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



MOTORFIETSEN 
Nieuwe watergekoelde Harley V-twin

Het 1130 cm3 grote blok is zo ontworpen dat het
veel lijkt op de bekende luchtgekoelde Harley-
Davidson motoren. Het is echter een modern
watergekoeld blok met vier bovenliggende nokke-
nassen en vier kleppen per cilinder. Opvallend is
de tandriemaandrijving naar het achterwiel.

Revolution Engine van Harley en Porsche

Motorische Revo
Een revolutie mag je het wel noemen. Geen luchtge-

koelde 45° V-twin tweeklepper met stoterstangen, maar

een watergekoelde 60° V-twin met vier bovenliggende

nokkenassen en vier kleppen per cilinder. Harley-David-

son en Porsche ontwikkelden samen deze hightech mo-

tor, die terecht Revolution Engine heet.

ringen gebruikt die in het bovencarter
zijn geplaatst. De nokkenasaandrijving,
ook wel distributie genoemd, zit
aan de linkerkant van
het blok, gezien
in de rijrich-
ting. Aan

dezelfde kant zijn ook de dynamo en de start-
motoraandrijving ondergebracht.

Warmtebehandelde carters
Om vervorming van het in een aluminium-sili-
cium-koper legering gegoten carter te voorko-
men, is het warmtebehandeld in het gebied van
de twee hoofdlagers en de twee lagers van de
ene balansas. Om de cilinderkoppen goed te
kunnen afdichten, zijn er moderne gelaagd sta-

len koppakkingen
gebruikt. De juiste aan-

legdruk wordt bereikt
door de iets uitstekende
kraag van de cilinder-

voering.

Een Power-Cruiser is een mix van een Cruiser
en een Dragbike. Rechtuit rijdend accelereert
zo’n Power-Cruiser ongeveer net zo snel als een
Superbike terwijl er zeer comfortabel lange
afstanden mee kunnen worden gereden.
Uiteraard is het bochtenwerk niet zo flitsend,
de nadruk ligt op het met groot gemak leveren
van geweldige prestaties.
Omdat het zwaartepunt laag en ver naar voren
ligt en de wielbasis lang is, is de kans klein dat
de motor op het achterwiel gaat als er hard
wordt opgetrokken. Dat Harley-Davidson seri-
eus te werk is gegaan, blijkt uit het ontwerp
van de koppeling. Daarbij werd rekening
gehouden met een wegrijversnelling van maar
liefst 1,3 g!

Horizontaal gedeeld carter
Zoals bij veel motorfietsmotoren is het carter
horizontaal gedeeld. De krukas en de twee ver-
snellingsbakassen liggen opgesloten tussen de
beide helften. Op de primaire as zit de natte
koppeling die door de krukas wordt aangedre-
ven. Op de secundaire as bevindt zich de voor-
ste poelie of tandwiel zo u wilt van de tand-
riem. Alle assen zijn dwars op de rijrichting in
het blok aangebracht.
Er worden losse, natte cilinderbussen of –voe-
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den zijn alle lagertappen geslepen.
De kruktap is hol geboord om een materiaal-
prop van 20 mm te verwijderen. De massa
hoeft niet in de contragewichten te worden
opgenomen. Besloten is de diameter te verklei-
nen om ruimte te winnen. Hoewel het geen 90°
V-twin is, is toch een 100% balancering toege-
past voor de oscillerende en roterende massa’s.
De balansas is van hoogwaardig staal en gela-
gerd in twee speciale rollagers. Deze hebben
afgeronde rollen en kooien om het doorbuigen
van de as op te vangen.
De gefosfateerde zuigers zijn onder druk gego-
ten en slechts 53,8 mm hoog bij een boring van
100 mm. Met zuigerpen, borgveren en zuigerve-
ren wegen ze elk 512 gram. De rechthoekige
bovenste compressieveer is van staal, 1 mm dik
en voorzien van een molybdeen inleglaag. De
tweede compressieveer heeft een neusvorm, is
van gietijzer, volledig gefosfateerd en 1,5 mm
dik. De driedelige stalen olieschraapveer is 2
mm dik en verchroomd.
Al met al een heel ander drijfwerk dan dat van
de vorige Harley-Davidson motoren, die rollen-

