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MOTORFIETSEN
Jaarlijkse onderhoudsbeurt BMW K1200S

Onderhoudsbehoefte van een moderne high tech

Service volgens het
Moderne motorfietsen zijn tot op het laatste boutje uitontwikkeld. Veel staat daarbij in het teken van
gewichtsbesparing en motorprestaties. Onderhoud aan
dergelijke high tech machines is daardoor eigenlijk
alleen nog maar voorbehouden aan de professionele
werkplaats die over de benodigde kennis en speciaalgereedschap beschikt. Kijk maar mee…
Onderhoudstermijnen van 20.000 km of meer
vormen geen uitzondering voor moderne automobielen. Motorfietsen daarentegen worden
veelal op de helft van die termijn in de werkplaats verwacht. De motorbelasting en de vaak
tot in het extreme toegepaste gewichtsbesparing
liggen hieraan ten grondslag. Voorbeeld hiervan
is de dikte van de voering van de remblokken,
deze hebben nieuw de waarde waarop autoremblokken normaal gesproken de afvalbak ingaan.
Regelmatige controle is dus een vereiste, te
meer omdat de motorrijder veel kwetsbaarder is
dan een autobestuurder en daardoor ook veel
afhankelijker is van een goede technische staat.
Dit onderstreept het belang van een regelmatige
en deskundige inspectie.

Technisch betrokken
Motorrijders hebben vaak een speciale band
met hun machine. Het rijden geeft een kick,
maar ook is er een grote technische betrokkenheid. Werkplaatsbezoeken worden van minuut
tot minuut gevolgd en niet zelden wordt de
monteur de nodige uitleg gevraagd over het
hoe en waarom.
Dat verklaart ook een beetje waarom de inspanningen om de auto- en motorfietswerkplaats te
integreren eigenlijk niet van de grond komen.
BMW heeft op een aantal locaties (bijvoorbeeld
in Zeeland en Enschede) beide afdelingen wel
in een zelfde pand ondergebracht, maar heeft
hier toch voor een duidelijke fysieke scheiding
gezorgd.
En ook in Arnhem heeft Honda de inspanningen gestaakt om beide ‘mobielen’ vanuit één
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locatie te bedienen. Volgens een woordvoerder
van Honda Auto Arnhem had het project (dat
precies één jaar geleden is gestart) misschien
meer kans van slagen gehad indien beide werkplaatsen een afzonderlijke ingang hadden
gehad. Motorrijders en autorijders gaan niet
door één deur, zo blijkt.
In schril contrast daarmee staat wel de technische ontwikkeling van beide voertuigen. Deze
groeit steeds meer naar elkaar toe. Sequentiële
inspuiting, een uitgekiend motormanagement
met geregelde driewegkatalysator, ABS, CANbustechnologie en zelfs airbags zijn op beide te
vinden. Niet vreemd dus dat storingzoeken en
diagnosestellen met dezelfde apparaten is uit te
voeren. De in dit artikel gebruikte Group Tester
One (GT1) van BMW is hardwarematig dezelfde
als die in de autowerkplaats wordt gebruikt.
Het verschil betreft het besturingssysteem, de
motorfietstester draait onder Windows, de
autotester onder Unix.

GT1 ‘bepaalt’ inhoud beurt

De werkplaats start de onderhoudsbeurt door de
K1200S op het diagnoseapparaat aan te sluiten.

