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MOTORFIETSEN
Techniek Ducati 1098

Tweecilinder desmomotor met 160 pk

Foto’s /Tekeningen: Ducati

Gebouwd voor
het circuit
‘De sterkste tweecilinder in serieproductie’, zo beschrijft Ducati z’n nieuwste

V-twin. Met een vermogen van 160 pk uit 1098 cc levert het Testastretta

Evoluzione blok inderdaad een geweldige berg vermogen. Nog interessanter

is de desmodromische klepbediening. De 1098 ademt de ervaring van twintig

jaar Superbike-racers.

Lastig om op de Ducati 1098 het voorwiel op het
wegdek te houden. De tweecilinder is goed voor
119 kW vermogen en 123 Nm koppel! Deze super-
sportieve ‘straatfiets’ kan zo het circuit op.
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is een geweldige acceleratie mogelijk. Probleem
daarbij is om het voorwiel in de buurt van het
wegdek te houden!
Er is nog een S-uitvoering die nog eens 2 kg
lichter is dankzij speciale gesmede wielen die
voor 250 g en achter 1,9 kg gewicht besparen.
Dat lijkt weinig, maar bedenk wel dat het hier-
bij gaat om onafgeveerd gewicht en om een ver-
laging van het traagheidsmoment om de stuur-
as. Met andere woorden: de motor laat zich
lichter sturen.

Voor de snelste rondetijden moet een motor-
fiets licht van gewicht zijn, een sterke motor
hebben en een zo groot mogelijk remvermogen.
Voor een hoge topsnelheid is het verder van
belang dat de motorfiets smal gebouwd is.
Bovendien is wendbaarheid vereist om alle
bochten snel en soepel te kunnen nemen.
Ducati heeft met de dwarsgeplaatste V-twin een
sterke troef in handen, zoals uit de vele over-
winningen is gebleken. Door de ervaringen met
de viercilinder MotoGP-motor er aan toe te voe-
gen, is een zeer interessante motorfiets ont-
staan. Uit deze hoek komen de dure, ovale gas-
klephuizen die 30% meer lucht doorlaten dan
cilindrische exemplaren. De ovale doortocht
met 28 cm2 oppervlak, is 22% groter dan die
van de 54 mm ronde doorlaat van de vorige
Testastretta. Het betere kanaalverloop doet de
rest. Ook het dashboard vol digitale informatie
stamt van de MotoGP-racer.
Hoewel de V-twin (door Ducati vanwege de
stand van de cilinders L-twin genoemd) al vijf-
tien jaar wordt gebouwd, is het concept nog
volledig actueel. Sterker nog, het is door tal van
concurrenten nagebouwd. Het is echter vooral
Ducati dat met dit concept succes heeft: maar
liefst 12 van de 16 wereldkampioenschappen
zijn met de twin gewonnen.
Dankzij een aangepast motorblok, voorzien van
de racekoppen van de motor met kleinere cilin-
derinhoud, levert de nieuwe motor meer ver-
mogen dan ooit.

Als de ‘straatuitlaat’ door een race-exemplaar
wordt vervangen, komt er nog eens 11 pk (8
kW) vermogen bij. Dat is 7% boven het stan-
daard vermogen. Dit racesysteem heeft RVS-pij-
pen met een diameter van 70 mm, een speciaal
luchtfilter en lichte, met koolstofvezel versterk-
te dempers. Het standaardsysteem heeft een 2
in 1 in 2 verloop met pijpdiameters van 52 en
57 mm met een wanddikte van 0,8 mm. De
karakteristieke dempers onder het zadel zor-
gen, dankzij ‘sound engineering’ voor een ken-
merkend Ducati-geluid.
De kleppen die desmodromisch worden geo-
pend en gesloten hebben een diameter van res-
pectievelijk 42 mm (inlaat) en 34 mm (uitlaat).
Deze grote kleppen zitten ook in de cilinderkop-
pen van de vorige Superbike-racemotor. De cilin-
derboring bedraagt 104 mm, de slag 64,7 mm.

