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F. DE HAAN II

Het werkwoord nNabootsen)) wordt by' Honda niet vervoegd

De 125 {'(' "Be11 lu"-mudellell.
Wat door ons over de ••Dream" ge-
zegd werd. geldt in grote trekken ook
voor de 12.1 Honda "Benly". De motor
is ook weel' een staande tweecilinder
met kopkleppen en een bovenliggende
nokkenas. welke laatste uit één stuk
bestaat en door een ketting wordt
aangedreven; in dit geval echter be-
vindt de tunnel voor deze ketting zich
niet tussen de cilinderboringen, maar
na n de bu itcnzjjde van de linker cilin-
der. Een constructieve bijzonderheid
van deze motor is. dat de zuigerpennen
lichtelijk in de zuigers zijn geplaatst.
Bij deze machine is van den beginne
af "wet-sump" smering toegepast en
ook heeft de koppeling altijd op de
wissclbakas gezeten. De in deze kop-
peling gebouwde schokbreker werkt
echter met rubber blokjes inplaats van
met stalen veren. Ook van deze "Benly"
besta a t een sportmodel (in feite ver-
dween met de verschijning hiervan het
standaardmodel praktisch uit de rou-
latie), maar de zuigerbeweging is hier-
hij hetzelfde gebleven en niet, zoals bij
de ..Dream Super Sport". gewijzigd. De
machine heeft ook slechts één carbura-
teur en de schommelarmvoorvork van
het standaardmodel,
De boring-slagverhouding is overkwa-
dratisch: 44 x -lI mm. het standaard-
type levert 11.5 pk bij 9500 omw Imin,
de "Super Sport" gaat in toerental zelfs
nog hogel' en levert zijn 15 pk's bij
10_500 omw/rnin! De remmen zijn ge-
heel in overeenstemming: 20 cm in dia-
meter en bovendien is de voorrem van
twee voorlopende schoenen voorzien.
De wielmaat is eveneens wat groter
dan die van hel standaardmodel. na-
melijk 18 inch.

Ook H onr/o's 51J cr JJl(wil ines zijn
ko pk !eppers.
Dl' 50 cc klasse - motorfietsen, wel tc
verstaan - geniet momenteel een bij-
zondere belangstelling, althans van de
zijde van verscheidene fabrikanten:
vall de afnemers kant is de interesse
( nog?) uiterst bescheiden van omvang.
Honda's bijdrage op dit gebied is de
"Cub". welk model weer onderscheiden
kan worden in de "Super Cub. en de
"Sport Cub". Let wel, we pralen hier
over gebruiksmachines. niet over race-
machines van deze cilinderinhoud, die
straks op verschillende circuits even-
eens van zich zullen doen spreken en
waarin Honda ook een stevig partijtje
mee zal gaan blazen, Daárover straks
meel'.
De beide "Cub"-modellen hebben een
ééncilinder kopklepmotortje met vrij-
wel horizontaal voorovergeplaatste ci-
linder, welke, evenals het tuimelaar-
huis van gietijzer is. Van dit materiaal
is de cilinderkop van de "Super Cub"
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Bij de 125 cc "Ben/y" - en dat geldt ook 1'001' de "Dream" modellen - be1,indt d~
losse startmotor ziel! voor het motorblok en dit orgaan is vm een planetair tandwiel·
stelsel, een freeuihee!mechallisme en een kettinkje met. de krukas gekoppeld.

eveneens vervaardigd, maar bij de
sportversie is dit onderdeel van licht-
metaal en bij deze laa tste is de car-
burateur via een opmerkelijk lange,
gebogen aanzuigbuis met de kop ver-
bonden. De kleppen worden dool' licht-
stangen en tuimelaars bediend. De
bougie is een 10 mm type.
Voor de smering van de krukas en de
cilrnderwand wordt een eenvoudig
spatsysteem gebruikt, maar het tuime-
laar mechanisme wordt onder druk ge-
smeerd door een simpel pompje op het
ene einde van de nokkenas, welk
pompje vanuit een voorraadkamertje
gevoed wordt; de spa tsrncring zorgt
voor de bevoorrading van dit kamertje.
Op de krukas is een automatische (cen-
trifugaal) - koppeling gepl aa tst, die
motortoerental-afhankelijk is. Het drie-
versnolt ingsbakje heeft voetschakeling
en tijdens het schakelen wordt gelijk-
tijdig ontkoppeld, ongeveer op dezelfde
wijze als reeds jarcn dool' Jawa wordt
toegepast. De sportversic echter, heeft
een normale handkoppeling.
De hoofd verlichting krijgt wissel-
stroom, het achterlicht, de knipperlich-
ten, de vrijloopverklikker en de
claxon worden vanuit een 2 Ah accu
gevoed, die via een enkelvoudige me-
taalgerichting dool' de wissclstroomge-
nerator wordt bijgeladen.
De "Cub"-motor is een hoogroerig ge-
val: het maximaal vermogen van 4.5 pk
(standaardmodel) wordt bij 9500 ornw/

