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MOTORFIETSEN
Techniek Honda CRF450R ééncilinder viertakt

De CRF450R is een watergekoelde
ééncilinder met vier kleppen. De
boring bedraagt 96 mm, de slag
62,1 mm, er is dus ruimte voor een
stel forse kleppen. De inlaatklep-
pen hebben dan ook een schoteldia-
meter van maar liefst 36 mm. Dat
zou het snel op en neer bewegen
belemmeren, want grote kleppen
wegen zwaar. Vandaar dat de klep-
pen van een titanium legering zijn
gemaakt, ze wegen elk 24,8 gram
tegen 40,0 gram voor een stalen
exemplaar. Bovendien worden deze
kleppen rechtstreeks via stoters
door de nokkenas bediend. Voor de
31 mm uitlaatkleppen gebruikt
Honda hittebestendig staal. De
kleppen worden via een gevorkte
tuimelaar geopend en gesloten. Zo-
als van automotoren bekend, zet
Honda de bougie tussen de benen
van de tuimelaar. Eigenlijk lijkt de
constructie op die van de Triumph
Dolomite automotor uit de jaren
zestig. De klephoek bedraagt 21,5°,
dat zorgt voor een compacte ver-
brandingskamer met een compres-
sieverhouding van 11,5:1.

De kleppentrein werkt perfect
tot 11.200 t/min en dat is best een
leuk toerental of niet soms. Volgens
de technici van Honda bespaart de

enkele nokkenas 370 gram ten op-
zichte van een dubbel exemplaar.

Snelle zuiger
Zo’n dikke zuiger kan niet zo’n
toerental halen als het gewicht niet
beperkt wordt. Dankzij Formule 1
techniek weegt de zuiger slechts

261 gram, 114 gram lichter dan een
gewone zuiger. Hij is nog maar
33,6 mm hoog, mede dankzij ge-
bruik van maar twee zuigerveren.
Een korte sterke drijfstang verbindt
de zuiger met de lichte krukas die
voor een gering vliegwieleffect
zorgt. De motor kan dus razendsnel

wisselen in toerental. Er is een
tandwielaangedreven balansas aan-
wezig om de trillingen tot een
minimum te beperken.

Twee oliecarters
Net als bij de XR650R
crosser heeft Honda ook
voor de CRF450R gekozen
voor een gescheiden smeersysteem
voor de motor en de bak. Het doel
ervan is zo min mogelijk olie bij de
krukas te hebben. De olie veroor-
zaakt weerstand en dat kost dus
vermogen. Bij een ééncilinder
met zo’n groot slagvolume wordt
er heel wat damp verplaatst als de
zuiger op en neer beweegt.

Honda heeft onderzoek gedaan
naar het nut van zo’n afgesloten
cartersysteem en vastgesteld dat de
pompverliezen onder de zuiger
drastisch afnemen. Dat levert extra
vermogen op (tot maar liefst 8%)
en zorgt voor een beter werkende
carterventilatie. De pompverliezen
krijgen tegenwoordig veel aan-
dacht, ook bij meercilinder auto-
motoren. Daar worden bijvoor-
beeld tussen de cilinders gaten
aangebracht om de oliedampen met
zo min mogelijk weerstand te kun-
nen verpompen. De vijfbak wordt
via een natte platenkoppeling met
acht beklede platen aangedreven.
Alle warmte die door het slippen
van de koppeling ontstaat, wordt
door de olie in de bak opgenomen
en naar de wanden van het carter
afgevoerd. De hete olie van de mo-
tor wordt via een oliekoeler ge-
koeld. Volgens Honda zorgen de
verticaal gedeelde carterhelften
voor een gewichtsbesparing van
145 gram ten opzichte van een ho-
rizontaal gedeeld carter. De com-
plete motor met transmissie weegt
slechts 29,8 kg.

Fikse prestaties
Honda geeft 55 pk bij 9.000 t/min
op als maximum vermogen en een
hoogste koppel van 49 Nm bij
7.000 t/min. Gezien het hoge maxi-
male toerental van 11.200 t/min
heeft de rijder(ster) een aardig
breed toerengebied ter beschik-
king. Zo’n 4.000 t/min is niet mis
en voorkomt dat er veel geschakeld
moet worden. Via een 40 mm car-
burateur komt het mengsel in de ci-

Viertakt verdringt de tweetakt in motorcross

Crossen met meer takt
Ooit moedigden de milieu-

eisen de ontwikkeling van

viertakt crossmotoren aan.

Nu zijn het vooral de hoge

prestaties die de hoogtoe-

rige viertaktmotoren popu-

lair maken. De laatste klap-

per komt van Honda met de

CRF450R, die moeiteloos

tot 11.200 t/min draait.

