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MOTORFIETSEN 
Benelli-driepitters technisch bekeken

Hoewel Benelli als merknaam al vanaf 1911
bestaat, is het bedrijf dat deze driecilinders
fabriceert pas sinds 1996 actief. Via scooters
werd in 2002 de stap naar de motorfiets gezet.
Toen bracht Benelli de Tornado uit, twee jaar
later gevolgd door de TNT. Het gaat om echte
Italiaanse motorfietsen met een geheel eigen
stijl. Bij de Tornado zit de radiateur van de
vloeistofgekoelde motor onder de ‘buddy-seat’.
Twee elektrische ventilatoren zorgen voor een

koelluchtstroom bij lage rijsnelheden. Naast de
styling is ook het driecilinder concept opval-
lend, alleen Triumph bouwt ook dwarsgeplaat-
ste, watergekoelde driepitters.
Benelli’s hoogste baas Andrea Merloni wil ‘alles’
in eigen huis fabriceren, dus niets buiten de
deur kopen. Dat is tegenwoordig hoogst onge-
woon, want het zelf ontwerpen, ontwikkelen en
fabriceren is een tijdrovende en kostbare zaak.
Maar dan heb je ook wat. Zo heeft de Tornado

een ‘carbon’ frame, dat is een met koolstofvezel
versterkte kunststof zoals we die uit de Formule
1 hebben leren kennen.

Ultra korte slag
Als er bij een boringmaat van 88 mm een slag
van slechts 49,2 mm wordt gekozen, zoals bij de
Tornado het geval is, spreken we van een super-
of ultrakorteslagmotor. Ondanks de forse
boringmaat bouwt de drie-in-lijn motor smal.
De grote boring maakt het mogelijk grote klep-
pen toe te passen. Grote kleppen laten veel
lucht door, terwijl de slag van 49,2 mm hoge
toerentallen toestaat. Dit is de gedachtegang
achter alle zelfaanzuigende viertaktmotoren en
de verklaring voor de zeer hoge toerentallen en
vermogens van bijvoorbeeld de Formule 1-moto-
ren. Elke cilinder daarvan heeft een nog iets
grotere boring en kortere slag dan die van de
Benelli. Uit drie cilinders komt dan 200 kW bij
19.000 t/min, de Benelli haalt ‘maar’ 105 kW bij

Het Titanium-model is
de sterkste en lichtste
uitvoering van de
Benelli TNT, dankzij een
opgevoerde motor en
veel onderdelen van
Titanium, magnesium
en met koolstofvezel
versterkt materiaal.

Alternatieve techniek in Benelli TNT

Explosief motorgeweld
Ze zijn niet alleen bijzonder om te zien, ook de onder-

huidse techniek is spraakmakend. Wat dacht u van een

vloeistofgekoeld driecilinder blok, met korte slag. Het

geeft de nieuwe Benelli TNT explosieve prestaties mee.

Alternatieve motortechniek van gedreven Italianen.
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geen wonder, want die bouwen ook driecilin-
ders. Er worden acht sensoren gebruikt om
onder alle omstandigheden de juiste hoeveel-
heid brandstof te kunnen inspuiten. De stand
van de nokkenas en de krukas zijn nodig om te
weten in welke cilinder de directe ontsteking
moet vonken. De luchtdruk en luchttempera-
tuur bepalen de dichtheid van de aangezogen
lucht. De koelvloeistoftemperatuur geeft aan of
het mengsel rijker of armer moet. De gasklep-
stand is een maat voor de motorbelasting, en
samen met de rijsnelheidsensor is te bepalen
welke versnelling is ingeschakeld. In de lagere
versnellingen kan de ontsteking best iets vroe-
ger omdat het detoneren, zo dat al optreedt,

11.500 t/min. Dat is verklaarbaar, want een
Benelli moet natuurlijk veel langer meegaan
dan een Formule 1-motor en er zijn veel strenge-
re regels ten aanzien van geluid en emissies.
Bovendien moet het blok betaalbaar blijven, dus
zijn er geen exotische materialen en pneumati-
sche klepveren toegepast zoals bij de Formule 1.
Overigens is de driecilinder in eerste instantie
ontworpen voor de Superbike races, maar daar
is later vanaf gezien.

