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MOTORFIETSEN 
Techniek Honda RC211V met V5 viertakt

Zoals bekend was Soïchiro Honda een viertakt-
man in hart en nieren. Toen de tweetakten in
de koningsklasse de viertakten versloegen, liet
Honda een viercilinder met ovale zuigers ont-
werpen. Het mocht niet baten, de tweetakten
beheersten alle klassen. Nu is daar verandering
in gekomen, mede dankzij een vrijwel verdub-
belde cilinderinhoud. Toch is het opmerkelijk
dat dit hagelnieuwe viertaktconcept meteen al
de tot in details uitontwikkelde tweetakt race-
motorfiets versloeg.
Honda heeft alle motortypen met elkaar verge-
leken en kwam tot de slotsom dat een V5 de

meeste voordelen had. Het toegestane mini-
mum gewicht voor een 5 cilinder is gelijk aan
dat van een viercilinder, namelijk 145 kg. Een
V6 is uiteraard ook mogelijk, maar die moet 10
kg meer wegen, dat is 25 kg meer dan de 500
V4 tweetakt.
De V5 past heel goed in het frame. De twee
achterste cilinders bouwen smal, de voorste
drie nemen op die plek heel weinig ruimte in.
In de breedte komt de krukas op hooguit 370
mm, terwijl de motor zelf inclusief het inlaat-
systeem binnen een cirkel met een diameter
van 634 mm past. Over compact gesproken!

Het duurt slechts twintig minuten om de
motor uit te bouwen en dan gaan er nog eens
drie en een half uur voorbij tot alle onderdelen
op de werkbank liggen én weer zijn samenge-
bouwd.

Vermogen in de kop
Bij een viertakt zit het vermogen in de kop, bij
een tweetakt in de cilinder. Als we de tekenin-
gen mogen geloven, zitten er twee inlaatklep-
pen van 31 mm, twee uitlaatkleppen van 27
mm en een 10 mm bougie boven elke cilinder-
boring van 72,6 mm. De inlaatkleppen maken
een hoek van 10° met de cilinderhartlijn, de
uitlaatkleppen één van 13°, de klephoek is dus
26°. Dankzij een slag van slechts 47,5 mm
komt de motor op 983 cm3.
Honda heeft nog niet het uiterste uit de motor
gehaald, maar het vermogen van ongeveer 220
pk (162 kW) bij 13700 t/min is voorlopig
genoeg. Meer vermogen bij nog meer toeren is
zonder problemen voor het blok mogelijk,
maar wat de achterband ervan vindt, is iets
anders. Bedenk dat de V5 nu 3000 racekilome-
ters meegaat zonder demonteren, echt hoog
belast is de motor dus niet.

Honda V5 racer verslaat tweetakt

Viertakt aan kop
Techniek brengt weer spanning in de MotoGP races!

Voor het eerst mochten viertakten van 990 cc het opne-

men tegen de bekwame 500 cc tweetakten. Honda ont-

wikkelde prompt een gloednieuwe V5 viertakt. De

razend knappe miniatuurtechniek blijkt meteen goed

voor het wereldkampioenschap.

Foto’s: Honda
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met verbrandingsafstanden 104,5°/180°/75,5°/
284,5° en 75,5°. Cilinders 1 en 5 zijn de buiten-
ste voor, 2 en 4 de achterste en cilinder 3 is de
middelste.
Maar als Honda de nokkenassen aanpast en de
vonken tegelijk laat plaatsvinden, ontstaat er
een soort driecilinder. Daarbij vonken cilinders
1 en 5 tegelijk, dan cilinder 3, vervolgens 2 en
4 tegelijk en dan weer de cilinders 1 en 5 tege-
lijk. De verbrandingsafstanden zijn dan
104,5°/180° en 435,5°. Zo klinkt de motor ook,

Een V5 in een motorfiets is uniek, zeker met zo’n
bijzondere krukas als bij deze Honda RC211V. Let
op de ‘douche-verstuivers’ die de benzine bij vol-
gas in de aangezogen lucht spuiten. Achter de
motor zit een zesversnellingsbak met daarvoor
een meervoudige droge platenkoppeling met een
slipregeling

Er is gewoekerd met
ruimte. Vooral het
onderbrengen van de
uitlaatsystemen bleek
niet eenvoudig. De uit-
laten van de beide ach-
terste cilinders komen
net onder het zadel, de
drie uitlaten van de
voorste cilinders eindi-
gen in één demper
nadat ze links naast de
oliepan zijn geleid.

