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MOTORFIETSEN 
Suzuki GSX-R1000 K5 technisch bekeken

Het is twintig jaar geleden dat Suzuki met het
GSX-R concept begon. Het gaat om racemotoren
geschikt voor straatgebruik. De nadruk ligt op

vermogen, wegligging en remgedrag. De con-
currentie zit ook niet stil, dus wordt het uiter-
ste gevraagd om hun motorfietsen steeds weer
te overtreffen. Om topprestaties mogelijk te
maken, moet het gewicht omlaag. Vandaar dat
er op elke gram (over)gewicht is bespaard. Woog
de droge motorfiets in 2001 nog 170
kg, in 2003 was dat 168 kg en nu in
2005 nog maar 166 kg. Het frame
leverde 1200 gram in, het voorwiel
100 gram. De

ECU werd compacter en 30 gram lichter, de
accu 500 gram en de dynamo 400 gram. Bij de
motor werd het sprokkelen: 8x5,4 gram voor de
inlaatkleppen, 8x6,4 gram voor de uitlaatklep-
pen. De vier zuigers werden elk 8 gram lichter,
de tien kopbouten elk 5,7 gram, de twintig
klepdekselboutjes leverde elk 1,4 gram in.
Samen 3291 gram, dus zijn er ook onderdelen
die iets zwaarder zijn geworden, zoals de kruk-
as, de drijfstangen en de koppeling, want de
besparing is ‘slechts’ 2000 gram. Niettemin: het
toont aan hoe er op elk detail wordt gelet.
Hoever Suzuki is gekomen, blijkt wel uit het
feit dat de GSX-R750 slechts 3 kg minder weegt.
Gewicht is belangrijk als het om accelereren,
decelereren en bochtgedrag gaat, de topsnel-
heid hangt vooral af van de luchtweerstand.

Door detailwerk aan de stroomlijn-
kuip lukte het

om het fron-
taal opper-

vlak te verklei-
nen en de lucht-

weerstandscoëffi-
ciënt te verla-

gen. Samen
goed voor
een 5% ver-
betering.
Blijft
over:
motorver-
mogen

verhogen om

De Suzuki GSX-R1000 K5 in vol ornaat. Op snelheid
voert het stuwdrukinlaatsysteem het vermogen op
tot maar liefst 190 pk. Goed voor supersnelle
rondetijden op het circuit, maar het aardige van

alles: hij is ook
met kenteken

verkrijg-
baar!

Flitsende racemotor voor straatgebruik

Legaal racen
In de Superbike raceklasse doet de Suzuki GSX-R1000

het erg goed. Geen wonder, want de technici hebben

hun uiterste best gedaan er iets bijzonders van de

maken. Hoe het mogelijk is om 178 pk uit een 999 cc

viercilinder te halen, laten we u hier zien.
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eisen, een elektrische startmotor heeft, gewoon
stationair loopt en volledig geschikt is voor
dagelijks gebruik gedurende vele jaren.

De interne details
Zo op het eerste gezicht is er niets veranderd
aan het motorblok. De cilinderhartafstand is
nog steeds 80 mm, de krukas ligt nog op 135
mm van de ingaande as van de bak en die ligt
weer 68 mm van de uitgaande as. Zelfs de klep-
hoeken (12° voor de inlaat- en 13° voor de uit-
laatkleppen) zijn ongewijzigd. Het is echt goed
zoeken naar de veranderingen die voor de ver-

het prestatieniveau boven dat van de concur-
rentie te leggen.

Vermogensformule
Suzuki kent de vermogensformule net zo goed
als ieder andere motorfabrikant. P=pxVxn/C.
Daarin is P het vermogen in kW, p de gemiddel-
de effectieve druk in bar, V het slagvolume in
cm3, n het krukastoerental in t/min en C een
omrekeningsfactor die met deze eenheden
1.200.000 bedraagt.
De cilinderinhoud moet onder de 1000 cm3 blij-
ven. Suzuki vergrootte de boring van 73,0 naar
73,4 mm om de grens zo dicht mogelijk te
benaderen. Dat scheelt 1,1% in cilinderinhoud.
Bovendien kunnen er iets grotere inlaatkleppen
in, dat helpt om meer mengsel in de cilinders
te krijgen. De (gemiddelde) effectieve druk is
het verschil tussen de (gemiddelde) geïndiceer-
de druk en de (gemiddelde) wrijvingsdruk. De
geïndiceerde druk staat op de zuiger, de hoogte
ervan hangt af van het volumetrisch rende-
ment en de compressieverhouding. Het effect
van de grotere kleppen is dat het volumetrisch
rendement stijgt.
De motor heeft ook een 12,5:1 compressiever-
houding tegen 12,0:1 bij het 2004-model. Door
de wrijvingsverliezen te verlagen, neemt de
gemiddelde effectieve druk nog verder toe dan
alleen maar door een hogere gemiddelde druk
boven de zuiger. Bovendien kan de motor meer
toeren draaien voordat de wrijvingsverliezen de
winst aan geïndiceerde druk te niet doen.
Conclusie: zowel de gemiddelde effectieve druk,
als het slagvolume en het toerental zijn toege-
nomen. Dus is er meer vermogen beschikbaar.
Daar voegt het stuwdrukinlaatsysteem nog wat
aan toe. Het op hoge snelheid aanzuigen van
koele lucht met een iets hogere druk zorgt vol-
gens Suzuki voor een vermogenstoename van
131 tot 140 kW, in ouderwetse en meestal toch
nog gebruikte eenheden: van 178 naar 190 pk.
En dat bij een motorfiets die voorzien is van
geluiddemping, keurig voldoet aan de emissie-

