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MOTOREN 
Suzuki buitenboordmotor technisch bekeken

Ook bij buitenboordmotoren worden de milieu-
eisen steeds strenger. De vervanging van meng-
smering door olie-injectiesystemen maakte de
traditionele tweetaktmotor al een stuk schoner.
Daarbij zit de olie in een apart tankje en wordt
de ingespoten hoeveelheid bepaald door het
motortoerental en de belasting. Nog schoner
werd de tweetakt met de komst van (directe)
benzine-inspuiting.
De fabrikanten gingen nog een andere weg: die
van de viertaktmotor. Het bleek dat het ‘op zijn
vliegwiel zetten’ van automobielmotoren prima
lukte. Al spoedig zorgde 1,3 liter viercilinder
motoren, gevolgd door 2,0 liter vierpitters voor
de aandrijving van de schroef.
Suzuki kreeg de smaak helemaal te pakken en
bracht in 2003 de grootste en sterkste viertakt
buitenboordmotor uit. Met 3,6 liter cilinderin-
houd en 184 kW (250 pk) is er een zeer krachti-
ge aandrijving ontstaan.

Uitblazen onder water
De V6 heeft een boring van 95 mm en een slag
van 85 mm. Bij het maximum koppel bij 3500
t/min haalt de motor een gemiddelde effectieve
druk van 11,8 bar. Dat is niet zo’n hoge waarde
die verklaard wordt door de hoge tegendruk
van het uitlaatsysteem dat onder water uit-
mondt. De afkoeling door de waterkoeling (tot

maximaal 114°C) neemt ook veel energie weg
die anders voor de gasdynamica gebruikt
wordt.
Het rendement van een schroef is het grootst
bij een laag toerental en een grote diameter.
Vandaar dat het motortoerental niet al te hoog
is en er een overbrenging van 2,29 is naar de
schroef. Dat betekent dat deze bij het toerental
van maximum vermogen slechts 2500 t/min
draait. De diameter is met 16” ofwel bijna 41
cm inderdaad fors uitgevallen.
Bijzonder is de manier waarop de reductie tot
stand is gebracht. Op het vrije eind van de kruk-
as zit een tandwiel dat het vermogen met een
vertraging van 1,25 overbrengt op de aandrijfas
naar de schroef. Het vliegwiel zit op het andere
eind van de krukas, aan de bovenkant van de
motor.
Uiteraard moet het koel blijven in de motor-
ruimte, vandaar dat het vliegwiel voorzien is
van schoepen die als ventilator werken.
Bij de schroefas zit de tweede, haakse, overbren-
ging (de keerkoppeling) met een vertraging van
1,83. Deze overbrenging is met twee kegelwie-
len uitgevoerd die beide draairichtingen van de
schroef mogelijk maken.

Zeer kleine V-hoek
De V-hoek is 55° in plaats van 60°. Zulke kleine
afwijkingen zijn bijvoorbeeld al door Ferrari
toegepast. Zij bouwden een 65° V6 die als
Formule 1 motor succes had. Daarbij ging het
Ferrari om een lager zwaartepunt. Suzuki wilde
de breedte van de motor beperken tot iets meer
dan 500 mm. De klephoek is met 2x14=28° ook
zeer klein en de uitlaatkanalen zijn pal tegen
de koppen en het cilinderblok geplaatst. Dat is
het voordeel van waterkoeling. Koud water is er
genoeg, het gaat immers om een buitenboord-
motor. Kort is het blok ook, want de V6 heeft
een krukas van slechts 440 mm lengte.
De zuigers hebben een zwevende pen. Er zijn
oliesproeiers aangebracht om de zuigerbodem

De 3,6 liter V6 levert in de sterkste uitvoering 184
kW ofwel 250 pk bij 5800 t/min en weegt zonder
schroef en vloeistoffen 263 kg. Dat is een speci-
fiekgewicht van bijna 1 kg/pk! De motor zelf, dus
zonder het huis en het staartstuk, komt onder die
‘magische’ grens.

Viertaktgeweld voor op het water

V6 met zwemdiploma
Ook in de watersport

is een vermogensrace

aan de gang. Suzuki

imponeert met een

3,6 liter V6 die goed

is voor 250 pk. De

krachtige viertakt
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Groot verschil:
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dem de cilinderkop nadert.
De door nitreren geharde kleppen sluiten op
klepzittingen van sintermetaal. De enkelvoudi-
ge klepveren zijn hittebestendig om de veer-
spanning te behouden. De klepstelplaatjes lig-
gen bovenop de klepstoters die door de gietsta-
len nokkenassen worden bediend. De nokkenas-
sen zijn hol en hebben drie van de vier lagers
tussen de nokken om de doorbuiging tot een
minimum te beperken. Het vierde lager neemt

onder de hete uitlaatkleppen te koelen. De drijf-
stang is gesmeed en heeft een door paspennen
gecentreerde kap, dus geen gebroken oog.
Elke drijfstang heeft zijn eigen kruktap die 60°
ten opzichte van elkaar geplaatst zijn. Tussen
de tappen zit een contragewicht, negen stuks in

totaal. Er zijn vier hoofdlagers. Het
kleine verschil tussen het verzet van
60° en de V-hoek van 55° betekent
dat er een ongelijke ontstekingsaf-
stand is. Dat geeft kennelijk geen pro-
blemen, evenmin als de balancering.

