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TWEEWIELER 
Geavanceerde Peugeot scooter

Als motorfietsmerk heeft Peugeot hooguit
bekendheid in Frankrijk. Met bromfietsen en
scooters haalde het merk internationale faam.
Recent is het succes van de sportieve
Speedfight, die Peugeot nu zelf overtreft met de
Jet Force. Die is gebaseerd op motorfietstech-
niek met een aluminium brugframe zoals
Japanse sportmachines introduceerden. Naast
bromfietsversies heeft Peugeot ook motorscoo-
ters, bij deze Jet Force een 50 cm3 variant en
een 125 in drie versies. Twee daarvan zijn heel
bijzonder omdat ze, als eerste in de huidige
tweewielerwereld, een mechanische compres-
sor introduceren. Begrensd op 11 kW mogen in
de meeste landen (behalve Nederland) automo-
bilisten er zo opstappen, onbegrensd levert hij
14 kW en is er een motorrijbewijs voor nodig.

Betere wegligging
De klassieke scooter, en evenzo nog een groot
aantal moderne scooters, is gebaseerd op een
soort damesfietsframe met lage instap. Het

frame bestaat doorgaans uit een stalen plat-
form of uit buizen, met vooraan een hoog
oprijzend balhoofd en achteraan een motor
plus transmissie die meteen dienst doen als
éénarmige achtervork, met een veerelement
tegen het frame afgesteund. Kleine wieltjes,
doorgaans met 10” velgdiameter, houden de
machine laag en wendbaar.
Voor de stabiliteit rechtuit en in bochten is die
lage bouw met kleine wielen niet optimaal.
Daarom zocht Peugeot het voor de nieuwe
sportieve topper Jet Force in motorfietsprinci-
pes, alleen ging men met de wielmaat nog niet
groter dan 13”, waar zware motorscooters nu
al verder gaan in de richting van gebruikelijke
16 of 17” motorfietswielen. Maar de Franse con-
structeur nam wel het motorfietsidee over in
een frame dat zo recht mogelijk van het
achtervorkscharnier naar het balhoofd loopt,
uitgevoerd in een aluminium doosstructuur,
en voorzien van centraal geplaatste monove-
ring achter.

Niet alleen ontstond zo een mooi stijf frame,
tussen de framebalken kon de benzinetank
laag geplaatst worden en was ruimte voor een
veerelement. De veer/demper zit dichtbij het
zwaartepunt van de scooter, met bediening via
een trekarm en kantelmechaniek is er alle vrij-
heid om de veeruitslag van achterwiel en vee-
relement naar wens te kiezen. Vering in de
hartlijn van de scooter geeft gunstiger belastin-
gen dan vering op de éénzijdige swingarm, die
het veerelement zijdelings belast. En een benzi-
netank die niet hoog onder de zitting ligt
maar tussen de voeten, voorkomt dat het weg-
gedrag afhankelijk wordt van het gewicht aan
benzine in de tank.

Het heeft treeplanken, maar is dit nog een scooter
met tank en frame tussen je voeten? Voor de pas-
sagier zijn er uitklapbare voetsteunen, de duozit-
plaats is afgedekt met een kapje, de ‘achterspoi-
ler’ dient meteen als passagiershandgreep. Net als
bij auto’s: helder glas op de achterlichtunits met
gekleurde lampen eronder.

Foto’s Peugeot

Jet Force met compressor

Peugeot brengt
motorfietstechniek
Een sportieve scooter was ooit een ‘con-

tradictio in terminis’, een uitspraak die

zichzelf tegensprak. Nu de jeugd heeft

uitgemaakt dat scooters ‘in’ zijn en de

brommers van vroeger ‘uit’ wordt er zelfs

professioneel met scooters geracet, en

draait de verkoop van sportieve types

opperbest. En komt nota bene Peugeot

met de wel heel spectaculaire Jet Force,

technisch sterk neigend naar moderne

motorfietsprincipes.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



tweede achterremklauw, als wettelijk verplich-
te ‘noodrem’.
Bij de 125 biedt Peugeot ABS als extra
(standaard voor de compressorversie), dat ech-
ter alleen op het voorwiel werkt. Evenals bij
het SBC werkt één remhendel op voor- en
achterwiel. PBS staat voor Power Braking
System, een automatische rembekrachtiging,
zoiets als de remassistent bij auto’s dus.  
Zulke fraaie techniek kost wel wat, in
Nederland € 2.799,- voor de Jet Force 50 TSDI-
bromscooter. Afgaande op prijzen die Peugeot
noemt voor andere landen komt de 125 op
circa de helft meer. Voor de compressorversie is
nog geen prijs bekend. ●

