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MOTORFIETSEN
Techniek Kawasaki ZX-12R Ninja

De vorige eeuw werd afgesloten
met twee buitengewone motorfiet-
sen, die een topsnelheid van rond
de 300 km/h halen. De Suzuki
Hayabusa (zie AMT 3/1999) en de
hier besproken Kawasaki ZX-12R
Ninja. Hoewel de Suzuki sneller is,
304 km/h tegen 299 km/h, is de
Kawasaki met 187,2 pk sterker dan
de Suzuki die goed is voor
‘slechts’ 178,3 pk. Aan Kawasaki
komt dus de eer toe de sterkste mo-
torfiets aller tijden in productie te
hebben genomen.

De naam Ninja is verbonden aan
een speciale klasse van Japanse
krijgers. Deze zouden zichzelf on-
zichtbaar kunnen maken, zo snel
waren hun bewegingen. Kawasaki

de inlaatklephoek 12° en die van
de uitlaatkleppen 13° is, bedraagt
de ingesloten klephoek slechts 25°.
De compacte verbrandingskamer
maakt een compressievolumever-
houding van 12,2:1 mogelijk op 95
octaan benzine. Het vermogen
wordt dus bereikt doordat er per
seconde een enorme hoeveelheid
lucht kan worden verpompt. De
grote kleppen en de kleine slag
maken dat mogelijk. Er zitten vier
gasklephuizen, elk met een 46 mm
doorlaat op de motor die een ruime
hoeveelheid lucht doorlaten.

Bij het toerental van maximum
vermogen (9.750 t/min) bedraagt
de zuigersnelheid 18,0 m/s. Corri-
geren we die met de wortel uit de
boring-slagverhouding dan wordt
de waarde 22,0 m/s. Dat is een
hoge waarde, maar met de huidige
materialen en smeermiddelen geen
probleem. De gemiddelde effectie-
ve druk bedraagt volgens de Moto
73 meting 15,2 bar, volgens de op-
gave van Kawasaki 14,1 bar. Beide

In 3 seconden naar 100 km/h!

Sterkste van de eeuw
Er is geen sportwagen die de Kawasaki ZX-12R Ninja ook maar enigszins kan

bijhouden. Hij snelt namelijk in 7,7 seconden naar de 200 km/h en bereikt een

magische top van 300 km/h. Dat zijn angstaanjagende cijfers waarvoor qua

techniek werkelijk alles uit de kast werd gehaald.

De Kawasaki ZX-12R Ninja haalt
een topsnelheid van bijna 300
km/h.Bij dergelijke snelheden is
de aerodynamica van groot be-
lang.Let op de ‘spoilers’bij de
vorkpoten en op de kuip.De lucht-
toevoeropening van de stuwdruk-
inlaat zit onder de koplampen.

gebruikt de naam Ninja voor haar
snelle modellen, die met verschil-
lende cilinderinhouden en vermo-
gens worden geleverd. De ZX-12R
is de kroon op het werk. De Ninja
motoren hebben een speciaal ka-
rakter dat in het Japans ‘aji tsuke’
wordt genoemd. Dat betekent
‘smaak’ en wel in de zin van in de
smaak vallen.

Power-House
De Engelse taal kent de uitdruk-
king ‘power-house’ en zo’n term
omschrijft de ZX-12R krachtbron
precies. De motor haalt volgens de
metingen van Moto 73 187,2 pk
(137,6 kW) bij ongeveer 260 km/h.
Daarboven daalt het vermogen tot

180 pk (132,5 kW) bij 300 km/h.
Op topsnelheid zorgt de stuwdruk
in het inlaatsysteem met luchthap-
per voor een 12 pk aan extra ver-
mogen, zodat er dan 192 pk’s
(141,3 kW) aan het werk zijn. Dat
enorm grote vermogen komt uit
een cilinderinhoud van 1199 cm3

zonder compressor.
Hoe wordt dat imposante ver-

mogen bereikt? Om te beginnen
werkt Kawasaki bij de Ninja’s met
een boring die maar liefst 1,5 maal
zo groot is als de slag. Bij de ZX-
12R gaat het om 83x55,4 mm. In
de cilinderkop is plaats voor twee
inlaatkleppen van 33,4 mm, twee
uitlaatkleppen van 28,3 mm en een
centraal geplaatste bougie. Omdat
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De motor van de ZX-12R heeft een
cilinderinhoud van 1199 cm3. Inte-
ressante details zijn
het ‘puls-air’lucht-
injectiesysteem
op het kleppen-
deksel,de water-
gekoelde olie-
koeler,de benzine-
inspuiting en de de-
ling van de carterhelf-
ten en de cilinders.

waarden duiden op een uitstekende
ademhaling en een gering mecha-
nisch verlies. Volgens de construc-
teurs kan de motor zonder beper-
kingen van het geluid, dus
met een open uit-
laat, 210 pk
of 154,5 kW
leveren. Het
maximale toe-
rental bedraagt
11.500 t/min, dus
heeft het blok een
grote mechanische
reserve.

