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MOTORFIETSEN
Technisch vergelijk zware motorscooters

Ging het bij de lichte stadsscooter om
Vespa-achtige tweewielers, hier hebben
we het eigenlijk om aangeklede motor-
fietsen. Weliswaar met kleinere wielen
dan gebruikelijk, maar het motorblok
zit vast in het frame. De lichtere scoo-

ters hebben daarentegen een motor-
transmissie eenheid die om een schar-
nierpunt draait.
Waarom deze nieuwe trend?
Yamaha geeft een viertal toe-
komstige berijders aan. Ten
eerste de bestaande scooterrijders
die graag betere prestaties en meer com-

Bij de Honda Silver Wing scharniert
de achtervork om de hartlijn van de
krukas. Bij de telescoopvoorvork zit
de wielas achter de vorkpoten. De
scooter is voorzien van twee schij-
fremmen en 14” wielen.

Terwijl de motorfietsverk-

open stagneren, geniet de

motorscooter een onge-

kende populariteit. Er is

vooral vraag naar zware

scooters die optimaal com-

fort bieden met de presta-

ties van een moderne

motorfiets. Onder het

plaatwerk schuilt impone-

rende techniek. AMT ont-

kleedt drie maxi-scooters.

Scootersmetpit
Voor motorrijders die hechten aan comfort

Foto’s / Tekeningen: Yamaha, Honda, Suzuki

Verborgen onder het ‘plaatwerk’ heeft de Yamaha
TMax opvallende technische details, niet alleen wat
de motor betreft, maar ook in de aandrijving. Er zijn
twee schijfremmen en 14” wielen.
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Bij de Suzuki Burgman 650 worden drie schijfrem-
men gebruikt. Het voorwiel is 15”, het achterwiel
14”. De CVT is desgewenst in vijf trappen te ‘scha-
kelen’.

fort willen. Ze rijden nu op de 250 cc ééncilin-
der viertakt scooters. Dan is er een groep, die
van de middenklasse motorfiets af komt. Die
wenst een betere weersbescherming dan op de
motorfiets het geval is met behoud van hoge
prestaties. De nieuwe klasse berijders en de her-
intreders, zoals automobilisten, zoeken een ver-
voermiddel dat net zo eenvoudig te bedienen is
als een auto, twee personen kan vervoeren,

goede bescherming tegen de regen en kou
biedt en een ruime kofferruimte heeft.

Allen met CVT
De nieuwe scooters van Yamaha, Honda
en Suzuki zijn alle drie voorzien van
een liggende tweecilinder viertaktmo-
tor met twee bovenliggende nokkenas-

sen en vier kleppen per cilinder. Ze leve-
ren forse prestaties die alleen door

sportwagens geëvenaard worden.
Het bijzondere is verder dat alle

drie de fabrikanten voor een
Continu Variabele Transmissie

(CVT) gekozen hebben. Dat is
bij scooters gebruikelijk, bij
motorfietsen (nog) niet. Dat
kan veranderen, want Suzuki
gaat de Burgman 650 leveren
met een CVT die elektrisch als

vijftraps versnellingsbak kan
worden geschakeld met een knop-

je op het stuur. Dit systeem kennen
we als het door Porsche geïntroduceerde

Tiptronic systeem voor meertrapsautomaten en
CVT’s.
De tabel met technische gegevens van de drie
scooters toont de overeenkomsten en verschil-
len. Bedenk daarbij dat Yamaha de eerste was,

Honda volgde en de Suzuki
wordt eerdaags geïn-
troduceerd. De cilinde-

rinhoud
neemt

in die volgorde toe en de complexheid van de
emissiemaatregelen eveneens. Zo op het eerste
gezicht, dus vanaf de buitenkant gezien, lijken
de drie zware scooters veel op elkaar. Maar
‘onderhuids’ zijn de verschillen opvallend groot
en dat maakt een technisch vergelijk zo interes-
sant.
Al die fraaie techniek heeft overigens wel tot
resultaat dat de zware motorscooter een fors
prijskaartje heeft. De Yamaha TMax staat voor 
€ 8990,- te boek en de Honda Silver Wing voor 
€ 10.080,-. Van de Suzuki 650 is nog geen prijs
bekend, maar goedkoper dan de Silver Wing zal
die, gezien de techniek, niet worden. ●

Paul Klaver

Zware motorscooters in harde cijfers

Yamaha Honda Suzuki

Type ......................................................TMax500 ................................................Silver Wing 600 ......................................Burgman 650 ................................