De GT1 bepaalt wat er precies uitgevoerd dient
te worden tijdens de onderhoudsbeurt.
Hiervoor wordt de diagnosetester aangesloten
op de motorfiets. Na invoeren van kenteken
en/of framenummer leest de tester het storingsgeheugen van de motorfiets uit en bepaalt of er
kleppen gesteld moeten worden. Staat dit nog
niet op het programma dan berekent de tester
wanneer dat wél het geval zal zijn.
De speling op de kleppentrein is namelijk
afhankelijk van de inzet. Dit wordt opgetekend
in het geheugen van de motorfiets. Aan de

hand van die gegevens berekent de tester de
noodzaak tot stellen. Omdat het afstellen van
de klepspeling een behoorlijk arbeidsintensieve
klus is vergelijkt BMW Nederland de berekening van de GT1 met de bevindingen uit de
praktijk, om in de toekomst tot een nog
betrouwbaardere voorspelling te komen.
Ook bij storingen aan belangrijke componenten
zoals het ABS-systeem stuurt de monteur de
gegevens naar BMW Nederland om eventueel
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motorfiets

boekje
De klant brengt zijn motorfiets voor een onderhoudsbeurt. De receptionist neemt de bijzonderheden door en informeert hem over de mogelijkheden om zijn machine uit te rusten met, in dit
geval, een navigatiesysteem. Dat goede contact
met de klant is kenmerkend voor de motorfietsbranche en genereert extra omzet.

met medewerking van de ingenieurs in
München tot een goede oplossing te komen. Zo
verzamelt men dus ook waardevolle praktijkdata om de systemen verder te perfectioneren.
Het diagnoseapparaat is ook nodig om een ontluchtingstest van het EVO-remsysteem uit te
voeren. Dit betreft een bekrachtigd remsysteem. De motorrijder beroert of het rechtervoetpedaal (activeert alleen de achterrem) of de
remhendel aan het stuur (bedient integraal alle
remmen). Deze handeling levert een stuursignaal op, dat tevens een maat is voor de gevraag-

de remdruk in het tweede circuit. U begrijpt
dat het ontluchten van de remmen zoals we dat
bij de ‘oudjes’ gewend waren tot het verleden
behoort. Lucht in het systeem geeft een verstoorde werking, vandaar dat het systeem tijdens iedere beurt (10.000 km) gecontroleerd
wordt op de aanwezigheid van lucht.
Op deze pagina’s maken wij u in woord en
beeld deelgenoot van een onderhoudsbeurt aan
een BMW K1200S.
●

Hans Doornbos

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

Nadat het storingsgeheugen van de motorfiets is
geraadpleegd kan de beurt beginnen. Aan de hand
van de inzet en data uit het verleden bepaalt de
GT1 wat er precies moet gebeuren.
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▼

Komt de motorfiets voor de eerste keer binnen,
dan leest de GT1 uit de regeleenheden het framenummer en de kilometerstand. De monteur kan
hier de naam van de klant en het kenteken aan
toevoegen. Bij vervolgbeurten is het kenteken voldoende. De volledige historie wordt opgetekend
in de GT1.

MOTORFIETSEN
Jaarlijkse onderhoudsbeurt BMW K1200S

Iedere beurt worden het remsysteem en de banden onderworpen aan een grondige inspectie. De dikte van de remblokken is slechts een fractie van hetgeen we gewend zijn bij automobielen. Dit om het gewicht zoveel mogelijk te beperken. Het belang van goede remmen
en dito banden spreekt voor zich! Geen overbodige luxe dus.
De monteur voert een ontluchtingstest uit met behulp
van de GT1. Door langzaam de hendel en daarna het
pedaal te activeren geeft het scherm aan of het resultaat voldoet aan een luchtvrij remgedrag.

De kuip biedt een goede
bescherming tegen wind
en regen. BMW was een
voorloper op dit gebied.
Tijdens de beurt moeten
de delen uiteraard verwijderd worden, een klusje
dat je een keer gedaan
moet hebben om te weten
waar zich precies de
bevestigingspunten bevinden, het kost dan slechts
een minuut of tien. De
reparatiehandleiding op cd
geeft uiteraard goede uitleg.

