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MOTORFIETSEN
KTM 450 en 505 SX-F technisch bekeken

Foto’s / Tekeningen: KTM

Hoogtoerige viertakt voor de Motocross

De Oostenrijkse firma KTM heeft een hoogtoerige ééncilinder Motocross-motor ont-

wikkeld voor gebruik in de MX1- en MX3-klassen. Bijzondere techniek, die de zwaar-

ste beproevingen moet kunnen doorstaan. Aan de prestaties worden zeer hoge eisen

gesteld, bij een minimaal gewicht en formaat. Daarin is KTM voortreffelijk geslaagd!

Ook in de terreinsport worden de tweetakten
steeds meer verdrongen door viertakten. Na de
250 cc éénpitter heeft KTM in 36 maanden een
450 cc exemplaar ontwikkeld. Door de boring
van 97 mm tot 100 mm te vergroten, ontstaat er
meteen een 480 cc uitvoering die in een ‘zwaar-
dere’ klasse mag meedraaien. Deze nieuwe mo-
toren zijn te vinden in de KTM 450 en 505 SX-F.
Opvallend zijn vooral de elektrostarter en de
twee balansassen. Tal van doordachte details,
zoals de aandrijving van de beide nokkenassen,
wijzen er op dat goed over het ontwerp is nage-
dacht. We moeten wel bedenken dat er nauwe-
lijks geluidseisen zijn en evenmin emissie-
voorschriften. Vandaar het eenvou-
dige in- en uitlaatsysteem met 
carburateur en zonder katalysator
of secundaire luchtinjectie.

Maximale trekkracht
KTM heeft een jarenlange ervaring
met Motocross-motoren en weet
dus precies aan welke eisen en
wensen zo’n ontwerp moet
voldoen. Om te beginnen
moet er over een breed ge-
bied trekkracht zijn, hoe
meer, hoe beter. Een fors
vermogen en een hoog
koppel zijn daarom nodig.
Omdat er niet veel gescha-
keld moet en kan worden, is
het belangrijk dat de motor ‘on-
derin’ goed oppakt en ver boven

het toerental van maximum vermogen door-
draait. Wat dit laatste punt betreft: de 450 draait
maar liefst 11.800 t/min en de 480 11.600 t/min.
Omdat zo’n motorfiets compact en uiterst wend-
baar moet zijn, is het nodig alle massa’s zo dicht
mogelijk bij het zwaartepunt te plaatsen. Het ge-

wicht van de motor moet laag zijn, anders wordt
het rijden in het terrein te zwaar. Geen wonder
dat tweetaktmotoren vrijwel ideale krachtbron-
nen zijn voor dit werk. Nu hebben viertakten
een plus: het brede toerengebied. Het was Ya-
maha die de hoogtoerige viertakt introduceerde,

vele fabrikanten volgden.
KTM bestudeerde vele mogelijkhe-
den, ook tweecilinder uitvoeringen.
De éénpitter is het meest compact
en dat speelt sterk mee. Door de
zwaarste onderdelen als krukas,
startmotor en balansassen centraal

Techniek om
te werken

De KTM 450 SX-F Motocross-motorfiets is bijzon-
der compact. Alle massa’s zijn zo centraal mogelijk
geplaatst om de handelbaarheid te vergroten. Op-
vallend zijn vooral de enorme veerwegen en de
twee golfvormige remschijven.
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te plaatsen, is bereikt wat de constructeurs wil-
den. Van de 250 SX-F motor is het concept van de
klepbediening overgenomen. De slepers geven
meer mogelijkheden dan stoters om de kleppen-
tijden en lichthoogten te optimaliseren. De in-
laatkanalen inclusief de kleppen zijn ontworpen

voor een zo hoog mogelijk vermogen. Bij lage
toerentallen is nog 90% van het hoogste koppel
beschikbaar.