Cilinderinhoud cc ................................499..........................................................582 ........................................................638 ................................................

Aantal cilinders....................................2..............................................................2 ............................................................2 ....................................................

Hellingshoek (°) ..................................10............................................................25 ..........................................................29 ..................................................

dohc ......................................................ja ............................................................ja ............................................................ja ....................................................

Boring (mm) ........................................66............................................................72 ..........................................................75,5................................................

Slag (mm) ............................................73............................................................71,5........................................................71,3................................................

Compressieverhouding ......................10:1 ........................................................10,2:1 ....................................................11,2:1 ............................................

Max. vermogen (kW/t/min) ................29,4/7000 ..............................................36,0/7500 ..............................................40,4/7000 ......................................

Max. koppel (Nm/t/min)......................45,8/5500 ..............................................50,0/6000 ..............................................62,0/5000 ......................................

Carterinhoud (l) ..................................2,9 ..........................................................2,2..........................................................2,6..................................................

Wielbasis (mm) ....................................1575........................................................1595 ......................................................1595 ..............................................

Droog gewicht (kg) ............................197..........................................................204 ........................................................238 ................................................

Schijfremdiameter voor (mm)............282..........................................................256 ........................................................260(2x) ..........................................

Schijfremdiameter achter (mm) ........267..........................................................220 ........................................................230 ................................................

Bandenmaat voor ................................120/70-14 55S ........................................120/80-14 58S........................................120/70-15 56H ..............................

Bandenmaat achter ............................150/70-14 66S ........................................150/70-14 64S........................................160/60-14 65H ..............................

Topsnelheid (km/h) ............................160..........................................................170 ........................................................180 ................................................

Diameter vorkpoten(mm) ..................38............................................................41 ..........................................................41 ..................................................

0 tot 100 km/h (s) ..............................7,8 ..........................................................7,9..........................................................-......................................................

Carburateurs ........................................ja ............................................................nee ........................................................nee ................................................

Inspuiting ............................................nee..........................................................ja ............................................................ja ....................................................

Transmissie ..........................................CVT ........................................................CVT ........................................................CVT+5 trappen ..............................

Zithoogte (mm)....................................795..........................................................740 ........................................................750 ................................................

Achterwielaandrijving ........................2 tandkettingen in oliebad......................CVT + tandwielkast ..............................tandwielen in oliebad ....................

Katalysator ..........................................nee..........................................................ongeregelde drieweg ............................geregelde drieweg ........................

Luchtinjectie in uitlaat........................ja ............................................................ja ............................................................ja ....................................................
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Technisch vergelijk zware motorscooters

Dankzij een stijf buizenframe,
waarvan de motor deel uit-
maakt, 14” wielen, een stevige
telescoopvoorvork en een lange
achtervork heeft de TMax
motorfietsachtige rij-eigenschap-
pen. Met veerwegen van 120
mm staat het comfort op een
hoog peil. Yamaha monteerde
het veerelement van de achter-
vork horizontaal onder de
motor. Twee schijfremmen zor-
gen voor de nodige vertraging.
De motor en de transmissie zijn
zo plat mogelijk gebouwd. De
krukas heeft een extra kruktap
in het midden. Deze kruktap
drijft een balanszuiger aan

zodat de motor werkt als een
viercilinder boxermotor. Een bij-
zondere manier van balanceren,
want daardoor zijn alle krachten
en momenten zowel primair als
secundair gebalanceerd. De
motor trilt dus vrijwel niet en
dat is voor een scooter nog
belangrijker dan bij een motor-
fiets. Hoogfrequente trillingen
masseren immers de voeten, de
handen en het zitvlak op een
onaangename manier.
De CVT bevindt zich in een
droge ruimte rechts van de kruk-
as. De voorste poelie zit op de
kruktap en wordt boven een
bepaald toerental door centrifu-
gaalgewichten gekoppeld aan
de kruktap. De eigenlijke wegrij-
koppeling is na de CVT aange-
bracht. Deze koppeling bevat
een pakket ‘natte’ platen dat
het wegrijden soepel doet ver-
lopen. Centrifugaalgewichten
drukken de platen op elkaar als
het toerental ongeveer 1800
t/min bedraagt. Het voordeel
van deze plaatsing van de weg-
rijkoppeling is dat de CVT mee-

