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MOTOREN
Nieuwe motorenserie BMW, MINI en PSA

Foto’s/Tekeningen: BMW

Vier motoren voor zestig automodellen!

Samen sterker: dat bewijst de recente samenwerking tussen

BMW en PSA. Beide fabrikanten sloegen de handen ineen bij het

ontwerp en de productie van een nieuwe motorenreeks. Schaal-

vergroting maakte het mogelijk om ultramoderne motorentech-

niek breed inzetbaar te maken tegen een gunstige prijs. AMT

stelt het resultaat aan u voor.

Het gaat om 1.4 en 1.6 liter motoren met een
vermogen van 70 tot 128 kW. Er zijn twee moto-
ren met het van BMW bekende Valvetronic-sys-
teem en twee motoren die voorzien zijn van
directe benzine-inspuiting en een turbocom-
pressor. Het ontwerp van deze motorenreeks
stamt van BMW. De productie ervan vindt in
Frankrijk plaats, in Engeland worden de MINI-
motoren opgebouwd. Er is begonnen met een
aantal van 2000 per dag. Als de verkoop een-
maal goed op gang is, kunnen één miljoen mo-
toren per jaar worden geproduceerd. Het is

Peugeot/Citroën dat de mogelijkheden in huis
heeft om zulke grote aantallen motoren te kun-
nen maken. Vandaar deze bijzonder Frans-
Duitse samenwerking.
De VVT-motoren (Variable Valve Timing ofwel
Variabele kleppentijden) maken gebruik van
een tweedegeneratie BMW Valvetronic-systeem.
De 1.4 liter 70 kW en de 1.6 liter 88 kW verschil-
len alleen in de slagmaat. Voor PSA is er een 1.6
liter turbomotor met 110 kW, voor de MINI een
exemplaar met 128 kW. Deze vier motoren
komen in zestig verschillende modellen terecht,

Geslaagde
 coproductie

De VVT-motoren met volvariabele klepbediening
maken gebruik van een tweedegeneratie BMW 
Valvetronic-systeem. Het zijn de 1.4 liter 70 kW en
de 1.6 liter 88 kW, die alleen in de slagmaat ver-
schillen.

allemaal dwars voorin en zonder verdere aan-
passingen.
Om de kostprijs laag te houden, hebben de mo-
toren veel onderdelen gemeenschappelijk. Ze
worden wereldwijd verkocht en kunnen daarom
op de gebruikelijke RON-95 benzine draaien.
Zowel het brandstofverbruik als de prestaties
zijn de gunstigste in hun klasse. Om dat resul-
taat te kunnen behalen, is er heel wat ontwikke-
lingswerk gedaan.

Licht en sterk motorblok
Het aluminium motorblok is voorzien van een
‘bedplate’. Dat is een gietstuk in de vorm van
een lattenbodem, daarin zijn de hoofdlagerkap-
pen tot één geheel met de zijkanten gegoten. De
ingegoten gietijzeren cilindervoeringen lopen
tot de bovenkant van het blok. Het gaat om
spuitgietwerk met een open dek. De voeringen
hebben ribbels aan de buitenkant om de vervor-
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ming tijdens het vastzetten van de kopbouten
en tijdens de verbranding te beperken. Boven-
dien zitten de voeringen goed vast en wordt de
warmteoverdracht verbeterd. De koelvloeistof
stroomt in lengterichting.
Het motorblok weegt 17 kg, heeft een optimale
wanddikte, geen gietophopingen en kan een-
voudig, dus snel worden bewerkt. Het materiaal
is volledig vrij van gietgalletjes en de koppak-
king kan stevig op de gietijzeren voeringen wor-
den aangedrukt. Het blok is zo stevig dat er nog
meer vermogen uit te halen is, de extreme stijf-
heid zorgt ook voor de juiste akoestiek.
Het lagerkaphuis is bij de turbomotoren voor-
zien van een ingegoten lagerschaalondersteu-
ning van gesinterd staal. Bij de VVT-motoren
wordt de lagerspeling binnen nauwe grenzen
gehouden door de lagerschalen in vijf klassen in
te delen.

