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



MOTORFIETSEN
Techniek van de BMW C1

Volgens BMW zijn de meeste
voertuigontwikkelingen tegen-
woordig slechts verbeteringen van
reeds bestaande concepten. Iedere
keer wordt het comfort iets ver-
hoogd, wordt het milieu minder
belast en wordt het design aan de
laatste trends aangepast. BMW
probeert met de C1 deze lijn te
doorbreken en in één keer een
nieuw concept neer te zetten. Voor
een groot deel is dat ook gelukt: de
C1 is geen opvolger van een be-
staand model, in ieder geval niet
binnen het BMW-programma,
en hij biedt op scootergebied een
aantal noviteiten.

De C1 is geen tweewieler die
van vandaag op morgen is ontwik-
keld. Het project heeft al op 18 mei
1990 groen licht gekregen om te
mogen worden tot wat het nu is. In
september 1992 was al een eerste
concept te zien van wat toen nog
heette “een nieuw transportconcept
voor de toekomst”. Vanaf het aller-

eerste begin moest veiligheid cen-
traal staan. Er is bij BMW dan ook
een aantal jaren lang ontwikkeld
en getest door de veiligheids- en
designafdelingen en natuurlijk niet
te vergeten de afdeling motorfiet-
sen. Dit resulteerde in 1996 tot de

volgende fase en dat was het op-
zetten van een productiemodel.

Samenwerkingsverbanden
Binnen de BMW-organisatie werd
besloten dat de C1 in Italië ge-
bouwd moest worden. Een zoek-
tocht naar een eventuele partner
leidde er uiteindelijk toe dat er in
september 1997 een joint venture
gesloten kon worden met Carozze-

ria Bertone. BMW ontwikkelde de
globale opzet van de C1, waarna
de Italianen moesten zorgen voor
het ontwerp van het bodywerk. De
joint venture hield overigens niet
alleen de ontwerpactiviteiten en de
productie in, maar ook het opzet-
ten van het productieproces en de
daarbij benodigde faciliteiten. Tus-
sen alle activiteiten in Duitsland en
Italië door kwam ook het Oosten-
rijkse Bombardier-Rotax om de
hoek kijken, zij verzorgen de mo-
torisering van de tweewieler. Alle
inzet die in bijna tien jaar is gele-
verd, heeft geresulteerd in het feit
dat er sinds september 1999 iedere
dag vrachtwagens met partijen van
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dertien kant en klare C1’s van Gru-
cliasco naar München rijden, klaar
voor distributie door heel Europa.

Bijdetijdse motor
De motor van de C1 is door BMW
ontwikkeld op basis van een water-
gekoelde Bombardier-Rotax-mo-
tor met één cilinder. Die ene cilin-
der beschikt over vier kleppen
welke bediend worden door twee
nokkenassen. De 125 cc motor is
standaard voorzien van een drie-
wegkatalysator. Om de katalysator
compleet tot z’n recht te laten ko-
men is de motor voorzien van een
speciaal voor ééncilinder motoren
ontwikkeld motormanagementsys-
teem. Deze BMS (BMW Motor-
Steuerung) moet onder alle om-
standigheden zorgen voor een
optimaal ontstekingstijdstip en de
juiste brandstofdosering. Het hele
systeem is een BMW ontwikke-
ling, maar de ECU wordt bij Hella
geproduceerd. Hierdoor krijgt de
krachtbron een vrij hoog inkoop-

gehalte, de motor zelf komt ten-
slotte bij Bombardier-Rotax van de
band. Met gebruikmaking van de
BMW MoDiTec diagnose-eenheid
kan het BMS-motormanagement
uitgelezen worden, met een moge-
lijkheid voor zelfcontrole. De zelf-
diagnose-functie waakt over de
meest belangrijke gegevens die het
systeem verlaten.

Draagarm met CVT
De draagarm van het achterwiel
vormt letterlijk en figuurlijk een
schakel tussen de motor en de ach-
teras. De arm bevat ondermeer de
continue variabele transmissie
(CVT), een centrifugaalkoppeling
en de achterasoverbrenging. Het
voordeel van de gekozen transmis- sie is dat de bestuurder zich niet

meer met schakelen bezig hoeft te
houden. Daarnaast wordt met de
CVT een ander voordeel uitgebuit:
de motor kan zoveel mogelijk
draaien onder geoptimaliseerde
omstandigheden. 

