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MOTORFIETSEN 
Techniek BMW F800 S/ST

Twee kenmerkende boxer-eigenschappen
moesten ook in de staande tweecilinder aanwe-
zig zijn: het geluid en de trillingsvrijheid. De
motor moet het gat opvullen tussen de 650 één-
cilinder en de ‘dikke’ boxers. Cardanaandrijving
had gekund, maar een tandriem zoals bij de

650 is logischer omdat de krukas van de twin
dwars in het frame ligt. Ja, u leest het goed:
dwars in het frame.
Na met de viercilinder te hebben gebroken met
de BMW traditie, volgt ook de paralleltwin de
meer gebruikelijke opbouw. Dat houdt tevens
in dat er een meervoudige natte platenkoppe-
ling is in plaats van de droge koppeling die bij
de motoren met krukas in lengterichting is toe-
gepast. En er is nog iets bijzonders: de F800

heeft een ‘gewone’ telescoop voorvork, geen
Telelever wielophanging zoals we die van de
zwaardere boxer en viercilinders kennen.
Samenvattend: BMW heeft nu een zeer moder-
ne staande twin in huis in een uitvoering die
zowel de sportieve rijder als de toerrijder zal
aanspreken. Een onderhoudsvriendelijke motor
voorzien van de modernste mechanische, elek-
trische en elektronische onderdelen. Ook emis-
sietechnisch is het blok geschikt om jaren mee
te gaan ook als de emissie-eisen strenger wor-
den. Tijd om het concept in detail te bekijken.

Ongewone balancering
Het meest opvallende aan de nieuwe motor is
de balancering. Staande twins zijn eigenlijk
twee ééncilinders naast elkaar dus elkaars spie-
gelbeeld, vandaar de Engelse term twin dat wil
zeggen tweeling. Zo’n motor trilt, want er is
geen balancering van de primaire en secundai-
re krachten.
Omdat de zuigers gelijk bewegen, kan er wel
een regelmatige verbrandingsafstand worden
gebruikt. Dit zorgt voor hetzelfde uitlaatgeluid
als dat van de boxermotoren, tenminste als het
in- en uitlaatsysteem akoestisch zijn aangepast.
Omdat bij een boxer de ene zuiger precies

BMW met staande tweecilinder!

Foto’s/Tekeningen: BMW

Het zijaanzicht van de BMW F800S toont de spor-
tieve kant van de motor met lage ruit, kleine kuip
en hoogliggende uitlaat.

Boxer krijgt
concurrentie
Ja, u ziet het goed! Dwars in het frame van de gloed-

nieuwe BMW F800 huist een staande tweecilinder.

Wie had dat ooit gedacht van dit Duitse merk, dat de

boxermotor altijd trouw bleef. Maar BMW deed z’n tech-

nisch huiswerk grondig. Dit is niet ‘zomaar’ een twin.
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Bombardier–Rotax een boxerachtige oplossing
bedacht: een stevige drijfstang met een gewicht
dat tegengesteld aan de twee gewone zuigers
beweegt.
BMW gebruikt het boxer balanceeridee net
zoals Yamaha dat doet voor de T-Max 500 scoo-
ter, maar met één verschil. De balanceerdrijf-
stang van BMW zit niet vast aan een zuiger
zoals bij Yamaha het geval is. Een lange arm die
meehelpt de massa van de twee gewone zuigers
te compenseren zorgt ervoor dat het kleine oog
van de balanceerdrijfstang bijna een rechte
baan beschrijft.
Uiteraard zijn er ook nadelen. Er is extra
gewicht, zowel op- en neergaand als draaiend.
Dat is blijkbaar aanvaardbaar voor dit type
motor. Alle draaipunten zorgen voor extra wrij-
ving, dat kost vermogen en brandstof. Dat BMW

het systeem heeft kunnen paten-
teren, verrast ons. Het

tegengesteld aan de andere beweegt, is de
balancering wat de krachten betreft perfect.
Omdat de cilinders niet in één vlak liggen,
maar iets verspringen, is er echter een klein
omlopend koppel. Dat wordt bij de nieuwste
boxers door een balanceeras opgeheven.
Balansassen voor twins zijn er al, elk met
hun eigen voor- en nadelen. Hoe het ook
wordt uitgevoerd, de aandrijving is problema-
tisch, zeker als het secundaire krachten betreft.

