opgeslagen kenvelden
sneller uitgelezen en wordt er on-
der alle omstandigheden nauwkeu-
riger ingespoten.

Heel origineel is de nabootsing
van de bij motorfietsen veel ge-
bruikte Constant Vacuum of Con-
stant Velocity (CV) carburateurs.
De door onderdruk gestuurde gas-
schuif is vervangen door een elek-
tronisch geregelde klep. De berij-
der regelt zelf de stand van de
gasklep die het dichtst bij de in-
laatkleppen zit. Nu kan er bij elk
toerental volgas worden gegeven
zonder dat de motor zich ‘verslikt’,
de tweede gasklep gaat slechts zo-
ver open als nodig is voor een opti-

male vulling en benzine-toevoer.
Volgens Suzuki levert dat ook nog
eens 5% extra vermogen op bij
lage toerentallen.

De verstuiver maakt nu een
hoek van 60° met het inlaatkanaal
in plaats van  de 32° voorheen. Dat
betekent dat er benzine tegen de
gasklep wordt gespoten met de be-
doeling dat de terugkaatsende
druppeltjes sneller verdampen en
met de aangezogen lucht worden
meegevoerd. Deze wijziging levert
een flinke bijdrage in het 5% hoge-
re koppel bij lage toerentallen.

Door een betere positie van de
stuwdrukinlaatopeningen aan de
voorkant van de stroomlijnkuip is
het vermogen bij hoge snelheden
toegenomen. Dat leidt tot een hoge
topsnelheid die mede mogelijk ge-
maakt wordt door een kleiner fron-

Precisiewerk leidt tot indrukwekkende prestaties

Kampioen lichtgewicht
De nieuwe Suzuki GSX-R750 combineert 141 paar-

denkrachten met een droog gewicht van slechts 166

kg. Daarmee is de basis gelegd voor een viercilinder

supersportmachine met ongeëvenaarde prestaties.

Suzuki’s jubilerende GSX-R750 laat overtuigend zien

waar een extreme gewichtsbesparing toe kan leiden.

De complete motorfiets weegt 166
kg droog,met volle tank rijklaar
191 kg.Tel daar het gewicht van
een berijder(ster) bij op en er ont-
staat een specifiek gewicht van
ongeveer 1,9 kg per pk of,anders
gezegd,er is per 1.000 kg 530 pk
beschikbaar.Dat is een topwaarde
voor een in serie geproduceerde
motorfiets.
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derdruk maatgevend, bij grotere
openingshoeken wordt de hoek
zelf als parameter gebruikt. Het
gaat om de hoek van de bovenste
gasklep, dus die welke elektrisch
versteld wordt. Suzuki laat de ken-
velden geleidelijk in elkaar over-
gaan om ervoor te zorgen dat de
motor soepel reageert op gasgeven
en gasloslaten. Een motor hoort
immers ‘aan het gas te hangen’,
hoort dus onmiddellijk op com-
mando’s te reageren. De stand van
de elektrisch bediende klep wordt
bepaald door de ECU aan de hand
van het krukastoerental en de inge-
schakelde versnelling.

Oog voor details
De motor van de 2000 GSX-R750
is maar liefst 5 kg lichter dan die
van de 1999 uitvoering. Bovendien
zijn de afmetingen in alle richtin-
gen kleiner geworden en levert de
motor nog eens 4% meer vermo-
gen.

Om te beginnen werd de klep-
hoek van 14° inlaat, 15° uitlaat
verkleind tot respectievelijk 12° en
13°. Dat maakte een stijging van
de compressieverhouding van
11,8:1 naar 12,0:1 mogelijk. De in-
laatkanalen staan steiler en de
klepstelen zijn nu 4,0 in plaats van
4,5 mm ‘dik’. Al met al zorgt dat
voor een vermogenstoename over
de tweede helft van het toerenge-
bied. Alle beetjes helpen, de smal-
lere cilinderkop (door de kleinere
klephoek) levert een gewichtsbe-

