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MOTORFIETSEN
Techniek van de Triumph Rocket III

Het straatbeeld in Nederland wordt bepaald
door sportmotoren, maar wist u dat 53% van
alle nieuw verkochte motorfietsen ‘cruisers’
zijn? En dat dit in Amerika zelfs geldt voor 78%
van de motorfietsen? Voor Triumph was dat vol-
doende reden om een geheel eigen ‘cruiser’ te
ontwikkelen. Uiteraard een driecilinder, eerst
met 1500 cc. Maar uit de VS werd om meer
‘cubic inches’ geroepen, dus ging de cilinderin-
houd via 1600 en 2000 cc naar 140 cu-inch ofwel
2294 cc! Over deze motor valt heel wat interes-
sants te vertellen, want bij het ontwerp is
gebruik gemaakt van een leeg computerscherm.
In juni 1999 werd begonnen met het ontwerpen
van de dikke driepitter. In september 2000 werd
met de ‘hardware’ begonnen. Dat ging snel,

want in mei 2002 draaide de eerste motor al op
de proefstand. In Milaan stond in september
2003 een prototype van de imposante cruiser,
twee maanden later kwam de eerste fiets al van
de productielijn. Sinds mei 2004 lopen de moto-
ren van de band. Tot zover de geschiedenis, nu
gaan we de motorfiets nader bekijken.

Stevige stoppers
Lang en laag is de Rocket en voorzien van een
enorme achterband. De motor staat in lijn met
de inlaatkant links en de uitlaatkant rechts. Er
is een cardan om het achterwiel aan te drijven.
Voor zit een UpSideDown Kayaba telescoopvork
met 43 mm poten. Geremd wordt er met twee
320 mm remschijven en twee vierzuigerrem-

klauwen. Achter mag één 316 mm remschijf
met een Brembo dubbelzuigerremklauw voor
de vertraging zorgen. Het is de sport- en racewa-
gentransmissiespecialist Graziano die de car-
danaandrijving hielp ontwikkelen en nu ook
bouwt. Wat goed genoeg is voor de Ferrari
Formule 1 voldoet ook op een Triumph Rocket.
Als we nauwkeurig kijken stellen we vast dat de
lucht naar de motor via een leidingsysteem
onder het zadel wordt aangezogen. Vandaar
gaat de lucht via een luchtfilterhuis naar een
verzamelkamer die onder een verchroomd dek-
sel zit, links naast de tank. Rechts zijn de drie
enkelwandige uitlaatbochten voorzien van twee
hitteschilden. Daar waar de bochten voor de
achterband samenkomen, zijn twee geregelde
driewegkatalysatoren aangebracht. Het uitlaat-
spruitstuk mondt uit in drie aparte dempers die
heel wat te stellen hebben met de rake klappen
van de driecilinder.

Zware jongen
Een beetje cruiser heeft niet alleen een forse
cilinderinhoud, het geheel moet ook nog wat
wegen. Alles onder de 300 kg wordt in de VS
bestempeld als ‘lightweight’, vandaar het droog-
gewicht van 320 kg. Veel ontwikkelingswerk is
gaan zitten in de 240/50x16 achterband die op
een 7 1/2 inch=19 cm brede velg zit.

Een imposante verschij-
ning, deze gigant onder
de cruisers. Ook de tech-
niek is bijzonder, zoals
de driepitter met twee
bougies per cilinder.
Voor de aandrijving van
het enorme achterwiel
wordt een betrouwbare
cardanas toegepast.

Cruisen met 2300 cc

Als een raket
Wereldwijd wint de cruiser sterk aan populariteit. Voor

het Engelse Triumph reden een eigen cruiser te ontwik-

kelen. Een zwaargewicht met een beest van een motor,

goed voor 200 Nm koppel. In 2,8 seconden snelt de 320

kg zware Rocket III naar 100 km/h. Uitdagend genoeg

voor een technische verkenning.

Foto’s: Triumph
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De krukas is geflankeerd door de
balansas rechts en de ingaande versnel-
lingsbakas links. Deze assen draaien
tegengesteld aan de krukas. Onderin het
blok zitten de oliepompen.