Injectie en katalysator
Om het af te maken bouwde Peugeot motoren
met liggende cilinder, dus ook met een laag
zwaartepunt. Alleen behield men het klassieke

scooterprincipe door motor en traploos varia-
bele riemaandrijving te gebruiken als achter-
vork. Dat levert een forse onafgeveerde massa
op. Het ontbreekt echter aan ruimte om de
motor verder naar voren vast in het frame te
monteren en een afzonderlijk scharnierende
achtervork te gebruiken.
Ook voor brom- en motorfietsen komen er
nieuwe uitlaatgaseisen, reden voor Peugeot om
alle versies van de Jet Force te voorzien van
brandstofinjectie. Bij de tweetakt 50 cm3 is dat
zelfs directe injectie, waarmee spoelverliezen
beperkt worden, in combinatie met een kataly-
sator. Vergeleken met de bestaande Speedfight,
voorzien van een carburateur, is het nieuwe 50
cm3 blokje niet alleen veel schoner, maar ook
sterker en volgens Peugeot liefst 38% zuiniger.
Net als bij auto’s zie je dat de katalysator die
helpt om de Euro2-norm te halen 90% van de
CO, HC en NOx neutraliseert.
De ééncilinder viertakt 125 cm3 met indirecte
injectie haalt deze norm echter al zonder kata-
lysator. Het is aardig om te zien hoeveel de
kleine Roots-compressor met lucht/lucht tus-
senkoeler oplevert. Zonder die voorziening
levert de motor 9,2 kW en een koppel van bijna
11 Nm, met compressor wordt dat 14 kW en
liefst 16,6 Nm. Afgemeten aan de topsnelheid
net het verschil tussen goed meekunnen op de
snelweg, of maar liever voor provinciale wegen
kiezen: de compressorversie haalt 120 km/h, de
vrij aanzuigende variant 105 km/h. Overigens
zijn de gegevens van de Jet Force met compres-
sor voorlopig, pas in het najaar komt de pro-
ductieversie.

Aparte remregeling
Aan instelbare vering en demping zoals bij
sportmotoren doet deze Peugeot-scooter nog
niet, wel zijn er opmerkelijke voorzieningen bij
de remmen. Dat zijn enkele schijven voor en
achter, met SBC als optie voor de 50 cm3-versie
en ABS/PBS voor de 125 cm3 Jet Force. De afkor-
ting SBC staat voor Synchro Braking Concept,

waarin het linker stuurhendel
zowel de rem voor als achter
bedient met lastafhankelijke
remkrachtverdeling. Het rech-
ter stuurhendel werkt op een

Heel apart, een klein
mechanisch compres-
sortje met tussenkoe-
ler om de 125 cm3

viertakt wat meer
vermogen en vooral
meer trekkracht bij
gematigd toerental te
verschaffen. Dit in
plaats van een zwaar-
dere (onafgeveerde!)
kwartliter. Het duurt nog een half jaar voor
Peugeot dit prototype tot productierijpheid heeft
doorontwikkeld.

Peter Fokker

Regelrechte motorfietstechniek in het frame van
dubbele aluminium doosprofielen, die strak van
balhoofd naar achterbrug lopen. Een geschroefd

stalen hulpframe achterop draagt
slechts de zitting, een aangelast

aluminium hulpframe draagt de
vering en voetsteun voorop.

Hier ziet u de direct
ingespoten 50 cm3

tweetakt, die aanzuigt
via een ‘reed-valve’
membraan op het car-
ter. Duidelijk is ook dat
voor enige mate van
evenwicht het motor-
blok aan de ene kant
van het scharnieroog
voor de vering hangt,
en de transmissie aan
de andere kant.

Een lust voor het oog, dit dashboard met analoge
toerenteller en temperatuurmeter, plus digitale
aanwijzingen voor snelheid, tijd, tankinhoud en
zelfs een servicebeurt-waarschuwing. Dashboard
en stuurafdekplaat hebben een beveiligende,
schokabsorberende werking bij botsingen.

De achtervering bestaat uit een éénzijdige draag-
arm waarin de traploos variabele transmissie
huist, met de motor eraan vast. Het draaipunt is
een oog waaraan de motor hangt, via een stalen
profiel onderop trekt dat geheel aan een kantel-
arm die de enkele, dubbelwerkende schokdemper
en veer bedient.
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