min bereikt; de topsnelheid ligt rond de
70 km/u en circa IQ krn /u hoger bij hel
sportmodel.

Scooter met I!ydraulisclle transmissie.
Over de scooter die Honda op stapel
heeft staan. is op dit ogenblig nog
slechts weinig bekend. De motor is een
normaal-Iuchtgekoe Ide, d warsgeplaa t-
sto kopklep-twin van 125 cc. De
boxer-twin mag in de scootorwereld
dan niet helemaal nieuw %ijn - de
"Viceroy" van Velacette heeft een
dwarse tweetakt-twin -, in kopklep-
vorm is hij dat echter wel. Elke cilin-
der heeft zijn eigen carburateur en als
vermogen wordt 11 pk genoemd.
Wél verrassend. maar al evenmin
nieuw voor een tweewieler is de
keuze van het transmissiesysteem.
Hiervoor liet Honda haar oog vallen
op een hydraulische omvormer, wer-
kend volgens het Badalinl-principe.
Een soortgelijke constructie, eveneens
door 8adalini ontworpen, werd een
jaar of vijf, zes geleden door M.V.
Augusta bij een harer 175 cc motor-
rijwielen toegepast, zij het kennelijk
meer als een probeersel dan als een se-
rieuze poging tot het ontketenen van
een revolutie op het gebied van de
t weew ielertransmissie.
Het zou ons in het kader van dit over-
zich t te ver voeren het Badalini-
systeem in extenso te bespreken. Het
bestaat, in grote trekken genomen, uit
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een hydraulische pompeenheid, welke
gekoppeld is met de verbrandingsmotor
(eventueel via een vertraging) en een
dito motoreenheid, die op de een of
andere wijze met het achterwiel is
verbonden. Het enige verbindingsme-
dium tussen deze twee eenheden is
olie,die in een gesloten circuit stroomt.
Door de stand van een bij de motor-
eenheid behorende, maar overigens
stationaire schijf te wijzigen - auto-
matisch of met de hand - kan de
doorstroming geregeld worden en zo de
overbrengingsverhouding tussen de
twee eenheden. Staat de schijf rechtop,
dan is de overbrenging "direct", afge-
zien natuurlijk van een klein, hydrau-
llsch verlies. Het schuiner de schijf
wordt geplaatst, hoe groter de vertra-
ging. Door opening van een extra
klepje naast de verdeelklep, die voor
de juiste verbindingen zorgt, kan men
de olie builen de motoreenheid om la-
ten stromen en zo de vrijloop "inscha-
kelen".
Bij de Honda-versic zijn aan deze
"wisselbak", met zijn oneindig aantal
versnellingen, zowel een automatisch
als een handkoppeling toegevoegd en
blijkens de foto's loopt de achterketting
in een oliebadkast. die gelijktijdig als
een der benen van de scharnierende
achtervork fungeert.
Europa maakte voor het eerst kennis
met de Honda-racemachines in de En-
gelse T.T. van 1959. Bij die gelegenheid
kwamen de Japanners nog maar alleen
in de 125 cc klasse uit, met "double
knocker" tweec ilind ers, maar een jaar
later brachten zij ook een aantal 250
cc viercilinders mee en werd ook Assen
in hun Europese tournee opgenomen.
Een ieder, die de internationale racerij
van de laatste jaren zo'n beetje gevolgd
heeft, weet hoe Honda kans heeft ge-
zien binnen enkele jaren het toonaan-
gevende merk in de 125 en 250 cc klas-
sen te worden, met als bekroning het
1961- wereldkampioenschap in deze
klassen. Gezien de opzet van dit over-
zicht zullen we ons echter niet verder
in de behaalde racesuccessen verdie-
pen, doch ons bepalen tot de louter
technische achtergrond hiervan.
De 125 Cl' racer.
Deze aanvankelijk overkwadraUsche
(44 x 41 mm) tweeciltnder- heeft, in
tegenstelling tot Honda's viercilinder,
betrekkelijk weinig veranderingen on-
dergaan sinds dat eerste optreden op
bet eiland Man. Voor de aandrijving
van de bovenliggende nokkenassen
zorgt een staande as, die met de uit-
laatnokkenas gekoppeld is; via een stel
tandwielen drijft laatstgenoemde as de
inlaatnokkenas aan. El' is menigmaal
beweerd, dat bij de latere typen een
desmodromlsche klepbediening werd
toegepast, maar tot nu toe zorgen nog
steeds veren voor het sluiten van de
kleppen, ofschoon Honda wel met een
desmodrornisch systeem geëxperimen-
teerd schijnt te hebben, Maar de daar-
meer verkregen resultaten wettigden
de overschakeling op een dergelijke,
van nature meel' gecompliceerde - en