Bijkomstig gevolg van deze voeringbevestiging
is dat de cilinder heel weinig vervormt in het
gebied waar de zuigerveren lopen. Daardoor
kan de veervoorspanning tot een minimum
worden teruggebracht. Dat scheelt in wrijving,
maar betekent wel dat het inlopen langer
duurt. Gewoon flink optrekken in de lagere ver-
snellingen en de gasdruk zorgt ervoor dat voor-
al de topveer stevig tegen de gietijzeren cilin-
derwand wordt gedrukt.
Elke cilinderkop wordt met vier M10 bouten,
elk met een voorspankracht van 45 kN, vast-
gezet. Voor wie dat niets zegt: 45 kN komt 
overeen met 45.000/10=4500 kgf. In totaal pra-
ten we dus over een klemkracht van 180.000 N! 
Op de zuiger staat ongeveer 100 bar topdruk,
de boringmaat is 100 mm. 
Dat levert een verbrandingskracht op van
100x10xπ/4x(100/10)2=78.540 N, 
want 1 bar=10 N/cm2. De klemkracht is dus
180.000/78.540=2,3 maal zo groot als de ver-
brandingskracht. De kopbouten zijn overigens
voorzien van een ‘coating’ zodat de wrijving
nauwelijks invloed heeft op de aanhaalkracht
en alle bouten een gelijk aandeel leveren.

Gemakkelijk starten
Als materiaal wordt een aluminium-silicium-
koper-magnesium legering gebruikt. Het uiter-
lijk is heel belangrijk dus worden de gietstuk-
ken gezandstraald en van een speciale ‘poeder-
laag’ voorzien. De mini-koelribben geven het
geheel een luchtgekoeld aanzien.
Terug naar de techniek die binnenin de koppen
zit. De inlaatklephoek bedraagt 11°, die van de
uitlaatkleppen 12,5°, de ingesloten hoek is dus
23,5°. Dat levert met een vrijwel vlakke zuiger
en een compressieverhouding van 11,3:1 een
compacte verbrandingskamer op. De inlaatka-
nalen liggen in de V. De nokkenassen bedienen
de kleppen via stoters, de klepstelplaatjes lig-
gen op de klepsteel dus onder de stoters.
Gedurende 100.000 km verandert de speling zo
weinig dat kleppen stellen zelden of niet nodig
is. Om het starten makkelijker te maken, is er
op elke uitlaatnokkenas een decompressiesys-
teem gemonteerd die één uitlaatklep tot onge-
veer 500 t/min iets open doet staan. Daardoor
daalt de eindcompressiedruk met 50%.

Interessante distributie
Vanaf de krukas zorgt een hulzenketting voor
de aandrijving van een hulpas of tussenas. Op
deze as zitten nog twee kettingwielen die voor
de aandrijving van de vier bovenliggende nok-
kenassen zorgen. Alle kettingen zijn voorzien
van lange glij- en spanschoenen, deze laatste
worden hydraulisch gespannen. Op de tussenas
zit ook de waterpomp.
De krukas is gesmeed, bewerkt, gehard en
nabewerkt. Het zonder spie gemonteerde kru-
kastandwiel drijft aan de rechterkant naast de
koppeling ook de balansas aan, die dus in
tegengestelde richting draait. Het distributie-
kettingwiel is gefreesd. Aan de linkerkant zit
de oliepomp die door middel van een vierkant
wordt meegenomen. Ook de rotor van de dyna-
mo zit op de linker kruktap, evenals het lager
van het starttandwiel. Gehard zijn de hoofdla-
gertappen, de kruktap, de starttandwiellager-
tap en het distributiekettingwiel. Na het har-

Harley-Davidson beschrijft de V-Rod als een kruising tussen een
Cruiser en een Dragbike en noemt het een Power-Cruiser. Z’n
volledige naam is: VRSCA V-Rod dat staat voor: V-twin Racing
Street Custom (model)A bijgenaamd V-Rod. Lang, laag en dus
geschikt om heel hard mee te accelereren.