Vier in lijn
Kawasaki heeft gekozen
voor een dwarsgeplaatste
vier in lijn motor met waterkoe-
ling. Om het blok zo smal moge-
lijk te houden is de nokkenasaan-
drijving aan de zijkant geplaatst en
zijn de aluminium cilinders voor-
zien van een elektro-chemisch op-
gebrachte looplaag. Daardoor is
het mogelijk de cilinderhartafstand
zo klein mogelijk te houden. Om-
dat de distributie aan het vrije eind
van de krukas zit, kan het tandwiel
op de krukas kleiner zijn dan een
tandwiel dat in het midden van de
krukas zit. Dat betekent dat ook de
nokkenastandwielen een kleinere
diameter hebben. De tandketting
kan de hoge toerentallen pro-
bleemloos aan.

De cilinders zijn 20° voorover
gekanteld om ruimte te geven aan
het volumineuze inlaatsysteem en
tevens om het zwaartepunt van de
motor verder naar voren te leggen.
De twee bovenliggende nokken-
assen bedienen de zestien kleppen
met behulp van lichte stoters die
een bolvormig loopoppervlak heb-
ben om er voor te zorgen dat ze
draaien tijdens het bewegen. De
klepstelplaatjes liggen in de bo-
venste veerschotels.

De gesmede zuigers hebben een

De krachtbron van de Ninja ZX-12R haalt het
hoogste vermogen ooit (187,2 pk) van een pro-
ductiemotorfiets.Bijzondere details zijn de balansas die
met het dubbele krukastoerental draait,de ‘open-deck’
cilinders met koelwater op de heetste plek,de ‘directe’
ontsteking met bobines op de bougies en de boring-
slag verhouding van 1,50:1 met 83,0 mm zuigers die
55,4 mm op en neer gaan.

FOTO’S:KAWASAKI

De toerenteller neemt een centrale,pro-
minente  plaats in op het instrumenten-
paneel.Er zijn maar enkele automoto-
ren die 8.000 t/min mogen draaien,het
rode gebied bij de Kawa ZX-12R begint
pas bij 11.500 t/min.De snelheidsmeter
laat niemand in het ongewisse over de
topsnelheid:300 km/h!
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speciale warmtebehandeling gehad
om ze sterk te maken bij hoge tem-
peratuur. De drie zuigerveren zijn,
van boven naar beneden, 0,9 mm,
1,0 mm en 1,5 mm ‘dik’. Het
spreekt vanzelf dat de zuigerspe-
ling ook bij koude motor klein is,
want de zuigers en de cilinders zijn
beide van een aluminium-silicium-
legering gemaakt. Daardoor is de
zuigerveervoorspanning lager dan
normaal zodat de wrijving gering
is. De drijfstangen zijn gehard
evenals de kruktappen, daardoor
neemt de vermoeiingssterkte van
het materiaal toe en de slijtage af.

Kranige ketting
Een tandwiel met rechte tanden op
de buitenste krukwang naast de
distributie drijft de koppeling aan.
De twaalf beklede platen hebben
een diameter van 139 mm, dat le-
vert een groot wrijvingsoppervlak
op. Dat is wel nodig ook, want het
hoge motorkoppel wordt door de
primaire overbrengingsverhouding
van 1:1,6 nog aanzienlijk vergroot.
Via een zesversnellingsbak met
klauwenschakeling wordt het ver-
mogen naar een ketting overge-
bracht. Hoewel de maataanduiding
van deze rollenketting standaard is,
gaat het toch om een bijzondere
ontwikkeling. De zijplaten of
schalmen zijn gehard en goudkleu-
rig geanodiseerd, de pennen zijn
geslepen en ook de rollen zijn spe-
ciaal. Ook bijzonder zijn de X-vor-
mige afdichtingen die het speciale
vet binnenin de ketting houden.

