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MOTORFIETSEN
Techniek BMW HP2 Sport

In 3,1 seconden naar 100 km/h!

Na de HP2 Enduro en de 

Megamoto is er nu een High

Performance boxer: de HP2

Sport. High Performance

staat hier letterlijk voor ex-

treem hoge prestaties. Het is

de sterkste boxer in de 85

jaar dat het concept bestaat.

Ook is het de krachtigste

luchtgekoelde twin die ooit

in productie is gegaan. AMT

verdiepte zich in de bijzon-

dere techniek.

BMW vertelt niet zonder trots dat het om de
meest sportieve, sterkste en lichtste serieboxer
ooit gaat. De motorfiets is getest in lange-
afstandraces en werd Endurance-kampioen in
2007. De tweecilinder boxer haalt 98 kW (133
pk) bij 8750 t/min en mag 9500 t/min draaien.
Let wel, met een boring van 101 mm en een slag
van 73 mm, dus een cilinderinhoud van 585
cm³ per cilinder! De gecorrigeerde zuigersnel-
heid bedraagt maar liefst 25,1 m/s. Dat is een

stijging van 25,5% ten opzichte van de GS uit
2004 (zie AMT 2004/4). Met een hoogste koppel
van 115 Nm bij 6000 t/min wordt een gemid-
delde effectieve druk van 12,4 bar bereikt. Gelijk
aan die van de GS. Dat is geen hoge waarde,
maar wordt wel over een breed toerengebied
aangehouden. Straks komen we op de verkla-
ring voor deze, voor een sportmotor, bescheiden
waarde. Het heeft namelijk alles te maken met
de beperkingen aan de inlaatkant.

Met een droog gewicht van 178 kg is de HP2 12
kg lichter dan de uitgangsbasis: de R1200S, de
meest sportieve boxer tot nu toe. Rijklaar, met

Boxer toont 
z’n kracht

De nieuwe cilinderkoppen hebben twee bovenlig-
gende nokkenassen die de radiaal geplaatste klep-
pen met slepers bedienen. De nokkenasketting is
aanzienlijk langer dan voorheen en wordt door
glij- en spanschoenen geleid.

De kuip en het zitje zijn zelfdragend, dat is nieuw
voor een seriemotorfiets. Het gaat om koolstofve-

zel (carbon) materiaal. De vering en de voetsteu-
nen zijn, evenals de stuurhelften, volledig

instelbaar. Dat de motor hoog gemonteerd is, heeft
alles te maken met de grondspeling in bochten.

Foto’s/Tekeningen: BMW
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Hier is goed te zien hoe elke nokkenas één inlaat-
en één uitlaatklep bedient. De nokken zijn conisch
geslepen en de sleperasjes staan onder een be-
paalde hoek. Tussen de radiaal geplaatste kleppen
zit een 10 mm bougie. Alles zit dicht op elkaar,
geen wonder met een compressieverhouding van
12,5:1.

De ‘quick shifter’ bestaat uit een schakelstang met een veerbelaste vrije slag
van 3,5 mm. Als de belasting meer dan 220 N wordt, geeft de Hall IC een
spanning af die lineair oploopt met de slag.

De zuigers zijn zo licht mogelijk gehouden en
 voorzien van korte, stijve zuigerpennen. Er is nog
steeds één balansas die met krukastoerental in

 tegengestelde richting draait. De taak
ervan is het omlopend koppel op te hef-

fen dat door de afstand (het ‘verzet’)
tussen de cilinderhartlijnen  ontstaat.

Verder is de boxer per-
fect  gebalanceerd.

Nieuwe distributie
Het hogere motortoerental en de montage van
twee bovenliggende nokkenassen in plaats van
één, maakten wijzigingen aan de kettingover-
brenging nodig. Er is gekozen voor rollenkettin-
gen met een kleinere steek. Daardoor lukte het
met 23 tands in plaats van met 17 tands ketting-
wielen te werken. De aangrijping is beter en de
wrijvingsverliezen zijn lager. Er zijn speciale
glij- en spanschoenen ontwikkeld die het ‘klap-
peren’ van de kettingen voorkomen. BMW
voerde deze ingewikkelde ombouw uit met hulp
van IWIS dat niet alleen de kettingen levert,
maar ook de complete aandrijving hielp ontwik-
kelen. De opengewerkte tekening van de cilin-
derkop laat ook de veerbelaste spanner zien die
een gebogen glijschoen aandrukt die in de cilin-
derkop een scharnierpunt heeft.