Uitgekiend drijfwerk
De VVT-motoren zijn voorzien van een gegoten
krukas, de turbomotoren met hun hogere top-
druk hebben een gesmede krukas nodig. Beide
krukassen hebben een versterkte overgang van
de krukwang bij het vliegwiel omdat daar het
wringend moment het hoogst is. Er zijn slechts

vier contragewichten die per cilinder zijn geba-
lanceerd. Zo is een lichte krukas ontstaan met
een laag wrijvingsverlies en een trillingsarme
‘loop’. De hoofdlagerdiameter is slechts 45 mm,
die van de krukpennen eveneens. Behalve bij de
70 kW motor, die het met 40 mm tappen moet
doen.
Drie drijfstangen met verschillende hartafstan-
den, zuigerpen- en kruktapdiameters zijn nodig
om bij alle motoren de lichtgewichtzuigers met
de krukas te verbinden. Bij de VVT-motoren wor-

den 18 mm zuigerpennen toegepast, bij de tur-
bomotoren 20 mm pennen. Opvallend is dat het
zuigerveerpakket voor alle motoren gelijk is.

Doordachte cilinderkoppen
De distributie van alle motoren is gelijk ondanks
de grote verschillen in klepbediening. Het is niet
nodig de kanalen of verbrandingskamers te be-
werken, zo nauwkeurig is het gietwerk.
De cilinderkoppen van de VVT-motoren maken
gebruik van een verlorenschuim gietwerk. Dat

Bij de DI-turbomotor is
de turbocompressor zo
hoog geplaatst, dat de
inlaatbuis van de com-
pressor over het klep-
pendeksel naar het
gasklephuis loopt. Elk
beetje ruimte is goed
benut om de inbouw zo
compact mogelijk te
houden.

Links de 1.6 liter IDI-motor met variabele klepbe-
diening. Let op de schuin geplaatste bougie met de
erboven geplaatste bobine. Opvallend is dat het
inlaatkanaal pas vlak voor de klep splitst.
Rechts ziet u de 1.6 liter DI-turbomotor. De cilin-
derkop is lager dan die van de VVT-motor zodat er
ruimte is om de aanzuigleiding er overheen te leg-
gen. De verstuiver zit onder een zodanige hoek dat
de brandstofstraal via de zuigerbodem omhoog
wordt gestuwd.

De krukassen hebben slechts vier contragewichten
die per cilinder zijn gebalanceerd. Het resultaat is
een lichte krukas met een laag wrijvingsverlies en

een trillingsarme ‘loop’.
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maakt koelwatergeleideribben en een koelka-
naal tussen de uitlaatkleppen mogelijk. De tur-
bocilinderkoppen worden als spuitgietwerk
vervaardigd. Het bijzondere materiaal (Al-Si met
koper en magnesium) ondergaat een speciale
warmtebehandeling. De koeling tussen de cilin-
ders heeft extra aandacht gekregen om proble-
men met de koppakking, detoneren en gloei-
ontstekingen te voorkomen.
De inlaatkanalen zijn als koprolwervelkanalen
uitgevoerd. De klepsteeldiameter van 5 mm is
gelijk voor alle motoren. De uitlaatkleppen van

de turbomotoren zijn zo licht mogelijk uitge-
voerd. Dat geldt ook voor de opgebouwde nok-
kenassen en de excenteras van de VVT-motoren.
Alle contacten vinden plaats met behulp van
naaldgelagerde rollen.
De VVT-motoren variëren de inlaatlichthoogte
van 0,2 naar 9,5 mm lichthoogte bij een klep-
schoteldiameter van 30 mm. De nokkenas kan
70 krukgraden worden verdraaid om zijn lengte-
as. De verdraaiing van de uitlaatnokkenas is 60
krukgraden. Er is een vaste lichthoogte van 9
mm.