De K1200S heeft een dry-sump smeersysteem dat
zowel de motor als de versnellingsbak in goede conditie houdt. Het systeem heeft een inhoud van 3,5
liter en wordt afgetapt via het oliereservoir dat onder
de buddy is aangebracht. De verversingstermijn voor
olie en filter bedraagt 10.000 km. BMW adviseert een
minerale olie en geeft de ‘half-syntheet’ van Castrol,
de GPS 10W40 ook vrij voor de aandrijflijn. Vreemd
dat men geen volledig synthetische olie voorschrijft,
waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de
olie ook voor de versnellingsbak en de natte koppeling wordt gebruikt.

De luchtbox van de K1200S met een inhoud
van 10 liter is bovenop de motor geplaatst.
Deze wordt gevoed door twee stuwdrukkanalen die zich aan weerszijde van de motor
bevinden. Hierin zijn de papierfilterelementen
opgenomen. Deze worden iedere beurt beoordeeld.
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Voor het stellen van de kleppen moet er meer ontbloot worden. Zo moet de monteur het koelsysteem legen en….
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De bougies worden uiteraard verwijderd en onderworpen aan een inspectie. Volgens het
schema bedraagt de vervangingstermijn 40.000 km.

…de gebogen radiateur verwijderen om sleutelruimte te creëren.

De GT1 had aangegeven dat in deze beurt (20.000 km) de kleppen gesteld
moesten worden. De monteur bepaalt eerst de huidige speling met een voelermaat en…

…noteert dit op een speciaal formulier. Vervolgens kan het ‘slopen’ beginnen.
Tussen de nokken en de kleppen zitten slepers die de nokhoogte via afgeplatte kogeltjes op de klepstelen overbrengen. De diameter van de kogeltjes
bepaalt de speling.

Om de brug waarin de nokkenassen zijn gelagerd netjes en
gelijkmatig te lossen en later te monteren komen er in het bougiegat speciale houders die de nokkenas op zijn plaats houden.
Hiermede voorkomt men dat de lagerbrug krom trekt.
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Hier ziet u zo’n afgeplat
kogeltje, de maat is duidelijk aangegeven op het
onderdeel en anders te
bepalen met een schuifmaat.
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▼

U begrijpt het al: de
nokkenassen moeten
eruit. Nadat de motor
op zijn merktekens is
gezet wordt de krukas
geblokkeerd met een
speciale nok.

MOTORFIETSEN
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Alle verbindingen worden vastgezet met een momentsleutel, ook de kleine
M4- of M5-boutjes en moertjes.

Dit opvangbakje is speciaal voor deze 16V motor ontwikkeld, de kogeltjes
komen op een voorbestemde plaats en worden, na consultering van het eerder ingevulde formulier, vervangen.
Het vullen van het
koelsysteem is een verhaal op zich. BMW
heeft hiervoor een speciaalgereedschap ontwikkeld dat met perslucht het systeem
onder vacuüm brengt.
Na controle op dichtheid stroomt het
systeem vanuit het
voorraadvat vanzelf
‘vol’. Voordeel van een
dergelijke methode is
dat er nauwelijks lucht
in het systeem achterblijft.
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Voordat de motorfiets weer teruggaat naar de eigenaar maakt de chefmonteur een proefrit om vervelende verrassingen te voorkomen. Volgens BMW mag een jaarlijkse beurt 160 minuten duren. Dit is exclusief
kleppen stellen en eventuele reparaties. De inspectie komt bij een uurtarief van € 51,- op € 136,- exclusief gebruikte materialen zoals olie en kogeltjes.

▼

De monteur legt zijn verrichtingen vast in het diagnoseapparaat. Belangrijke data wordt verstuurd
naar BMW Nederland en eventueel naar München.

Het koelsysteem wordt nog wel ontlucht op de pomp om de laatste
lucht te verwijderen. De pomp wordt
rechtstreeks aangedreven door een
nokkenas.