Gewichtsbesparing
Het gevecht tegen overgewicht is met succes
geleverd: de 1098 is op vele punten lichter
geworden dan de vorige Testastretta. Dit
Italiaanse woord staat letterlijk voor (cilinder)
kop (die) smal (is). Ga maar na: de motor is
dankzij smallere tandwielen, een lichtere scha-
kelwals en oliepomp 3 kg kwijt, het standaard-
frame 1,5 kg door buizen met een grotere dia-
meter en een geringere wanddikte, het achter-
frame 1,4 kg, de koplamp- en kuipsteunen 1,2
kg en de wielen 2 kg.
Droog weegt de motorfiets nu maar 173 kg, dus

De bandenmaat bedraagt voor 120/70 ZR17 op een 3,50x17 velg en achter
190/55 ZR op een 6,00x17 velg. De voorvork heeft een veerweg van 127 mm,
het achterwiel kan evenveel mm’s bewegen. Let op het verloop van de uit-
laatpijpen: in het deel waar ze zijn samengevoegd zit een vlinderklep die
zowel het geluid als het vermogen beïnvloedt.

De doorsnede van de 1098 Testastretta Evoluzione
cilinderkop toont niet alleen de klepbediening,
maar ook het verloop van de kanalen. Er is een
zeer kleine klephoek van 24,3º bereikt, terwijl het
inlaatkanaal met 45º maar liefst 9º steiler staat
dan bij de 999.

Ook voor de 1098 gebruikt Ducati
een nokkenasaandrijving met tand-
riemen. Twee excentrische spanrollen
en twee geleiderollen houden de
bewegingen van de tandriemen
onder controle. Dankzij een 1 op 2
overbrenging zijn alle poelies even
groot. Let op de oliedrukregelklep
en de droge koppeling.

De remschijven in het voorwiel hebben een
diameter van maar liefst 330 mm. De vork-

poten zijn 43 mm dik en zijn voorzien van
een titanium glijlaag. Achter valt de eenzij-

dige aluminium achtervork op.

▼

12,6º 11,5º 33,5º

45º
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MOTORFIETSEN
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Aandacht voor detail
Dat de Ducati-technici elk onderdeel grondig
bekeken hebben, blijkt ook uit de efficiëntere
oliekoeler met een groter oppervlak, de radia-
teur met elektrische ventilator en de uitgekien-
de stroomlijnvorm van de kuip. Eigenlijk ver-
wachtte Ducati dat er een grotere cilinderin-
houd (tot 1200 cm3) voor tweecilinders zou wor-
den toegestaan bij de Superbike-races om de
concurrentie met de viercilinders aan te kun-
nen. Vandaar dat de motorfiets ook zo het cir-
cuit op kan. De luchtstroom langs de motor, de
radiateurs en naar de luchtinlaat is op hoge
snelheden afgestemd.
Het ‘Trellis’-vakwerkframe heeft nu 32 mm in
plaats van 28 mm buizen met een wanddikte
van 1,5 mm in plaats van 2 mm. Dat spaart 1,5

De ovale gasklephuizen van de 1098 zijn
met een verbindingsstang gekoppeld.
Een sensor op één van de gaskleppen
geeft de stand door aan de ECU.

De bijzondere enkelzijdige achtervork maakt het
wiel verwisselen heel makkelijk. De enkele schijf-
rem heeft een diameter van 245 mm en is in het
holle wiel gebouwd.

De voorvork van de S uitvoering heeft een glijlaag
van titaniumnitride, een zeer harde en slijtvaste
‘coating’. De Brembo ‘radiale’ remklauwen hebben
een zeer stijf huis, daardoor is het aangrijpen
nauwkeurig aan te voelen.