De gebruikte versteller is gelijk voor alle moto-
ren, al hebben de turbomotoren er slechts één
op de inlaatnokkenas. De stelmotor voor de ex-
centeras is direct en bespaart ruimte. De 8 mm
enkelvoudige rollenketting wordt met de gelei-
der, spanschoen en krukaskettingwiel als een
module aangebracht. De oliepeilstokhouder
vormt één geheel met de kettinggeleider.
Het kleppendeksel bestaat uit met 35% glasvezel
versterkt kunststof met een geïntegreerde olie-
afscheider. Bij de VVT-motoren gaat het om een
labyrinth met een diffusor erachter en een
drukregelaar. De carterdampen gaan naar het
inlaatkanaal. Daarin heerst buitenluchtdruk
dus is er een diffusor nodig om voor het nodige
drukverschil te zorgen. Denk maar aan een ven-
turi die brandstof opzuigt als er lucht door-
stroomt.
Bij de turbomotoren wordt er een centrifugaal-
olieafscheider gebruikt om de fijnste oliedeel-
tjes af te scheiden. Bij deellast gaan de
carterdampen naar het inlaatkanaal, bij over-
druk naar de inlaat voor de compressor. Beide
wegen zijn voorzien van een drukregeling en te-
rugslagkleppen.

Bijzondere oliepomp
Het grootste probleem met de huidige motoren
met nokkenasverstellers en andere hydraulische
componenten, is dat er bij hoge olietemperatu-
ren tijdens stationair draaien een te lage olie-
druk is. Er is een overmaat oliepomp nodig om
voor de noodzakelijke oliedruk te zorgen. Maar
zo’n pomp vraagt een veel hoger aandrijfvermo-
gen vooral bij hogere toerentallen. Alleen een

Het ingewikkelde gietstuk van het motorblok met
gemonteerd hoofdlagerkaphuis. Opvallend zijn
vooral de twee aangegoten kanalen die de lucht-
pulsaties dempen en het aangegoten distributie-
huis.

Het hoofdlagerkaphuis van de DI-turbomotor is
voorzien van ingegoten lagerschaalsteunen en
heeft sterke dwarsverbindingen. De twee luchtpul-
satiekanalen links hebben forse afmetingen.

Detailopname van de cilinderkop van de DI-turbo-
motor. Het is goed te zien hoe het koelwater naar
de heetste plekken wordt geleid. Let op de water-
boring tussen de uitlaatklepzittingen.

Feiten VVT-motoren
Constructie: ..................................................................Vier in lijn, 16V

Max. vermogen:............70 kW/95 pk en 88 kW/120 pk bij 6000 t/min

Max. koppel: ..........140 Nm bij 4000 t/min en 160 Nm bij 4250 t/min

Verbrandingssysteem: ................Vrijaanzuigend, lambda=1, volledig 

........................................................................variabele klepbediening

Cilinderinhoud:........................................................1396 en 1598 cm³

Compressieverhouding: ............................................................11,0:1

Cilinderblok: ..............................Aluminium met gietijzeren voeringen

Nokkenassen: ..................................Kettingaangedreven, opgebouwd

Nokkenasverstelling:......Hydraulische, traploze verstelling van in- en 

......................................................................................uitlaatnokkenas

Klepbediening:................Slepers met rollen, hydraulische stelplunjers

Kleplichthoogte inlaat/uitlaat: ....................................0,2-9,5/9 mm

Motormanagement: ......Digitaal inclusief VVT en VANOS/sequentiële 

..............................................inspuiting, directe ontsteking, klopsensor

Uitlaatsysteem:........................RVS-spruitstuk met dichtbij geplaatste 

............................................................................................katalysator