De motorfiets heeft een 120/70 ZR 17 voorband
en een 190/50 ZR 17 achterband. Dubbele 310 mm
remschijven met radiale remklauwen en één 220
mm schijf achter zorgen voor de vertraging.

Het rode gebied op de toerenteller begint pas bij
13.500 t/min. Door bij het accelereren voorbij het
toerental van maximum vermogen te gaan, sluit de
volgende versnelling zonder vermogensverlies aan.

Technische kentallen
Suzuki GSX-R1000 K5
Boring (mm)..................................................................................73,4

Slag (mm)......................................................................................59,0

Cilinderinhoud (cm3) ....................................................................999

Vermogen (kW bij t/min) ..................................................131/11000

Koppel (Nm bij t/min)..........................................................118/9000

Compressieverhouding ............................................................12,5:1

Max. gemiddelde effectieve druk (bar) ....................................14,9

Gemiddelde zuigersnelheid (m/sec) ..........................................21,6

Boring-slag verhouding ..............................................................1,24

Gecorrigeerde zuigersnelheid (m/sec)* ....................................24,1

Zuigeroppervlak (cm2) ................................................................169

Vermogen per zuigeropp. (kW/cm2)** ......................................0,77

Slag-boring verhouding ..............................................................0,80

Gecorrigeerd zuigeroppervlak (cm2)..........................................152

Vermogen per gecorr. zuigeropp. (kW/cm2)*** ......................0,86

Gem. effectieve druk (bar) bij topvermogen ..........................14,3

*De gecorrigeerde zuigersnelheid is een maat voor 

de mechanische belasting.

**Het vermogen per zuigeroppervlak is een maat 

voor de thermische belasting

***Het vermogen per gecorrigeerd zuigeroppervlak 

is een maat voor de ‘ontwikkelingsgraad’.

Als we deze waarden vergelijken met die
van de Benelli motoren in AMT 2/2005 zien
we pas goed hoever Suzuki is gekomen. De
gemiddelde effectieve druk is heel hoog
en dat is nog zonder het stuwdrukef-
fect. De mechanische belasting is
hoog, maar behalve op het cir-
cuit zal het toerental zel-
den zo hoog oplopen. Dat
geldt ook voor de thermi-
sche belasting, de
gesmede zuigers zijn
gelukkig tegen een hoge
temperatuur bestand. Er
zijn alleen een paar vol-
bloed racemotoren die zo’n
hoge ontwikkelingsgraad nog
overtreffen.
Nadere toelichting op de betekenis van
deze kentallen is te vinden in het hierboven
genoemde AMT-artikel.

Tot 190 pk komt er uit deze Suzuki GSX-R1000. De
motor heeft een eenvoudige constructie met cilin-
ders die 23º vooroverhellen. Bovenop het kleppen-
deksel zijn de membraankleppen van de secundai-
re luchtinjectie te zien.
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betering in vermogen hebben gezorgd. De ver-
brandingskamervorm is anders omdat de
boring is vergroot en de inlaatkleppen van 29
naar 30 mm zijn gegroeid. De kleppen hebben
een vlakke schotel om de dubbele koprolwervel
(één per klep) zo min mogelijk te verstoren. De
zuiger heeft twee wegpers-squish-randen die de
wervels beïnvloeden bij het omhoogkomen en
het omlaaggaan van de zuiger.
De grotere kleppen wegen minder omdat ze
van een titanium legering zijn gemaakt. Dat is
ook het geval met de 24 mm uitlaatkleppen.
Door de veerspanning van de enkele klepveer
iets te verhogen, kan er 1000 t/min hoger
gedraaid worden.
De iets grotere zuigers zijn toch lichter omdat
ze 1,3 mm lager zijn en een 8,9 mm smaller
hemd hebben. De zuigerveren glijden over een
speciale looplaag die op de aluminium cilin-
ders is aangebracht. De cilinders vormen één
geheel met het bovencarter. Suzuki gebruikt
een nikkel-fosfor-siliciumcarbide laag die
elektrochemisch wordt aangebracht. De slijt-
vaste laag geleidt de warmte zeer goed, de com-
binatie van het aluminium-silicium blok en de
aluminium-silicium zuiger zorgt voor een klei-
ne zuigerspeling bij alle temperaturen.
Daardoor worden de zuigerveren goed geleid en
kantelt de zuiger minder. De uit drie delen
opgebouwde olieschraapveren hebben een
chroom genitreerde laag die in een vacuüm-
ruimte is opgedampt. Deze laag is harder en
gladder dan de gebruikelijke chroomlaag en
zorgt voor minder wrijving. De bovenste com-
pressieveer heeft een L-vormige doorsnede om
het gewicht te beperken. Tussen de cilinders zitten ventilatiegaten om de