Er treden enorme krachten op in
zo’n ketting die bij 300 km/uur
zelf een lineaire snelheid van 100
km/uur heeft. Elke gram ketting
weegt bij het draaien om het 18
tands voorkettingwiel een kleine
2 kg dankzij de centrifugaalkracht
van bijna 20.000 m/s2. Bedenk dat
het voorkettingwiel met ongeveer
6.000 t/min ronddraait, een prima
centrifuge of niet soms?

Benzine-injectie
Om het gewicht van het motorblok
te beperken zijn de buitenste kruk-
aslagers smaller uitgevoerd dan de
overige drie en zijn de deksels van
de kleppen, koppeling, dynamo en
ontsteking van magnesium ge-
maakt. Een Puls-air luchtinjectie-

systeem en een ongeregelde me-
taalkatalysator zorgen ervoor dat
de ZX-12R aan de huidige emis-
sie-eisen voldoet. Op den duur zal
het systeem moeten worden voor-
zien van een geregelde driewegka-
talysator, op zich geen probleem
omdat er immers al een benzine-
inspuitsysteem aanwezig is.

De motor is voorzien van een
Denso elektronisch geregelde
brandstofinspuiting en ontsteking
die met acht parameters werkt:
gasklepstand, buitenluchtdruk, in-
laatdruk, buitenluchttemperatuur,
koelvloeistoftemperatuur, nokken-
asstand, krukasstand en versnel-
lingsstand. Bij lage toerentallen
werkt het systeem met de inlaat-
druk en het toerental, bij hoge(re)
toerentallen met de gasklepstand
en het toerental om de kenvelden
voor inspuiting en voorontsteking
aan te sturen. Directe ontsteking en
bougies met platina elektroden
completeren het systeem.

Vermogen beteugelen
Het is erg moeilijk om 200 pk
(147 kW) via een ketting naar het
achterwiel te brengen, het vinden
van de juiste band bleek evenmin
simpel. Tientallen combinaties van
gordels, rubbercompounds en pro-
fielen waren er nodig om de juiste
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Geen gram te veel en woekeren
met de ruimte.Bekijk de koelvloei-
stofslangen eens rustig en er
wordt veel duidelijk over het koel-
systeem.Bijzonder is het ‘mono-
coque’frame waar de inlaatbuizen
en het luchtfilterhuis een plaats in
hebben gevonden.De 20 liter tank
is tegen het frame aan gebouwd.

De ruim 187 pk wordt via een speciale ketting naar het achterwiel geleid.
De DID ketting heeft als maat 530,dat is een steek van 15,9 mm en een
breedte van 9,5 mm.Er worden zogenoemde X-ringen gebruikt die nog
beter afdichten dan O-ringen.De schalmen zijn goudgeanodiseerd.

balans te vinden met een aanvaard-
bare levensduur. De 200/50x17
band is zo speciaal dat Kawasaki
er met klem op aandringt alleen de
vrijgegeven merken te gebruiken.
Nog sterker dan bij een auto wordt

het stuurgedrag van een motorfiets
door de constructie van de band
beïnvloedt. De geweldig brede
band zit op een 6.00x17 velg. Voor
zit een 120/70 ZR17 radiaalband
op een 3.50x17 velg, die het be-
hoorlijk moeilijk krijgt als de ZX-
12R ‘in de ankers’ gaat.

Twee 5 mm dikke remschijven
met een diameter van 320 mm
worden door twee Tokico remklau-
wen elk met zes zuigers afgeremd.
Achter doet één 6 mm remschijf
met een diameter van 230 mm
dienst. Die wordt met een tweezui-
ger remklauw bediend.

Zwaar belast frame
Al dit acceleratie- en remgeweld
vraagt veel van het frame, daar ko-
men nog het bochtenwerk en de
vering/demping bij. De ‘upside-
down’ voorvork heeft 43 mm dikke
vorkpoten en een 25 mm dikke,
holle steekas. Dat zorgt voor de
nodige stijfheid.De ingaande dem-
ping kan in 20 stapjes worden ver-
steld, uitgaand zijn er 18 stappen
beschikbaar.