Koeling: ..........................Uitschakelbare koelwaterpomp, elektronisch, 

..............................................................kenveldgeregelde thermostaat
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drukregeling helpt niet. SWF ontwierp een trap-
loos regelbare pomp die het geleverde volume
aanpast aan wat echt nodig is. Zo wordt er 30%
aandrijfvermogen bespaard bij 2000 t/min. Ook
bij 30°C vraagt de oliepomp aanzienlijk minder
vermogen en dat bespaart brandstof tijdens het
opwarmen. Ook de VW 1.4 Twincharger maakt
gebruik van deze oliepomp. BMW heeft er bo-
vendien voor gezorgd dat er zo min mogelijk
olie wordt rondgepompt, dus valt de oliepomp
klein uit voor het geleverde topvermogen van
128 kW.
Er is een oliefiltermodule van Sogefi of Purflux
dat rekening houdt met de olieverversingster-
mijn van maximaal 30.000 km. Door de speciale
Chevron dubbele V-vouwtechniek is er 20% min-
der bouwvolume. Er wordt een volsynthetisch
vlies gebruikt omdat dat sterker blijft na zo’n
lange afstand en ook bij 155°C nog heel blijft.
Voor de turbomotoren is er een warmtewisse-
laar met het koelwater toegepast. Er is een geïn-
tegreerd bypass- of omloopkanaal en een
terugslagklep om het leeglopen van het filter te
voorkomen. De module is in aluminium gego-
ten en voorzien van een kunststof deksel. Als
smeermiddel wordt een SAE 0W-30 brandstofbe-
sparende motorolie aanbevolen, daarvan wordt
4,5 liter gebruikt.

Compact inlaatsysteem
Om geen inbouwproblemen te hebben met losse
delen zoals luchtfilters, zijn beide inlaatsyste-
men geheel tegen de motor aangebouwd. Bij de
VVT’s gaat het om een vierdelige constructie
met geïntegreerde resonator. De driedelige aan-
zuiggeluiddemper heeft ook een resonator om
het juiste motorgeluid te verkrijgen. Er is een zo
klein mogelijk inlaatvolume na de gasklep om

een spontane reactie op gaspedaalbewegingen
te krijgen. Het tweedelige gasklephuis en de gas-
klep zelf zijn van kunststof. Er worden contact-
loze gasklepsensoren toegepast.

Minder wrijvingsverliezen
BMW heeft kans gezien de wrijvingsverliezen
met 50% te verminderen vooral door aandacht
te schenken aan het drijfwerk en de aandrijving
van de hulpapparatuur. Dat bespaart brandstof
en zorgt voor een ‘levendige’ motor. Zo werd de
hoofdlagerdiameter van 50 naar 45 mm ge-
bracht en de onbalans van het vliegwiel ver-
kleind. De kleppentrein van de VVT-motoren
loopt dankzij de naaldgelagerde rollen en de
kleine lichthoogte bij deellast veel lichter, maar
niet zo licht als die van de turbomotor.
Het pompverlies dat tijdens de zuigerbeweging
ontstaat, is boven de 4000 t/min met 90% terug-
gebracht. Er zijn twee ruime kanalen aan de zij-
kant van het motorblok aangegoten. Daardoor
is er een verbinding tussen het carter en de ci-
linderkop ontstaan met voldoende volume om
de pulsaties te dempen.
De uitgekiende aandrijving van de hulpappara-
tuur en vooral die van de waterpomp bespaart
bij hogere toerentallen nog eens 20%.
Over de hulpapparatuur nog dit. Het ontwerp
ervan is zodanig robuust dat de levensduur
zeker 240.000 km is. De eerste module gebruikt
een 905 mm lange poly-V-snaar met zes ribben.
Tot een 150A dynamo is geen extra steunrol
nodig en als er geen aircocompressor is, wordt
volstaan met een elastische snaar van 648 mm
lengte. De speciale spanner is voorzien van een

torsiestaafpakket met inwendige demping om
pieken in de riemspanning te voorkomen. Voor
de motoren met een start/stopfunctie is een
tweede soortgelijke spanner onder een hoek van
90° geplaatst om de poly-V-snaar die dan de
motor aandrijft, aan te drukken.
De tweede module wordt via een wrijvingsrol
door de eerste module aangedreven. Bij de tur-
bomotoren loopt de waterpomp altijd mee,
maar bij de VVT-motoren alleen onder bepaalde
condities. Daardoor warmen het koelwater en
de olie sneller op, dat zorgt voor een lagere wrij-
ving dus een gunstiger verbruik. Het in- en uit-
koppelen van de waterpompaandrijving gebeurt
met een elektromagneet die, alleen als er span-
ning op staat, de rol via een excenter-veerme-
chanisme van de snaar tilt. Pas vanaf 103°C
watertemperatuur wordt de pomp ingeschakeld.
Een kenveldgestuurde thermostaat houdt de
watertemperatuur op 105°C bij deellast en 85°C
bij vollast. Door deze manier van aandrijven
kunnen de lagers van de waterpompen veel lich-
ter uitvallen, een enkelvoudig lager volstaat.
Het huis en de waaier zijn van kunststof, zodat
er gewicht wordt bespaard.