De centrifugaalkoppeling begint
met aangrijpen bij ongeveer 3.400
toeren per minuut en werkt bij
6.000 omwentelingen geheel zon-
der slip. Wanneer er geaccelereerd
wordt, zal er tot een snelheid van
30 kilometer per uur gereden wor-
den met de kleinste overbrengings-
verhouding. Van 30 tot 80 kilome-
ter per uur zal het toerental
nagenoeg constant gehouden wor-
den. De snelheid wordt gevarieerd
door de CVT, deze werkt nu in een
overbrengingsgebied van 3,0 tot
0,9 :1. Wanneer de snelheid boven
de 80 kilometer per uur komt blijft
de overbrengingsverhouding weer
constant en zal een snelheidstoena-
me recht evenredig verlopen met
de stijging van het toerental.

De eencilinder beschikt over vier
kleppen per cilinder en twee
bovenliggende nokken-
assen.De nokkenassen
worden aangedreven door een
distributieketting.

Het motormanagementsysteem is
speciaal voor eencilindermotoren
ontwikkeld.BMW noemt het BMS-
Compact,wat staat voor BMW Motor-
steuerung in de compacte versie.

FOTO’S/TEKENINGEN:BMW
Specificaties BMW C1
Motorspecificaties
Type: ....................................1 cilinder DOHC viertakt
Cilinderinhoud: ........................................124,91 cm3
Boring x slag: ....................................56,4 x 50,0 mm
Compressieverhouding: ................................13,0 : 1
Maximum vermogen:..................11 kW bij 9250 t/min
Maximum koppel: ......................12 Nm bij 6500 t/min
Aantal kleppen per cilinder: ....................................4
Inlaat- / uitlaatdiameter:......................21,2 / 19,0 mm
Klepbediening: ......dubbele bovenliggende nokkenas
Nokkenasbediening: ......................................ketting
Spanmechanisme: ..................................hydraulisch
Brandstof: ......................................................95 RON
Brandstofsysteem: ..............................injectie (BMS)
Ontsteking: ........................................................BMS
Koelsysteem: ....................................................water
Service-interval: ..........................................7.500 km
Elektrisch systeem ....................................................
Dynamo: ..........................................................400 W
Startmotor: ......................................................600 W
Accu: ........................................................12 V / 14 Ah
Koplamp (H4): ..............................................60 / 55 W

Aandrijflijn
Transmissie:............................................automatisch
Overbrenging: ......................variable riemaandrijving
Achterwielaandrijving:tweetraps hulpas met tandwiel
Prestaties....................................................................
Brandstofverbruik: ..........................2,9 liter / 100 km
Actieradius:..................................................> 250 km
Acceleratie 0 - 50 km/h: ..................................5,9 sec
Topsnelheid: ................................................103 km/h

Chassis
Frame: ....................................aluminium spaceframe
Ophanging: ........................................telelever (voor)
......................................transmissie draaiarm (achter)

Veerweg, voor/achter: ..............................75 / 85 mm
Naloop: ..........................................................113 mm
Wielbasis: ....................................................1488 mm
Remschijfdiameter: ......................................220 mm
Wielen: ..................3,5 J x 13 (voor) 3,5 J x 12 (achter)
Banden: ..........120/70 - 13 (voor) 140/70 - 12 (achter)

Maten en gewichten
Lengte: ........................................................2075 mm
Breedte (zonder spiegels): ..........................850 mm
Breedte (met spiegels): ..............................1026 mm
Hoogte: ........................................................1766 mm
Zithoogte: ......................................................701 mm
Bodemvrijheid: ..............................................180 mm
Gewicht: ..........................................................185 kg
GVW: ................................................................360 kg
Tankinhoud ....................................................9,7 liter
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Ruggengraat
Het bindende element van de C1
wordt gevormd door een alumini-
um spaceframe. Deze constructie
brengt een grote stijfheid met zich
mee wat resulteert in een stabiele
basis voor de ophanging. Het voor-
wiel is met het frame verbonden
middels het Telelever-principe. Dit
systeem houdt in dat de voorvork
aan de bovenkant is bevestigd aan
het balhoofd en vlak boven het
wiel met een draagarm aan het fra-
me is bevestigd. Tussen de draag-
arm en het balhoofd is de vork te-
lescopisch: hij kan in- en
uitschuiven. Omdat de draagarm
een vaste lengte heeft en het frame
tussen de bevestiging van de
draagarm en het balhoofd ook een
vaste maat heeft, kan de vork om
het balhoofd draaien. Bij in- en uit-
veren veranderen caster en de
wielbasis dus enigszins. De vering
wordt verzorgd door een
veer/schokdemper die ongeveer

parallel aan de vork tussen de
draagarm en het frame is geplaatst.
Het achterwiel wordt met het fra-
me verbonden via de CVT-bevat-
tende draagarm. Tussen de achter-
kant van de arm en de achterkant
van het frame zorgen twee veerpo-
ten met geïntegreerde schokdem-
pers voor het comfort. Het achter-
eind van het frame is overigens van
staal en is aan het hoofdframe be-
vestigd met bouten.