Bijzondere cilinderkoppen
‘Als het niet mogelijk is een hogere gemiddelde
effectieve druk uit de cilinderkoppen te halen,
dan moeten we die druk bij een hoger toerental
zien vast te houden’ is kennelijk de gedachten-
gang geweest. Een hoger toerental vraagt om
een lichtere en stijvere klepbediening ondanks
iets grotere kleppen die nodig zijn om meer
lucht te kunnen verpompen. Er is nu een klep-
versnelling van 70 mm/rad²mogelijk. De klep-

nodig zijn. Het drijfwerk
is ook nagenoeg gelijk, alleen is de olietoevoer
naar de hoofdlagers vergroot door een grotere
oliekanaaldiameter. Bovendien is de oliedruk
met 0,5 bar verhoogd om ook bij de hoogste toe-
rentallen de olie in de hoofdlagers te kunnen
persen. De balansas is nu aan de voorkant in de
hulpas gelagerd en niet meer in het deksel. Dat
is akoestisch beter en maakt de centrering min-
der problematisch.
Er zijn nieuwe gesmede drijfstangen toegepast,
met een hydraulisch gebroken grote oog dat
voorzien is van speciale lagerschalen die een ho-
gere vlaktedruk aan kunnen. De drijfstangen
zijn 3,1 mm langer dan voorheen omdat de zui-
gerpen hoger in de zuiger is geplaatst. De zui-
gers zijn gesmeed uit een hitte-bestendige
aluminium silicium legering. Ze zijn 80 gram
lichter geworden. In verband met een optimale
balancering zijn de zuigerpennen in gewichts-
klassen ingedeeld. Zo kunnen kleine verschillen
in zuigergewicht worden opgeheven. Al met al
zorgen deze wijzigingen voor een compensatie
van de toegenomen traagheidskracht in het 
Bovenste Dode Punt. Die is immers met
(9500/8800)²x100=17% toegenomen. Ook de lei-
baandruk is verlaagd omdat de langere drijf-
stang een kleinere hoek maakt ten opzichte van
de cilinderwand.

volle tank en ABS, weegt de HP2 206 kg, met be-
rijder zo’n 285 kg. Accelereren lukt dus prima,
elke pk hoeft slechts 2,1 kg voort te bewegen.
Een ‘close ratio’ zesbak helpt de motor in het
juiste toerengebied te houden. Om het schake-
len zelf zo vlot mogelijk te doen verlopen, is er
een ‘quick shifter’ gemonteerd. Daardoor kan er
met volgas en zonder koppeling worden geacce-
lereerd: in 3,1 s tot 100, in 5,1 s tot 140 en in 9,3 s
tot 200 km/uur. Met volledig goedgekeurde ge-
luids- en emissiewaarden, verlichting en kente-
ken wel te verstaan.

Wijzigingen drijfwerk
De uitgangsbasis is het R1200S blok, maar er is
wel het een en ander aangepast. Omdat de ther-
mische en mechanische belastingen zijn toege-
nomen en de tapeinden waarmee de koppen
vastzitten verder uit elkaar moesten staan,
moest ook het motorblok worden gewijzigd. De
cilinders met Nikasil-looplaag hebben nu een
wanddikte van 4,2 mm, dat is bijna tweemaal zo
dik als bij de R1200S. Het olieverbruik blijft
daardoor laag, want de dikkere cilinderwand
voorkomt ongewenste vervormingen. De nieuwe
tapeinden zijn korter en stijver en voorkomen te
grote variaties in voorspanning.
De wijzigingen aan het motorblok zijn zodanig
uitgevoerd dat er geen nieuwe, dure gietmallen
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en zorgen afgeplatte kogels voor het con-
tact met de klepsteel. Er zijn slijtvaste

Diamond Like Coating (diamant ach-
tige) looplagen aangebracht op de
slepers daar waar ze contact maken
met de nokken. Er worden per klep
twee tegengesteld gewonden klep-
veren gebruikt. Die zijn nodig om

klepzweven te voorkomen als het
toerental bij terugschakelen de 9500

t/min overschrijdt.