Korte slag
De nieuwe TNT is het hoofdonderwerp van dit
technische verhaal omdat er van alles gewijzigd
is ten opzichte van de Tornado. Zo werd de slag
vergroot tot 62 mm. Benelli spreekt van een
Corsa Lunga, Long Stroke ofwel langeslagversie,
maar eigenlijk betreft het een korteslagmotor.
Het idee is dat zo’n motor een geweldige accele-
ratie heeft, vooral uit de bocht. Er is zelfs een
knop die deze explosieve neigingen bedwingt.
In plaats van ‘full power’ kan er op ‘controlled
power’ worden overgeschakeld. Dat maakt het
rijden op gladde of losse ondergrond een stuk
gemakkelijker. Bovendien daalt het brandstof-
verbruik met 10 tot 20%, zonder dat de fiets
sloom genoemd kan worden.
De TNT motoren, geleverd in twee uitvoeringen,
zijn voor 80% nieuw ten opzichte van de
Tornado die eveneens in twee uitvoeringen ver-
krijgbaar is. De compressieverhouding is anders,
de vorm van de verbrandingskamer werd gewij-
zigd. Er is een andere inlaatnokkenas met een
kortere ‘kleptiming’ en geringere lichthoogte.
Omdat het toerental zo’n 20% lager ligt dan bij
het Tornado blok hebben de TNT motoren lan-
gere inlaat- en uitlaatbochten. Het gehele spel
van gasdynamische effecten vindt nu plaats bij
lagere toerentallen. Het resultaat is hetzelfde
maximale vermogen, maar een toegenomen
koppel. Vanwege de aan het toerental aange-
paste overbrenging zal de trekkracht aan het
achterwiel in het toerengebied tussen het maxi-
mum koppel en het maximum vermogen niet
veel verschillen. Maar in het lage en middentoe-
rengebied zorgt de TNT motor voor meer trek-
kracht en daar gaat het om.

Bijzondere koppeling
De koppeling van de TNT krijgt een hoger kop-
pel te verwerken, dus zijn de tanden breder en
zit er een plaat meer in het huis. Benelli past
een anti-stuiter of anti-blokkeer koppeling toe.
Daarmee wordt bedoeld dat de koppeling boven
een bepaald afremkoppel gaat slippen om te
voorkomen dat het achterwiel gaat stuiteren of
blokkeren. Een moderne motorfiets heeft een
dermate grote remcapaciteit, dat de gewichts-
overdracht bij hard remmen het achterwiel
geheel doet uitveren of zelfs doet loskomen van
het wegdek. De Titanium-uitvoering van de TNT
heeft als enige een droge koppeling die veel weg
heeft van een Ducati-koppeling. Dat merk houdt
als één van de weinigen vast aan dit type koppe-

ling. Hoewel een droge koppeling, dankzij de
hogere wrijvingscoëfficiënt, compacter en lich-
ter is dan een nat type, is het gebruik ervan,
vooral bij wegrijden, problematischer. ‘Geen
voordeel, zonder nadeel’ of anders gezegd: een
droge koppeling is iets voor de racerij en min-
der prettig in het gewone verkeer.

Forse luchttoevoer
Benelli gebruikt stuwdrukinlaten om bij hoge
snelheden koele lucht met overdruk naar de
radiateurs en het 7,5 liter grote luchtfilterhuis
te stuwen. Er zit een klep in de luchttoevoer
naar het filterhuis die via de ECU afhankelijk
van de gasklephoek en het toerental wordt aan-
gestuurd. Zo’n klep is vooral nuttig om het
inlaatgeluid bij fors optrekken te beperken. De
lucht passeert vervolgens drie Ø53 mm gasklep-
pen.
De Sagem ECU lijkt op die van de Triumph,

We kijken hier vanaf het voorwiel naar de krukas,
dus is links op de foto rechts gezien in de rijrich-
ting. Daar zitten het pulsgevertandwiel, het ket-
tingwiel voor de distributie en het primaire tand-
wiel naar de koppeling. Aan de andere kant
bevindt zich het tandwiel voor de balansas. Let op
de 120° krukas en de lichtgewicht zuigers.

De nokkenassen zijn hol. De kettingwielen zitten
met vier bouten vast. Tussen de nokken zijn de
nokkenaslagers te zien.