In 1 en 2 wordt het motorkoppel met 7% ver-
minderd, in 3 met nog slechts enkele procenten
terwijl alleen in 4 en 5 100% van de 200 Nm
beschikbaar is. Bedenk dat er altijd een over-
brenging nodig is om het koppel van de krukas
over te brengen naar het achterwiel. Zo’n laag-
toerenmotor als deze Triumph heeft een kleine
overbrengingsverhouding, een hoogtoeren blok
heeft een grote overbrengingsverhouding. Dus
wordt de 200 Nm met een klein getal vermenig-
vuldigd. Een motor met een kleinere cilinderin-
houd heeft een lager koppel, maar draait snel-
ler en heeft dus een grote overbrengingsverhou-
ding. Het lagere koppel wordt met een groot
getal vermenigvuldigd, dus is er aan het achter-
wiel toch een hoge trekkracht beschikbaar.
Zo’n verschil in overbrengingsverhouding doet
zich ook voor bij diesel- en benzinemotoren.
Vandaar dat een turbo-dieselmotor met een
hoog koppel bij een laag toerental niet veel
beter presteert dan een benzinemotor met een
laag koppel bij een hoger toerental.

Ongewone motorconstructie
De krukas ligt in de lengterichting met een
balansas rechts en de bak links ervan. Op de
krukas zit aan elk uiteinde een tandwiel, een
smal exemplaar voor de balansas en een breed
tandwiel naar de koppeling. Deze assen draaien
met hetzelfde toerental de andere kant op als
de krukas. Een bekende methode om het kantel-
effect bij gasgeven en gasloslaten op te heffen.
Om de krukas zo laag mogelijk te kunnen plaat-
sen, is de motor voorzien van een droog carter
ofwel dry-sump. Het hart van de krukas ligt
daardoor slechts 205 mm boven het wegdek.
Door de uitgaande as van de bak boven de
ingaande as te plaatsen, blijft het blok ‘smal’.
Dankzij een extra tandwiel komt de aandrijving
van de cardanas op de goede hoogte te zitten:
het draaipunt van de achtervork. In de cardanas
is een forse schokbreker opgenomen die te
grote wisselingen in aandrijfkoppel opvangt.
Het is echt wel een grote motor, dat valt ook af
te leiden uit de 18 Ah accu die 7 kg weegt en via
een 1,1 kW startmotor leven in de brouwerij
moet brengen. Menig autobezitter zou blij zijn
zo’n blok in het vooronder te hebben.

Forse prestaties
Als de lucht de twee achter elkaar geplaatste 52
mm gaskleppen (waarvan één met het gashen-

del en één elektronisch wordt bediend) is gepas-
seerd, komt het in de 101,6 mm cilinders
terecht. Dat is een boring van 4 inch, gelijk aan
die van de V10 Dodge Viper sportwagenmotor!
De slag die de zuiger maakt bedraagt 94,3 mm,
daarbij wordt het benzine-luchtmengsel met
een verhouding van slechts 8,7:1 samengeperst.
Zo’n grote boring levert bij lage toerentallen
een forse kans op detoneren (pingelen of klop-
pen) op. Vandaar dat niet alleen de compressie-
verhouding heel laag is, de Triumph technici
kozen ook voor twee 12 mm bougies per cilin-
der. Dat is bij standaard vierkleppenmotoren
ongewoon, alleen Alfa Romeo werkt met Twin
Spark motoren en die bougies zijn verschillend
van maat. Omdat het mengsel op twee plaatsen

Als het blok zo staat, lijkt het veel op de dwars-
geplaatste Triumph motoren. Eén van de niet cen-
traal geplaatste bougies is duidelijk te zien.

We kijken hier tegen de achterkant van het blok
aan. De inlaatkanalen zitten links, die van de uit-
laat rechts. Er is een grote klephoek toegepast,
dat is bij deze lage toerentallen gunstig voor de
gasbeweging in de cilinder.