De aluminium achtervork met
geëxtrudeerde holle profielen met
twee inwendige schotten is via een
hefboomsysteem, Uni-Trak ge-
noemd, gekoppeld aan een veerele-
ment. Dankzij een stikstofvulling
in de schokdemper wordt schuim-
vorming van de olie voorkomen.
De demping kan in beide richtin-
gen in 12 standen worden versteld.
De hoogte van de achterkant van
de motorfiets kan door middel van
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De ‘upside-down’telescoopvork is mede bepalend voor het rij- en het
remgedrag en is dus stevig uitgevoerd met 43 mm vorkpoten. De twee
320 mm schijven met zeszuiger remklauwen zorgen samen met een spe-
ciale 120/70 ZR17 voorband voor de noodzakelijke vertraging.

vulplaatjes 10 mm worden gewij-
zigd. Dat beïnvloedt het stuurge-
drag, want de motor gaat meer ‘op
zijn kop’ staan. De balhoofdhoek
neemt toe, het caster neemt af. Dat
is standaard 23,5° met een naloop
van   93 mm. De veerwegen zijn
120 mm voor en 140 mm achter.

De achtervork heeft een torsie-
stijfheid die aangepast is aan die
van het frame. Als het geheel ech-
ter te stijf wordt, rijdt de fiets ‘hou-
terig’ en wordt het ‘slaan’ van de
voorvork in de hand gewerkt. Er is
een bepaalde mate van elasticiteit
nodig. De achtervork is met een
holle, 25 mm dikke as aan het fra-
me bevestigd.

Ook de motor maakt deel uit van
het frame en is aan de achterkant
met twee holle, 12 mm dikke bou-
ten bevestigd. Aan de voorkant is
de cilinderkop in een rubberbus
bevestigd om de hoogfrequente
trillingen die er nog zijn, op te van-
gen. Ondanks het extra gewicht er-
van en de aandrijving plus lagering
heeft Kawasaki de ZX-12R voor-
zien van één secundaire balansas.
Die draait dus tot 23.000 t/min,
maar houdt de trillingen nagenoeg
weg van het frame. Vooral de voet-

steunen en de stuurhelften veroor-
zaken anders vermoeiende trillin-
gen. Als we weten dat er tijdens de
ontwikkeling van de ZX-12R zo’n
20 frames zijn gebouwd, zal het
duidelijk zijn dat dat één van de
moeilijkste opgaven was. Gekozen
is voor een ‘mono-coque’ frame,
dat is een zelfdragende holle con-

structie die het hele luchttoevoer-
systeem bevat. De constructeur
van de ZX-12R wilde het frame
niet, zoals gebruikelijk, om de mo-
tor bouwen maar er boven over-
heen. Dat is gelukt en het resultaat
is een bijzonder hoge stijfheid. De
delen worden met de hand aan el-
kaar gelast en dat is toch een onge-

wone werkwijze in de robottijd.

Finishing touch
Als zo’n motorfiets dan eindelijk
rijdt, er is met de ontwikkeling
toch twee jaar gemoeid geweest,
moet er nog van alles gebeuren. De
positie van het draaipunt van de
achtervork is bepalend voor de
mate waarin de motorfiets inzakt
aan de achterkant of juist omhoog-
komt bij accelereren. De aerodyna-
mica is heel belangrijk, evenals de
luchtstroom over, langs en door de
radiateur. De vliegtuigafdeling
binnen Kawasaki heeft hierbij een
belangrijke rol gespeeld.

Magische prestaties
Met een specifiek gewicht (inclu-
sief berijder van 75 kg en een volle
tank) van 1,73 kg per pk is de ZX-
12R Ninja tot enorme prestaties in
staat. In 3,0 seconden wordt de
100 km/h gehaald, in 7,7 seconden
de 200 km/h en zelfs de 250 km/h
is na 13,0 seconden bereikt. Als de
versnellingen tot het maximale
toerental worden uitgereden, halen
ze van 1 t/m 6 respectievelijk 131,
174, 220, 254, 282 en 308 km/h.
Afgezien van deze buitengewone
prestaties blijkt de ZX-12R een
heel goedaardig karakter te hebben
en ook bij stadsverkeer prima
bruikbaar te zijn. Petje af dus voor
de constructeurs van Kawasaki!

Paul Klaver

De Kawa ZX-12R is voorzien van een
‘puls-air’luchtinjectiesysteem in de uit-
laatpoorten en een ongeregelde metaal-
katalysator voorin de titanium uitlaat-
demper.Let op de ‘Ram-air’luchttoe-
voer,het grote luchtfilterhuis en de stei-
le inlaatkanalen met de verstuivers.

Het ‘mono-coque’frame bestaat
uit twee gegoten aluminium delen,
rond het balhoofd en de achtervor-
klagering,die met gesmede delen
tot één geheel zijn samengelast.
Het lassen gebeurt met de hand.
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