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MOTORFIETSEN
Kawasaki VN2000 technisch bekeken

De VN2000 is groot en zwaar. Een soort scheeps-
motor, die als hij eenmaal loopt onbeperkt door
kan gaan. Tenminste zolang er brandstof is.
Over het frame en de wielophanging zijn we
gauw klaar, hooguit is de ‘hard-tail look’ ofwel
het namaak stijve achterframe een leuk detail.
Zo’n constructie is lekker stijf, niet te zwaar en
wordt door één veerdempereenheid onder con-
trole gehouden.
Het gebruik van een tandriem voor de wielaan-
drijving is voor Kawasaki niets bijzonders. Net
als Harley-Davidson doen ze dat al een dikke
twintig jaar. Maar de fabrikant van de tand-
riem, Gates, moest wel alles uit de kast halen
om het hoge koppel in de vorm van rake klap-
pen over te brengen. Geen staaldraden maar ara-
midevezels brengen de trekkracht over. Er is
speciaalgereedschap nodig om de riemspanning
te controleren en een uitgebreide instructie om
eventuele schade te beoordelen. Van groot be-
lang zijn de adviezen die worden gegeven om

een nieuwe tandriem heel te houden voor en
tijdens het monteren. Kort gezegd: de riem mag
nooit te ver worden doorgebogen, niet getor-
deerd worden en er mag geen gereedschap ge-
bruikt worden om de riem op zijn plek te krij-
gen. Met grote voorzichtigheid behandelen dus!

Groot volume
Hoe groot 2053 cm3 is dringt langzaam door als
we de boring- en de slagmaten bekijken. De zui-
gers hebben een diameter van 108 mm en gaan
maar liefst 123,2 mm omhoog en omlaag. Ook
de klepmaten mogen er zijn. Twee inlaatklep-
pen van 40 mm en twee uitlaatkleppen van 36
mm vinden, samen met een centrale bougie,
een plaats in de cilinderkop. De klephoek is
groot, deels om de koppen laag te houden en
deels omdat de gasbeweging van het mengsel
bij het lage toerental dan gunstiger is.
Het blok levert 76 kW bij 4800 t/min. Er zijn
een aantal 1000 cc V-twins die zo’n vermogen

geen probleem vinden, ze draaien gewoon twee-
maal zo snel. Het koppel lijkt met 177 Nm bij
3200 t/min aan de hoge kant. Laten we deze
waarde nu eens in perspectief zetten. Om te
beginnen is de gemiddelde effectieve druk bij
3200 t/min slechts 10,9 bar. Dat toont aan dat
het blok geen superademhaling heeft, maar
vooral bedoeld is om rustig mee te toeren.
Maar, er is toch 177 Nm? Jawel, aan de krukas.
Er is echter een overbrenging nodig om dit kop-
pel om te zetten in een trekkracht aan het
achterwiel. Die overbrenging is niet groot, want
de krukas draait slechts 3200 t/min. Anders
gezegd, van die forse waarde aan de krukas
blijft niets bijzonders over aan het achterwiel.
Alles speelt zich af in het super-lage-toerenge-
bied. ‘Een klap bij elke lantaarnpaal’ hoor je
nog wel eens als omschrijving van het laagtoe-
rengeluid dat met H-D in de wereld is gekomen.
Daar heb je slagvolume voor nodig ofwel ‘no
substitute voor cubic inches’.

Ruim een liter per cilinder

Rake klappen
De Kawasaki VN2000 is de dikste in serie gebouwde V-twin ter wereld.

De twee kolossale cilinders zijn goed voor een slagvolume van 2053

cc! Dat levert 177 Nm koppel op bij slechts 3200 t/min. Technisch kent

deze krachtpatser tal van bijzonderheden, kijk maar mee.

Foto’s: Kawasaki

In de ronde doos op de krukas zit de veer van de
schokbreker. De meervoudige natte platenkoppe-
ling heeft een hoog koppel te verwerken. Let op
de stand van de olieleidingen naar de vier tuime-
laarassen, het lijken wel stoterstangen.

Om te voorkomen dat er grote schokken in de
aandrijflijn optreden zit op de krukas een forse
transmissie-schokbreker. De primaire overbrenging
gebeurt met een tandketting.