Aan de linkerkant zit de dynamo met
daarachter het startmotortandwiel.
Daar weer achter zijn de distributie-
kettingen te zien die door een hulp-
as worden aangedreven.

Stoere cijfers 
Revolution Engine
Cilinderinhoud: ....................................1131 cm3

Boring:......................................................100 mm

Slag:............................................................72 mm

Compressieverhouding: .......................... 11,3:1

Vermogen:................................86 kW/8500 t/min

Koppel: ..................................105 Nm/7000 t/min

Gemiddelde effectieve druk: ................11,7 bar

Stationair toerental: ..........................1200 t/min

Maximum toerental: ..........................9000 t/min

Inlaatklepdiameter:..................................40 mm

Uitlaatklepdiameter: ............................34,5 mm

Uitlaatgasreiniging: ......ongeregelde katalysator

lutie

Foto’s: Harley-Davidson
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gelagerd zijn en een gevorkte drijfstangcon-
structie hebben (zie AMT 11/1998).

Aandacht voor smering
Er zijn drie bijzonderheden die aandacht ver-
dienen als het om de oliecirculatie gaat.
Allereerst is de motor zo laag mogelijk
geplaatst dus is er voor het oliecarter weinig
plaats. Het is ondiep zodat de olie bij optrekken
en remmen naar achteren of naar voren golft.
Het is zaak om altijd olie bij het aanzuigfilter
te hebben en te voorkomen dat de oliegolf
draaiende onderdelen overstroomt. Bovendien
treden er sterke luchtpulsaties in het carter op
omdat bij een 60° V2 de zuigers gedurende
meer dan 120 krukgraden gelijktijdig omhoog
dan wel omlaag bewegen.
Tussen de oliepan en het motorcarter is daar-
om een stalen schot geplaatst, dat dankzij een
bekleding met kunststof tevens dienstdoet als
pakking. De terugloop van de olie vindt zowel
aan de voor- als achterzijde plaats. Het geheel
werkt als een aparte olietank zonder het nadeel
van een extra oliepomp. De olie die uit de ach-
terste cilinderkop terugloopt, smeert de scha-
kelvorken. De olie die uit de versnellingsbak
naar de oliepan stroomt, gaat via twee openin-

omstroomt. Daarna gaat de koelvloeistof onder
en tussen de uitlaatkanalen de cilinderkoppen
in. Aan de inlaatkant komt de koelvloeistof uit
de cilinderkoppen en gaat het thermostaathuis
in. Tot 85°C wordt alle koelvloeistof terugge-
voerd naar de waterpomp. Vanaf 85°C opent de
thermostaat en gaat een deel van de vloeistof
naar de dwarsstroomradiateur.

Sterke koppeling
Het hoge en zeer ongelijkmatige motorkoppel
zorgt voor een forse (piek)belasting op de natte
koppeling. Bij hyper-, super- en gewone sport-
motoren moet er bij het wegrijden voor worden
gewaakt dat de ‘wheelie’ gecontroleerd blijft.
Zowel het gas- als het koppelingshendel worden
dus zorgvuldig bediend. Bij de Harley-Davidson
V-Rod kan bij maximum toerental en volgas het
koppelingshendel worden losgelaten zonder
risico van achterover slaan.
De koppeling heeft negen platen met een
gemiddelde wrijvingsdiameter van 130 mm. Op
de aluminium platen zijn aparte stukjes wrij-
vingsmateriaal gelijmd, de stalen platen zitten
om en om tussen de wrijvingsplaten. De koppe-
lingsnaaf en het huis zijn uit gegoten alumini-
um vervaardigd. Vijf koppelingsveren zorgen
voor de aanlegdruk, een hydraulische hulpcilin-

De dwarsdoorsnede van het motorblok toont het decompressie-
systeem: een hefboompje zorgt ervoor dat tijdens het starten
één uitlaatklep blijft openstaan door de klep op de grondcirkel
iets te lichten. Door de grote inlaatkleppen staat de bougie uit
het midden. Let op de dunne cilindervoering met de koeling
rond het bovenste deel. De zuigers worden door oliesproeiers
gekoeld.

