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MOTORFIETSEN
Techniek van de Cannondale MX400

Viertakt crossmotoren zijn terug
van weggeweest. Destijds kwam
Husqvarna met een ongewone con-
structie: een tweetaktcarter met
viertaktkop en cilinder. Later kwa-
men ook andere merken met een
viertakt, bekend zijn de motoren
van Husaberg KTM en Yamaha.

Het is duidelijk dat Cannondale
vooral goed naar de snelle viertakt
Yamaha heeft gekeken, hun eerste
motor had vrijwel dezelfde boring-
slagmaten als de 399 cm3 Yamaha.
Het huidige 2000-model Cannon-
dale heeft een 95 mm zuiger, 4 mm
groter dan de eerste motor. De slag
is met 61 mm gelijk
gebleven.Daarmee komt de cilin-
derinhoud op 432 cm3 in plaats
van de oorspronkelijke 397 cm3.
De compressieverhouding is van
13:1 naar 12,5:1 gedaald, maar het
is nog altijd een forse waarde. Een

vermogens- of koppelwaarde geeft
de fabrikant niet op, maar dat ze de
waarden van de reeds genoemde
Yamaha YZ426F moeten benade-
ren zal duidelijk zijn.

De nieuwste Yamaha meet door
een boring-slag van 95 x 60,1 mm
426 cm3. De wedstrijduitvoering
van die wereldkam-
pioenschap 1999 mo-
tor draait volgens be-
trouwbare bronnen
maar liefst 14.000
t/min. Als we de ge-
middelde effectieve
druk bij dat toerental
voorzichtig op 12 bar
stellen levert de mo-
tor maar
liefst

81 pk ofwel 59,6 kW vermogen.
Bedenk dat een mo-
derne Formule 1
motor 85 pk haalt
uit een 300 cm3 ci-
linder, dus is zo’n
crossmotor niet
eens zo ex-

treem,
hoewel

een zuiger-
snelheid van

28,0 m/s niet be-
paald laag is.
Met een boring-

slagverhou-

Alternatieve ééncilinder viertakt crossmotor

Klaar voor de strijd

De Amerikaanse mountain-

bike-specialist Cannonda-

le heeft z’n zinnen gezet op

de motocrossmarkt. En

met de in eigen huis ont-

wikkelde MX400 kan de

concurrentie het erg lastig

krijgen. Deze viertakt één-

pitter met benzine-inspui-

ting zet namelijk prestaties

van formaat neer!

De Cannondale MX400 is een
compacte viertakt crossmotor
met een wielbasis van 1486 mm.
Het droog gewicht bedraagt
slechts 110 kg ondanks het feit dat
de motor is uitgerust met  een
elektrische startmotor.

Zo zag de 1999 versie van de MX400 er
uit.De inlaat zit aan de voorkant,de uit-
laat aan de achterkant.Let op de water-
pomp op de inlaatnokkenas.

ding van 1,58 is de motor zeer
overvierkant en bereikt de gecorri-
geerde zuigersnelheid een waarde
van maar liefst 35,2 m/s. De le-
vensduur van zo’n motor zal dus
niet zo hoog zijn, maar zolang je er
wereldkampioen mee wordt zal dat
niet zo’n punt zijn.

Of de Cannondale MX400 tegen
zoveel geweld is ongewassen, zal
wel blijken. Voorlopig gaat het
erom de productie op gang te bren-
gen van de standaard crossmotor.
Reken maar dat die al tot fikse
prestaties in staat is. We gaan deze
motorfiets eens nader bekijken.

Omgedraaide kop
Heel opvallend aan de Cannondale
is dat de inlaat aan de voorkant zit.
De uitlaat bevindt zich dus aan de
achterkant. Dat heeft interessante
gevolgen. Om te beginnen sluit de
inlaat aan op een kanaal dat via
een ovaal gat in het balhoofd loopt.
De luchttoevoer begint achter de
nummerplaat. Zo komt er relatief
schone, koele en droge lucht naar
de motor. Het lange kanaal geeft
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twee extra draadgaten aan de voor-
en aan de achterzijde.

Ongewoon is verder dat de
MX400 voorzien is van een elek-
trische startmotor en een balansas.
Beide onderdelen veroorzaken im-
mers extra gewicht. Met een droog
gewicht van 108 kg weegt hij ech-
ter maar 1 kg meer dan de Yamaha
YZ426F, dus is de rest van de con-
structie heel licht uitgevallen.