draait met de krukas.
Bij plotseling afremmen
zal de CVT altijd in de
laagste trap terechtko-
men zodat opnieuw
wegrijden eenvoudig is. Zit de
wegrijkoppeling voor de CVT
(zoals bij de auto CVT’s, behalve
die van Honda) dan kan het
gebeuren dat het wegrijden pro-
blematisch is als de CVT nog niet
heeft ‘teruggeschakeld’.

Korte tandkettingen
Achter de wegrijkoppeling zit
een tweetraps tandwieloverbren-
ging die de uitgaande as van het
motorblok aandrijft. Op die as is
het voorste tandwiel gemon-
teerd van de twee korte tandket-
tingen die in de achtervorkpoot
zitten. Een verbazingwekkende
constructie die korte tandkettin-
gen zonder spanners mogelijk
maakt. Het onderhoud van de
tandkettingen blijft beperkt tot
olieverversen.
De V-snaar heeft het moeilijker
dan de tandkettingen. Er is een
zorgvuldige filtering van de koel-

lucht aangebracht met een uit-
en inwendig filterelement. Toch
moet de V-snaar om de 20.000
km worden vervangen. De
kosten van de V-snaar bedragen
€ 92,57 exclusief arbeidsloon.
Om het carter zo laag mogelijk
te houden, heeft Yamaha de olie
opgeslagen in een aparte olie-
tank die een plaats in het blok
gevonden heeft. Er zit 2,2 liter
olie in het carter en 1,4 liter in
de olietank, samen 3,6 liter. Bij
het verversen moet er 2,9 liter,
inclusief oliefilter, worden bijge-
vuld, dus blijft er 0,7 liter in de
motor achter. Yamaha wil dat de
motorolie elke 5000 km wordt
ververst. Het oliefilter mag wel
20.000 km blijven zitten evenals
het luchtfilter en de bougies. Om
de 40.000 km moet de klepspe-
ling worden gecontroleerd. De
service-intervallen worden op het
dashboard gemeld. ●

Yamaha TMax

Trendsetter onder
de motorscooters

De eindaandrijving van
de Yamaha TMax is in
een aantal opzichten
opvallend. Er worden
twee korte tandkettin-
gen gebruikt die in een
oliebad draaien en de
achtervork scharniert
om de as van het voor-
ste tandwiel.

De kale Yamaha TMax
toont de complexe tech-
niek die duidelijk woe-
kert met de beschikbare
ruimte. Let op de plaats
van de radiateur, het
motorluchtfilter, het CVT
luchtfilter (naast de
motor), de benzinetank
en de forse bagageruim-
te.

Yamaha kwam een jaar
geleden als eerste met een
zware motorscooter op de
markt. De stoere TMax
accelereert in 8 seconden
naar de 100 km/h en haalt
een top van 160 km/h. Het
concept sloeg geweldig aan
en andere fabrikanten volg-
den dit voorbeeld.

Bijzonder opvallend is
de wijze waarop Yamaha
de balancering heeft uit-
gevoerd. Er is een soort
boxermotor ontstaan,
daarbij zijn alle primaire
en secundaire onbalans-
krachten en -momenten
opgeheven.