sparing op van 500 gram. Over
beetjes gesproken: door de klepste-
len van 4,5 mm naar 4,0 mm te
brengen, wordt er per klep 3 gram
bespaart. Er zijn er zestien, dus is
er in totaal 48 gram minder. Deze
consequente gewichtsverminde-
ring heeft tot gevolg dat er slechts
één klepveer van een nieuw soort
verenstaal nodig is in plaats van de
gebruikelijke binnen- en buiten-
veer. Dat scheelt 12 gram maal
zestien is 192 gram. Zelfs het in
diameter verkleinen van de uitlaat-
klepstoters van 26 naar 24 mm
zorgt voor 2,5x8=20 gram bespa-
ring. Dankzij aluminium klepscho-
tels is de klepbediening tot maar
liefst 14.000 t/min bruikbaar. Op
de toerenteller wel te verstaan,
want de elektronica grijpt in bij
13.760 t/min.

De afslanking van elk onderdeel
is ook te vinden bij de nokkenas-
sen. Door de inwendige diameter
van 13,6 naar 15,5 mm te vergro-
ten weegt elke nokkenas weer 100
gram minder dan voorheen.
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Om de topsnelheid te verhogen werd
het frontale oppervlak kleiner.Let op de
120/70 ZR17 voorband en de dikke stee-
kas met de stijve bevestiging in de on-
derste vorkpoten van de ‘upside-down’
voorvork.

De twee stuwdrukinlaten zijn dich-
terbij de neus van de stroomlijn-
kuip geplaatst om een hogere in-
laatdruk te verkrijgen.Bij
snelheden boven de 200 km/h
zorgt de toegenomen inlaatdruk
voor flink wat extra vermogen.

De nieuwe Suzuki viercilinder is uitermate compact en
licht geconstrueerd.Uit 750 cm3 slagvolume haalt de
motor 104 kW (141 pk) bij 12.500 t/min.De opengewerkte
motor toont veel details zoals de meervoudige natte pla-
tenkoppeling,de klauwengeschakelde zesbak,de pri-
maire overbrenging met rechte tanden,de tandketting
naar de twee bovenliggende nokkenassen en de klep-
stoters met onderliggende stelplaatjes.

taal oppervlak.
De inspuiting werkt met twee

kenvelden per cilinder, dus acht in
totaal. Zoals gebruikelijk is bij
kleine gasklepstanden de inlaaton-
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Ander motorblok
Suzuki heeft de cilinders meegego-
ten met het bovendeel van het mo-
torblok, dat maakt de constructie
stijver en 350 gram lichter. Boven-
dien is het aluminium voorzien van
een slijtvaste nikkel, fosfor, silici-
umcarbide laag, Suzuki Composite
Electrochemical Material (SCEM)
genoemd. Het grootste voordeel
van dit soort slijtlagen is de veel
betere warmte-afvoer. Daarnaast is
de uitzetting van de cilinder onge-
veer evengroot als die van de zui-
ger. Dat betekent dat de zuigerspe-
ling niet zo sterk verandert van
koud naar warm en dat maakt het
mogelijk de voorspanning op de
zuigerveren te verminderen. Een
lagere voorspanning zorgt voor een

geringer wrijvingsverlies.
De smeeroliekanalen lopen door

het cilinderblok naar de cilinder-
kop, bij de vorige motor werden er
uitwendige leidingen gebruikt, ge-
wichtsbesparing: 340 gram. De ci-
linderhartlijn is 22° voorover ge-
kanteld dus maakt ook de deling
van het motorblok over de hoofdla-
gers een hoek van 22° met de hori-
zontale lijn. Pal onder de hoofdla-
gers is het blok opnieuw gedeeld,
op het deelvlak zijn de lagers van
de transmissie aangebracht.

Bij meer dan 100 kW motorver-
mogen wordt er heel wat energie in
de vorm van warmte geprodu-
ceerd. Er wordt daarom een water-
gekoelde oliekoeler met een 28%
grotere capaciteit dan voorheen ge-
bruikt, deze koeler kan 3,35 kW
afvoeren. De radiateur is met 8%
vergroot en is in staat om 26,8 kW
af te voeren.

