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MOTORFIETSEN 
Techniek KTM 950 Adventure

Dat KTM zo’n stap waagt, is bijzonder. De klei-
ne Oostenrijkse fabriek is bekend van zijn twee-
en viertakt cross- en enduromotorfietsen. Dat
de viertaktervaring groot is, blijkt uit de succes-
volle 625 cm2 éénpitter, de LC4. En uit de vol-
bloed KTM viertakt crossmotor die met 510 cm2

goed genoeg was voor de wereldtitel.
De motoren van de Honda VTR1000F, de Suzuki
TL1000S en de Voxan hebben boring-slag maten
van 98 en 66 mm, ze zijn dus flink ‘overvier-
kant’. Maar als er echt veel vermogen nodig is,
moeten er fikse kleppen in en dat kan alleen in
een nog grotere boring. De Superbike racers
van Ducati, Honda en Aprilia hebben dan ook
zuigers van 100 mm die een slag van 63,5 mm
maken. Naar zeggen heeft de snelste Ducati
zelfs een boring van 104 mm, de slag zou dan
iets meer dan 58 mm bedragen!
Bedenk daarbij dat deze V-twins hun topvermo-
gen leveren bij 12.000 t/min. Daarbij wordt er
meer dan 120 kW vermogen ontwikkeld.
Opvallend is dat er maar twee uitzonderingen
zijn op de regel dat de V hoek 90° is. Aprilia
gebruikt slechts 60° en monteert twee balansas-
sen om de trillingen te beperken. KTM doet het
nog anders en koos voor een hoek van 75°.

75° V-hoek
Het woord compact beschrijft het beste het uit-
gangspunt van de KTM motorconstructeurs. Ze
hebben uiteraard alle huidige V-twins goed
bekeken en daarbij ontdekt waar er teveel
gewicht en ruimte zat. Hun eigen ontwerp, de
LC8, is dan ook aanzienlijk lichter en kleiner
dan de bekende V-twins.
Er is binnenin nauwelijks enige loze ruimte.

Hoe heeft KTM dit bereikt? Om te beginnen
moest de hoek tussen de cilinders, de V-hoek,
worden bepaald. De beste balancering wordt
bij een hoek van 90° bereikt, want dan is de
primaire onbalans door een juiste keuze van
het contragewicht, namelijk het gewicht van
één complete zuiger met drijfstang, geheel ver-
dwenen. Zodra je de hoek kleiner kiest, is er

een balansas nodig om de onbalans, die voor
forse trillingen zorgt, op te heffen. Een 60° V
bouwt smal, maar er is weinig ruimte in de V
voor de carburateurs. Bovendien valt de balan-
sas zwaar uit omdat de helft van het gewicht
van één complete zuiger en drijfstang als

Hoewel de gelijkenis met
het Suzuki-blok groot is,
zijn het de zorgvuldig uit-
gewerkte verschillen die
het KTM-blok kenmerken.
Let op de nokkenasaan-
drijving en de kleine klep-
hoek.

Stoere all-road bouwt zeer compact

Krachtige avonturier

Sinds Ducati racesuccessen behaalde met

zijn dikke V-twin in de Superbike klasse,

volgden vele fabrikanten dat voorbeeld.

We noemen Suzuki, Honda, Aprilia en

Voxan. Ook KTM doet nu van zich spreken

met een uiterst krachtige 1 liter V-twin:

de KTM 950 Adventure.

Foto’s / Tekeningen: KTM

De 950 Adventure is een echte all-
rounder. Aan het compacte uiterlijk
is nauwelijks te zien dat er een
uiterst krachtige 1.000 cc V-twin in
het buizenframe huist.
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gelde katalysator gewerkt, straks met een gere-
geld systeem.

Lichtgewicht
Dankzij al deze maatregelen plus een lichtge-
wicht buizenframe weegt de 950 Adventure
189 kilogram, dat is volgens KTM 15 tot 25%
minder dan de fietsen van de concurrentie.
Zelfs rijklaar weegt de KTM minder dan 200 kg.
Vooruitkomen doet zo’n blok wel, daar zal
geen mens aan twijfelen. De tijdens Dakar
ingezette 950LC8 V-twin levert 75 kW bij 8.500
t/min. Het hoogste koppel aan de krukas
bedraagt 97 Nm bij 6.000 t/min. KTM wijst er
op dat het voor zo’n rally van belang is dat de
motor bij alle toerentallen trekt en het koppel
gelijkmatig wordt ontwikkeld. Een super top-
vermogen is niet nodig, wel een motor die bij
alle toerentallen goed aan het gas hangt. Al
met al een interessante motor die laat zien dat
de ontwikkeling van een viertakt crossmotor
een goede leerschool is voor constructeurs. De
KTM 950 Adventure voor straatgebruik wordt
deze maand officieel geïntroduceerd. ●

Paul Klaver

contragewicht op de balansas moet zitten. Een
75° V is een goed compromis: genoeg ruimte
in de V en slechts een kwart van één complete
zuiger en drijfstang als contragewicht.