Het is erg vol in de cilinderkop van de 1098. Niet
alleen zitten er twee 42 mm inlaatkleppen en

twee 34 mm uitlaatkleppen plus een bougie in, de
beide nokkenassen met bijbehorende slepers

nemen veel ruimte in beslag. De sluitnokken zijn
zo licht mogelijk uitgevoerd.

kg en zorgt voor een 14% grotere stijfheid.
Bijzonder is de éénzijdige achtervork met apar-
te aluminium gietstukken voor de lagers, de
wielnaaf en de dempersteunen. Die zijn met
elkaar verbonden door opgebouwde aluminium
plaatwerkdelen. De achtervork is lichter dan de
vorige die dubbelzijdig was en heeft een aparte
bevestiging voor de duwstang en het veerele-
ment. Daardoor is de rijhoogte achter apart van
de veervoorspanning instelbaar.
Voor is een ‘upside down’-voorvork geplaatst
met in- en uitgaand verstelbare demping, net
als bij het veerelement achter. Voor een opti-
maal weggedrag is dit een voorwaarde, de
gewichtsoverdracht is bij remmen en optrekken
van een motorfiets veel groter dan bij een auto.
Bij een motorfiets is de informatie over het
stuurgedrag, dus over het band-wegdekcontact,
van het grootste belang. Het vermogen wordt
door een 190/55 band overgebracht, de dikste

Vanuit deze hoek gezien valt niet alleen
op hoe compact de 1098 cc is, maar ook
dat de cilinders deel uitmaken van het
motorblok. De kleppendeksels zijn van
magnesium.
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Het woord desmodromisch bete-
kent zoiets als: gedwongen
beweging. Dat wil zeggen dat
de klep zowel mechanisch geo-
pend als gesloten wordt. Het
concept kent een rijke historie.

Het idee om de klepveren, die
steeds stuk gingen, te omzeilen
dateert al van 1905 toen Ernest
Henry een Peugeot-racemotor
van een desmosysteem voorzag.
Ook Delage deed dat, net als
Peugeot, met enig succes in
1914. Het bleven Franse con-
structeurs die tot in de twintiger
jaren desmosystemen ontwikkel-
den. Andere besteedden hun
aandacht aan schuivenmotoren,
omdat ook daarbij de kwetsbare
klepbediening ontbrak.
Toen klepveren eenmaal be-

trouwbaar en goedkoop te fabri-
ceren waren, verdwenen zowel
de desmosystemen als de schui-
venmotoren. Tot Mercedes-Benz
in 1954 de acht in lijn Formule 1-
motor uitbracht. Een, zeker voor
die tijd, zeer gecompliceerde
motor die naast de desmoklep-
bediening ook nog directe benzi-
ne-inspuiting had. Omdat er
twee grote kleppen te bewegen
waren in een cilinder met 312
cm3 inhoud, bleek dat alleen met
een gedwongen klepbediening
voldoende vermogen te bereiken
was. Van 216 pk (159 kW) steeg
het vermogen tot 300 pk (221
kW) bij 8500 t/min.
Nu is dat ‘niets’, de 2,4 liter acht-
cilinders van dit seizoen zijn
zeker goed voor een dikke 700
pk (515 kW) bij meer dan het

tweevoudige toeren-
tal. Geen desmo-
klepbediening, maar
wel pneumatische
klepveren!
Mercedes-Benz heeft
ruim vijftig jaar ge-
leden becijferd dat

opvolgers die de vierkleppendes-
mo’s hebben ontwikkeld. In 1986
verscheen de eerste vierkleppen
desmo-V-twin op basis van het
door Taglioni ontworpen blok
met de liggende en staande cilin-
der. De motor had een cilinderin-
houd van 748 cm3, dus 374 cm3

per cilinder. De cilinderinhoud is
in de afgelopen twintig jaar
gegroeid tot 1098 cm3 ofwel 549
cm3 per cilinder. Al deze motoren
werden ingezet in de Superbike
races, daarin heeft Ducati gewel-
dige successen geboekt. Voor de
MotoGP werd een viercilinder
desmo ontwikkeld met zestien
(sedici) kleppen, vandaar de
naam: desmo sedici. Deze motor
bereikt de hoogste toerentallen
die met een desmosysteem zijn
bereikt: meer dan 16.000 t/min. ●

Desmodromische klepbediening
de desmobediening het niet
alleen mogelijk maakt de inlaat-
kleppen ruim 40% verder te ope-
nen, maar ook maar liefst 2,3
maal zo snel weer te sluiten dan
met klepveren (toentertijd)
mogelijk was. Bovendien was de
totale openingshoek zoveel klei-
ner dan met klepveren, dat de
motor over een heel groot toe-
rengebied veel vermogen lever-
de.