Bij de ST uitvoering ligt de nadruk op het snelle toerwerk voor twee personen.
Er zijn drie bagagekoffers gemonteerd en een forse ‘tanktas’ die boven het luchtfilterhuis is geplaatst.

De tweecilinder staat dwars in het frame.
Opvallende details zijn de waterpomp op de cilin-
derkop met leidingen naar de warmtewisselaar
onder de startmotor. Linksboven de carterontluch-
ting op het kleppendeksel.

Dan draait de balansas immers met het dubbe-
le krukastoerental hetgeen bijzonder hoge
eisen stelt aan de overbrenging. Die moet spe-
lingsvrij en geluidsarm werken.
Om de trillingen bij de twin kwijt te raken, heb-
ben de technici
van BMW en

De cilinder-
kop heeft veel weg

van die van de viercilin-
der in de K-modellen: kleine
klephoek en bediening door

middel van slepers. Omdat de motor
‘slechts’ 9000 t/min draait, volstaan
enkele klepveren.

Het in- en uitlaatsysteem van
een moderne motor met een hoge gemiddel-

de effectieve druk neemt veel ruimte in beslag
omdat er veel gas wordt verpompt. Let op de
lange inlaatkelken, de stuwdrukinlaat, de metaal-
katalysator en de geluiddemperconstructie.
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heeft namelijk erg veel weg van het balanceer-
systeem dat Massimo Bordi voor de ééncilinder
Ducati ontwikkelde. Eigenlijk is het BMW-
systeem de combinatie van het Ducati en het
Yamaha-idee. Hoe dan ook, het is bijzonder.

Geen halve viercilinder
De motor zelf volgt de trend naar een lichte,
compacte bouwwijze. De krukas draait in vier
glijlagers en drijft de koppeling aan door
middel van een tandwieloverbrenging. De
meervoudige natte platenkoppeling zit op de
primaire of ingaande versnellingsbakas. Op de
secundaire of uitgaande as zit de voorste poelie
voor de tandriemoverbrenging naar het achter-
wiel. De zes versnellingen zijn indirect en wor-
den door klauwen in- en uitgeschakeld. De
schakelvorken worden op hun beurt via
gleuven in een schakelwals bewogen. Dat is
‘standaard’ techniek.
De cilinderkop herbergt techniek van de nieu-
we viercilinder, dat wil zeggen dat er slepers
worden gebruikt om de vier kleppen per cilin-
der te bedienen. De beide nokkenassen worden
door een tandketting aangedreven vanaf de lin-
kerkant van de krukas, naast de primaire over-

brenging. Rechts op de krukas zit de dynamo
die ook dienst doet als aandrijftandwiel voor de
startmotor.
Tot zover geen bijzonderheden. Pas als we
details gaan bekijken, zien we interessante din-
gen. Neem nu de cilinderkop. Als we de door-
snede vergelijken met die van de viercilinder
vallen de overeenkomsten direct op. De klep-
hoek, het kanaalverloop en de verbrandingska-
mervorm lijken veel op elkaar. De boring van de
twin is 88 mm, de zuigers gaan 75,6 mm op en
neer. Er zijn twee 32 mm inlaatkleppen en twee
27,5 mm uitlaatkleppen in de cilinderkop
geplaatst. De compressieverhouding bedraagt
12,0:1. De motor is afgestemd op 95 RON benzi-
ne, maar kan ook op 91 RON draaien. Dat laat-
ste is nodig omdat er in de VS nog veel van deze
laag octaanbrandstof gebruikt wordt. Zelfs in
Duitsland komen we ‘normale’ benzine tegen.
Uiteraard gaat het ontstekingstijd-

stip naar laat, dus dalen de prestaties en stijgt
het verbruik als er fors mee wordt gereden.
Kijken we naar de viercilinder dan zien we een
boring van 78 mm met dezelfde klepmaten!
Hoewel de compressieverhouding 13:1 is, is de
overeenkomst tussen de cilinderkoppen groot.
De hogere compressieverhouding is mogelijk
omdat de viercilinder op 98 RON benzine is
afgestemd en op 95 RON mag draaien. Mede
daarom komt de viercilinder op een nog iets
hogere gemiddelde effectieve druk dan de twin:
14,1 tegen 13,6 bar.
Anders dan we van automotoren gewend zijn,
moet de klepspeling vaker, namelijk om de
20.000 km worden gecontroleerd. Dat er veel
lucht door de cilinderkop stroomt, blijkt niet
alleen uit het vermogen, maar ook uit de aan-

De krukas in vier glijlagers, we kijken er van voren
tegenaan. In het midden de balanceerdrijfstang
die de massa en de beweging van de beide zui-
gers compenseert. De compacte klepbediening is
goed zichtbaar.