volgens de Japanners ook minder be-
trouwbare - constructie niet.
Evenals de viercilinder heeft de twin
vier kleppen per cilinder; elk bij el-
kaar behorend stel wordt door een ge-
meenschappelijke nokkenas bediend en

de kleppen staan evenwijdig aan el-
kaar. Per klep worden twee schroef-
veren gebruikt. Het argument, dat met
vier kleppen een betere cilindervulling
wordt verkregen, wordt door lang niet
alle geleerden onderschreven, maal'

De 50 cc .,Cub" is ee?!; typische geb-ruiksmachille voor aUe dag. De drie versnellingen
worden met de voet bediend, 71111((1' de koppeling werkt automatisch. Het li'porhnndt'l
daarentegen heeft een normale handkoppeling.

Ook van de 50 cc "Cub" b1'engt Honda een spCI1"tmndeluit, waa1'van men hier hel
1llotorblokje ziet. De ci!înde'l'kop is van licht metaal, het kleppenhuis en de cilinder
daarentegen zijn van gietijze1'. Opvallend is de lange oanruig!elding tussen cilind('rkop
en carbu1'ateu1'.
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wel is men hel er roerend over eens,
dat op deze wijze een aanmerkelijke
reductie in de massa der heen- en
weergaande delen bereikt kan worden,
hetgeen vanzelfsprekend bij zulke
hoogtoerlge molaren als de Honda's
van groot belang is. Cijfers met be-
trekking tot de 125'er hebben wij op
dit moment niet voor het grijpen, maar
van de kwarUitcr weten we, dat deze
zijn topvermogen bij circa 13.500omw/
min geeft en desnoods tot zo'n 17.000
omw per minuut opgevoerd mag wor-
den, voordat het kleppenmechanisme
moeilijkheden begint te geven.
Vorig"jaar werd de 125 Honda tot een
lange-slag motor getransformeerd door
de boring en slagafmetingen op 42 x 45
mm te brengen en het topvermogen
kwam toen bij 13.000 omw/min te lig-
gen. In verband met hetgeen over
Honda's gebruiksmachines werd ver-
teld, is het wellicht nuttig el' hier nog
even op te wijzen, dat de zuigers bij
deze race-twin gelijktijdig op en neer
gaan (gelijkgerichte krukken dus).

De fameuze kwartliter
In zijn oorspronkelijke uitvoering stond
de viercilinder Honda-motor rechtop
in het frame en werden de bovenlig-
gende nokkenassen door een verticale
as aangedreven. Dat bleek uit foto's
van omstreeks september 1959_Maal'
toen Honda voor het eerst haal' vier-
cilinders in Europa inzette - de En-
gelse T.T. had wederom de primeur -
kwam er heel iets anders voor de dag.
De nokkenassen werden nu door een
centraal opgestelde serie tandwielen
aangedreven en het gehele motorblok
helde een flink stuk voorover. Ook was
de schommelarmvoorvork door een te-
lescopisch exemplaar vervangen, een
verschijnsel, dat we in de racetechniek
van de laatste jaren menigmaal kon-
den signaleren. Zoals een der MZ-rij-
del'S ons indertijd vertelde, maakte de
keuze van voorvork op een egaal weg-
dek (zoals in Assen) weinig uit, maar
op een in dit opzicht minder gunstig
circuit is de telescoop in het voordeel
(zoals men zich zal herinneren, scha-