Betrouwbare smering
Zoals te begrijpen valt, blijft zo’n terreinmotor

niet altijd over-
eind. Om schade
door het wegvallen
van de smering te
beperken, zijn alle
assen in wentella-
gers gelagerd. Dat

zorgt ook nog voor minder wrijving. Het carter
is verticaal gedeeld, een gebruikelijke construc-
tie bij ééncilinders. Wat opvalt is dat de olie in
een apart deel van het carter zit. Daarmee wordt
voorkomen dat de krukas, de koppeling of de
bak door de olie draaien. Dan ontstaat er niet al-
leen weerstand, maar ook schuim. Schuim is sa-
mendrukbaar en dus niet geschikt als oliefilm
in een glijlager. Juist het ‘big-end’, dus het drijf-
stanglager, wordt uitermate hoog belast in zo’n
snellopende viertaktmotor. Schuim is dus uit
den boze, want KTM gebruikt een glijlager met
een diameter van 35 mm om de drijfstang zo
compact en licht mogelijk te houden.
De krukas draait in cilindrische rollagers, met
een diameter van 55 mm, voorzien van een
kraag om de axiale opsluiting te verzorgen.
De aluminiumcilinder is met twee O-ringen af-
gedicht. Een Nikasil-looplaag (ontstaan voor

Wankelmotoren en bekend van tweetakten
en Porsche-cilinders) houdt de slij-

tage en de wrijving binnen de
perken. Voor de krukas zit het

oliefilter. Onder de krukas
bevindt zich het oliecarter
met de oliepompen en de
schakelwals, die wel in de
olie zitten. De carterhelf-
ten zijn door middel van

vloeibare pakking afge-
dicht, alle magnesiumdek-

sels met ‘pezen’ die in
groeven liggen.

Het motorblok is op vier plaatsen

Na het verwijderen van enkele (kunststof) onderdelen is beter te
zien hoe het frame de krachten en momenten van het balhoofd
naar de achtervork doorleidt. De motor is op vier plaatsen met
het frame verbonden en draagt dus wezenlijk bij aan de stijfheid
van het geheel.

Het motorblok weegt slechts 30 kg, inclusief koppeling en transmissie. De
deksels zijn in magnesium gegoten, het motorblok zelf in aluminium. De toe-
en afvoer van het koelwater (respectievelijk bij de waterpomp en boven de
uitlaatpoort) zijn goed te zien. Geen kruiskopschroeven, die zitten direct vol
met zand.

Vanwege de grote inlaatkleppen is de bougie vier graden gekanteld en in de
richting van de uitlaatkleppen geplaatst. De squishvlakken bij de inlaat- en
uitlaatkleppen zijn vrij breed, de verbrandingskamer is ondiep. De uiterst
platte zuiger en de heel korte drijfstang beperken samen met de korte slag de
bouwhoogte. Onder de krukas en de transmissie zit het oliecarter.
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het starttandwiel en het aandrijftandwiel voor
de balansas. De startmotor drijft via een slipkop-
peling en een tussentandwiel het krukastand-
wiel aan. Dit is een bijzonderheid, deze motoren
werden altijd met een ‘kickstarter’ gestart. Dat
vraagt echter veel energie van de berijder, zeker
na een valpartij.
Op de rechter kruktap zitten het primaire aan-
drijftandwiel en het aandrijftandwiel van de
tweede balansas. De twee balansassen draaien
met hetzelfde toerental in tegengestelde rich-
ting aan de krukas. Ze zijn bedoeld om de pri-
maire onbalans op te heffen. Daartoe is 50% van
de op- en neergaande (translerende) massa in de
beide krukwangen als contragewichten ge-
plaatst. Nog eens 30% is verdeeld over de beide
balansassen.
De balansassen hebben meer taken. Links wordt
de distributietandketting aangedreven, rechts
de waterpomp. De distributie is niet alleen com-
pact, maar zorgt er ook voor dat de nokkenas-
tandwielen een kleine diameter hebben. Dat
houdt de cilinderkop smal en laag. Heel opval-
lend is de zuiger. Om de massa zo laag mogelijk
te houden, zijn er maar twee zuigerveren en is

De hoogtoeren 
startmotor drijft via
een tandwiel met een
slipkoppeling een tus-
sentandwiel aan dat het krukastandwiel met vrij-
loopkoppeling bedient. Een bij motorfietsen
gebruikelijke constructie.

De balansgewichten
zijn aan weerskanten
van de krukas ge-
plaatst. De contrage-
wichten op de
krukwangen zorgen
voor 50% balancering
van de primaire krach-
ten veroorzaakt door
de op- en neergaande
massa, de balansassen
nemen nog eens 30%
voor hun rekening. De
rechter balansas (hier
links) drijft de water-
pomp aan, de linker ba-
lansas zorgt voor de
nokkenasaandrijving.