Overvierkant
De LC8 heeft een veel grotere boring dan slag,
namelijk 100 tegen slechts 60 mm. De korte
slag maakt een stevige krukas mogelijk en
zorgt ervoor dat de tussenas dichtbij de krukas
geplaatst kan worden. Bovendien zijn de cilin-
ders kort en dat werkt een compact motorblok
in de hand. Aangezien moderne zuigers lichter
geconstrueerd zijn dan vroeger is zo’n ‘bloem-
pot’ van een zuiger geen bezwaar. Er zitten 38
mm inlaatkleppen en 33 mm uitlaatkleppen in
elke cilinderkop plus een centrale bougie. De
klephoek is 22°, ze staan dus steil en dat zorgt
voor een bijna vlakke zuiger ondanks een com-
pressieverhouding van 11,5:1.
De kleppen worden door stoters bediend, er
zijn twee bovenliggende nokkenassen per cilin-
derkop. De in- en uitlaatnokkenassen worden
vanaf een tandwiel aangedreven, ze zijn dus
gemakkelijk uit de kop te halen. Het tandwiel
zit op een as met een tweede tandwiel dat via
een korte tandketting aangedreven wordt door
de hulpas die tevens balansas is. Er is kennelijk
goed naar de Suzuki gekeken. KTM zegt dat het
drijfwerk bestaande uit zuiger, drijfstang en
krukas en de kleppentrein goed zijn voor heel
hoge toeren. Het geheel kan letterlijk tegen
een stootje.

Verticaal gedeeld carter
Om alle assen op de gewenste plaatsen te krij-
gen, is het nodig om het carter verticaal te
delen, zegt KTM. Dat geeft zeker de mogelijk-
heid om de versnellingsbakassen op de juiste
plaats te zetten om het blok zo compact moge-
lijk te maken. Omdat de motor geen oliecarter
heeft, kan hij laag in het frame worden
geplaatst. Twee oliepompen zorgen voor de
smering. Eén pomp zuigt het blok leeg en perst
de olie naar een 3 liter olietank. Deze tank zit
onder de radiateur en voor de voorste cilinder-
kop. De tank doet tevens dienst als oliekoeler.
De tweede oliepomp zuigt de olie uit de olie-
tank en pompt de olie naar alle te smeren
delen van de motor. Beide oliepompen zitten
op een gemeenschappelijke as achter de koppe-
ling. Uiteraard is er een oliefilter in het blok
geplaatst. KTM meldt dat zo’n ‘dry-sump’
(droog carter) smeersysteem de motor blijft
smeren ook al ligt deze met een nog lopende
motor op zijn kant.

Multifunctionele as
De as die in de V ligt, heeft vele functies. Hij
fungeert als tussenas voor de aandrijving van
de nokkenassen, als balansas, als aandrijfas
voor de waterpomp, doet nog dienst als tussen-
as voor de eveneens in de V geplaatste startmo-
tor en zorgt ook nog voor de carterontluchting.

Een manusje van alles dus deze as. Al die wel
overwogen details zorgen ervoor dat de motor
robuust is en zonder carburateurs slechts 56 kg
weegt. Dat is volgens KTM 17 tot 26% minder
dan de blokken van de concurrentie! Behalve
de kleppendeksels die van magnesium zijn, is
het hele blok van aluminium. Dat is sterker en
minder corrosiegevoelig dan magnesium.
De eerste seriemotoren krijgen twee 43 mm CD
(Constant Depression) carburateurs die ook op
de Rally uitvoering van de 950LC8 zitten. Er
wordt hard gewerkt aan inspuiting om aan de
toekomstige emissie-eisen te voldoen. Nu wordt
er met secundaire luchtinjectie en een ongere-

Het drijfwerk van de
KTM is licht, stijf en
sterk hoewel er geen
bijzondere materialen
zijn toegepast. De licht-
gewicht Mahle-zuigers
doen hun naam eer
aan: ze wegen slechts
368 gram.

Hier blijkt KTM’s ervaring met cross- en enduromo-
toren. Een uitermate stevige koppeling met vele
platen van een kleine diameter heeft bewezen te-
gen de moeilijkste omstandigheden bestand te zijn.

De ‘klauwengeschakelde’ versnellingsbak heeft
zes overbrengingen. De schakelvorken worden
geleid door een aluminium schakelwals. Let op de
ronde ‘klauwen’ (eigenlijk zijn het dus pennen) die
de tandwielen koppelen aan de as.

Het is niet alleen de
75° V hoek die de KTM
kleiner maakt dan de
90° blokken van Honda
en Suzuki, ook de cilin-
derkoppen en het
motorblok zijn veel
compacter.

Honda VTR 1000

Suzuki TL 1000

KTM LC8
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