De uitgaande as van de versnellingsbak ligt boven
de ingaande as. Een extra tandwiel brengt de aan-
drijving in lijn met de cardanas naar het achter-
wiel. In elk inlaatkanaal zitten twee gaskleppen,
de tweede wordt elektronisch bediend om het
‘verslikken’ te voorkomen.
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wordt ontstoken, hoeft het ontstekingstijdstip
niet zo vroeg te staan als wanneer er
slechts één bougie in het midden
is. Er worden overigens drie dub-
bele bobines gebruikt om de
cilinders in de volgorde 1, 2 en 3
te laten vonken. De productiemo-
toren leveren 104,5 kW bij 5750 t/min
en draaien tot 6000 t/min. Volgens
Triumph wordt 90% van de 200 Nm (dus 180
Nm) geleverd vanaf slechts 1800 t/min tot
aan de rode streep bij 6000 t/min.
Een cruiser hoeft zeker niet sloom
van zijn plaats te gaan. De Triumph
doet zijn naam Rocket alle eer aan:
in 1 seconde naar 50, in 2,8 seconden
naar 100 en in 7,2 seconden naar 160
km/uur zijn, zeker voor zo’n zwaar geval,
indrukwekkende cijfers. 

Een kijkje binnenin
De twee bovenliggende nokkenassen worden
door een tandketting aangedreven die met een
lange glijschoen en dito spanner (voorzien van
een Teflon-glijlaag) wordt geleid. Opvallend is
dat Triumph een inspectie op slijtage van de
scharnierpennen en schakels beschrijft. Zo’n
tandketting overleeft meestal de hele motor. De
kleppen worden bediend door middel van sto-
ters, de klepstelplaatjes liggen tussen de nok en
de stoter. Dat gaat prima bij zo’n 6000 t/min
motor, bij de hoogtoerige blokken wegen de
stelplaatjes teveel en kunnen ze bij een ‘zweven-
de’ klep voor problemen zorgen. Vandaar de

veel kleinere stelplaatjes bovenop de klepsteel.
Bij de Rocket III zijn de klepuiteinden gehard,
zowel die van de klepsteel als de zittingrand op
de schotel. De montagemethode van de klepzit-
tingen en de geleiders is zodanig dat ze niet ver-
vangen kunnen worden.
De nokkenassen draaien rechtstreeks in het
materiaal van de kop, ze worden opgesloten
door lagerhelften die tot een raamwerk vere-
nigd zijn. Zoiets wordt in het Engels een ‘lad-
der’ genoemd. Dit gietstuk is voorzien van olie-
groeven, opdat de olie de lagers kan koelen en
smeren. De zijdelings uitspuitende olie smeert

de nokken en de stoters. Om niet teveel olie
bovenin te krijgen, is er in het toevoerkanaal
een restrictie aangebracht.
De 17 kg zware krukas draait in vier lagers met
een diameter van 43 mm en heeft 41 mm kruk-
tappen. De krukas is voorzien van zes contrage-
wichten en twee tandwielen op de uiteinden.
De lagerschalen liggen in een horizontaal
gedeeld carter. In de onderhelft zit een spat-
plaat die de olie weghoudt van de krukas, in de
bovenhelft zijn de drie aluminium cilinderbus-
sen met Nikasil-looplaag aangebracht. In de rij-
richting gezien ligt rechts van de krukas de

De degelijke cardanaandrijving van Graziano. Een SAE 75W-90 volsyntheti-
sche olie zorgt voor de smering. Een magnetische aftapplug houdt metaal-
deeltjes vast.

Achter het aandrijftand-
wiel zit een transmissie schok-
breker. De enkele kruiskoppeling
scharniert in het hart van de achtervorkla-
gering. De eindoverbrenging (ook wel cardanhuis
genoemd) is ontworpen door Graziano.

Om de motor zo laag mogelijk te houden, is er een
‘dry-sump’ smeersysteem toegepast. De drukpomp
krijgt de olie toegevoerd uit de olietank. De twee
zuigerpompen zuigen het carter leeg en pompen
de olie naar de tank. Opvallend is dat Triumph een
SAE 15W-50 (volsynthetische) olie aanbeveelt,
kennelijk is het niet de bedoeling om de motor bij
lage temperaturen te gebruiken.
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balansas en links de ingaande as van de versnel-
lingsbak met voorop de koppeling. Het aandrijf-
tandwiel bestaat uit twee voorgespannen delen
om het geluid te dempen.
Achter de koppeling is de aandrijving van de
oliepompen geplaatst, een ketting drijft ze aan.
Er is één perspomp die de olie toegevoerd krijgt
uit de olietank. De zuigpomp heeft twee rotors
om de olie zowel voorin als achterin het blok te
kunnen afzuigen. Tijdens afremmen en optrek-
ken verplaatst de olie zich immers van voor
naar achter. Zoals bij motorfietsen gebruikelijk
worden de motor zelf en de transmissie onder
druk gesmeerd. Extra zijn de drie oliesproeiers
die de zuigerbodems koelen en een sproeier die
de koppeling koelt.
De motoren worden af-fabriek gevuld met een
SAE 15W-40 olie die het inlopen verzorgt. Na
800 km of 1 maand wordt deze olie vervangen
door een olie met een API SH of hogere kwa-
liteit die ook voldoet aan de JASO MA norm. Dat
is nodig vanwege de ‘natte’ koppeling. Deze olie
mag 16.000 km of 1 jaar blijven zitten. Als visco-
siteit geeft Triumph SAE 10W-40 of 15W-50 op.
Dat laatste heeft de voorkeur. Kennelijk worden
Cruisers alleen gebruikt bij hogere buitentem-
peraturen…
Interessant is dat de oliedrukschakelaar niet
dichtbij de oliepomp zit, maar achterop de
cilinderkop. Het is een lange weg voor de olie

