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MOTORFIETSEN
Techniek van de MV Agusta F4

Op de Show in Milaan, september
1997, stond het prototype van een
nieuwe MV Agusta. Cagiva-baas
Claudio Castiglioni toonde het dol
geworden Italiaanse publiek daar
ook nog Agostini en een broer van
de voormalige MV Agusta direc-
teur, graaf Agusta. Het leek een
droom, maar in Amsterdam op de
MotoRAI van 1998 stond reeds
een productiemodel te pronken.
Het duurde nog tot het voorjaar
van 1999 voordat er met de MV
Agusta F4 gereden kon worden op,
waar anders, het oude circuit van

De motor is wendbaar en uitermate
snel, dus een echte MV Agusta.

Technisch gezien dringt zich
dan de vraag op: ‘hoe krijgt je dat
voor elkaar’? Er is tenminste één
viercilinder 750 cc motorfiets van
Japanse makelij (Suzuki) op de
markt die de prestaties van de MV
Agusta evenaart of zelfs overtreft,
maar een MV Agusta is een soort
Ferrari, dus anders. Laten we daar-
om als technici maar proberen de
zaken nuchter te benaderen.

Het gaat in dit geval om een
dwarsgeplaatste, watergekoelde
viercilinder motor. De boring be-
draagt 73,8 mm, de slag slechts
43,8 mm. Dat maakt hoge toeren-
tallen mogelijk, vandaar dat de
elektronische begrenzer er pas bij
13.300 t/min een eind aan maakt.
Er zijn verschillende uitvoeringen
van het blok, de sterkste levert 140
pk bij 12.900 t/min en haalt het
hoogste koppel van 77,5 Nm bij
10.700 t/min. De gemiddelde ef-

De Ferrari onder de motorfietsen

Extreem motorrijden
Wie kent er niet de MV Agusta racemotoren uit de jaren vijftig en zestig? Vooral

de viercilinder 350 cc en 500 cc racers behaalden met Giacomo Agostini zeer

veel successen. Later bouwde de Italiaanse helicopterfabriek ook nog 750 cc

viercilinder wegmotoren, maar het merk verdween daarna helaas van het strijd-

toneel. Maar MV Agusta is terug en hoe!

De F4 is een lichte motorfiets,
vooral als de gietstukken in mag-
nesium zijn uitgevoerd.Met 184 kg
(190 kg drooggewicht voor de alu-
minium versie) en een vermogen
van 126 tot 140 pk zijn de presta-
ties zeker voor een 750 cc enorm.

Monza. Over nostalgie gesproken.
Er is overigens nog een naam die
bij de terugkomst van een zo be-
roemd motorfietsmerk een grote
rol speelt: Massimo Tamburini.
Deze constructeur ontwierp ook de
Ducati 748 en 916 tweecilinders.
Vooral in de frameconstructie is
Tamburini te herkennen, het vak-
werkbuisframe en het rijgedrag
zijn een soort van handtekening.

Hoge toerentallen
Volgens kenners zijn Ferrari’s
vooral te herkennen aan het geluid.

De MV Agusta F4 kenmerkt zich
door typische mechanische bijge-
luiden en, bij lage toerentallen,
door een stevige uitlaatbrom. Tus-
sen 10.000 en 13.000 t/min gaat de
brom over in een ‘prachtig metalig
briesend geluid’, aldus de Moto 73
testrijder Koen Albers. Hij be-
schrijft het geluid als ‘krijsend’ en
‘Formule 1 achtig’. Kortom, het
veertig jaar oude MV Agusta ge-
luid dat uit vier megafoons klonk,
is volledig terug. Terug is ook het
ranke, slanke uiterlijk en het lage
gewicht, rijklaar onder de 200 kg.
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fectieve druk bedraagt daarbij 13,0
bar en dat is een hoge waarde.