De eerste serie K1200’s hadden last
van een te strakke lagering van de
gasklepbediening. De rijder kreeg zo
het gevoel dat de motor niet goed
reageerde zodra hij het gas losliet.
Controle tijdens een beurt luidt het
devies van BMW en eventueel vervangen van de complete bediening.
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Iedere vierkante millimeter benut
BMW heeft werkelijk een technisch huzarenstukje geleverd met
deze K1200S. De ingenieurs van
BMW schonken veel aandacht
aan gewichtsbesparing, een gunstige gewichtsverdeling, veel vermogen en voor de berijder veel
comfort. Hartstikke leuk en
prima gelukt, maar ergens
onderaan de streep ervaart
iemand de keerzijden van die
inspanningen. En laat dat nu net
de werkplaats zijn. Een ingrijpende onderhoudsbeurt zoals in dit
artikel beschreven kan niet zonder de halve motorfiets te
slopen. De motorfiets zit zo
doordacht in elkaar dat het lijkt

of alle onderdelen afzonderlijk
op elkaar zijn afgestemd. Er is
eigenlijk geen millimeter over
die niet wordt benut. Echter, en
daar verdient BMW ook een
pluim, zodra je eenmaal weet
hoe de delen gemonteerd zijn en
met beleid sleutelt valt het uitkleden van de motorfiets wel
mee.
Nu biedt de moderne techniek
ook oplossingen. De motorfiets is
voorzien van een datanetwerkconcept, in de automobielsector
noemen we het gewoon een
CAN-bussysteem. Met het diagnoseapparaat GT1 wordt de complete infrastructuur in een hand-
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Regelunit anti-diefstalsysteem VTA

Dynamo

Achterlichtaansluiting

BMW heeft met de vorig jaar geïntroduceerde K1200S een indrukwekkende
machine op de weg gezet. De dwarsgeplaatste viercilinder heeft duidelijk
invloeden van de F1 race-afdeling meegekregen.

omdraai uitgelezen. Hiermee
worden efficiënt en gericht storingen opgelost. Opvallend is de
reductie van het aantal stekkerverbindingen. Dat verkleint de
kans op storingen. Sleutelen, solderen, aftakken van vermogen,
het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend in dit nieuwe technische tijdperk. Overzicht, het
juiste (speciaal) gereedschap en
dito technische bagage zijn
onontbeerlijk om de moderne
generatie motorfietsen te kunnen servicen.
BMW gaat ervan uit dat de
K1200 een pijnvrije levensduur
heeft van minimaal 100.000 km.
En de wetenschap dat de motor
bestand is tegen zware belastingen, waar vermoedelijk zelden
een beroep op gedaan wordt,
maakt van die veronderstelling
geen sprookje.

ZFE-regelunit
niet motorspecifieke delen
Externe
12V-aansluiting
ABS-sensor

Schakelaar zijstandaard
Potloodbobines

Versnellingsbakschakelaar

ABS-sensor
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De elektrische opbouw
van de K1200S vertoont veel overeenkomsten met de
elektronische infrastructuur van een
moderne auto.

Toch is de introductie van de
K1200S niet zonder slag of stoot
verlopen. De eerste dealerdemo’s
waren al uitgeleverd toen er een
vervelend pijnpunt aan het licht
kwam. Er deden zich problemen
voor in de cilinderkop, waarop
de producent uit Beieren alle
motoren terugriep en de cilinderkop opnieuw dimensioneerde. En dat heeft men grondig
aangepakt, want de ‘nieuwe’
generatie kreeg zelfs aangepaste
zuigers. Het merk heeft immers
een reputatie hoog te houden. ●
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Paul Klaver heeft deze motorfiets in AMT 2004/9 al technisch uitgeplozen. U kunt dit
artikel tevoorschijn toveren
via www.amt.nl (autotechnisch archief, rubriek motorfietsen). En bij ‘Techniek in
beeld’ kunt u een paar
prachtige animaties aanschouwen omtrent de werking van de aandrijflijn: een
absolute aanrader!
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