Ducati’s handelsmerk
Fabio Taglioni heeft verteld dat
zijn desmoplannen dateren uit
1948. Zes jaar later draaiden de
eerste desmomotoren en pas in
1956 doken de drienokkendes-
mo’s op bij Italiaanse races. Net
als de Mercedes-Benz-motoren
hadden de desmo-Ducati’s ook
het voordeel van het ongewoon
hoge (terugschakel)toerental. Bij
de 2,5 liter Formule 1 motor was
dat 10.000 t/min, bij de 125 cm3

éénpitter Ducati zelfs 14.000
t/min. Er werden zoveel motoren
met desmo gebouwd dat het
Ducati’s handelsmerk geworden
is. Andere fabrikanten bleven de
klepveren trouw, zeker na de
invoering van vier kleppen per
cilinder.
Taglioni is altijd een ‘tweeklep-
penman’ gebleven, het zijn zijn

Zo ziet de klepbedie-
ning van twee van de
vier cilinders van de
MotoGP desmo sedici
eruit.

De eerste productieuitvoering van de
Ducati desmodromische klepbedie-
ning stamt uit 1956. Er zijn drie nok-
kenassen en vier nokvolgers om de
twee kleppen te openen en te slui-
ten.

‘slof’ onder een Ducati.
Brembo heeft de ‘remmerij’ geleverd. De rem-
schijven zijn iets dunner dan voorheen om het
extra gewicht door de grotere diameter te com-
penseren. De Monobloc remklauwen zijn uit
één stuk gefabriceerd, zelfs de boringen voor de
remzuigertjes zijn van binnenuit bewerkt!
Mede dankzij de verstijvingsribben treedt er
minder vervorming op tijdens het remmen.
Daardoor neemt het gevoel toe, het ‘drukpunt’
(dat is het punt waarbij de remmen ‘pakken’) is
nauwkeurig te bepalen.

Digitaal tijdperk
Het Digitek-dashboard heeft geen schakelaars of
knoppen. Via schakelaars op het stuur worden
menu’s gekozen. Op het display verschijnen digi-
taal het toerental en de rijsnelheid als semi-ana-
loge aanduiding met streepjes. Het display kan
als data-acquisitie systeem dienstdoen of als stop-
watch fungeren en de rondetijden weergeven.
Met de Ducati Data Analyser (DDA) PC software

Wilt u meer weten over de geschiedenis
van de desmodromische klepbediening,
bekijk dan het artikel ‘Alternatieve klep-
bedieningen’ in het Archief op
www.AMT.nl, rubriek Motoren, subru-
briek Algemeen.
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Het vakwerkframe is kenmerkend voor
Ducati. Het frame is nu eenvoudiger, de
hoofdbuizen kregen een grotere diame-

ter en een geringere wanddikte.
Duidelijk is te zien hoe het balhoofd

met de achtervorklagers is verbonden.

en USB Retrieval Card kunnen de gasklepope-
ning, rijsnelheid, toerental, motortemperatuur,
afstand, het aantal ronden en de rondetijden
worden weergegeven in grafiekvorm. De geko-
zen versnellingsstand 1 t/m 6 volgt uit het ver-
band tussen de rijsnelheid en het toerental. Het
gaat om een professionele analyse die 2 Mb uit
het geheugen kan verwerken. Die hoeveelheid
komt overeen met ongeveer 3,5 uur rijtijd.
Is zo’n motor kwetsbaar? Volgens Ducati niet,
ze geven twee jaar garantie over een onbeperkt
aantal kilometers! ●

Paul Klaver

Nokken voor het sluiten 
van de klep

Inlaat-
nokkenas

Uitlaat-
nokkenas

Uitlaatklep Inlaatklep
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