De natte koppeling van de grote motor heeft een
extra stalen plaat om het hogere motorkoppel te
kunnen overbrengen. Bovendien heeft het aan-
drijftandwiel bredere tanden.

Drie Ø53 mm gaskleppen regelen de luchttoevoer
naar de motor. Het complete stel wordt door
Dell’Orto gemaakt.

Foto’s: Benelli
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kort duurt. Een iets rijker mengsel zorgt dan
bovendien voor wat meer vermogen. Het juist in
elkaar overgaan van alle kenvelden voor het ont-
stekingstijdstip en de inspuithoeveelheid is bij
motoren met zo’n breed toerengebied en groot
verschil in belasting geen eenvoudige zaak.
Vooral het gebied tussen gasgeven en gaslosla-
ten zorgt voor een aan-en-uit effect. Een lichte
motorfiets heeft minder eigen
demping dan een auto dus is elke
schok goed voelbaar.
Als het mengsel verbrand is, komt
het in drie 42 mm voorbochten
terecht die overgaan in één 60 mm
pijp met uitlaatdemper. Tussen de
voorbochten zitten dwarspijpen
die voor meer koppel zorgen in het
gebied tussen 4000 en 5500 t/min.
Er zit bovendien een vlinderklep
aan het begin van de eindpijp, een
constructie die Yamaha als eerste
heeft toegepast. De ECU stuurt de
klep aan en zorgt door het gedeel-
telijk sluiten voor extra koppel van
1500-4500 t/min. Bijkomstig plus-
punt is dat het makkelijker is aan
de geluidseisen te voldoen. De
ellipsvormige aluminium demper
met een wanddikte van 2,5 mm
heeft een bijzondere ‘sound’ dank-
zij een tweekamersysteem.

MOTORFIETSEN 
Benelli-driepitters technisch bekeken Rekenen aan

Zo’n 100 jaar geleden leefde er in
Engeland een motorconstructeur
die Lanchester heette. Juist, dat is
de man van de balansassen. Een
pionier op motorengebied. De me-
chanische belasting van het drijf-
werk had volop zijn aandacht zoals
ook later professor Jante in Duits-
land vaststelde. Deze professor
introduceerde de K-factor die als
volgt tot stand kwam:
De versnellingen van de zuiger in
het bovenste en onderste dode
punt zijn evenredig met de slag en
het toerental in het kwadraat, dus
met Sxn2. De zuiger zelf heeft een
massa die evenredig is met de bo-
ring tot de derde macht, dus met
B3. Het lageroppervlak van de zui-

gerpen is evenredig met de boring
in het kwadraat, dus met B2. Als we
de lagerdruk in het zuigerpenoog
bekijken is die evenredig met
B3xSxn2/B2=BxSxn2. Dit is de K-fak-
tor van professor Jante. Iets derge-
lijks had Lanchester ook al vastge-
steld. Het was een zekere King die
in 1963 het verband tussen
Lanchester’s en Jante’s berekenin-
gen en de welbekende zuigersnel-
heid legde.

Gecorrigeerde 
zuigersnelheid
Met zuigersnelheid wordt de ge-
middelde zuigersnelheid bedoeld.
Dit wil zeggen: we doen net alsof
de zuiger niet stopt in de dode

In de tabel hebben we de technische ken-

getallen van de verschillende Benelli-drie-

cilinders opgesomd. ‘Wat moet ik met al

die cijfers en begrippen’, zult u denken.

We laten u hier zien dat deze alles vertel-

len over de mechanische en thermische

belasting én de verwachte levensduur van

de motor.

Het cilinderblok is
gemaakt van een alu-
minium-silicium lege-
ring en voorzien van
een Nikasil-looplaag.
Het cilinderblok is bij
de langere slag TNT
motor iets hoger dan
bij de Tornado.

De cilinderkop gezien
vanaf de inlaatkant. De

nokkenassen zijn met
behulp van een kogel-

lager axiaal opgeslo-
ten. Er worden klepsto-

ters gebruikt met
onderliggende kleine
vulplaatjes boven op

de klepsteel.

Feiten en cijfers van Benelli driecilinders
Type ..............................................................................Tornado ........................Tornado ............................TNT ................................TNT ................................TNT ..............

................................................................................Novacento TRE........................RS ....................................- ............................Café Racer ......................Titanium..........