Waterkoeling
Opvallend voor een autotechnicus is
dat de uitlaatkanalen volledig door
koelwater zijn omstroomd en daarom
deel uitmaken van de cilinderkop. Door de
grote inlaatkleppen is de bougie enkele mm’s
richting de uitlaatkleppen geplaatst. Zowel bij
de in- als bij de uitlaatkleppen is er een squish-
rand (wegpersrand) geplaatst om het mengsel
in beweging te brengen als de vlakke zuigerbo-

Om de breedte van de motor te beperken, is de 
V-hoek geen 60º maar 55º. Er is geen balansas
nodig en evenmin speciaal verzette kruktappen,
terwijl er toch veel ruimte wordt gewonnen. Het
aluminium motorblok heeft een opendek con-
structie.

De krukas drijft een hulpas aan met een 32:40 overbrenging.
Vervolgens zorgt een enkelvoudige ketting voor het aandrijven van
de beide verstelbare inlaatnokkenassen. Dat gebeurt met een
20:32 overbrenging. De nokkenaskettingwielen hebben een kleine
diameter. Daardoor kunnen de nokkenassen dicht bij elkaar worden
geplaatst en dat beperkt de totale breedte van de motor.

De krukas is (in de vaarrichting gezien)
naar voren verzet en voorzien van een
32:40 overbrenging. Dat schept niet alleen
ruimte, maar verplaatst ook het zwaarte-
punt zodat de motor beter in balans is.
De schroef wordt door een 12:22 overbren-
ging aangedreven en draait 2,29 keer zo
langzaam als de krukas.
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de aandrijfkrachten op.
Bij de inlaatnokkenassen zijn twee extra oliebo-
ringen aangebracht om de hydraulische nokke-
nasversteller te bedienen. Met het om de lengte-
as verstellen wil Suzuki vooral een hoger kop-
pel in het middentoerengebied bereiken door

eveneens vanuit dit hoofdoliekanaal. Tenslotte
worden de zes oliesproeiers via een drukregel-
klep en een eigen olietoevoerkanaal vanuit het
oliekanaal naar één van nokkenassen van olie
voorzien.
Hieruit blijkt maar weer eens hoe belangrijk
het is een olieschema te hebben van de motor
als daaraan een schadeonderzoek wordt ver-
richt. Bij elk smeertechnisch probleem moet
immers de oorzaak van een mogelijk tekort aan
olie worden vastgesteld. Bij deze motor is vooral
de smering van het vierde hoofdlager en de
zesde kruktap opvallend.
Overigens wordt op het instrumentenpaneel
aangegeven wanneer het tijd is om de olie te
verversen. Gezien het feit dat de olie altijd
onder de 120°C blijft en er 8 liter aan boord is,
zal die verversingstermijn redelijk lang zijn.
Voor viertakt buitenboordmotoren is er
inmiddels een speciale oliespecificatie ontwik-
keld.

Management zonder lambdasensor
Dat deze buitenboordmotor over directe ontste-
king, een benzine-inspuitsysteem en een volle-
dig motormanagementsysteem beschikt, zal
niemand verbazen. Een 32–bit computer regelt
zowel het ontstekings- als het inspuittijdstip en
de inspuithoeveelheid. Wat opvalt, is dat een
lambdasensor en een geregelde driewegkataly-
sator ontbreken. De milieu-eisen voor dergelijke
motoren gaan nog niet zover dat zo’n nabehan-
deling nodig is. Bovendien is de uitlaattempera-
tuur veel te laag om een katalysator te laten
werken. Er kan voor controle of storingzoeken
wel een lambdasensor worden aangebracht. Het
systeem is voorzien van een On Board
Diagnosesysteem. Mocht de knappe techniek
het ooit eens af laten weten, dan kan de diagno-
setester de technicus dus een handje helpen. ●

Paul Klaver

Suzuki past verstelbare inlaatnokkenassen toe bij de sterkste uitvoering. Het
kleine kettingwiel drijft de uitlaatnokkenas aan. Naast het kettingwiel zit het
lager met twee boringen, de linker zorgt voor het verlaten, de rechter voor
het vervroegen van de kleppentijden.

De dwarsdoorsnede tekening toont de smalle
cilinderkoppen. Let op de watergekoelde uitlaat-
kanalen. Het ondercarter is met vier lange en
twee korte bouten bevestigd om de hoofdlagers
voldoende steun te geven.

De V6 is voorzien van
directe ontsteking zoals
we dat van vele auto- 
en motorfietsmotoren 
al kennen.

Het motormanagementsysteem is net zo volledig
als dat van een moderne auto. Let op de doorsne-
de van de cilinderkop met de compacte verbran-
dingskamer. De lambda-sensor wordt alleen bij
onderhoud of storingzoeken gebruikt.
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het vergroten van de klepoverlap en het eerder
sluiten van de inlaatkleppen. De kleppentijden
en de lichthoogtes zijn afgestemd op een hoog
vermogen.

Vertikaal smeren
Uiteraard moet de smering worden aangepast
aan de verticaal geplaatste krukas. Dat betekent
dat de carterpan met 8 liter olie aan de kant
van de aandrijving naar de aandrijfas zit. De
olie wordt afgezogen en naar de oliepomp met
drukregeling gevoerd. Vandaar gaat de olie via
een filter naar het hoofdoliekanaal dat drie van
de vier hoofdlagers en vijf kruktappen van olie
voorziet. De oliedruksensor zit op dit hoofdolie-
kanaal. Overtollige smeerolie komt in een twee-
de hoofdoliekanaal terecht. Van daar uit wor-
den het vierde hoofdlager en de zesde kruktap
gesmeerd. Bovendien worden de gehele distri-
butie en alle onderdelen van de cilinderkop
vanuit dit tweede hoofdoliekanaal gesmeerd.
De olietoevoer is voor de linker en rechterbank
gescheiden uitgevoerd. De verstelbare inlaat-
nokkenassen hebben hun eigen olietoevoer
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