Het carter is verticaal gedeeld, alle
assen draaien in kogel- of rollenla-
gers. Naast het lichtgewicht aandrijf-
tandwiel van de koppeling zit het
tandwiel dat de as naar de oliepomp
aandrijft. Het pedaal links is het
schakelpedaal, de schakelwals zit
onder de vierversnellingsbak.

aan het frame bevestigd: boven het oliefilter,
onder de krukas, bij de achtervork en de cilin-
derkop.

Doordachte constructie
De opgebouwde krukas heeft wangen van ge-
smeed mangaan-chroom-nikkel-staal. Op de lin-
ker kruktap zitten de ontsteking met de
toerentalsensor en de pulsgever, de vrijloop met

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



de constructie zo laag of plat mogelijk gehou-
den. Omdat de drijfstang met 107,4 mm hart op
hart ook heel kort is, blijven de bouwhoogte van
de motor en het gewicht ervan beperkt.

Vermogen zit in de kop
Bij een tweetakt zit het vermogen in de cilinder,
bij een viertakt in de kop. De KTM-kop is in
warmtebehandeld aluminium gegoten. De in-
laatklephoek is slechts 10,5°, die van de uitlaat-
kleppen 12,5°, samen 23°. Hoe hoger het
toerental, hoe kleiner de klephoek. De zuigerbo-
dem is vlak op 2,8 mm diepe klepuitsparingen
na. Door het deel waar de bougie zit vlak te hou-
den, dus dichterbij de zuigers te blijven, kon de
compressieverhouding tot 12,5:1 worden ver-
hoogd. Omdat de boring/slagverhouding zo
groot is, is er ruimte voor twee 40 mm inlaat-
kleppen en twee 32 mm uitlaatkleppen van een
lichte titaniumlegering. De kleppen worden res-
pectievelijk 11,4 en 10,6 mm gelicht.
De oppervlakteverhouding van 1,56 tussen de
kleppen is nodig om de ademhaling boven de
10.000 t/min hoog te kunnen houden. Er is een
45° hoek tussen de hartlijnen van de inlaatkana-

Hier zien we hoe de linker balansas de tandketting
aandrijft. Het bovenste tandwiel zorgt via een ach-
ter het tandwiel geplaatst tandwiel voor de aan-
drijving van de twee nokkenassen. De klepbedie-
ning vindt plaats via slepers die op een asje gela-
gerd zijn.

len en de kleppen. Dat zorgt niet
alleen voor een geringe stromings-
weerstand, maar ook voor de juiste
koprolwervel. De ‘squish’ (wegpers)-
vlakken tussen de kleppen garan-
deren voldoende turbulentie in het
mengsel om de verbrandingssnel-
heid hoog te houden en detoneren
te voorkomen.
Om het gasopnemen zo snel moge-
lijk te laten plaatsvinden, is de inhoud van de in-
laatkanalen zo klein mogelijk gehouden.
Bovendien is de carburateur dichtbij de inlaat-
kleppen geplaatst. Lastig is dat het veerelement
in de weg zit. Daardoor moest het inlaatkanaal
asymmetrisch worden uitgevoerd. Met 6° verti-
caal en 11° horizontaal verschil was het een hele
klus de aanstroming van de beide inlaatkleppen
toch zoveel mogelijk gelijk te krijgen. Wat bij het
gasopnemen vanuit deellast ook belangrijk is, is
de juiste intensiteit van de koprolwervel. De
zwaardere benzine wordt immers ‘uitgecentrifu-
geerd’ bij het nemen van de bocht die het inlaat-
kanaal maakt. De extra acceleratiebenzine moet
in vermogen worden omgezet en niet via de
klepoverlap de uitlaat in verdwijnen.
Wat helpt om een breed toerengebied te verkrij-
gen, is een niet te grote klepoverlap. Dat lukt als
de kleppen snel openen en sluiten. Er is dan wei-
nig restgas in de cilinder. Zonder desmosysteem
(zie Ducati in AMT 4/2007) gaat dat alleen met
lichte kleppen en een lichte, stijve klepbedie-
ning. Dat heeft de KTM allebei. De slepers zijn
voorzien van een speciale, uit de racerij ko-
mende looplaag op basis van een zo hard als dia-
mant zijnde koolstofverbinding. Het heet DLC
(Diamond Like Coating). De klepspeling wordt
met plaatjes (shims) gesteld, deze zijn in de bo-
venste klepveerschotel geplaatst.
De twee korte, stijve nokkenassen zijn glijgela-
gerd en worden net als de overige onderdelen
van de klepbediening onder druk gesmeerd.
Oliesproeiers zorgen voor de koeling en smering
van de nokken en de slepers.