Uitgaande as

Voorste 
tandketting

Achterste 
tandketting

Aandrijving
achterwiel

Motorcarter

Kegellager

Balanszuiger
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Honda reageerde op het ver-
schijnen van de Yamaha TMax
met het uitbrengen van de Silver
Wing. De cilinderinhoud
bedraagt bijna 600 cc om de
prestaties van de TMax in ieder
geval te evenaren, liever nog te
overtreffen. Wat de opbouw van
de motor en de transmissie
betreft, volgt Honda een geheel
andere weg dan Yamaha. Op de
linker kruktap van de krukas zit
de primaire poelie van de CVT.
Een centrifugaalkoppeling ver-
bindt de poelie boven een
bepaald toerental met de kruk-
tap. De secundaire poelie zit in
een huis dat deel uitmaakt van
de achtervorkpoot. Deze poelie
is via een droge centrifugaalkop-
peling verbonden met een tand-
wielkastje dat het achterwiel
aandrijft.
Bij volgas wegtrekken blijft de
motor 3500 t/min draaien totdat
de wegrijkoppeling volledig
‘pakt’. Dan loopt het toerental
op naar 5000 t/min, dat duurt
totdat de Silver Wing 100 km/h
rijdt. De CVT staat dan in de
hoogste overbrenging, het kru-
kastoerental loopt nu op met de
rijsnelheid. Hoe hoger het toe-
rental des te hoger het vermo-
gen, dus blijft de scooter stevig
accelereren tot ongeveer 160
km/h. Op de snelweg rijdt de
Silver Wing dus met een vaste
overbrengingsverhouding.

Bijzondere achtervork
De achtervork scharniert om de
hartlijn van de krukas. Dat is bij-
zonder en doet denken aan de

vroegere Bimota achtervorken
die om de hartlijn van de uit-
gaande as van de versnellings-
bak scharnierden. In beide
gevallen gaat het erom dat het
in- en uitveren van het achter-
wiel geen invloed heeft op de
spanning van de V-snaar of de
ketting. Bovendien heeft de
achtervork een grote lengte en
dat maakt een grote veerweg
mogelijk. Het nadeel van de
Honda constructie is dat de
onafgeveerde massa groot is. Er
is een ‘hulppoot’ aangebracht
om een stijve constructie te ver-

krijgen.
De krukas drijft twee balansassen
aan die de primaire krachten en
momenten compenseren. De
secundaire krachten en momen-
ten zijn er nog wel, kennelijk
vindt Honda dat die door de
motorsteunen voldoende wor-
den opgenomen.
De speciale V-snaar behoort bij
24.000 km te worden vervangen
of eerder als een te grote veran-
dering in de overbrengingsver-
houding tussen de poelies wordt
gemeten. Exclusief montage kost
de V-snaar € 138,40. De olie, het

Honda Silver Wing

Aandacht voorhetmilieu
filter en de bougies  zijn om de
12.000 km aan de beurt, het
luchtfilter na 18.000 km en de
klepspeling na 24.000 km. Om de
6000 km is er dus iets te doen
aan de Silver Wing. Overigens
hoeft er maar 2,2 liter olie te
worden ververst.
In tegenstelling tot de Yamaha
TMax die twee carburateurs en
luchtinjectie in de uitlaatpoorten
heeft, beschikt de Silver Wing
over motormanagement. Met
een katalysator en luchtinjektie
haalt de Silver Wing de Euro 2
motorfietsemissie-eisen. ●

Bij de Honda dient de ‘hulppoot’ van de achter-
vork niet alleen als bevestiging voor het achter-
wiel, ook de remklauw en één van de veerelemen-
ten zitten er aan vast.

De Honda SilverWing heeft een aantal opvallende constructie
details. De achtervork scharniert in twee lagers die op de hart-
lijn van de krukas liggen, daardoor blijft de V-snaar spanning
constant bij het in- en uitveren. De eindaandrijving bestaat uit
een tandwieloverbrenging die in een oliebad draait.

Honda past twee balansassen toe die met het kru-
kastoerental draaien en de primaire onbalans
opheffen. De motor heeft benzine-inspuiting en de
olie zit in het carter.

De Silver Wing is Honda’s
antwoord op de TMax. Nog
weer 100 cc meer, wat een
top oplevert van 170 km/h.
De aandrijftechniek ver-
schilt op wezenlijke punten
en ook de achtervork is bij-
zonder. Het milieu profi-
teert van de toepassing van
een heus motormanage-
ment en katalysator.