Brandstof- en uitlaatsysteem
Bij de VVT-motoren worden de magneetverstui-
vers door de kunststof ‘rail’ (de gemeenschappe-
lijke brandstoftoevoerleiding) op hun plaats
gehouden. De vorm van de cilinderkop is zoda-
nig dat deze het gehele systeem beschermt in
geval van een botsing. Er is geen brandstofre-
tour, de brandstofdruk bedraagt 3,5 bar.
De turbomotoren werken met een maximale in-

Het gasklephuis en de gasklep van de DI-turbomo-
tor zijn beide van kunststof.

Achter het turbinehuis zit de geregelde driewegka-
talysator die 950°C kan verdragen. Let op de

breedbandlambdasensor ervoor en de sprong-
lambdasensor na de katalysator. Gezien vanaf de

voorzijde.

Feiten DI-turbomotoren
Constructie: ..................................................................Vier in lijn, 16V

Max. vermogen: ....................................128 kW/175 pk bij 5500 t/min

Max. koppel:............................................240 Nm bij 1600-5000 t/min

Verbrandingssysteem: ......Turbobenzinemotor met directe brandstof-

........................................inspuiting, lambda=1, twin scroll turbinehuis

Max. vuldruk: ............................................................................0,8 bar

Cilinderinhoud:......................................................................1598 cm³

Compressieverhouding: ............................................................10,5:1

Cilinderblok: ................Aluminium met gesinterde stalen lagerschaal-

..................................................ondersteuningen, gietijzeren voeringen

Nokkenassen: ..................................Kettingaangedreven, opgebouwd

Nokkenasverstelling: ................Hydraulische, traploze verstelling van 

......................................................................................inlaatnokkenas

Klepbediening: ................Slepers met rollen, hydraulische stelplunjers

Kleplichthoogte inlaat/uitlaat: ..............................................9,0 mm

Motormanagement: ....................Digitaal, VANOS/sequentiële directe 

..............................hogedrukinspuiting, directe ontsteking, klopsensor

Inspuitdruk: ..............................................................................120 bar

Uitlaatsysteem: ..................Niresist gietijzeren spruitstuk met dichtbij 

............................................................................geplaatste katalysator

Koeling: ............................Elektronisch, kenveldgeregelde thermostaat

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 4



MOTOREN
Nieuwe motorenserie BMW, MINI en PSA

spuitdruk van 120 bar die door een axiaalplun-
jerpomp van aluminium wordt opgebracht. De
RVS-rail zorgt voor de bevestiging van de zeven-
gats magneetverstuivers. Om het toevoegen van
ethanol aan de brandstof mogelijk te maken
zijn alle delen van een beschermende laag voor-
zien om vreetneigingen en oxidatie te voorko-
men. Er is een gecombineerde druk- en volume-
regeling, daardoor vervallen de terugvoer en de
brandstofkoeler.
Alle motoren werken met een lambda=1 lucht-
brandstofverhouding om ze geschikt te maken
voor alle soorten benzine.

Bij de vrijaanzuigende VVT-motoren heeft het
RVS-uitlaatspruitstu k vier pijpen van 300 mm
lengte die uitmonden boven de vastgelaste, ge-
regelde driewegkatalysator.
De turbomotor heeft een gegoten hittebestendig
uitlaatspruitstuk van Niresist, een bijzondere

nikkellegering. In plaats van de meestal ge-
bruikte stuwdrukaanstroming van de turbine is
er gekozen voor een stoot- of impulsaanstro-
ming van de turbine. In het turbinehuis zijn de
twee kanalen gegoten die het turbinewiel op
twee plaatsen (tegenover elkaar) van uitlaatgas
voorzien. Daartoe zijn de cilinders 1 en 4 en 2
en 3 samengevoegd. Dit ‘twin scroll’ (dubbele
rol) turbinehuis kan 950°C aan. De turbineas
draait maximaal 216.000 t/min. De inlaatdruk
wordt geregeld door middel van een onderdruk-
bediende ‘wastegate’-klep en een kenveldgere-
gelde elektromagnetische klep. Bij de 110 kW
motor is de hoogste inlaatdruk 1,8 bar, bij de
128 kW motor zorgt een extra 0,2 bar voor ‘over-
boost’ met extra trekkracht.