Olie razendsnel rondgepompt
Er zijn twee zuigpompen en één perspomp. Ze
zitten naast elkaar op één as en zijn van PEEK
(een speciaal soort kunststof) gemaakt. De troï-
choïde pompen zuigen het carter onder de kruk-
as leeg en voeren de olie met de dampen af naar
de transmissie. Vandaar loopt de olie terug naar

De drie in PEEK-kunststof uitge-
voerde oliepompen zitten op één as.
Twee ervan voeren de olie en de car-
terdampen af, één pompt de olie naar
het drijfstanglager, de nokkenastand-
kettingspanner, de klepbediening en
de oliesproeiers. De transmissie
wordt gesmeerd door de olienevel
die van de afvoerpompen komt die
het krukascarter leegzuigen.

het oliecarter. De zuigpompen hebben een rotor-
diameter van 36 mm en een breedte van 13 mm.
Ze slagen er in om een maximum onderdruk tot
0,4 bar te zuigen met als bijkomend gevolg dat
de pompverliezen van de zuiger afnemen.
De 1,3 liter olie wordt door de perspomp razend-
snel rondgepompt om zoveel mogelijk warmte af
te voeren uit alle hoogbelaste glijvlakken. Bij
10800 t/min en 2,5 bar druk wordt er 15 liter per
minuut ofwel ruim 11 maal de carterinhoud ver-
plaatst. De olie passeert eerst een kogeldrukregel-
klep die de druk bij koude motor beneden de 4
bar houdt. Via het oliefilter gaat een deel van de
olie naar het big-end en een ander deel door bo-
ringen in het blok naar een oliesproeier die de
zuigerbodem onder de uitlaatkleppen koelt. Er
gaat ook olie naar de cilinderkop, de ketting-
spanner, de sleperasjes, de nokkenaslagers en de
vier oliesproeiers op de glijvlakken. Op de terug-
weg uit de kop wordt een tweede oliesproeier
van olie voorzien, nu om de bodem onder de in-
laatkleppen te koelen. Tenslotte gaat er olie naar
de koppeling, vooral om de platen te koelen.
De carterontluchting verloopt via het primaire
aandrijftandwiel dat voorzien is van een centri-
fugaal olie-afscheider. Door de krukas en het
koppelingsdeksel ontwijken de dampen naar
buiten.

Intensieve koeling
Er is slechts 1,2 liter koelvloeistof. Vandaar dat
er een forse pomp is om veel vloeistof rond te
pompen. Dat betekent dat het temperatuurver-
schil tussen het opgewarmde en het gekoelde
water laag is. Dat is gunstig om materiaalspan-
ningen te voorkomen.
Het pompdeksel heeft een groot volume, bij de
zeer snelle toerentalwisselingen krijgt de pomp
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steeds voldoende vloeistof toegevoerd. Het koel-
water gaat naar de bovenhelft van de cilinder, al-
leen het deel waar de zuigerveren op lopen,
hoeft gekoeld te worden. Bij de kop komt het
water er bij de uitlaatpoort uit om zich te split-
sen naar twee kleine radiateurs. Omdat de uit-
laatkanalen zo kort mogelijk zijn gehouden,
wordt het koelwater in de kop niet sterk opge-
warmd door het hete uitlaatgas. De koelwater-
stroming is met behulp van een simulatiepro-
gramma geoptimaliseerd.

Robuuste transmissie
De koppeling krijgt in het terrein veel te verdu-
ren. Als het toerental te laag wordt, ‘wordt de
koppeling er bij gepakt’. Dat wil zeggen dat de
motor met slippende koppeling op toeren wordt
gehouden. Afslaan mag, zelfs met een e-starter,

niet gebeuren. Dat slippen houdt wel in dat grof-
weg de helft van het vermogen in warmte wordt
omgezet, vandaar de koeling met olie. De negen
wrijvingsplaten en acht stalen platen worden
door zes drukveren op elkaar geperst. De koppe-
ling wordt hydraulisch bediend. In het koppe-
lingshuis is de naaf voorzien van een schokdem-
per, er ontstaan forse aandrijfschokken zowel tij-
dens het schakelen als tijdens het doorslaan en
weer ‘pakken’ van het achterwiel. Om nog maar
te zwijgen over wat er gebeurt zodra de motor-
fiets na een luchtreis met een smak landt.
De vierbak is voorzien van klauwen die via scha-
kelmoffen door twee gesmede schakelvorken
worden in- en uitgeschakeld.