pompverliezen te verminderen die het gevolg
zijn van de omhoog- en omlaaggaande zuigers.
Deze gaten zijn van 35 naar 39 mm vergroot.
Omdat het toerental omhoog is gegaan tot
maar liefst 13500 t/min (op de toerenteller) zijn
de krukas en de drijfstangen aangepast aan de
grotere traagheidskrachten. Dat brengt een

gewichtstoename met zich mee. Gelijk gebleven
is de enkele balansas die met het dubbele kru-
kastoerental draait om de hoogfrequente trillin-
gen de dempen.

Koeling en ademhaling
Er wordt veel warmte afgevoerd via de koel-
vloeistof en de smeerolie. De gebogen, trapezi-
umvormige radiateur kan nu 30,2 kW afvoeren
tegen 26,8 kW bij het vorige model. Dat is 13%
meer zonder het frontale oppervlak te vergro-
ten. De oliekoeler is gelijk gebleven en kan 4,53
kW aan warmte afgeven aan de rijwind.
Het is niet mogelijk zulke prestaties uit een
motor te halen als niet het in- en uitlaat-
systeem optimaal zijn. Er treden krachtige gas-
pulsaties op die grote invloed hebben op het
vullen en legen van de cilinders. Omdat het toe-
rengebied zo breed is en deze gasdynamische
verschijnselen zich bij bepaalde toerentallen
voordoen, zijn er bijzondere maatregelen nodig
om problemen te voorkomen.
Een krachtige motor zoals deze zal zich bij lage
toerentallen ‘verslikken’ als het gashendel plot-

De primaire gasklep rechts wordt door de berij-
der(ster) bediend, de secundaire gasklep door een
stelmotor. De verstuivers zijn zo geplaatst dat ze
bij volgas tegen de gasklep spuiten. Bij deellast
werkt alleen de eerste verstuiver.

Duidelijk is te zien dat
het inlaatkanaal heel
steil staat. Het uitlaat-
kanaal komt hoog uit
de kop. De klepstel-
plaatjes liggen onder
de stoters.

Het gasklephuis is smal gehou-
den door de hartafstand tussen
de gaskleppen van de buitenste
cilinders van 80 naar 75 mm te
verkleinen. De verstuivers krijgen
hun brandstof uit een gemeenschappelijke leiding
ofwel een common rail.

13° 12°
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het dichtst bij de inlaatkleppen en heeft een
diameter van 44 mm. De tweede gasklep van 52
mm zit vlak voor de eerste, de stand ervan
wordt elektronisch geregeld afhankelijk van het
toerental, de ingeschakelde versnelling en de
openingshoek van de eerste gasklep. Er zijn
twee meergatsverstuivers per kanaal. De tweede
verstuiver zit tussen de twee gaskleppen in en
zorgt bij hoge vermogens voor extra brandstof.
De tweede gasklep staat dan al meer dan half
open. Omdat de brandstof tegen de gaskleppen
spuit, wordt het mengsel meer homogeen.
Daardoor verbetert de verbranding.
Aan de uitlaatkant zit er een klep in de uitlaat
vlak voor de uitlaatdemper. De stand van deze
klep wordt elektronisch geregeld over een hoek
van ongeveer 70°. Bij 3000 t/min volgas is het
motorkoppel 6% hoger met de klep dan zonder,

dus met een open uitlaatpijp. De klepstand
wordt dus net als bij de tweede gasklep bepaald
door het motortoerental, de ingeschakelde ver-
snelling en de gasklepstand. Dezelfde invloeds-
grootheden worden ook gebruikt om de secun-
daire luchtinjectie te regelen die bij het opwar-
men de HC- en CO-emissie verminderen. In de
uitlaat zit ook een ongeregelde katalysator die
de NOx-uitworp helpt verlagen die bij hoge ver-
brandingstemperaturen ontstaat. Er is een spe-
ciaal driehoekig gevormde uitlaatdemper die
een hellingshoek van 56° mogelijk maakt. Het
hele uitlaatsysteem is van titanium.