Het turbinehuis heeft een dubbele rol (twin scroll)
kanaal om de pulsaties van het uitlaatgas zo goed
mogelijk op het turbinewiel over te brengen.

Detailopname van de cilinderkop van de IDI-motor
met volledig variabele klepbediening. De koelka-
nalen bij de inlaatklepzittingen ontbreken. Opval-
lend zijn het maskeren van de inlaatklepzittingen
om een te grote doorstroming tijdens de klepover-
lap te voorkomen. Let ook op de wijze waarop de
bougie van mengsel wordt voorzien via twee aan-
stroomopeningen.

Bij de VVT-motoren loopt de waterpomp alleen
onder bepaalde condities mee. Daardoor warmen
het koelwater en de olie sneller op, dat zorgt voor
een lagere wrijving dus een gunstiger verbruik.
Het in- en uitschakelen van de waterpompaandrij-
ving gebeurt met een elektromagneet die, alleen
als er spanning op staat, de rol via een excenter-
veermechanisme van de snaar tilt. Het huis en de
waaier zijn van kunststof, zodat er gewicht wordt
bespaard.

De oliepomp met geregelde op-
brengst zorgt ervoor dat er bij
hoge toerentallen niet teveel olie
wordt rondgepompt.

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



MOTOREN
Nieuwe motorenserie BMW, MINI en PSA

Indrukwekkende resultaten
Om de gewenste levendigheid, zuinigheid en
lage uitstoot van schadelijke emissies te berei-
ken, is er gezorgd voor een nagenoeg verliesvrije
aanzuiging. De speciaal gevormde inlaatkana-
len zorgen voor een gunstige gasbeweging zodat
de ‘ruwe’ emissies tijdens het starten en warm-
draaien laag zijn. Het gunstige verbruik wordt
door de hoge compressieverhouding van 11,0 be-
vorderd.
Ondanks de grote klepoverlap en hoge EGR-
waarde vindt er weinig ongewenste doorstro-
ming plaats tijdens de klepoverlap. Daar zorgt
het ‘maskeren’ of afschermen van de inlaatka-
nalen voor. Bovendien openen de naast elkaar
geplaatste inlaatkleppen in de cilinder niet ge-
lijktijdig, maar met een faseverschuiving. Daar-
door ontstaat er tot ongeveer de halve licht-
hoogte een ‘swirl’ of wervel in het mengsel met
als gevolg een betere menging en een hogere
verbrandingssnelheid. De speciale 12 mm Beru-
bougies met platina elektroden dragen hun
steentje bij.
Bij 2000 t/min en een gemiddelde druk van 2
bar haalt de 88 kW VVT-motor een verbruik van

341 g/kWh. Alleen met de nieuwste straalgeleide
DI-motoren worden zulke goede resultaten ge-
haald. Het praktische resultaat is een brandstof-
besparing tot 22% over de Europese rijcyclus ten
opzichte van de vorige MINI met Chrysler-motor.

Voorbeeldige emissies
Het verminderen van de ruwe emissies en het
sterk verhogen van de uitlaattemperatuur tij-
dens het opwarmen zorgen, door het snel op
temperatuur komen van de katalysator, voor
gunstige emissies. De 1,3 liter kat heeft een ge-
ringe tegendruk en bevat relatief weinig edelme-
taal.
De turbomotoren hebben tamme kleppentijden
en alleen een verstelbare inlaatnokkenas. Daar-
mee wordt bij lage toerentallen een gunstige ci-
linderdoorspoeling bereikt. Die zorgt voor een
detonatie-ongevoelige verbranding. Met behulp
van de DI wordt de spoelstrategie omgezet in
een λ=1 uitlaatgassamenstelling die zorgt voor
een hoge uitlaatgasenergie bij lage toerentallen.
Mede door het twin scroll turbinehuis kan de
turbine snel op een hoog toerental komen. Ook
zonder turbo heeft de motor een hoog koppel