Drie hulzenkettingen verzorgen de distributie. Let
op de zeer korte zuiger en de hol geboorde drijf-
stangtap. Op de rechter kruktap zit het primaire
tandwiel, daarnaast is de oliepomp te zien. Links
zitten achtereenvolgens: het kettingwiel, het
naaldgelagerde starttandwiel met de rollenvrij-
loop en de rotor van de dynamo.

gen in het schot en een dwarsgeplaatste boring.
Zo wordt voorkomen dat de olie bij hard optrek-
ken de versnellingsbak in golft.
Voor de krukas is eveneens een schot geplaatst,
daarin zitten op uitgekiende plaatsen boringen
die de olie naar de oliepan terugleiden. Tussen
de krukas en de balansas zit in het schot een
opening die de olie afvoert uit het motorcarter.
De tegen elkaar in draaiende contra- en balans-
gewichten helpen mee met de afvoer.

Goed gekoeld
De waterpomp zit op de tussenas die met 2/3
toerental van de krukas draait. Vanaf de pomp
gaat de koelvloeistof rechtstreeks de V in waar
speciale ribben ervoor zorgen dat beide cilin-
ders evenveel toegevoerd krijgen. De natte voe-
ringen worden van binnen naar buiten
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der drukt de veren in als het koppelingshendel
wordt ingeknepen.
Het tandwiel op de koppeling bestaat uit twee
tegen elkaar voorgespannen delen, een brede
en een smalle. Er is rechte vertanding gebruikt.
Het koppelingshuis is van een torsiedemper
voorzien om bij snel schakelen en koppelen sto-
ten te kunnen opvangen.
Er bleek heel wat werk te moeten worden ver-
zet voordat de koppeling tegen alle gebruik en
vooral misbruik bestand was. Zo is er een speci-
aal smeersysteem dat de wrijvingsplaten van
koelolie voorziet, een constructie die we ken-
nen van de Honda CVT wegrijkoppeling. Het
bleek dat er sterke trillingen in de aandrijving
ontstonden door de stijfheid van de tandriem
en de oneenparigheid van het motorkoppel.
Een torsietrillingsdemper in het achterwiel
bleek de oplossing: de koppelingspieken van
maximaal 680 Nm konden met 50% worden ver-
minderd.
De tandriem zorgt voor een spelingvrije aan-
drijving die aandrijfrukken bij de overgang van
gas geven naar gas loslaten en omgekeerd voor-
komt.

Ruim inlaatsysteem
De twee 53 mm gaskleppen zijn zo gekoppeld
dat ze tegengesteld openen. Daardoor zijn de
stromingscondities in de inlaatkanalen gelijk.
Om het luchtverbruik van de cilinders zoveel
mogelijk hetzelfde te krijgen, moesten de
inlaatkelken 120 en 80 mm lang zijn. De oor-
zaak voor dit verschil in luchtverbruik zit voor-

al in het uitlaatsysteem dat nu eenmaal niet vol-
ledig hetzelfde is uit te voeren.

Hoogtoeren startmotor
De kleine en lichte hoogtoeren startmotor heeft
een 32,3:1 overbrenging naar de krukas. Er zit
een slipkoppeling in de aandrijving die bij 64,5
Nm doorslipt. Dat is nodig omdat het starten
van zo’n dikke V-twin en het eventuele terug-
slaan enerzijds een hoog koppel vraagt, ander-
zijds een te grote schok voor de startmotor en
de tandwieltrein oplevert.
Kenmerkend voor een motorfietsstartsysteem is
verder een rollenvrijloop die de geharde flens
van het starttandwiel soepel pakt en direct de
verbinding verbreekt als de motor loopt.
Uiteraard is zo’n koppeling gevoelig voor be-
paalde additieven, zowel voor additieven die van
huis uit in de smeerolie zitten als welke er ach-
teraf aan toe worden gevoegd. Het advies om
problemen met zo’n vrijloop te vermijden, is
eenvoudig: gebruik een motorfietsolie die vol-
doet aan de JASO MA eisen. Dan is er ook geen
probleem met de natte koppeling te verwachten.