Alternatieve klepopstelling
De vier kleppen per cilinder zijn
radiaal geplaatst. Dat wil zeggen
dat ze als vier tulpen in een vaas
allemaal naar buiten wijzen. De in-
laatkleppen staan, in dwarsdoor-
snede gezien, onder een hoek van
10° met de cilinderhartlijn, dus
heel steil in de kop. De uitlaatklep-
pen maken een hoek van 11,5° met
de cilinderhartlijn, de klephoek is
dus 10+11,5=21,5°. Het bijzondere
is dat er tussen de in- en uitlaat-
kleppen onderling (dus in langs-
doorsnede) een hoek van 3° is aan-
gebracht, elk van de kleppen hangt
dus 1,5° naar buiten. Waarom doet
iemand nu zoiets? Het is een eer-
der bij een Porsche Formule 1 mo-
tor toegepaste techniek. Er ontstaat
volgens de Porsche technici meer
ruimte tussen de uitlaatkanalen zo-
dat de hete wand ertussen goed ge-
koeld kan worden. Dat voorkomt
kromtrekken van de klepzittingen.
Aan de inlaatkant is het voordeel
dat de klepschotels steeds verder

Met afgenomen kuip,zadel en tank komt
de techniek mooi in beeld.Opvallend is
de frame constructie:eerst een vak-
werkbuisgedeelte,dan gietstukken.Het
luchtfilterhuis krijgt de lucht via twee
stuwdrukbuizen toegevoerd.

van de cilinderwanden afgaan
naarmate ze verder openen. Dat
maakt het mogelijk meer lucht in
de cilinder te krijgen dan wanneer
de kleppen gewoon evenwijdig
naast elkaar staan.

Uiteraard is er tenminste één na-
deel: er moeten conische nokken
worden toegepast. Tegenwoordig
is het slijpen van dergelijke nokken
geen probleem en de levensduur
evenmin. Een bekende motor met
een vergelijkbaar systeem is de
Aprilia Pegaso 650 ééncilinder die
al jaren conische nokken heeft.
Opvallend is in dit verband wel dat
de op basis van dit blok gebouwde
BMW 650 ‘gewone’ klepbediening
heeft.
Het systeem van de radiaal ge-
plaatste kleppen, al dan niet met
conische nokken, was het levens-
werk van Ludwig Apfelbeck.
BMW heeft automotoren gebouwd
die van Apfelbeck radiaalkoppen
waren voorzien en Honda heeft ja-
renlang een Radial Four Valve
Combustion kop gebouwd voor
een dikke ééncilinder. Alleen bij de
Porsche en de MV Agusta is de ra-
diale hoek slechts enkele graden en
zijn de zijdelingse krachten klein.

Opvallend is verder ook nog dat
de distributie in het midden van de
motor zit, bij alle moderne vierpit-
ters zit de zaak aan het eind van de
krukas. Om de diameters van de
kettingwielen klein te houden, is er
bij de MV Agusta eerst een tand-
wieloverbrenging naar een hulpas.
Naast het tandwiel op de hulpas zit
het kleine kettingwiel dat dus te-
gengesteld draait aan de krukas.

Vlak onder de koplamp is de linker
luchtinlaat te zien die bij hoge rijsnel-
heid voor stuwdruk zorgt.De fikse ra-
diateur is gebogen om ruimte te maken
voor het voorwiel.

Het digitale instrumentenpaneel is ge-
flankeerd door een analoge toerenteller.
Hoewel deze tot 17.000 t/min gaat, is het
bij 13.300 t/min over met de pret.

Vanaf deze
kant zijn de
steile inlaat-
kanalen met
de verstui-
vers goed te
zien.De wa-
terpomp en
de dynamo
zijn zodanig
geplaatst dat
de motor
smal blijft.
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De krukas draait ‘voorover’, tegen
de wijzers van de klok in. Het
strakke part van de ketting zit aan
de achterkant, het slappe part met
de spanner aan de voorzijde van
het blok. De nokkenassen zijn elk
slechts viermaal gelagerd en de
lagers zitten telkens tussen twee
nokken. De klepstelplaatjes liggen
onder de stoters in de bovenste
klepveerschotels. Al met al kunnen
we spreken van een interessante
klepbediening of niet soms?

Forse kleppen
Dankzij een Magneti-Marelli ben-
zine-inspuiting, één gasklep per
cilinder (zoals ook de nieuwste
BMW M3 motor heeft) en kaars-
rechte inlaatkanalen kan het meng-
sel vrijwel zonder drukverlies de

twee 30 mm grote inlaatkleppen
bereiken. Dat is het voordeel van
zo’n grote boringmaat, er kunnen
fikse kleppen in. Met de 27 mm
schoteldiameter zijn de uitlaatklep-
pen eveneens fors bemeten. De
klepstelen zijn slechts 4,5 mm dik.
Het nadeel van zo’n ultra korte
slag motor is dat een soort ‘lekke-
voetbal-vorm’ ontstaat als verbran-
dingskamer. Het valt niet mee om
bij een compressieverhouding van
12:1 nog een gunstige vorm te vin-
den. Het is toch de bedoeling dat al
het mengsel, ook bij 13.000 t/min,
volledig verbrandt anders komt de
motor vermogen te kort.