Compacte transmissie
De primaire overbrenging naar de koppeling
geschiedt met rechte tanden. Voor het eerst is
de koppeling voorzien van een ‘back-torque
limiter’. Daarmee wordt een mechanische voor-
ziening bedoeld die het afremkoppel vermin-
dert. Als er bij hoge toerentallen op de motor
wordt afgeremd ontstaat er gemakkelijk een
situatie waarbij het achterwiel gaat stuiteren of
blokkeren. Er is immers vrijwel geen druk op de

seling geheel wordt opengedraaid. Suzuki heeft
de constant vacuüm (CV) of constant depression
(CD) carburateur nagebootst door twee gasklep-
pen achter elkaar te
plaatsen. De eerste
gasklep wordt door
de berijder(ster)
bediend, deze klep zit

Om de pompverliezen
onder de zuigers te
vermijden, zijn er forse
39 mm ventilatiegaten
aangebracht in de
cilinderwanden. De
korte zuigers hebben
nauwelijks contact met
de wand.

Volgens Suzuki is een secundaire
balansas met glijlagers 200 gram
lichter dan één met naaldlagers. De
lagerdiameter is 23 mm, de boring 12 mm.

De cilinderkop is meer gat dan materiaal. Het is
goed te zien hoe de squishranden aansluiten op
die van de zuigers. Vergelijk de koelwatergaten
met die van het motorblok.

De kleppen zijn van een titaniumlegering gemaakt.
De 30 mm inlaatklep weegt 5,4 g minder dan het
29 mm stalen exemplaar. Bij de 24 mm uitlaatklep
scheelt de verandering van materiaal 6,4 gram.

De gesmede zuigers zijn lager dan voorheen en
hebben een smaller hemd. De zuigerpenogen zijn
stevig aan de zuigerbodem bevestigd om de enorm
hoge traagheidskrachten te kunnen opvangen.
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Door grote aandacht voor details is Suzuki er in
geslaagd een bijzondere viercilinder te bouwen
die zowel op circuits als op de weg buitengewo-
ne prestaties kan leveren. Er is veel kennis van
materialen en bewerkingen nodig om tot zulke
resultaten te komen. Dat dit soort motoren nog
in redelijke aantallen in serie te bouwen zijn, is
verbazingwekkend. ●

Paul Klaver

Het bovencarter ligt
ondersteboven om de
ventilatieopeningen tussen de cilinders duidelijk
te laten zien. De krukas is vijfmaal gelagerd.

Suzuki gebruikt
een klep in de
uitlaat om het
vermogen bij
lage toerental-
len te verhogen.
De klep helpt
ook mee om aan
de geluidsvoor-
schriften te 
voldoen.

Links is de koppeling te zien als deze vermogen
naar het achterwiel overbrengt, rechts als het
achterwiel de krukas aandrijft. Via drie schuine
nokken en drie pennen wordt de voorspanning
van de schroefveren verminderd.

De krukas met het brede tandwiel voor de primai-
re overbrenging en het smalle tandwiel voor de
aandrijving van de balansas. Let op de bijzondere
vorm van de contragewichten en het ontbreken
van overlap tussen de hoofd- en drijfstangtappen.

achterband en als er dan ook nog geschakeld
wordt, ontstaat er een ruk in de transmissie.
Suzuki gebruikt een nok met schuine kanten
die de koppelingsveren samendrukt in verhou-
ding met het afremkoppel. Dat werkt prima, is
eenvoudig en degelijk.

Krachtige remmen
Omdat bij hard remmen het achterwiel (vrijwel)
loskomt, zijn het de voorremmen waarop het
aankomt. De remschijven hebben een diameter
van 310 mm, ze zijn 5,5 mm dik. Er worden

‘radiale’ remklauwen gebruikt van het merk
Tokico. De boutbevestiging is radiaal, daardoor
ontstaat er een stijvere constructie dan met de
gebruikelijke remklauwbevestiging. Ook de
hoofdremcilinder op het stuur is van het radia-
le type. De bediening is directer en de overbren-
gingsverhouding gun-
stiger dan die van de
gebruikelijke bedie-
ning. Daardoor is het
‘drukpunt’, dat is het
punt waarbij de rem-
men merkbaar aan-
grijpen, beter te voe-
len en worden wijzi-
gingen in remvertra-
ging door het meer of minder slippen van de
voorband beter voelbaar.

Versnellings-
stand

Motortoerental

Servomotor

Gasklepstand

Vlinderklep

ECU
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