Honda levert zelfs een
dwarsdoorsnedetekening
van het motorblok waarop
tal van interessante details
zichtbaar zijn: een kleine
klephoek, compacte ver-
brandingskamer en zuigers
met drie veren en olie-
sproeiers. De cilinders en
het motorblok vormen één
gietstuk. Er is sprake van
een semi dry-sump sme-
ring.

De zeer ongewone krukas van de V5
Honda. De buitenste kruktappen
staan beide bovenin, de middelste
kruktap loopt 180°-75,5°=104,5°
achter. De krukas draait voorover, we
kijken er dus van achteren af tegen-
aan. Er zijn vier hoofdlagers en
slechts drie kruktappen.

Het aluminium koker-
balkframe verbindt het
balhoofd met de lage-
ring van de achtervork.
Let op de ketting die
het enorme vermogen
van ongeveer 220 pk
(162 kW) moet over-
brengen. De radiateur
heeft forse afmetingen
want er moet heel wat
warmte worden afge-
voerd.

Driecilinder V5
Honda verraste vriend en vijand met de con-
structie van de V5. Om te beginnen is de V-hoek
zo gekozen dat de primaire balancering opti-
maal is. Met een V-hoek van 75,5° en een balan-
ceerfactor van 50% per cilinder is dat optimum
bereikt en is een bij vijf in lijn motoren gebrui-
kelijke balansas overbodig.
De krukas is zodanig ontworpen dat er twee V-
twins met een ééncilinder in het midden is ont-
staan. Die ene cilinder loopt 180° - 75,5° =
104,5° achter op de beide V-twins. De middelste
cilinder maakt deel uit van de voorste cilinder-
bank. Twee cilinders vormen de achterste cilin-
derbank. Er zijn dus vier hoofdlagers tegen zes
bij een vijf in lijn.
Als we overdenken wat deze krukas in combina-
tie met de V-hoek aan verbrandingsafstanden
oplevert, zien we dat Honda vele mogelijkheden
ter beschikking heeft. Daarbij kan er gekozen
worden voor een ontstekingsvolgorde 1-3-4-5-2-1

Afgesloten carter

Olieafvoerpomp

Oliespatplaat

Olietank

Carterontluchting
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hij gilt niet als een echte vijfcilinder.
Het voordeel van de ‘driecilinder’ V5 is dat er
telkens een grote duw bij het achterwiel komt
met daartussen een klein duwtje. Daardoor
hangt de motor beter aan het gas en krijgt de
achterband even de tijd om bij te komen van de
aandrijfschrik. Anders gezegd: zo’n ruw lopen-
de V5 is beter beheersbaar dan een gillende V5
met vijf kleine duwtjes.

Uitgebreid management
Uiteraard is het blok voorzien van het nieuwste
motormanagement dat naast de ontsteking en

de inspuiting tal van zaken elektronisch regelt.
Zo is het mogelijk dat de gasklepstand elektro-
nisch wordt ingesteld als er op de motor wordt
afgeremd. Hoe krachtiger het remmen gebeurt
des te lichter wordt het achterwiel. Door de gas-
kleppen iets verder te openen, neemt het
afremmend vermogen van de motor af.
Daardoor wordt voorkomen dat het achterwiel
doorslipt of zijdelings wegbreekt. Ook de koppe-
ling kan via het motormanagement worden
bediend en wel zo dat hij meer doorslipt naar-
mate er harder wordt geremd. Daarbij speelt de
ingeschakelde versnelling een grote rol, want
als er wordt teruggeschakeld, zorgt het op toe-
ren brengen van de krukas voor een grote ver-
tragingskracht. Bij een tweetakt speelt het rem-
mend vermogen nauwelijks een rol, die is dus
bij maximaal remmen beter te beheersen dan
de viertakt als er geen bijzondere maatregelen
worden getroffen.
Opvallend is het gebruik van twee verstuivers
per inlaatkanaal, één boven en één onder de
gasklep. De ‘douche-verstuivers’ werken bij vol-
gas en zorgen ervoor dat de fijne benzinedrup-
peltjes zo goed mogelijk mengen met, en ver-
dampen in, de aangezogen lucht. Het motorma-
nagement weet ook hoeveel brandstof er op de
wanden van inlaatkanalen neerslaat, dan wel
verdampt, bij plotseling gas geven of loslaten.
De acceleratieverrijking wordt hierop aange-
past. Al met al wordt de motor ‘gemakkelijker’
te rijden en blijft het brandstofverbruik binnen
de perken. Het rijgedrag is bij zo’n vermogen
uitermate belangrijk.