Venturi-leidschoepen
Er is daarnaast nog iets ongewoons
aan het MV Agusta ontwerp. Om-
dat er een grote klepoverlap nodig
is om een hoog vermogen (140 pk
uit 750 cc is echt veel) te halen,
doen zich bij bepaalde toerentallen
ongunstige situaties voor. De druk-
pulsaties in de inlaat- en uitlaat-
kanalen zorgen er voor dat er soms
mengsel ongebruikt de uitlaat in
gaat of dat er uitlaatgas de inlaat
wordt ingeblazen. Dit ‘doorspoe-
len’ of ‘terugblazen’ veroorzaakt
een golvend verloop van de volgas
koppelkromme.

Er zijn ook bij viertakten mem-
braankleppen in de inlaat geplaatst
net als bij tweetakten, maar de
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De vier inlaatkelken passen pre-
cies tussen het stalen buisframe
dat als een vakwerk om de cilin-
derkop heen loopt.

De vier uitlaten bepalen voor een groot gedeelte het uiterlijk van  de ach-
terkant,zeg maar het ‘kontje’,van de MV Agusta.

sterke drukwisselingen beperkten
de levensduur. De MV Agusta F4
maakt gebruik van een patent van
de heer Dellarosa, hoofd van het
Centro Ricerche Cagiva (CRC) dat
bezig is met technisch onderzoek.
Aan de grondslag van het idee ligt
het werk van een andere Italiaan:
Venturi. Naar hem is de venturi in
een carburateur genoemd. Een
venturi is een vernauwing in een
leiding die dusdanig slim gevormd
is dat er bijna geen stromingsweer-
stand optreedt. In het nauwste punt
van de venturi ontstaat er door de
snelheidstoename van de lucht een
onderdruk die de benzine ‘opzuigt’
uit de vlotterkamer. Bij de MV
Agusta is de venturi op een onge-
wone wijze in het inlaatkanaal ge-
plaatst. Om te beginnen gaat het
per kanaal om slechts één kwart
van de venturi, bovendien zit hij
andersom in de stroming. Het ge-
heel heeft veel weg van een leid-
schoep. Het is de bedoeling dat het
mengsel door de leidschoep op een
bepaalde wijze (schroefvormige
beweging) naar de klepzitting
wordt gestuurd. Als er uitlaatgas
wordt teruggeblazen ondervindt de
venturi dit als een grotere stro-
mingsweerstand dan het mengsel
dat wordt aangezogen. Dat komt
omdat het korte deel naar de klep-
schotel en het lange deel van de
venturi naar de aanzuigbuis wijst.
Alles bij elkaar komt er op die ma-
nier een bepaalde wervel tot stand,
waardoor er veel mengsel naar de
motor gaat en tevens het terugbla-
zen wordt tegengewerkt.

Aan de uitlaatkant zit er in elke
voorbocht ook een dergelijke ven-
turi-leid-schoep. Het lange deel
wijst naar de klep, het korte deel

naar de uitlaatpijp. Uitlaatgas dat
terug wil stromen naar de cilinder,
ondervindt meer weerstand dan het
gas dat naar buiten stroomt.

Cassette-bak
De rest van deze motor is niet zo
ongewoon als de distributie en de
cilinderkop met de venturi-leid-
schoepen in de kanalen. Toch volgt
MV Agusta hier een eigen weg. De
cilinderkoppakking is leverbaar in
twee diktes om de compressiever-
houding nauwkeurig te kunnen
aanhouden. Het cilinderblok heeft
een gesloten bovendek en vormt
een eigen gietstuk. Bij veel vier-
cilinders zijn het bovencarter en de
cilinders tot één geheel gegoten,
bij de MV dus niet. Twaalf lange
tapeinden verbinden de cilinder-
kop met het bovencarter. Dat zit op
zijn beurt met twaalf M8 en zeven-
tien M6 bouten vast aan het onder-
carter. De krukas is zesmaal gela-
gerd en drijft met een tandwiel, op
de derde krukwang van rechts, de
koppeling aan. De koppeling heeft
acht stalen en negen beklede pla-
ten. De zesversnellingsbak is in

De venturi-leidschoepen in de in-
laatkanalen ,op deze foto  gezien
vanaf de verbrandingskamer.De
doortocht is aan deze kant groter
dan aan de kant waar het mengsel
binnenkomt.