Geen carburateur
De MX400 heeft een compleet
motormanagement dat zowel de
inspuiting als de ontsteking elek-
tronisch regelt. Met behulp van
sensoren worden de omgevings-
temperatuur, de omgevingsdruk,
de koelvloeistoftemperatuur, het
krukastoerental, de gasklepstand
en de ingeschakelde versnelling
bepaald. Het grote voordeel van de
elektronische regeling is overigens
dat de koude start en het opwar-
men gemakkelijker verlopen, er is
immers geen choke. Bovendien
past ‘alles’ zich automatisch aan
op de rij-omstandigheden, dus aan
de hoogteligging van het circuit en
de temperatuur waarbij gereden
wordt. Twee verstuivers zorgen
voor voldoende brandstof langs

twee inlaatkleppen. De directe
ontsteking met de bobine

bovenop de bougie
waarborgt een be-
trouwbare vonk om

het mengsel ook tijdens fors acce-
lereren te ontsteken.

Goed op weg
Het heeft er alles van weg dat Can-
nondale er in geslaagd is een origi-
nele crossmotor te ontwikkelen, de
eerste echte Amerikaanse motor-
fiets sinds twintig jaar. Bij ontwerp
en ontwikkeling is gebruik ge-
maakt van de modernste compu-
ters en fabricagetechnieken. Daar-
bij kwam de kennis van aluminium
bewerkingstechnieken vooral voor
het frame zeer goed van pas.
Er volgen verder nog twee van de
MX400 afgeleide motorfietsen en
ook een All Terrain Vehicle (ATV)
staat op het programma.

Paul Klaver
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De MX400 in 2000 uitvoering is
niet alleen 35 cm3 groter gewor-
den,de hele motor is kennelijk op-
nieuw geconstrueerd.De kleine
startmotor zit voor op het carter.
Er is een directe ontsteking met de
bobine op de centraal geplaatste
bougie.

Cannondale heeft het motorblok heel
ongewoon gebouwd:zowel de trans-
missie als de krukas worden naar links
in hun geheel uitgebouwd.De drijfstang
is ongedeeld,kennelijk wordt de krukas
in elkaar geperst.Er is een balansas
voor de krukas aangebracht.Let op de
gaten in de cilinderwanden,daardoor
wordt de zuigerpen ge(de)monteerd.

Er is heel bewust gekozen voor een
elektrische starter,het aantrappen van
een dikke ééncilinder lukt niet iedereen.
Een automatisch werkende ‘decom-
presseur’laat de motor gemakkelijk op
toeren komen.Zodra de kleppen sluiten
zorgt het vliegwieleffect voor het over-
winnen van de compressiedruk.

een hoog koppel in het middentoe-
rengebied. Dat is gunstig bij het
uitkomen van bochten.

De achterwaarts gerichte uitlaat
is ongeveer dertig centimeter kor-
ter dan een naar voren gericht
exemplaar. Daardoor neemt het
vermogen bij hoge toerentallen
toe. Bovendien ontstaat achter de
motor ruimte voor een schuin lig-
gend veerelement. Er is geen hef-
boomsysteem nodig om de ge-
wenste progressiviteit te bereiken.

Monoblok constructie
Wat niet zo snel opvalt, is dat Can-
nondale gekozen heeft voor een
carter uit één stuk. Zowel de kruk-
as als de versnellingsbak worden
van links in het blok aangebracht.
Stevige deksels sluiten het blok af
en bevatten de lagers voor de ver-
schillende assen. Anders dan ge-
bruikelijk is ook de gescheiden
smering van motor en bak. Can-
nondale doet dat bewust omdat
men van mening is dat de bak veel
slijtagemateriaal geeft en dat de
natte koppeling te veel warmte aan
de olie afgeeft.

Een ‘dry-sump’ smeersysteem
houdt, zoals de naam zegt, het car-
ter droog door de olie af te zuigen
en naar de linker framebuis te
pompen. De buis doet dus dienst
als aluminium olietank met een in-
houd van 1,4 liter.

Uit de foto’s blijkt dat de krukas
centraal wordt gesmeerd en dat de

drijfstang geen deling heeft. De
zuigerpen wordt dwars

door de cilinderwand
aangebracht, een

constructie
die we

ook
bij

boxerauto-
motoren te-

genkomen. Pas
als de zuiger op

de drijfstang zit
kunnen de cilinder en

de kop worden gemon-
teerd. Let op de korte

verschraalde tap-
einden en

de

Cannondale is gespecialiseerd in
aluminium fietsframes,dus ge-
bruikt men ook voor de MX400 dit
materiaal.Het frame is licht en
sterk.De achtervork heeft een
centraal veerelement zonder hef-
boomsysteem.Daarvoor is ruimte
omdat de uitlaat aan de 
achterkant zit.
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