Ademhaling en inspuiting
De plaatsing van de inlaatkanalen wordt door
de positie van de voeten en scheenbenen be-
paald. Dat heeft tot gevolg dat de inlaatkleppen
niet symmetrisch worden aangestroomd. Ster-
ker nog, ze zorgen elk voor een wervel in de ci-
linder die tegen elkaar indraaien. Voeg daar het
ontbreken van een duidelijke koprolbeweging
aan toe en het is duidelijk dat de gasbeweging
allesbehalve ideaal is. Er is ook nog een duide-
lijke invloed van het wegpersen van het meng-
sel tussen de zuigerbodem en de cilinderkop, de
zogenoemde ‘squish’. Die heeft zowel bij om-
hoog- als omlaaggaande zuiger invloed, dat heet
ook wel ‘positive’ en ‘negative squish’. De posi-
tie van de verstuiver is evenmin ideaal, maar er
is geen alternatief.
Bij hoge toerentallen worden de verbrandingstij-
den lang omdat de benzine niet snel genoeg
mengt met de lucht. De benzine wordt ongelijk
verdeeld over de twee inlaatkanalen (tot 12%
meer door de bovenste klep) en dat heeft ook
een verschil in wandfilmdikte tot gevolg. Om de
bijna 600 cm³ per cilinder van benzine te voor-
zien, is er met één verstuiver zelfs bij 4 bar druk
een lange inspuittijd nodig.
Gelukkig is er nog een voordeel naast de ge-
noemde nadelen die een hoge gemiddelde effec-
tieve druk in de weg staan. Het voordeel is dat
er bij deellast een geringere variatie in topdruk
is dan bij de eerdere motoren. Daarbij zorgde de
topdrukvariatie voor een hinderlijke onregelma-

De HP2 Sport is voorzien van een combi-instrumentenpaneel
met vele mogelijkheden zowel voor weg- als racegebruik. Dan
worden de snelheid, het toerental en de versnelling opgeslagen,
indien nodig gedurende 100 ronden. Daaruit laten zich tal van
gegevens afleiden die een nauwkeurige analyse mogelijk maken
van het rijgedrag.

Het frame heeft de bekende Telelever-voorvork en Paralever eenzijdige wiel-
bevestiging achter. De motor en de transmissie vormen een dragend element,
de draagarm van de voorwielophanging is in het motorblok gelagerd. Het
kleine buizenframe is aan de motor en de transmissie bevestigd. De achter-
vorklagers en het veerelement zijn aan het frame gemonteerd.

pentijden zijn daarop aangepast.
De inlaatklepdiameter is nu 39 mm, 3 mm gro-
ter dan voorheen. De uitlaatkleppen zijn nu 33
mm groot, 2 mm meer dan bij de motoren met
één bovenliggende nokkenas. De kleppen heb-
ben een steeldiameter van 5,5 mm in plaats van
5,0 mm, die van de uitlaatkleppen zijn hol ge-
boord en met natrium gevuld. Dat zorgt voor
een betere warmteafvoer. Ook de klepzitting-
hoek is gewijzigd om een nog betere warmteaf-
voer te verkrijgen: de zittinghoek is nu 60° in
plaats van de gebruikelijke 45°. De zittingen
zelf bestaan uit gesinterd materiaal dat het ‘in-
slaan’ voorkomt. De afdichtvlakken van de klep-
pen zijn genitreerd om de slijtage tot een
minimum te beperken.
De kleppen worden door gesinterde geleiders

geleid. De geleiders
steken aan de inlaat-
kant zo min mogelijk uit
in het kanaal om de stro-
ming niet nadelig te beïnvloe-
den. De kleppen zijn radiaal in de
koppen geplaatst, als tulpen in een vaas. De in-
laatkleppen zijn verticaal 5° naar achteren en
3° horizontaal naar boven en beneden ge-
plaatst. De uitlaatkleppen zijn verticaal 6° naar
voren en 4,6° horizontaal naar boven en bene-
den geplaatst. Er is gelukkig een afbeelding van
de cilinderkop die duidelijk maakt hoe de klep-
pen in de kop staan en ruimte maken voor de 10
mm bougie met 18 mm schroefdraadlengte. Be-
denk bij dit alles dat er op elke nokkenas één in-
laat- en één uitlaatnok zit die conisch geslepen
zijn. De moderne fabricage-techniek staat voor
niets.
Net als bij de K1200 viercilinder (zie AMT
2004/9) worden de kleppen via slepers bediend

Het ontwikkelen van de
nieuwe nokkenasaan-
drijving gebeurde
samen met IWIS. We kij-
ken tegen de achter-
kant van de motor, dus
de koppelingskant, aan.
Uit de plaats van de
spanners valt op te
maken dat de linker
ketting het ‘slappe’
part en de rechter ket-
ting het ‘strakke’ part
boven heeft.
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tigheid in de aandrijving, het zogenaamde ‘Kon-
stant Fahrt Ruckeln’. Nadat er eerst met bougie-
types van alles was geprobeerd, kwam iemand
op het idee een tweede bougie te plaatsen. Later
nam BMW het idee over, maar nu is dat niet
meer nodig. Sterker nog, er is een 10 mm in
plaats van 14 mm bougie tussen de kleppen ge-
plaatst. De verschillende gasbewegingen zorgen
er bij deellast voor dat er minder restgas in de
verbrandingskamer achterblijft, dus gaat de
motor niet meer ‘hokken’.