Boring (mm) ......................................................................88 ..................................88 ..................................88 ..................................88 ..................................88 ..............

Slag (mm)..........................................................................49,2................................49,2 ................................62 ..................................62 ..................................62 ..............

Cilinderinhoud (cm3) ........................................................898 ................................898................................1130 ..............................1130 ..............................1130 ............

Vermogen (kW bij t/min) ............................................100/11500......................105/11500 ......................101/9250........................101/9250........................105/9250..........

Koppel (Nm bij t/min) ....................................................96/8500 ........................100/8500........................117/6750........................117/6750........................122/6750..........

Compressieverhouding ..................................................10,5................................10,5................................11,5................................11,5................................11,5..............

Gem. effectieve druk (bar) bij max. koppel ....................13,5................................14,0................................13,0................................13,0................................13,6..............

Gem. zuigersnelheid (m/sec) ..........................................18,9................................18,9................................19,1................................19,1................................19,1..............

Boring-slag verhouding..................................................1,79................................1,79................................1,42................................1,42................................1,42..............

Gecorrigeerde zuigersnelheid (m/sec) ..........................25,3................................25,3................................22,8................................22,8................................22,8..............

Zuigeroppervlak (cm2) ..................................................182,5..............................182,5..............................182,5..............................182,5..............................182,5 ............

Gecorrigeerd zuigeroppervlak (cm2)............................136,5..............................136,5..............................152,7..............................152,7..............................152,7 ............

Vermogen per gecorr. zuigeropp. (kW/cm2)..................0,73................................0,77................................0,66................................0,66................................0,69..............

Slag-boring verhouding ................................................0,56................................0,56................................0,70................................0,70................................0,70..............

Vermogen per zuigeroppervlak (kW/cm2) ....................0,55................................0,58................................0,55................................0,55................................0,58..............

Gem. effectieve druk (bar) bij max. vermogen............11,6................................12,2................................11,6................................11,6................................12,1..............
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Benelli-driecilinders
punten, maar met een constante
snelheid beweegt. De zuigerweg
bedraagt tweemaal de slaglengte
ofwel 2xS. Een krukasomwenteling
duurt n/60 seconden als het toeren-
tal in t/min wordt opgegeven. De
gemiddelde zuigersnelheid v is
dan: 2xSxn/60. King redeneerde als
volgt: als de gemiddelde druk in
een lager een maat is voor de me-
chanische belasting op het drijf-
werk, dan is ook de wortel uit de
gemiddelde lagerdruk een maat-
staf. De wortel uit BxSxn2 is
nx√(BxS). Het verband met de
gemiddelde zuigersnelheid wordt
duidelijk als we nx√(BxS) herschrij-
ven als Sxnx√(B/S) (Voor het wortel-
teken vermenigvuldigen met S en
onder het wortelteken delen door
S2.) want voor Sxn kunnen we de
zuigersnelheid v schrijven. De ge-
corrigeerde zuigersnelheid wordt
daarmee: v’=vx√(B/S).
Conclusie: de gecorrigeerde zuiger-
snelheid v’ is een kental dat op een
juiste wijze de mechanische be-
lasting ten gevolge van de traag-
heidskracht aangeeft.
Opmerking: de mechanische be-
lasting zelf is echter evenredig met
het kwadraat van de gecorrigeerde
zuigersnelheid.
Uit de praktijk blijkt dat de gecorri-
geerde zuigersnelheid ook een
maat is voor de te verwachten
levensduur van een zuigermotor.

Thermische belasting
Tijdens de verbranding ontwikkelt
een motor veel warmte. Een deel
ervan wordt via de wanden afge-
voerd. Eén van die wanden is de
zuiger. De zuigerbodem is moeilij-
ker te koelen dan de cilinderkop of
de cilinderwanden, want aan de
binnenkant van de zuiger zit er bij
een viertaktmotor hete oliedamp.
Als de zuigerbodem te heet wordt,
wordt het materiaal minder sterk
en de olie in de bovenste veergroef
te heet. Er ontstaan dus thermi-
sche problemen.
Een maat voor de thermische be-
lasting van een zuigermotor is het
vermogen P per zuigeroppervlak A.
Het vermogen van een motor is
evenredig met de gemiddelde effec-
tieve druk p, de cilinderinhoud V

en het toerental n. De cilinderin-
houd is evenredig met het totale
zuigeroppervlak en de slag. Het
zuigeroppervlak is op zijn beurt
evenredig met de boring B in het
kwadraat. We schrijven alles als
volgt op: P/A=pxB2xSxn/B2=pxSxn.
We herkennen de zuigersnelheid
en kunnen dus ook schrijven:
P/A=pxv.
We zien nu hoe belangrijk de ge-
middelde effectieve druk p en de
gemiddelde zuigersnelheid v zijn.
Ze zijn als product een maat voor
de thermische belasting van een
motor.