Tussen de beide kruktap-
pen is een derde drijfstang
aangebracht die voor een
vrijwel volledige balance-
ring van de primaire en
secundaire krachten zorgt.
De lange arm zorgt voor
een bijna rechtlijnige
beweging van het kleine
oog.

Bij de F800 motor is de olietank onder in het car-
ter geplaatst, gescheiden van de krukasruim-

te. Dat wordt een semi-dry sump systeem
genoemd. De oliepomp zuigt de omlaag-

druipende olie op die zich onder de
krukas verzamelt en pompt die

naar het versnellingsbakhuis.
Vandaar stroomt de olie
door openingen naar de
olietank. De krukaslagers
worden vanuit een hoofd-

oliegalerij gevoed, niet meer
centraal zoals bij de viercilinder K-

serie motoren.

Omdat de koelwaterpomp op de cilinderkop
geplaatst is, zijn de koelwaterleidingen naar de
dwarsstroomradiateur kort. In het kortsluitcircuit
is ook de forse warmtewisselaar opgenomen
opdat de olie snel op temperatuur komt.
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inspuitdruk hangt af van het geleverde vermo-
gen en het rijgedrag. Er is geen retourleiding
van de verstuivers naar de tank, dus warmt de
brandstof niet op. Volgens BMW spaart het
nieuwe systeem aandrijfvermogen van de elek-
trische brandstofpomp en wordt de brandstof-
druk flink gevarieerd om steeds voor de opti-
male lucht/brandstofverhouding te zorgen. Bij
het regelen van de inspuittijd en –druk speelt
ook de lambdasensor een grote rol, naast het
motortoerental, de motorbelasting en de tempe-
ratuur. Een secundaire luchtinjectie zorgt er bij
de koude start voor dat er voldoende zuurstof is
om de onvolledig verbrande brandstof (HC en
CO) om te zetten in H2O en CO2 tot de katalysa-
tor op temperatuur is.

Tandriem naar achterwiel
Net als bij de 650 cm3 ééncilinder heeft ook de
twin een tandriem om het achterwiel aan te
drijven. De riem is iets breder en voorzien van
een beschermkap. De aandrijving is onder-

wezigheid van een ø46 mm gasklep per cilin-
der.

Nog een patent
Niet alleen het balanceersysteem is gepaten-
teerd, ook de inspuiting is voorzien van een
patent. De ingespoten hoeveelheid benzine
wordt namelijk zowel door de openingstijd van
de verstuivers als door de benzinedruk bepaald.
BMW heeft bij de nieuwe twin de druk variabel
gemaakt en dat is naar zeggen nieuw. De

houdsvrij, afgezien van een visuele controle om
de 1000 km en een controle van de voorspan-
ning om de 10.000 km. Is de spanning onjuist,
dan kan de juiste spanning worden bereikt
door het verdraaien van het excentrisch gemon-
teerde achteraslagerhuis. BMW verwacht dat de
tandriem zeker 40.000 km meegaat. Zo’n aan-
drijving heeft bijna de voordelen van een car-
danaandrijving (geruisloos en onderhoudsvrij)
zonder de nadelen (kostbaar en zwaar).