Technische kentallen
Triumph Rocket III
Boring (mm) ..............................................................................................................101,6

Slag (mm) .... ................................................................................................................94,3

Cilinderinhoud (cm3) .... ..............................................................................................2294

Vermogen (kW bij t/min) ..................................................................................104,5/5750

Koppel (Nm bij t/min) ..........................................................................................200/2500

Maximum gemiddelde effectieve druk (bar)............................................................11,0

Compressieverhouding ..............................................................................................8,7:1

Gemiddelde zuigersnelheid (m/sec) ..........................................................................18,1

Boring-slag verhouding ..............................................................................................1,08

Gecorrigeerde zuigersnelheid (m/sec)* ....................................................................18,8

Zuigeroppervlak (cm2) ..................................................................................................243

Vermogen per zuigeroppervlak (kW/cm2)** ............................................................0,43

Slag-boring verhouding ..............................................................................................0,93

Gecorrigeerd zuigeroppervlak (cm2) ........................................................................234,3

Vermogen per gecorrigeerd oppervlak (kW/cm2)*** ..............................................0,45

Gemiddelde effectieve druk (bar) bij topvermogen ................................................9,5

* 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 ‘ontwikkelings-

graad’.

De Triumph Rocket III heeft een motor die, naar moderne maatstaven, laag belast is.

De ‘ontwikkelingsgraad’ en de mechanische en thermische belastingen zijn laag.

De gemiddelde effectieve druk is met 11,0 bar niet bepaald hoog. Tuners kunnen hun hart

ophalen!

Slechts drie cilinders, maar bij elkaar wel goed voor een cilinderinhoud van 2300 cc. Een
reusachtig blok dus, en dat is hier goed te zien. De complete motorfiets weegt ‘leeg’ maar
liefst 320 kg.

Aan het einde van de productielijn wordt de
Rocket III intensief getest. De mega-cruiser vindt
gretig aftrek in Amerika.

Paul Klaver

om daar te komen, dus moet er voldoende olie
zijn om druk te kunnen opbouwen. Omgekeerd
zal er nog wat olie bij de lagers zijn als de druk-
sensor een te lage druk aangeeft.
Niet alleen de olie zorgt voor koeling, de koel-
vloeistof doet dat uiteraard ook. Er is speciaal
aandacht besteed aan een zo gelijkmatig moge-
lijke temperatuurverdeling van voor naar achter.

Schone toekomst
Ook motorfietsen moeten voldoen aan steeds
strengere emissie-eisen. Triumph heeft de
motor klaar voor de op handen zijnde grens-
waarden van de Euro3-eisen die in 2006 of 2007
van kracht worden. Er is geen luchtinjectie in
de uitlaatpoorten nodig om na de koude start
de onverbrande brandstof (HC) en koolmonoxi-
de (CO) om te zetten in kooldioxide (CO2) en
waterdamp (H2O). Het motormanagement en
de goede verbranding, dankzij de dubbele bou-
gies, zorgen voor uitlaatgassen die schoon
genoeg zijn. Zodra de katalysatoren warm zijn,
wordt de brandstof-luchtverhouding met
behulp van een lambda-sensor geregeld.
Al met al is de Rocket III een imposan-
te cruiser met indrukwekkende
prestaties, zonder dat het milieu
uit het oog werd verloren.    ●
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