Ontwikkelingsgraad
Er is nog één stap te maken om het
verband te leggen tussen de gecor-
rigeerde zuigersnelheid en het ver-
mogen per gecorrigeerd zuigerop-
pervlak. Die stap is nodig om een
kental te verkrijgen dat een maat is
voor het product van de mechani-
sche en de thermische belasting.
De stap die we maken is dat we de
beide zijden van het = teken met de
wortel uit de boring-slagverhou-
ding vermenigvuldigen. We krijgen
dan √(B/S)xP/A=pxvx√(B/S).
Rechts hebben we het product van
de gemiddelde effectieve druk en
de gecorrigeerde zuigersnelheid.
Links gaan we de zaak herschrijven
en wel als volgt:
√(B/S)xP/A=P/(Ax√(S/B)). De noemer
is het gecorrigeerde zuigeropper-
vlak A’=Ax√(S/B).
Conclusie: Het vermogen per gecor-
rigeerd zuigeroppervlak is een
maat voor de ontwikkelingsgraad
van een motor.
Opmerking: Het vermogen per
gecorrigeerd zuigervlak neemt toe
met het kwadraat van de gecorri-
geerde zuigersnelheid. Op grond
van een uitvoerige analyse van hon-
derden motoren is namelijk vastge-
steld dat de gemiddelde effectieve
druk p rechtevenredig toeneemt
met de gecorrigeerde zuigersnel-
heid v’. Met andere woorden: naar-
mate een motor ‘hoger ontwikkeld’
is, nemen zowel de effectieve druk
als de gecorrigeerde zuigersnelheid
toe.
We zullen deze wetenswaardighe-
den eens loslaten op de Benelli-

motoren. In de tabel zijn de ge-
noemde kentallen uitgerekend op
basis van de beschikbare gegevens.

Benelli’s vergeleken
Het is duidelijk dat dezelfde cilin-
derkop is toegepast zowel bij de
kleine als de grote motor. Het ver-
mogen van een motor zit in de
cilinderkop zei Keith Duckworth,
van de Cosworth V8 racemotor,
eens. Zelfs al vergroot je de
cilinderinhoud van 898 naar 1130
cm3, dan nog stijgt het vermogen
niet. Er gaat gewoon niet meer
lucht plus benzine langs de inlaat-
kleppen. De gemiddelde effectieve
druk bij het hoogste vermogen is
bij de vergelijkbare motortypen
gelijk, bij het hoogste koppel zijn
er (kleine) verschillen.
Ondanks de veel langere slag zijn
de zuigersnelheden van beide mo-
toren vrijwel gelijk, maar de gecor-
rigeerde waarden zijn verschillend.
De grote motor wordt voor hetzelf-
de vermogen aanzienlijk lager be-
last.
Het vermogen per zuigeroppervlak

is per type motor gelijk, maar de
waarde per gecorrigeerd opper-
vlak verschilt behoorlijk. De klei-
ne motor heeft een hogere ontwik-
kelingsgraad, uit een 20% kleinere
cilinderinhoud wordt immers het-
zelfde vermogen gehaald.

De hamvraag
De vraag is: waarom doe je zoiets?
Antwoord: de grotere motor heeft
een 20% hoger koppel. Maar dan
moeten we de overbrenging niet
vergeten. De motoren zullen voor
dezelfde topsnelheid zorgen, met
een 20% kortere ‘gearing’ voor de
kleinste. Dat vergroot ook de trek-
kracht aan het achterwiel die dan
op dezelfde waarde komt als die
van de grootste motor. In de prak-
tijk van alledag zal de grotere mo-
tor rustiger rijden, 20% toerenver-
schil is heel wat.
Benelli heeft de grotere motor
ontwikkeld om in het lage en
midden toerengebied over extra
trekkracht te kunnen beschikken.
Explosieve kracht, als van TNT, is
het streven. ●
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MOTORFIETSEN 
Benelli-driepitters technisch bekeken

Bovendien klinkt zo’n driecilinder toch al bij-
zonder. Tussen de demper en het zitje zit een
van kunststof vervaardigd hitteschild, de dubbe-
le wand van de demper zorgt ook voor een ther-
mische barrière. Overigens heeft het voor cir-
cuitgebruik bedoelde model Titanium een uit-
laat van dit hightech materiaal.