Kogellager 
voor linker poot
achtervork

Naaldlager 
voor “hulppoot”

achtervork

Aandrijving
balansassen

Verstuiver

Balans
assen

Oliefilter met
oliekoeler
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Suzuki heeft al een dikke één-
pitter scooter op de markt, de
Burgman 400. Nu komt in mei
de derde in het rijtje zware
scooters. Opnieuw een parallel
twin met een nog grotere cilin-
derinhoud, namelijk bijna 650
cc, de overtreffende trap zoge-
zegd. Net als bij de Tmax en de
Silver Wing zit het bijzondere
van de Burgman 650 onder het
‘plaatwerk’.
Het eigenlijke motorblok lijkt op
dat van de Honda. Ook Suzuki
koos voor twee balansassen en
een volledig motormanagement,
nu met een geregelde drieweg-
katalysator. Als de lambda rege-
ling niet werkt, werkt de lucht-
injectie om de HC en CO uitworp
te beperken.
In het motorcarter zit een bij-
zondere CVT. Deze heeft een
droge duwband die veel weg
heeft van de bekende duwband
van Van Doorne’s Transmissie.
De hoogwaardige aluminium
schakels worden door hittebe-
stendige rubber banden op hun
plaats gehouden. In de rubber
banden zitten trekdraden van
Aramide vezel. De band is 25
mm breed, de wrijvingscoëffici-
ënt is 1,5 maal zo hoog als die
van een stalen duwband in olie-
nevel. Het is Suzuki’s bedoeling
dat de CVT de levensduur van de
scooter meegaat.

Elektronisch schakelen
De tweede bijzonderheid van de
Suzuki CVT is dat de elektroni-
sche regeling van de overbren-
gingsverhoudingen het mogelijk
maakt met vijf vaste ‘trappen’ te

werken. Er is dus niet alleen een
normale en een sportieve stand
van de CVT, maar ook een via
een schakelaar op het stuur te
bedienen ‘vijfbak’. Het door
Porsche ontwikkelde idee krijgt

nu ook bij de tweewielers navol-
ging. De wegrijkoppeling
bestaat, net als die van de
Yamaha Tmax, uit een meervou-
dig platenpakket dat in een olie-
bad draait.
Uit de door Suzuki gepubliceerde
overbrengingsdiagrammen blijkt
dat de CVT bij vollast in de spor-
tieve stand tot 160 km/h blijft
werken. Pas boven die snelheid is
er sprake van een vaste over-
brengingsverhouding. Overigens
wordt de CVT door een tandwiel-
trein aangedreven. Daarvan zijn
nog niet alle details bekend, wel
weten we dat er vijf tandwielen
in gebruik zijn tussen de krukas
en de eindoverbrenging. De
eindoverbrenging naar het
achterwiel is ongewoon. Suzuki
gebruikt maar liefst vijf tandwie-
len op een rij om het wiel aan te
drijven. Ze draaien in een olie-
badkast die samen met een
‘hulppoot’ de achtervork vormt.
Stil, onderhouds- en vrijwel spe-
lingsvrij zijn de redenen achter
deze constructie.
Over het onderhoud van de
Burgman 650 zijn nog geen
gegevens bekend. ●

Suzuki Burgman 650

CVTmetTiptronic-schakeling

Bij de Burgman 650 gebruikt Suzuki vijf tandwielen in een oliebadkast als
eindaandrijving. Net als bij de oude Heinkel Tourist scooter scharniert de vork
om de as van het voorkettingwiel. Het onderhoud beperkt zich tot het ver-
versen van olie.

Er wordt een bijzondere CVT
gebruikt voor de Burgman 650. De
compacte overbrenging kan niet
alleen automatisch, maar ook in vijf
vaste verhoudingen worden
gebruikt.

Bij de Suzuki CVT wordt één van de voorste poeliehelften door een stelmotor
axiaal verschoven. De achterste poeliehelften worden door een stevige
schroefveer naar elkaar toe gedrukt.

Nog enkele maanden en
dan staat de 650 cc
Burgman in de showroom.
Suzuki biedt hiermee de
zwaarste motorscooter, die
snelheden tot 180 km/h
mogelijk maakt. Technisch
is deze Burgman zeer inno-
vatief. Een elektronische
regeling maakt het moge-
lijk de CVT met vijf vaste
trappen te laten werken!

Telescoop
voorvork

Veer-
element
(2 stuks)

Achterste
poeliehelften

V-snaar

Voorste 
poeliehelften Stelmotor

Toerentalsensor Positiesensor

Schuivend tandwiel

Motor

Achter-
vork

Buizenframe
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