Carburateur met vlakke gasschuif
In dit inspuittijdperk is een carburateur ouder-
wets. Maar de 41 mm Keihin maakt dat de motor
ook bij lage belastingen goed opneemt, de volle-
dige doortocht snel wordt vrijgegeven, de afstel-
ling eenvoudig is, de carburateur robuust is en
een laag gewicht heeft.

De koppeling wordt hydraulisch be-
diend door middel van een drukstift
die door de holle primaire as van de
bak loopt. De meervoudige natte pla-
tenkoppeling draait in een olienevel.
Het primaire tandwiel op de krukas
zorgt ook voor de carterontluchting,
er is een centrifugaalolieafscheider
in opgenomen.

De compacte vierversnellingsbak is
robuust uitgevoerd. De twee schakel-
vorken worden door een schakelwals
over de spiebanen van de secundaire
as verschoven. Daardoor worden de
versnellingen ‘sequentieel’, dus op-
eenvolgend, ingeschakeld. De veer
rechtsonder brengt het schakelpe-
daal terug in de uitgangspositie.

Het lichtgewicht uitlaatsysteem
bevat geen katalysator en heeft
slechts een geringe geluiddemping.
De uitlaatbocht is uitgevoerd in 1
mm dik titanium, de demper heeft
RVS-conussen aan het begin en het
eind die aansluiten op een alu bui-
tenmantel. De onderdelen worden
door middel van trekveren aan el-
kaar bevestigd, een bij racemotoren
bekende methode.

Daar waar het achterspatbord, de zijdeksels en
de onderkant van het zadel bij elkaar komen,
vormen ze samen het luchtfilterhuis. Als filter-
element doet een schuimfilter dienst dat met
een speciale filterolie bevochtigd is. Het hele in-
laattraject is slechts 65 mm lang.

Speciale uitlaat
Omdat er bij zo’n motor heel veel energie in de
uitlaatgassen zit en de klepoverlap toch behoor-
lijk groot is, heeft de uitlaatgastegendruk veel
invloed op het vermogen. De uitlaatpijp is 885
mm lang. Bij de uitlaatpoort is de inwendige
pijpdoorsnede 43 mm en verloopt vervolgens co-
nisch na de 180° bocht tot 48 mm doorsnede. De
pijp is gemaakt van 1 mm dik titaniumplaat en
weegt slechts 558 gram, dat is de helft van het
gewicht van zo’n pijp in RVS. De absorptiedem-
per heeft een geperforeerde RVS-binnenpijp met
diepgetrokken conische uiteinden uit RVS. De
buitenmantel is van aluminiumplaat gemaakt.
Speciale langdradige glasvezelmatten zorgen
voor de demping. In totaal komt de demper op
een gewicht van 2380 gram. Zoals bij veel race-
uitlaten zijn alle delen met trekveren aan elkaar
gekoppeld. Licht, trillingsbestendig en snel te
demonteren.

Knappe resultaten
Van 4500 tot 10.000 t/min levert de éénpitter
90% van het hoogste koppel. Dat hoogste koppel,
van 49 Nm bij 7500 t/min, komt overeen met een
gemiddelde effectieve druk van 13,7 bar. Ofwel
van 4500 tot 10.000 t/min ligt de gemiddelde
druk boven de 12,3 bar. Het hoogste vermogen
van 43 kW wordt bij 9500 t/min geleverd.
De totale motorfiets weegt zonder brandstof
slechts 104,9 kg en dat inclusief olie, koelvloei-
stof, accu en startmotor. Het motorblok neemt
daarvan slechts 30 kg voor zijn rekening. De
KTM is niet de enige interessante hoogtoerige
viertakt in de Motocross, maar het komt niet
vaak voor dat een fabrikant zoveel publiceert
over zijn product. �

Paul Klaver
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