Ontluchting van het carter
Zo’n sterk pulserend cartervolume ontluchten is
niet eenvoudig. Bij deze V-twin gebeurt het ont-
luchten via de beide kleppendeksels en via een
olie-afscheider die tussen de inlaatkelken zit. De
olie loopt via de olieafvoer van de voorste cilin-
derkop naar het carter terug.
Ook aan het voorkomen van schuimvorming is
veel aandacht besteed, dat is één van Porsche’s
stokpaardjes. Geen wonder, want bij de snel-
draaiende boxermotoren met dry-sump smering
is schuimvorming geen onbekend probleem. Bij
de Harley-Davidson motor wordt niet alleen de

van de contragewichten afvlie-
gende olie ‘afgeschraapt’, maar
ook op andere plaatsen wordt
het ‘opkloppen’ of ‘karnen’ van
olie voorkomen.

Hightech motor-
management
Een Delphi/Delco
Electronics manage-
mentsysteem regelt de
inspuiting, ontste-
king, de klopregeling
en tal van andere
functies. Interessant is
dat de mate van
belasting wordt afge-
leid uit het motortoe-

rental en de druk in het inlaatkanaal van de
voorste cilinder. Niet zomaar de gemiddelde
druk, nee het gaat om de druk op een bepaald
tijdstip gedurende de inlaatslag. Dit signaal
wordt gecorrigeerd met een luchttemperatuur-
factor. Deze factor wordt berekend aan de hand
van de aanzuigluchttemperatuur en de water-
temperatuur. Alsof dat al niet complex genoeg
is, wordt ook nog de invloed van de interne uit-
laatgasrecirculatie die tijdens de klepoverlap
optreedt, meegenomen in de correctie. Om het
ene BDP (klepoverlap) van het andere (verbran-
ding) te kunnen onderscheiden ‘kijkt’ de com-
puter naar de ongelijkvormigheid van het start-
motorkoppel. Zet iemand de ontsteking uit tij-
dens het rijden, dan wordt via de inlaatdruk het
juiste BDP bepaalt zodra het contact weer wordt
aangezet. Een nokkenassensor klinkt toch iets
eenvoudiger of niet soms?
Het inspuittijdstip en de tijdsduur worden cilin-
derselectief berekend. Omdat alleen de voorste
cilinder éénmaal per twee omwentelingen infor-
matie geeft over de belasting, gaat er ook via de
gasklepsensor een signaal naar de computer om
op tussentijdse belastingswijzigingen te kunnen
reageren. Dat is dan een grove aanpassing, die
vervolgens nauwkeurig wordt bijgeregeld. Als
bij het starten het contact wordt aangezet,
wordt er in elke cilinder éénmaal ingespoten.
Een koudestart verrijking die aan het ouderwet-
se trappen op het gaspedaal doet denken.
Daarbij spoot er via de acceleratiepomp benzine
in het inlaatkanaal.
Het ontstekingstijdstip is via aparte kenvelden
cilinderselectief vastgelegd. Correcties zijn er
voor de lucht- en watertemperatuur. De selectie-
ve klopregeling gebruikt de ionenstroomsigna-
len die de bobines aan de ECU leveren. De hoog-
te van de ionenstroom hangt af van de verbran-
dingsdruk. De verwerking van de signalen
gebeurt verder op dezelfde wijze als bij de signa-
len van de kwartssensoren die meestal als klop-
sensor worden toegepast. Ondanks de hoge com-
pressieverhouding, zeker voor zo’n grote boring,
is de motor afgesteld op 95 octaan benzine. ●

Paul Klaver

Het smeeroliecircuit
heeft een langgerekte
ondiepe carterpan. Een
oliekoeler houdt de
olietemperatuur binnen
de perken.

Het koelwatersysteem maakt gebruik van een
radiateur met dwarsstroming en twee elektrisch
aangedreven ventilatoren.
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