Het motorblok 1'a'l'l de fameuze 250 cc lJierdlinder, voorzien van zestien kleppen,
welke door twee bovenliggende ,wkk e"assen bediend worden. Deze assen worden op
hallT beurt aongednwen door een centraal [Ieplaatst taadwielenstelsel.

kelde MZ eveneens op de telescoop-
vork over).
Het bovenste tandwiel van het vier-
traps-tandwielenstelsel drijft de in-
laatnokkenas aan, welke op haar beurt
weer via een tussentandwiel met de
uitlaatnokkenas gekoppeld is. Het ge-
meenschappelijke cilinderblok is van
aluminium en de boringen (vier-in-
lijn, dwars op de rijrichting) hebben
een gietijzeren voering. De eveneens
gemeenschappelijke cilinderkop mei
gedee 1tel ijk integraal nokkenashuizen
is van magnesium, evenals de twee
deksels, die het andere deel van het
nokkenascompartiment vormen. Het
genoemde tandwielenstelsel drijft te-
vens de oliepomp en de wisselstroom-
generator aan; deze laatste "voedt" de
ontstek ingsbobinos, een soort "energie-
overdracht" systeem dus.
De viel' carburateurs van deze zestien-
klepper zijn, evenals bij de 125'er, van
Japans fabrikaat en hebben thans ron-
de gasschuiven, die gelijktijdig via een
dwarse as met gekoppelde snaarwiel-
tjes bediend worden. De primaire
transmissie werkt met tandwielen, de
moto!' draait dus achteruit. Met het

Bij de 125 cc tweedliad ••r racemachin e worden de bovenliggende nokkenossen door
een staande as aangedre1.'eJl. EveJlals de kworttiter h eeft deze motor vie-r kleppen per
cilinder. De wisselbak heeft zes versnellingen.
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oog op het nogal beperkte nuttige toe-
rentalbereik is een zesversnellingsbak
toegepast.
Het vermogen, gemeten aan de krukas,
bedraagt rond 45 pk. Boring en slag
zijn gelijk aan die van vroegere 125'er,
namelijk 44 x 41 mm en de compressie-
verhouding is 10,5 : 1.
Aan het frame, zowel dat van de
kwartliter als van de 125'er, is in de
loop der jaren nog wel hei een en an-
der veranderd, Beide machines hebben
thans een duplex-frame van buizen.
Ook op het gebied van de remmen is
men nog steeds aan het experimente-
ren. Vorig jaar had een deel der Hon-
da-machines een dubbele rem in het
voorwiel, d.W.Z.een trommel aan elke
kant van het wiel, echter met slechts
één voorlopende schoen. In het achter-
wiel werd daarentegen een enkelvou-
dige rem toegepast, maar met twee
voorlopende schoenen.

Ook iJl de 50 cc klasse van de partij
Dit jaar zullen we ook enkele 50 cc
Grand Prix-races krijgen, o.m. te As-
sen, en met het oog op deze nieuwe
klasse heeft Honda een eencilinder-
machine ontwikkeld, die als een vol-
ledig nieuw ontwerp gezien moet wor-
den en niet, zoals bij verscheidene an-
dere 50 cc racers, als een opgefokte
bromfiets. Het is natuurlijk ook weet
een viertakt en nog wel een met twee
bovenliggende nokkenassen, die door
een ketting en een tandwielenstelsel in
de kop worden aangedreven, althans zo
valt uit de foto's op te maken. Volgens
de berichten worden ook hier weer
viel' kleppen toegepast en het vermo-
gen moet in de buurt van 10 pk bij
14.000omw/min liggen. Volgens de fa-
briek is dit machientje, dat nog geen
50 kg weegt en vijf versnellingen heeft,
goed voor een 130 km/u!

Onze medewerker de Haan deelt ons
mede juist bij het ter perse gaan van dit
nummer, dat blijkt dat de 125cc machines
van Honda, te Assen nog enige belang-
rijke veranderingen vertonen. Wij komen
daarop later nader terug.
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