Vederlicht drijfwerk
Dankzij een gesmede aluminium
zuiger in plaats van het gebruike-
lijk gegoten exemplaar, kon er 8
gram per zuiger worden bespaard.
De zuigerpendiameter bedraagt nu
15 mm in plaats van 16 mm en
heeft een conisch verloop aan de
uiteinden van de binnenkant. Goed
voor 12 gram, dus in totaal 20
gram minder heen en weer gaande
massa. Vanzelfsprekend heeft ook
het kleine oog van de drijfstang
kleinere afmetingen. Bovendien
heeft Suzuki de drijfstangen 4 mm
smaller gemaakt en ook het grote
oog van 37 mm naar 36 mm terug-
gebracht. Dankzij ‘shot-peening’
(een proces waarbij het drijfstang-
oppervlak met kogeltjes, die een
snelheid van meer dan 360 km/uur
hebben, beschoten wordt) is het
oppervlak verstevigd en de ver-
moeiingssterkte vergroot. Chroom-
molybdeen staal met shot-peening
zijn samen goed genoeg voor een
vermindering van 45 gram per
drijfstang. Ook de krukas moest
onder de loep. Kleinere en smalle-
re tapdiameters brachten het ge-
wicht met 150 gram omlaag. 

Stevige koppeling
Door het voeringmateriaal van de
beklede platen te wijzigen, lukte
het een 10% hogere wrijvingscoëf-

ficiënt te bereiken. Bovendien wer-
den de twee schotelveren vervan-
gen door vijf schroefveren om een
duidelijker gevoel te geven bij het
bedienen. Dankzij de tweevoudige
deling van het motorblok kunnen
zowel de koppeling als de trans-
missie worden uitgebouwd zonder
de krukas los te halen.

Ook het startsysteem is herzien.
De startmotor zelf verloor slechts 5
gram, maar een kleinere vrijloop-
diameter, enkele holle assen in de
overbrenging met smallere tand-
wielen leverde toch weer 140 gram
besparing op.

Voor een aantal deksels gebruikt
Suzuki nu magnesium. Het dyna-
modeksel werd daardoor 160 gram
lichter ten opzichte van het alumi-
nium exemplaar. Het kleppendek-
sel, koppelingsdeksel, pulsair te-
rugslagkleppendeksel, het
startmotordeksel en het voorket-
tingwieldeksel zijn allemaal van
magnesium.

Emissiemaatregelen
Dankzij de betere mengselvorming
is de HC uitworp verlaagd. Suzuki
past secundaire luchtinjectie toe
om de HC en CO emissies in de
opwarmfase te verminderen. De
1999 modellen die in Californië,
Zwitserland en Oostenrijk werden
verkocht, hadden ook al een Pul-
sed secondary AIR injection
(PAIR) systeem. Nu zijn alle moto-
ren ermee uitgerust en is het sys-
teem zoveel mogelijk geïntegreerd
in de cilinderkop. Dat scheelt weer
700 gram. Zo zijn de luchtkanalen
naar de uitlaatpoorten verticaal in

de cilinderkop aangebracht met de
terugslagkleppen bovenin het klep-
pendeksel.

Er is geen katalysator in het uit-
laatsysteem opgenomen. Opval-
lend is dat Suzuki de uitlaatpijpen
van de twee buitenste cilinders
koppelt omdat daarbij de verbran-
dingsvolgorde onregelmatig is. Er
is wel een verbindingspijp of ba-
lanspijp tussen de middelste cilin-
ders aangebracht. Direct achter het
motorblok gaan de twee uitlaatpij-
pen over in één dikke pijp die

MOTORFIETSEN
Techniek van de Suzuki GSX-R750

Suzuki gebruikt twee gaskleppen
per inlaatkanaal.De onderste zit
het dichtst bij de inlaatkleppen en
wordt met het gashendel bediend.
De bovenste wordt via de ECU
door een elektromotor gestuurd
en vervult zo de rol van een door
onderdruk geregelde gasschuif.