Zo ziet de zuiger met 108 mm boring er uit. Er zijn
vier klepuitsparingen in een vlakke zuigerbodem.
Het zuigerhemd is heel kort om het gewicht laag
te houden.
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Solide drijfwerk met balansassen
Een uit één stuk gesmede krukas is een stevige
start. De twee slanke drijfstangen zitten naast
elkaar op de ene kruktap. Aangezien de cilin-
ders een hoek van 52° met elkaar maken, is de
ontstekingsafstand onregelmatig. Dat is precies
wat de liefhebbers van zo’n grote V-twin willen,
het zorgt voor de bekende roffel.
Met ruim 1 liter slagvolume per cilinder krijgt
de krukas tijdens iedere verbranding een stevi-
ge duw. Reken maar even mee. Als de topdruk
50 bar bedraagt, staat er op de zuigerbodem
een druk van 50x10=500 N/cm2. Het zuigerop-
pervlak bedraagt π/4x10,82=91,6 cm2, dus staat
er tijdens de verbranding een kracht op de zui-
ger van 500x91,6=45800N! Om te voorkomen
dat er grote schokken in de aandrijflijn optre-
den, zit er op de krukas een ouderwetse, maar
zeer stevige, transmissie-schokbreker.
Dat het blok rake klappen geeft, is één ding,
maar het mag niet trillen vinden de Kawa-con-

structeurs. Dus moesten er twee balansassen in,
die met krukastoerental draaien. De balansge-
wichten draaien tussen de krukwangen om zo
min mogelijk loze ruimte over te houden. Het
motorblok is al fors genoeg dus moet elke ruim-
te zowel van binnen als van buiten worden
opgevuld.

Doordachte smering
Er zijn maar liefs drie oliepompen aan boord
die achter elkaar of naast elkaar zo u wilt op
één as zitten. Deze as wordt met een ketting
vanaf de linker kant van de krukas aangedre-
ven. Een veerbelaste glijschoen voorkomt het
‘slaan’ of ‘klapperen’ van de ketting. Het gaat
om één zuigpomp die zowel het motorcarter als
het versnellingsbakhuis leegzuigt. Omdat er
altijd lucht mee wordt aangezogen, is de rotor
tweemaal zo breed als die van de drukpompen.
De afgezogen olie gaat naar een olietank die
rechts tegen het versnellingsbakhuis is
geplaatst.
Zoals gebruikelijk bij motorfietsen wordt zowel
de motor als de versnellingsbak onder druk
gesmeerd. Kawa heeft de vier olieleidingen naar
de tuimelaars buiten het blok aangebracht en
wel zodanig dat ze op stoterstanghulzen lijken.
‘Het oog wil ook wat’, zullen we maar zeggen.

Gemakkelijk starten
Om de hoogte te beperken, is de klepbediening
voorzien van gevorkte tuimelaars met een
hydraulische stelplunjer voor elke klep.
Daardoor blijft de klepspeling mooi constant.
De afstand van het hart van de krukas tot de
bovenkant van de kop is slechts 2 mm langer
dan die van de VN1600 en dat terwijl de slag
toegenomen is van 95 naar 123,2 mm.
Een ander staaltje techniek vormt de startpro-
cedure. Om zo’n ‘bloempot’ van een zuiger

Met recht een tour-cruiser van formaat. Het
motorblok past perfect bij het karakter van deze
indrukwekkende motorfiets. De imposante V-twin
presteert bij zeer lage toeren en produceert daar-
bij rake klappen.

De cilinders worden alleen aan de bovenkant met
koelvloeistof omspoeld, daar waar de bovenste
zuigerveren komen. De rijwind zorgt voor meer
warmteafvoer.

De tandwielen achter de olietank vormen de over-
brenging naar de poelie-as. Het is al met al een
hele afstand tot de krukas. Het inlaatspruitstuk
met luchtfilter heeft een plek boven de nokkenas-
aandrijving.

Onderaan zien we het elektro-magnetische
systeem dat er voor zorgt dat de compressie tij-
dens het starten wegvalt. Daardoor kan de motor
gemakkelijk op toeren komen. Let op de koel-
vloeistofruimte bovenin de cilinder.

door de compressie heen te krijgen, heb je een
flinke startmotor en een zwaar vliegwiel nodig.
Die wil je niet, dus moet de compressiedruk
wegvallen zolang de krukas nog niet op toeren
is. Kawasaki regelt dat op zijn Japans, dus met
elektronica, een elektromagneet en wat mecha-
nische overbrengingen. Tegenwoordig heet
zoiets mechatronic: een samentrekking van
mechanisch en elektronisch, op zijn Engels wel
te verstaan.
Via een tandketting wordt het vermogen over-
gebracht naar een meervoudige natte platen-
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koppeling en vandaar gaat het naar een gewone
vijfversnellingsbak. Aangezien de krukas vooro-
ver draait, is er een extra as nodig om de voor-
ste tandriempoelie aan te drijven. Dat maakt
het versnellingsbakhuis lang, maar dat is bij
een V-motor zoals dit niet zo’n bezwaar.
Goed onderhouden gaat de tandriem die de
eindoverbrenging verzorgt best lang mee en
hoeft er verder niet naar omgekeken worden.