Kokerbalkframe
Het kokerbalkframe verbindt het balhoofd
rechtstreeks met de achterasvorklagering. Om
nauwkeuriger te zijn, is de achtervork aan het
motorblok bevestigd vlakbij de plaats waar het
blok aan het frame is vastgezet. Er is een apart
buizenframe met daarin de benzinetank en het
zadel er bovenop. De vulopening van de tank
zit aan de rechterkant, dus hoeft er geen tank-
tas te worden losgemaakt. Waar gewoonlijk de
tank zit, bevindt zich nu het luchtfilterhuis.
De enkelvoudige achtervork is lang en zo dicht
mogelijk bij de uitgaande versnellingsbakas
gelagerd. Dat zorgt voor een geringe verande-
ring van de tandriemvoorspanning tijdens het
in- en uitveren. Het enkele veerelement ver-
bindt de vork rechtstreeks met het frame.
Voor gebruikt BMW een telescoopvork met 43
mm stalen binnenpoten die in aluminium
onderpoten bewegen. Het is dus geen ‘upside
down’ vork en evenmin de door BMW ontwik-
kelde ‘Telelever-voorvork’. Het toepassen daar-
van zal onder meer bemoeilijkt zijn door de
plaatsing van de draagarm. De cilinderkop is
immers veel hoger geplaatst dan bij de vierci-
linders dankzij de 30° in plaats van 55° cilin-
derhellingshoek. Of de kostprijs van een moder-
ne telescoopvoorvork (veel)lager is dan van een
Telelever, valt te betwijfelen. Zowel voor- als
achterwiel hebben een veerweg van 140 mm.
Het veerelement achter heeft een instelbare
veervoorspanning vanwege de benodigde rij-
hoogteregeling als er een bijrijder en/of bagage

Het kokerbalkframe verbindt het balhoofd
rechtstreeks met de achtervorkbevestiging.
Opvallend voor BMW is de telescoopvork.

Voor worden twee 320 mm remschijven
gebruikt, achter één 265 mm exemplaar op

verzoek voorzien van ABS.

Rechts is de tandwieloverbrenging van de start-
motor naar de dynamo te zien, vlak onder de
waterpomp. Links zien we de primaire overbren-
ging naar de meervoudige natte pla-
tenkoppeling met transmissie-
schokbreker. Het carter is
horizontaal gedeeld, de
achtervork is recht-
streeks aan het giet-
stuk bevestigd.

Technische kentallen
BMW F800
Aantal cilinders……………………………………………………2

Cilinderinhoud (cm3) ……………………………………………798

Boring (mm) ……………………………………………………82

Slag (mm) ………………………………………………………75,6

Vermogen (kW bij t/min) ………………………………62,5/8000

Koppel (Nm bij t/min) ……………………………………86/5800

Max. gemiddelde effectieve druk (bar) ………………………13,6

Compressieverhouding………………………………………12,0:1

Gemiddelde zuigersnelheid (m/sec) …………………………20,2

Gem. effectieve druk (bar) bij topvermogen…………………11,8
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wordt meegenomen. Ook de uit-
gaande demping is instelbaar. Opvallend is de
telescopische stuurdemper, want BMW was
daar geen voorstander van. Ze kie-
zen er nu voor om elke neiging tot
‘slaan’ van het stuur in de kiem
ofwel demping te smoren.

Krachtige remmen
Twee 320 mm remschijven voor en
één 265 mm remschijf achter zor-
gen voor de benodigde vertraging.
Voor worden vierzuiger remklau-
wen gebruikt. De remmen kunnen
worden voorzien van ABS, één
voor elk wiel. Volgens BMW is er
geen rembekrachtiger nodig
omdat de motorfiets zo licht is.
Met volle tank en rijklaar weegt
het S model 204 kg, de ST 209 kg.
Het Bosch ABS voegt daar 1,5 kg
aan toe.
Voor wordt een 120/70-ZR17 band op een 3,5
inch velg gebruikt, achter een 180/55-ZR17 band
op een 5,5 inch velg. Ook hier is niet bespaard,
hetgeen zich ook zal weerspiegelen in de
levensduur. ●

Paul Klaver

De enkelvoudige achter-
vork is een kunstig giet-
werk in aluminium. Het
achterashuis is excentrisch
bevestigd om de tandriem
snel en nauwkeurig de
benodigde voorspanning

te geven. De achtervork
met naaldlagers is in
steunen bevestigd
die deel uitmaken
van het motorblok.
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In het Autotechnisch archief
op www.AMT.nl kunt u meer
info vinden over BMW motor-
fietsen. Ga naar de rubriek
Motorfietsen, subrubriek
BMW en verdiep u in de tech-
niek van de R1200GS en de
K1200S. In Techniek in beeld,
rubriek Motorfietsen treft u
een videofilm aan over de
nieuwe F800, zowel in de S-
als de ST-uitvoering.
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Er is een transmissieschokbreker
opgenomen in de achterste poelie.
De tandriem heeft geen onderhoud,
maar wel een controle van de span-
ning nodig. De levensduur is naar
verwachting meer dan 40.000 km.
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