De krukas van het nieuwste model is
150 gram lichter dan die van het vorige
model.Dat is bereikt door de drijfstang-
tappen van 34 mm naar 33 mm te bren-
gen en de hoofdlagerdiameter van 34
naar 32 mm.Het is daarmee één van de
weinige motoren met ‘dunnere’hoofdla-
gers dan krukpennen.Om het primaire
tandwiel met 42 tanden te kunnen be-
werken, is het contragewicht met bou-
ten bevestigd.

De beide nokkenassen zijn hol.Dankzij
de toepassing van hoogwaardig Ni,Cr,
Mo gietijzer kon de inwendige diameter
van 13,6 mm naar 15,5 mm worden ver-
groot en dat  scheelt weer  100 gram per
nokkenas.

Deze detailtekening van de cilinderkop toont de tandketting die de beide
nokkenassen aandrijft met de glijschoen in de bovenloop.Suzuki ge-
bruikt een steile klephoek,12° voor de inlaat en 13° voor de uitlaatklep-
pen,samen dus 25°.De verbrandingskamer is compact en maakt mede
daardoor een compressieverhouding van 12,0:1 mogelijk.
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voorzien is van één aluminium
demper die een diameter  van
120 mm heeft.

Kenveld ontsteking
De GSX-R750 berekent het ontste-
kingstijdstip aan de hand van de
gasklepsensor (bij de elektrisch ge-
regelde gasklep) en het krukastoe-
rental. Bovendien worden ook de
buitenluchtdruk en de koelwater-
temperatuur erbij betrokken. Er
zijn in totaal zes kenvelden opge-
slagen in het geheugen, twee voor
elk paar cilinders en drie voor elke
twee versnellingen. De cilinders
zijn als de twee binnenste en de
twee buitenste samengevoegd. De
versnellingen vormen de groepjes
1 en 2, 3 en 4 en 5 en 6. Volgens
Suzuki ontstaat er zo een optimaal
ontstekingstijdstip dat voor een
goede verbranding zorgt, het ver-
mogen vergroot en de schadelijke
emissies verlaagt. Daar komt bij
dat de vonkduur met een factor 5
tot 6 is vergroot en dat komt de
verbranding zeker ten goede als er
eens geen optimaal mengsel tussen
de elektroden zit.

Opvallend is hoe Suzuki de gas-
klepstanden en het ontstekingstijd-
stip koppelt aan de ingeschakelde
versnelling. Bij fors accelereren in
de lagere versnellingen is de kans
op detoneren immers veel kleiner
dan in de hogere versnellingen. De
versnellingen liggen overigens
heel dicht op elkaar, de eerste gaat
tot 126 km/h en dan zijn er nog vijf
over tot de top van 279 km/h…

Frame en rubber
De inspanningen om de motorfiets
zo licht mogelijk te maken, hielden
niet op bij het motorblok. Ook het
frame, de remmen, wielen en ban-
den werden onder handen geno-
men. Het frame verloor 2,0 kg, de
achtervork 200 gram, de voorvork
en het veerelement achter 1,0 kg.
De remklauwen zijn 730 gram
kwijt, de twee wielen 1,55 kg en
de stroomlijnkuip 1,2 kg. Het is
toch verbazingwekkend hoe vele
kleine grammetjes uiteindelijk hele
kilogrammen besparen.

Suzuki heeft ervoor gezorgd dat
de gewichtsverdeling zo optimaal
mogelijk is. Daartoe rust er nu
51,4% van het drooggewicht op

het voorwiel, dat is 1,4% meer dan
bij het 1999 model.

Om de reacties als gevolg van
de kettingtrekkracht te beperken is
de achtervork 20 mm langer dan
voorheen. Bij het gasgeven mag de
motorfiets niet tever omhoogko-
men, dat is vooral bij het uitaccele-
reren van een bocht een  heel be-
langrijk gegeven.