Luchttoevoer en koeling
De inlaatkanalen zijn zover mogelijk machinaal
bewerkt en 1 mm groter in diameter om zoveel
mogelijk lucht zo gelijk mogelijk over de kop-
pen en de kanalen te verdelen. De lucht wordt
via twee 52 mm gasklephuizen toegevoerd die

weerstand zo optimaal mogelijk te krijgen. De
pijpen komen samen vlak voor een geregelde
driewegkatalysator met metaaldrager. De kat
heeft een diameter van 105 mm, is 74,5 mm
lang en voorzien van 200 opsi dat wil zeggen
200 cels per square inch. Een vierkante inch is
2,54x2,54=6,45 cm², dus zijn er 200 cellen per
6,45 cm² ofwel 31 cellen per cm².
Voor de samenvoeging zit een dwarspijp, die
BMW een interferentiebuis noemt. Er zit een
schot in met een restrictie van 12,5 mm. De gas-
pulsaties zorgen er voor dat het koppel in het

Het is best vol in de cilinder-
kop. Rechts de inlaatkanalen,
links de uitlaatkanalen. Door
de radiale plaatsing van de kleppen ontstaat er
niet alleen ruimte voor de klepbediening, maar
ook voor de centraal geplaatste bougie.

De carterontluchting van een boxermotor verpompt
veel lucht omdat de zuigers tegelijkertijd naar el-
kaar toe of van elkaar af bewegen. BMW gebruikt
een slingerschijf om de oliedeeltjes af te scheiden.
Vervolgens worden de dampen via een omhooglo-
pende leiding naar een luchtkamer gevoerd. Een
membraanklep scheidt het krukascarter van het
oliecarter. Daardoor worden grote druk-verschillen
en het schuimen van de smeerolie voorkomen.

de lucht via een ruim luchtfilterhuis aangele-
verd krijgen. Er zit een van de motocross bekend
schuimluchtfilter in dat met een speciale olie is
doordrenkt. Er gaat in totaal zo’n 20% meer
lucht door de ‘airbox’. De luchtinlaat is zodanig
in de kuip geplaatst dat er sprake is van een
stuwdruk of ‘ram air-effect’ bij hoge rijsnelhe-
den.
De motor wordt nog steeds door de rijwind ge-
koeld, met extra oliekoeling bij de uitlaatklep-
pen. Er gaat meer koelolie naar de koppen, dat
is bereikt door de oliekanaaldiameter te vergro-
ten. Er worden twee achter elkaar geplaatste
oliekoelers gebruikt om er voor te zorgen dat de
olietemperatuur beneden de 140°C blijft. De
oliekoelers zijn zo geplaatst om de luchtweer-
stand laag te houden. De olietoevoer naar de
koelers wordt thermostatisch geregeld, pas
boven de 95°C wordt de olie gekoeld.

Complex uitlaatsysteem
De uitlaatbochten lopen onder de motor door
om de grondspeling in bochten en de lucht-

Hier is goed te zien hoe
verschillend de kanalen
voor de inlaat- en uit-
laatkleppen gevormd
zijn. Omdat ook de ene
verstuiver bovenin
moet worden geplaatst
heeft de brandstof
voorkeur voor de bo-
venste klep als de
luchtsnelheid hoog is
en voor de onderste
klep als de luchtsnel-
heid laag is.

Er gaat meer lucht via de bovenste inlaatklep 
naar de cilinder, vooral bij grotere kleplichthoog-
tes. Het is duidelijk een warrig stromingsbeeld,
maar de wervels bereiken wel bijna elk deel van
verbrandingskamer.