door de korte kleppentijden en de compressie-
verhouding van 10,5.
De inlaatkanalen zijn als ‘tumble-‘ of koprolwer-
velkanalen uitgevoerd. Er is een afbreekrand
aan de onderkant, vlakbij de klepzitting en het
kanaal plat af aan de bovenkant. De macrower-
vels gaan voor het bereiken van het Bovenste
Dode Punt (BDP) over in vele microwervels.
De verstelling van de inlaatnokkenas zorgt voor
een hoge interne uitlaatgasrecirculatie en la-
gere gaswisselingsverliezen. Van belang is ver-
der dat de verstuivertip, inclusief de gaatjes, vrij
blijft van vervuiling. Bij 2000 t/min en 2 bar ver-
bruikt de 128 kW turbomotor 380 g/kWh, dit is
voor dit type motor een gunstige waarde. Ten
opzichte van de vorige MINI-motor met com-
pressor levert de nieuwe turbomotor een brand-
stofbesparing van 28%. Tijdens het opwarmen
en met een vroege stand van de inlaatnokkenas
wordt er bij 300 graden voor het BDP 60% van
de brandstof ingespoten. De overige 40% komt
na het sluiten van de inlaatklep, 70 graden voor
het BDP in de cilinder terecht.
De Homogeneous Split Injection (homogene ge-
scheiden inspuiting) wordt gecombineerd met
een ontstekingstijdstip dat 15 tot 20° ná het
BDP plaatsvindt. Voeg daar een toerental van
1100 t/min aan toe en alle ingrediënten voor het
snel opwarmen van de katalysator en heel lage
emissies zijn gereed. Het is echter wel nodig en-
kele inspuitstralen met behulp van de zuigerbo-
dem omhoog, richting bougie te sturen. De
luchtbeweging moet daarbij uitgekiend zijn om
roetvorming te voorkomen. De druppelgrootte
en de positie van de brandstofstralen moeten
met een intensieve gasbeweging voor een goede
verdamping, menging en homogenisering zor-
gen. Er moeten zo min mogelijk wanden wor-
den geraakt. Een juist gekozen inspuitmoment
voorkomt naast roet ook olieverdunning. �

Paul Klaver

MINI: sneller, schoner en zuiniger
....................................................................MINI One ......................................MINI Cooper..................................MINI Cooper S ..................

....................................................................Oud ....................Nieuw ................Oud ....................Nieuw ................Oud ....................Nieuw....

Max. vermogen (kW) ......................................66 ........................70 ........................85 ........................88 ........................125 ......................128 ........

Max. koppel (Nm) ..........................................140 ......................140 ......................150 ......................160 ......................220 ......................240 ........

Topsnelheid (km/h) ........................................181 ......................185 ......................198 ......................203 ......................225 ......................225 ........

0-100 km/uur (sec) ..........................................11,3 ......................10,9 ......................9,6 ........................9,1 ........................7,3 ........................7,1 ..........

80-120 km/uur (4e) (sec) ................................11,5 ......................11,6 ......................10,4 ......................9,4 ........................6,0 ........................5,5 ..........

Verbruik Europese rijcyclus (l/100km)..........6,8 ........................5,3 ........................6,9 ........................5,4 ........................8,6 ........................6,2 ..........

CO2-uitstoot (g/km) ........................................165 ......................128 ......................168 ......................129 ......................209 ......................149 ........

De prestaties van de nieuwe motoren zijn niet mis. Kijk maar eens welke vooruitgang er wordt geboekt
bij de diverse MINI-modellen. De benzinemotor blijkt nog lang niet aan het eind van zijn ontwikkeling!

De kunststof brandstoftoevoerleiding
van de VVT-motoren zorgt ook voor de
bevestiging van de verstuivers.

De poly-V-snaarspanner maakt gebruik van een
pakket staafjes die samen als één torsiestaaf wer-
ken. Tijdens het verdraaien, wrijven ze tegen el-
kaar en dempen zo de beweging.
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