Motorische wijzigingen
De TNT motor heeft nieuwe, gesmede zuigers
met een kort hemd. Deze zijn lichter en sterker
dan voorheen, ook al is de boringmaat gelijk.

Door een ander profiel is het olieverbruik ver-
laagd en de gasafdichting verbeterd. Omdat de
zuigers lichter zijn en het hoogste toerental
lager is, kunnen de langere drijfstangen toch
lichter worden uitgevoerd. Dat betekent dat er
een andere balanceerfactor is en dus ook de
balansas moest worden aangepast. Het cilinder-
blok is langer of hoger zo u wilt om de langere
slag mogelijk te maken. Slijtage wordt voorko-
men en warmte uitstekend afgevoerd door een
Nikasil looplaag op de cilinderwanden. Hoewel
de cilinderkop dezelfde als die van de Tornado
had kunnen blijven, koos Benelli voor de TNT
een kleinere klephoek met een aangepaste ver-
brandingskamer.

Aangepaste koeling
Er wordt een grotere hoeveelheid water rondge-
pompt om de motor gelijkmatiger te koelen. De
radiateur zit bij de TNT niet meer achter onder
het zadel. Er zijn nu twee kleinere exemplaren
links en rechts van de cilinderkop gemonteerd,

elk voorzien van een elektrische ventilator.
Daardoor kon de zithoogte worden verlaagd.
Bovendien is de gewichtsverdeling gunstiger
(52% voor 48% achter) en wordt de massa meer
centraal geplaatst. Dat maakt de motorfiets
wendbaarder. In het oliecircuit is ook een ther-
mostatisch geregelde oliekoeler opgenomen,
zo’n hoogtoerige motor ontwikkelt heel wat
wrijvingswarmte. Bedenk dat ook de transmis-
sie en de koppeling veel warmte afvoeren via
dezelfde olie die de motor koelt en smeert.
De vraag dringt zich op: ‘grijpt Benelli niet te
hoog?’ Het zelf ontwikkelen van een moderne
motorfiets is een hele klus, laat staan als er nu
al vier motortypen en vijf modellen zijn met
twee geheel verschillende frames. Met de steeds
strenger wordende emissie- en geluidseisen
wordt het er niet gemakkelijker op. Hoe het ook
zij, de driecilinder Benelli’s blijven een goed
voorbeeld van de Italiaanse school. ●

Paul Klaver

Uniek is het met koolstofvezels versterkte ‘carbon’ frame van
de Tornado. De ‘luchthappers’ naar de radiateur onder het zadel
en naar het luchtfilterhuis vormen één geheel met het frame.

Aan het carbon frame wordt een alu
achterframe bevestigd. De balhoofd-
buis is rechtstreeks in het koolstof-
vezelmateriaal geplaatst, een pen
zorgt voor de juiste positie.

Er worden bij het TNT
Titanium-model zoge-
naamde radiale rem-
klauwen gebruikt. De
naam komt vanwege
de radiale plaatsing
van de bevestigings-
bouten. De remschijf is
zwevend aan een mag-
nesium naaf bevestigd.

De versnellingsbak is opgebouwd als ‘cassette’-
bak. Alle assen met tandwielen, schakelvorken en
schakelwals zijn voorgemonteerd in een deksel.
Ook de schakelas en het voorkettingwiel zitten al
op hun plaats.

De TNT motoren hebben een buizenframe dat aan een alumini-
um gietstuk is bevestigd door middel van bouten die in de
buizen worden geschroefd en deze vasttrekken in de gaten 
van het gietstuk.

Het uitlaatsysteem eindigt in een dunwandige
centraal onder het zadel geplaatste uitlaatdemper.
De bevestiging van de stalen framebuizen in het
aluminium achterframe gebeurt met bouten.
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