Krukascarter

Membraanklep

Oliecarter

Inspuiting

V lucht hoog

V lucht laag

Inlaatluchtmassa via

bovenste klep

onderste klep
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lage en middentoerengebied wordt verhoogd.
De twee lambdasondes zijn in de voorbochten
aangebracht om een zo snel mogelijke reactie te
bewerkstelligen.
De einddemper is onder het zitje geplaatst, hij
werkt volgens het reflectie (weerkaatsings) prin-
cipe en heeft twee kamers. Vlak er voor zit een
vlinderklep met een diameter van 65,5 mm. Een
stelmotor bedient de klep via een kabel traploos
volgens een toerental-gasklepstandkenveld. In
het lage- en middentoerengebied en bij snel ac-
celereren wordt de klep gesloten om de tegen-
druk in de uitlaat te vergroten en het uitlaatge-
luid binnen de (wettelijke) perken te houden.
Voor racegebruik is er een titanium uitlaatsys-
teem dat 2 kg lichter is en zo’n 5 tot 6% extra
koppel en vermogen geeft. Omdat de kat en de
klep in de uitlaat ontbreken, is de tegendruk
lager, vandaar de vermogenstoename.

HP2 Sport in cijfers
Cilinderinhoud:......................................................................1170 cm³

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

Boring x slag: ....................................................................101x73 mm

Vermogen: ............................................98 kW (133 pk) bij 8750 t/min

Koppel: ..............................................................115 Nm bij 6000 t/min

Compressieverhouding: ............................................................12,5:1

Brandstof: ........................98 RON (dankzij klopregeling ook 95 RON)

Als de zuiger in het Onderste Dode Punt staat, is er van een koprolwervel
hooguit via de bovenste klep sprake, via de onderste klep komt er vrijwel
niets van terecht. De kleppen staan te steil en de tangentiale wervelbeweging
is te overheersend.

De vermogens- en koppelkrommen van drie BMW-boxermotoren. Opvallend is
dat de HP2 Sport zowel bij lage als hoge toerentallen sterker is dan zijn voor-
ganger, de R1200S. De HP2 Sport Endurance dankt het extra koppel en vermo-
gen vooral aan het speciale uitlaatsysteem.

Aangepaste transmissie
De enkele droge koppelingsplaat heeft een dia-
meter van 180 mm. De voering is gelijmd en ge-
klonken omdat er vooral bij het terugschakelen
forse pieken in het over te brengen koppel ont-
staan.
Er is een nieuw versnellingsbakhuis omdat de
transmissie-assen andere posities hebben gekre-
gen en de lagers versterkt zijn. De zes overbren-
gingen liggen dichter bij elkaar omdat 1 en 2
‘langer’ gekozen zijn. Vanwege het hogere maxi-
male toerental is de primaire overbrengingsver-
houding met 8% vergroot. De zo ontstane ‘close
ratio’ bak zorgt er voor dat het toerental steeds
dicht bij dat van het maximale vermogen blijft
als de tweede versnelling, vanaf 107 km/uur, is
ingeschakeld.
Het opschakelen kan zonder koppeling intrek-
ken of het gas iets dichtdraaien gebeuren. In de
overbrenging van het schakelpedaal naar de bak
zit een schakelstang. Die bestaat uit een veerbe-
laste constructie die een slag van 3,5 mm toe-
staat als de belasting groter is dan 220 N. Als dat
het geval is, wordt er een sensor geactiveerd die
er voor zorgt dat de inspuiting kortstondig
wordt onderbroken en het ontstekingstijdstip
naar laat gaat.
Terugschakelen gaat ‘normaal’ omdat de sensor
dan niet wordt geactiveerd. Het motormanage-
ment zorgt voor ‘tussengas’ om het schakelen

zo soepel mogelijk te laten verlopen. Al met al is
de toepassing van de ‘quick shifter’ op een pro-
ductiemotorfiets ongewoon, zoals veel van de
door BMW voor deze boxer toegepaste techniek.

Petje af!
Dat er met het boxerconcept een volbloed racer
met zo’n prestatieniveau te bouwen is, had zelfs
de meest verstokte BMW-aanhanger niet ge-
dacht. Het was altijd lastig om met de cardan-
boxer echt hard een bocht om te gaan. Zeker nu
het niet meer om een 500 cm³ racemotor, maar
een 1170 cm³ blok gaat. Het frame met de eigen-
zinnige voor- en achterwielophanging maakt
het rijden met de cardanmachine zoveel een-
voudiger dat de HP2 Sport tot ongekende presta-
ties komt. � 

Paul Klaver

Het complete RVS-uitlaatsys-
teem met de lambdasensoren
in de voorbochten, de dwars-
pijp, de geregelde driewegka-
talysator, en de klep in de
uitlaat vlak voor de uitlaat-
demper. Het titanium racesys-
teem is 2 kg lichter en heeft
minder tegendruk door het
ontbreken van de katalysator.
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