In de bocht gaat Suzuki er van
uit dat een hoek van 54,5° haalbaar
is, dat is 1,5° meer dan bij het vori-
ge model. Deze hoek wordt bereikt
als de bocht met ongeveer 1,2 g
wordt doorlopen, bij een hoek van
45° is immers 1 g bereikt, g is hier
de versnelling van de zwaarte-
kracht dus 9,81 m/s2. Dat verklaart
ook de korte levensduur van de

banden, want grip is het belang-
rijkste en dat lukt alleen met een
betrekkelijk zachte rubbersamen-
stelling. Het voordeel van zo’n
hoeveelheid grip is ook dat de rem-
weg buitengewoon kort is.

Suzuki heeft de achterband niet,
zoals dat gebruikelijk is, groter ge-
kozen, maar in dit geval juist klei-
ner. Er zat in 1999 een 190/50
ZR17 slof op een 6 inch (152 mm)
velg. Nu siert een 180/55 ZR17
band de 5,5 inch (140 mm) brede
velg. Dankzij lichtere wielen wor-
den zowel de onafgeveerde massa,
de gyroscopische massa als de ro-
terende massa verlaagd.

Voor doet nog steeds een 120/70
ZR17 band dienst op een 3,5 inch
(89 mm) brede velg. Mede dankzij
deze bandenmaten en een 10% stij-
ver frame zijn de stuurkwaliteiten
op nog hoger peil gekomen. Ken-
nelijk heeft het feit dat de ontwik-
keling van de 2000 versie parallel
liep met die van de 500 cc GP ma-
chines duidelijk invloed gehad.

Het kan nog sneller
Als het vermogen van de standaard
2000 GSX-R750 niet genoeg is, le-

vert de fabriek voor racewerk nog
enkele speciale onderdelen. Voor
de motor is er een aangepaste uit-
laatdemper, voor het frame andere
veren, schokdempers en remblok-
ken. Verder niets en dat betekent
dat de motor en het frame op zich
wedstrijdklaar zijn. 
De prestaties zijn er dan ook naar.
Met een boring en slag van 72x46
mm levert de Suzuki uit 749 cm3

141 pk bij 12.500 t/min en een
maximum koppel van 84,4 Nm bij
10.500 t/min. De zuigersnelheid
bij het toerental van maximum ver-
mogen bedraagt 19,2 m/s. Omdat
de boring/slagverhouding 1,57 be-
draagt, komt de gecorrigeerde zui-
gersnelheid uit op de volgende
waarde: √1,57x19,2=24,0 m/s. Dat
is een waarde die duidelijk maakt
dat de belasting op het drijfwerk
tengevolge van de traagheids-
krachten hoog is. Suzuki heeft ech-
ter dermate goede maatregelen ge-
troffen om de slijtage te beperken
dat om een voorbeeld te noemen
het kleppenstellen slechts elke
24.000 km nodig is.

Paul Klaver

De kleppen zijn voorzien van ste-
len met een diameter van slechts 4
mm.Dankzij speciaal verenstaal
en uitermate lichte onderdelen is
er per klep slechts één veer nodig
die tot 14.000 t/min voor een juiste
beweging zorgt.De bovenste
veerschotels zijn van aluminium.

De zuigers hebben een diameter
van 72 mm en zijn slechts 40,7 mm
hoog.Ze zijn van een gesmede
aluminium legering gemaakt dat
veel sterker is bij hoge temperatu-
ren dan een gegoten aluminium le-
gering.De zuigerpendiameter be-
draagt 15 mm tegen 16 mm bij het
vorige model.

Auto’s hebben meervoudige stan-
gensystemen als wielophanging,
motorfietsen gebruiken zo’n sys-
teem om het veerelement mee te
bedienen.Zo’n hefboomsysteem
verlaagt het zwaartepunt en zorgt
voor een progressieve veer- en
dempingskarakteristiek.

Het aluminium kokerbalkframe
verbindt het balhoofd en de ach-
tervorklagering op een zo buig-
als torsiestijf mogelijke wijze.Via
de twee ovale openingen aan
weerszijden van het balhoofd
komt de inlaatlucht bij het lucht-
filterhuis.
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