Verfijnde benzine-inspuiting
Keihin, jawel van de (onderdruk)carburateurs,
heeft een inlaatspruitstuk met gasklephuis ont-
wikkeld dat voorzien is van een 46 mm gasklep.
De twee verstuivers zijn elk voorzien van twaalf
in plaats van de gebruikelijke vier gaatjes. De

helft van het aantal gaatjes verstuift de benzine
in het linker, de andere in het rechter inlaatka-
naal. Omdat de gaatjes nu kleiner zijn, er gaat
immers ongeveer evenveel benzine door drie-
maal zoveel gaatjes, worden er (veel) kleinere
druppeltjes gevormd. Die verdampen sneller en
mengen zich beter met de aangezogen lucht.
De kegelvorm van de benzinestralen is nu ook
gunstiger dus komen er meer druppeltjes in
contact met de lucht. De elektronica regelt het
stationair draaien om een rustige, stabiele loop
te krijgen.
Is het mengsel eenmaal in de cilinder en vol-
doende samengeperst dan mag een NGK bougie
met een 0,6 mm centrale elektrode van iridium
het mengsel ontsteken. Dit type bougie kennen
we ook van Denso, ze worden inmiddels bij veel
motoren toegepast omdat ze lang meegaan en

voor een uitstekende start van de verbranding
zorgen. Hoewel de boring groot is, volstaat één
centrale bougie.
De VN2000 is voorzien van twee geregelde drie-
wegkatalysatoren die met behulp van een lamb-
dasensor en wat elektronica van het juiste
mengsel worden voorzien. De lambda- of zuur-
stofsensor is geplaatst in de verbindings- of
dwarspijp die tussen de voorbochten zit. Als bij
koude motor de lambdasensor nog niet werkt,
wordt er lucht in de uitlaatkanalen geblazen
om de onverbrande benzine en de koolmonoxi-
de te verbranden. ●

Paul Klaver

Technische kentallen
Kawasaki VN2000

Aantal cilinders ..................................................................................2

Boring (mm) ..................................................................................108

Slag (mm) ....................................................................................123,2

Cilinderinhoud (cm3)....................................................................2053

Vermogen (kW bij t/min) ......................................................76/4800

Koppel (Nm bij t/min) ..........................................................177/3200

Max. gemiddelde effectieve druk (bar) ....................................10,9

Gemiddelde zuigersnelheid (m/sec) ..........................................19,7

Boring-slag verhouding ..............................................................0,88

Gecorrigeerde zuigersnelheid (m/sec)* ....................................18,4

Zuigeroppervlak (cm2) ..................................................................183

Vermogen per zuigeropp. (kW/cm2)** ......................................0,41

Slag-boring verhouding ..............................................................1,14

Gecorrigeerd zuigeroppervlak (cm2) ........................................195,5

Vermogen per gecorr. zuigeropp. (kW/cm2)*** ........................0,39

Gem. effectieve druk (bar) bij topvermogen..............................9,2

* De gecorrigeerde zuigersnelheid is een maat voor de mechani-

sche belasting.

** Het vermogen per zuigeroppervlak is een maat voor de thermi-

sche belasting

*** Het vermogen per gecorrigeerd zuigeroppervlak is een maat voor

de ‘ontwikkelingsgraad’.

Vergelijk deze waarden eens met die van de Triumph

Rocket III (AMT 3/2006) en de Neander Turbodiesel

(AMT 6/2006). De Kawa heeft de laagste ontwikke-

lingsgraad, de drie motoren zijn thermisch ongeveer

even hoog belast, de Neander is mechanisch het

laagst belast.

Op de gedeeltelijk opengewerkte
tekening zien we de korte zuiger en
de slanke drijfstang. De klephoek is
groot, dat is gunstig bij een laag
toerental. De radiateur en de bijbe-
horende leidingen zijn fraai wegge-
werkt.

Vanaf de distributiekant gezien valt de
compacte klepbediening op en het
lange, lage transmissiegedeelte.
Woekeren met de ruimte, er is vrijwel
geen open plek ongebruikt gelaten.