In elke uitlaatbocht zit een leidschoep
die voorkomt dat er teveel uitlaatgas tij-
dens de klepoverlap terugstroomt.
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De venturi-leidschoepen in de in-
laat- en uitlaatkanalen voorkomen
het doorspoelen en terugblazen
van vers mengsel en het terugs-
tromen van uitlaatgassen.De in-
laatkleppen maken een hoek van
10° met de cilinderhartlijn,de uit-
laatkleppen 11,5°.De klephoek be-
draagt dus 21,5°.

Door de nokkenas-aandrijving in het midden van de cilinderkop te plaat-
sen, is er een symmetrisch blok ontstaan.Let op de twaalf gaten voor de
lange tapeinden.

Het achterframe draagt het zadel,
de uitlaten,de ECU en de spatlap.
Het achterframe is met bouten aan
de gietstukken bevestigd.Let op
de thermische isolatie van de vier
uitlaatdempers.

Voor wordt een speciale Pirelli 120/65
ZR17 band gebruikt op een 3.50x17 velg.
De twee 310 mm grote Nissin remschijven
hebben remklauwen met zes zuigers.

zijn geheel, met alle tandwielen,
schakelwals en schakelvorken, uit
het carter te verwijderen. Zo’n
constructie komt uit de racerij en
wordt een cassette-bak genoemd.
Zowel de oliepomp als de water-
pomp en de dynamo zijn achter de
krukas gebouwd om de motor zo
smal mogelijk te houden.

Vakwerk buizenframe
Het frame is als een vakwerk van
chroom-molybdeen buizen strak
om de cilinderkop heen gebouwd.
Het zit aan de achterzijde met bou-
ten vast aan twee ‘schetsplaten’ die
als magnesium of aluminium giet-
stukken zijn uitgevoerd. De motor
is een dragend deel van het frame
en kan snel worden uitgebouwd als
dat voor groot onderhoud of voor
reparatie nodig is. Het achterframe

is eveneens van dunne buizen ge-
vormd. De gegoten éénzijdige ach-
tervork weegt in magnesium
slechts 3 kg, in aluminium uitvoe-
ring is dat iets meer. Het verschil
in gewicht tussen de dure magnesi-
um en goedkopere aluminium giet-
stukken bedraagt 6 kg. De  lichtste
uitvoering van de F4 weegt 184 kg
droog, de ‘zwaarste’ versie 190 kg.

Voor doet een stevige Showa
‘up-side down’ voorvork dienst,
daarbij zijn de 49 mm dikke bin-
nenpoten met de steekas verbon-
den. Achter veert en dempt de ach-
tervork op een Sachs veerelement.
Uiteraard zijn zowel de ingaande
als uitgaande demping instelbaar,
de veerwegen voor en achter zijn

respectievelijk 118 en 120 mm.
De Pirelli Dragon Evo radiaal-

banden zijn in zoverre ongewoon
dat Pirelli voor het voorwiel een
uniek 120/65 ZR17 exemplaar
heeft ontwikkeld voor MV Agusta.
Deze band moet voor dezelfde
wendbaarheid als een 120/60 band
zorgen en toch het gevoel en de
grip van een 130/70 band geven.
Een 3,50x17 velg, in magnesium
of aluminium, werkt met een veel
bredere velg achter samen, name-
lijk 6.00x17. Hierop ligt een radi-
aalband die ofwel 180/55 of
190/50 ZR17 als maat kan hebben.
Om vanaf topsnelheid (meer dan
280 km/h!) de motor stevig te kun-
nen vertragen, is er gekozen voor
twee remschijven van 310 mm met
Nissin zeszuiger remklauwen voor
en één 210 mm schijf met een vier-
zuiger remklauw achter.

Over de ‘styling’ valt verder nog
op te merken dat daarbij het ver-
loop en de constructie van het 4 in
2 in 4 uitlaatsysteem een grote rol
speelt. Vlak voor de achterband
zijn de twee uitlaatpijpen ook nog
door een dwarspijp met elkaar ver-
bonden. Dat er vier uitlaatpijpen
onder het ‘kontje’ uitsteken is geen
toeval: de MV Agusta F4 is name-
lijk een echte viercilinder.

Paul Klaver
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