Met een rijklaar gewicht van nau-
welijks meer dan 102 kg en een
vermogen van 55 pk bij 9.000 t/min
rijdt de Honda CFR450R (in ieder
geval qua techniek) vooraan in de
500 cc motorcross.

De veerwegen van een moderne crosser zijn enorm.De Showa voorvork
heeft een slag van 305 mm.Een Pro-Link hefboomsysteem maakt een
achterwiel veerweg van 315 mm mogelijk.
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linder. Het is een Keihin FCR car-
burateur met vlakke gasschuif die
naast al het gebruikelijke ook voor-
zien is van ‘hete-start verarming’
om de motor weer aan de praat te
krijgen als hij in de hitte van de
strijd is afgeslagen. Er is een auto-
matische kleplichter die op de uit-
laattuimelaar werkt en het starten
met de kickstarter vergemakkelijkt.

Consequent licht bouwen
Ook op het frame is elke onnodige
gram bespaard. Eigenlijk is het een
250 cc tweetakt met een 450 cc
viertakt blok er in. Aluminium
spaaknippels en andere maatrege-
len besparen volgens Honda 1,5 kg
op het onafgeveerd gewicht van het
voorwiel. Achter is de besparing
nog groter 6,8 kg. De 47 mm
Showa voorvork is afgeleid van die
van de CR250R, maakt een slag
van 305 mm en de demping kan in
16 standen in- en uitwaarts worden

versteld. Achter zit het CR-type
Pro-Link hefboomsysteem met een
Showa veerelement dat een dem-
perzuigerdiameter heeft van 50
mm. Het wiel kan 315 mm op en
neer en de demping kan inwaarts
over 13 standen voor lage snelhe-
den en 17 standen uitwaarts wor-
den versteld. Er is een aparte hoge
snelheids dempingsafstelling op de
inwaartse slag van het veerelement.

een 1.8 liter automotor vormen met
220 pk bij 9.000 t/min. Wat gaat er
gebeuren als Kawasaki en Suzuki
hun viertaktmotoren presenteren?
De Europese fabrikanten zullen on-
getwijfeld reageren. Het blijft een
interessante ontwikkeling die één-
cilinder crossmotoren.

Paul Klaver

Een tandketting drijft de enkele
bovenliggende nokkenas aan.Let
op de superlichte zuiger,de korte
stevige drijfstang en de balansas.
De uitlaatbocht is van een titanium
legering.

Het blok is zeer compact.Goed te zien
zijn de water toe- en afvoerbuizen,het
compacte carter,de losse cilinder en ci-
linderkop die met lange tapeinden zijn
vastgezet.De koppeling zit goed bereik-
baar achter een magnesium deksel.
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Het rijwielgedeelte is nagenoeg gelijk
aan dat van de 250 cm3 tweetakt
crosser.Het frame is van aluminium,
ook het gewicht van de wielen en de
remmen is tot een zo laag mogelijke
waarde teruggebracht.

De enkele nokkenas heeft drie
nokken.De twee buitenste bedie-
nen via stoterbussen de beide in-
laatkleppen.De middelste nok be-
dient een gevorkte tuimelaar via
een naaldgelagerde rol.De bougie
zit tussen de benen van de tuime-
laar.Links is het automatisch klep-
lichtsysteem te zien dat met een
vlieggewichtje werkt.

De verbrandingskamer heeft de gebrui-
kelijke ‘squish’(wegblaas) kanten tus-
sen de in- en uitlaatkleppen.De iets
schuingeplaatste bougie zit centraal in
de verbrandingskamer.

Zeer stevig en toch zo licht moge-
lijk zijn de drijfstang en de krukas
opgebouwd.Het ‘big-end’draait in
een naaldlager,daarom is het gro-
te oog op een speciale manier ge-
hard.Ook het kleine oog is gehard
opdat de zuigerpen rechtstreeks
in het materiaal kan bewegen.

De speciale Keihin FCR carbura-
teur heeft een doorsnede van 40
mm en is voorzien van een vlakke
gasschuif.Een sensor geeft de po-
sitie van de gasschuif door aan de
ECU.

De vliegwielgenerator is compact
gebouwd.Een Capacity Dischar-
ge Ignition (CDI) ontsteking zorgt
voor de vonk die door de ECU op
het juiste tijdstip overslaat.

Hoever de gewichtsbesparing gaat,
blijkt uit het samenvoegen van de
hoofdremcilinder achter en het
remvloeistofreservoir. Door ook
nog de remklauw en de wielrem-
zuiger kleiner te maken, wordt er
5,1 kg bespaart ten opzichte van
het gebruikelijke remsysteem.

Viertakt heeft toekomst
Duidelijk is dat de viertaktmotoren
weer helemaal terug zijn in de 500
cc motorcross. Deze Honda laat
zien hoever de ontwikkeling is
voortgeschreden. Stel je eens voor:
vier van deze cilinders die samen
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