Hardtop
Kenmerkend voor de C1 is het vei-
ligheidsframe dat over het hoofd
van de bestuurder is geconstrueerd.
Mede hierdoor is de C1 te rijden
zonder helm. Waarschijnlijk zal dit
nog voor het zomerreces in Den
Haag goedgekeurd worden. De
constructie biedt overigens niet al-
leen bescherming bij ongevallen,
maar dient ook als basis voor be-
scherming tegen weersinvloeden.
Dat begint tussen het voorwiel en
de benen van de berijder, hier is
namelijk een scherm aan het frame
gemonteerd. Boven dit scherm zit
de voorruit van gelaagd glas die
doorloopt tot aan de sunroof. Deze
drie delen beschermen de bestuur-

der tegen wind en regen. Wanneer
de wind van de zijkant komt is de
beschermende werking echter ge-
reduceerd tot nul. Doordat het
voorscherm doorloopt tot onder de
rijder, blijft deze goed gevrijwaard
van opspattend vuil en water.

Veiligheidsgordels
De kooiconstructie met voorruit
maakt een aantal zaken mogelijk
die voorheen waren voorbehouden
aan de auto: een ruitenwisser en
veiligheidsgordels. Inderdaad,
veilgheidsgordels, meervoud.
Waar een auto één gordel per per-
soon heeft, beschikt de C1 over
twee gordels voor de bestuurder.
Een driepuntsgordel en een twee-
puntsgordel doen kruislings hun
werk. De gordelsluitingen aan
weerszijden van de zitting worden
centraal ontgrendeld. Wanneer de
gordels niet zijn vastgemaakt zal
de motor niet het benodigde toe-
rental bereiken om de centrifugaal-
koppeling te activeren.

Deze veiligheidsvoorzieningen
gelden alleen voor de bestuurder,
omdat de C1 in principe is ontwik-
keld als éénpersoons voertuig. Een
eventuele passagier moet buiten de
kooi plaats nemen op een zitting
die op de bagagedrager gemon-
teerd kan worden. Omdat de passa-
gier dan buiten de kooi zit, is hij
wel verplicht een helm te dragen
en daarnaast is een degelijk motor-
pak zeker aan te raden.

Bediening
Om het zicht door de ruit optimaal
te houden beschikt de C1 over een
parallelwerkende ruitenwisser met

wis-wasautomaat. Afhankelijk van
de hoeveelheid regen kan de wisser
in interval- of volbedrijf gescha-
keld worden. De bediening wordt
geregeld met de rechterhand, de
hand die ook gebruikt wordt om
gas te geven en de handel van de
voorrem te bedienen. Daarnaast
zitten aan de rechterkant ook de
startknop en de noodschakelaar.
Aan de linkerkant zit de hendel
voor de achterrem samen met de
schakelaars voor de richtingaan-
wijzer, de claxon en het grootlicht.

Volgens BMW Nederland kun-
nen we de C1 medio volgend jaar
op Nederlands kenteken aantref-
fen. De introductie zal namelijk
voorjaar 2001 plaats vinden.

Optioneel is de C1 uit te rusten
met een ABS-systeem.Het sys-
teem is een afgeleide van het ABS
II-systeem wat BMW samen met
Bosch Braking Systems voor de
nieuwe BMW F 650 GS heeft ont-
wikkeld.

De kooiconstructie loopt niet alleen
over de bestuurder heen,maar be-
schermt ook op schouderhoogte.Ver-
der bestaat het veiligheidssysteem on-
der meer uit een energie-absorberende
‘bumper’boven het voorwiel. Met behulp van twee hendels on-

der het stuur is het mogelijk om de
standaard onder het voertuig naar
beneden te klappen zonder dat de
bestuurder hoeft af te stappen.

Cornelis Kit
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