Gunstige gewichtsverdeling
Bij een motorfiets heeft de massa van de brand-
stof een grote invloed op de totale massa. Het is
bovendien belangrijk hoe de ligging van het
zwaartepunt wijzigt als de tank van vol naar
leeg gaat. Bij een tweewieler is de wielbasis kort
en ligt het zwaartepunt hoog. Dat betekent dat
de gewichtsoverdracht bij remmen en accelere-
ren erg groot is. Zo groot zelfs dat het achter-
wiel dan wel het voorwiel loskomt als het uiter-
ste uit de motor wordt gehaald.
Aan het begin van de race ligt het zwaartepunt
hoog dus kan de rijder niet maximaal optrek-

ken of remmen. Bij de V5 heeft Honda de benzi-
netank zo geplaatst dat het zwaartepunt lager
ligt dan bij de V4 tweetakt. Daardoor kan de
motor in het begin van de race voor 80 tot 90%
worden ingezet tegen hooguit 70% bij de twee-
takt.
De bijzonder gevormde benzinetank is mogelijk
door de positie van het veerelement en het ver-
loop van de uitlaten. De expansie-uitlaten van
de V4 tweetakt nemen veel meer ruimte in dan
de dunne bochten van de viertakt.
Honda heeft de krukas van de V5 voorover laten
draaien in tegenstelling tot de krukas van de V4
tweetakt. De tweetakt komt zo snel op toeren
dat het reactiekoppel voor het indrukken van
het achterveerelement zorgt. De draairichting
van de tweetakt krukas werd daarom omge-
keerd en draaide voortaan achterover. “Het gaat
nu om een kracht van hooguit 200 gram en dat
is verwaarloosbaar”, zegt Honda-constructeur
Shiozaki.

Extreem plat
Dankzij de moderne banden is het mogelijk de
motorfietsen tot 60° vanuit de verticaal plat te
leggen. Daarbij zullen alle oneffenheden de
gewone vering nauwelijks bereiken, dus is het
nodig dat het frame en de achtervork als veere-
lement dienstdoen. Daarom is de zijdelingse
stijfheid afgenomen ten opzichte van de 500
cm3 race tweetakt. Dat lijkt vreemd tot je
beseft hoe merkwaardig het rij- en veergedrag
van een motorfiets eigenlijk is.
Door het hoge drukpunt van de luchtweerstand
zal een motorfiets steeds verder achterover kan-
telen als de rijsnelheid toeneemt. Honda heeft
de stroomlijn zo ontworpen dat de ‘lift’ van het
voorwiel beperkt blijft. Daardoor neemt welis-
waar de topsnelheid af, want de ‘down-force’
zorgt voor een grotere luchtweerstandscoëffici-
ënt. Nu kan het hoge vermogen echter gemak-
kelijker worden gebruikt in snelle bochten. De
RC211V loopt toch al snel genoeg of is 340
km/uur nog niet genoeg? Leuk om te weten: de
kans is groot dat er een straatversie komt van
deze spraakmakende MotoGP kampioensfiets! ●

Paul Klaver

Ook in de cockpit is het woekeren met ruimte.
Prominent aanwezig is de belangrijke toerenteller,
de overige informatie wordt digitaal gepresen-
teerd. De motor begint lekker te trekken bij 7000
t/min en bereikt bij 13.700 t/min een vermogen
van 220 pk. Het blok heeft overigens nog voldoen-
de reserves.

Het veerelement is bij de Unit Pro-Link aan de
bovenkant aan de achtervork bevestigd. Via een
hefboomsysteem worden de veer- en demper-
krachten op het frame overgebracht. Het onafge-
veerde gewicht is toegenomen.

In de windtunnel is
veel aandacht besteed
aan de stroomlijn van
de motorfiets inclusief
de berijder Valentino
Rossi. Daarbij ging het
er vooral om de druk
op het voorwiel te
handhaven.
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