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MOTORFIETSEN
Honda motorveiligheid

ABS combi-remsysteem voor supersportmotoren

Aansluitend op het Europees initiatief om van 2001 tot 2010 het aantal verkeersslacht-

offers te halveren ontwikkelt Honda ook op motorfietsgebied tal van veiligheidstech-

nieken. Bij een techniek-workshop kregen we een overzicht, en de nieuwste ontwikke-

ling te zien. Het laatste, een elektronisch Dual Combined ABS-remsysteem, geeft wel 

aan dat veiligheidstechniek voor motorfiets en auto behoorlijk verschillende zaken zijn.

Voordat technisch expert Michael Thiem van
Honda Europa ons de finesses van het eCABS uit
de doeken deed liep persvoorlichter Oliver
Fuchs langs de algemene zaken aangaande mo-
torveiligheid. Vanaf de eerste motorfiets-schijf-
rem op de Honda CB 750 van 1969, tot aan de
huidige ‘Combined Braking System’-remmen

met ABS op toermodellen. Vaak kwam Honda
als eerste met nieuwe veiligheidsontwikkelin-
gen. Niettemin loopt het totaal aantal verkeers-
slachtoffers in Europa wel terug, zoals bedoeld,
behalve bij motorrijders. Dat ligt ook aan de
groei in het aantal actieve motorrijders, maar
toch…

Kort en goed, het gaat wel eens mis, en dan
moet je remmen. Hetgeen bij motorfietsen bete-
kent dat je daarbij ook nog overeind moet zien
te blijven, remmen en uitwijken komt al hele-
maal nauwelijks aan de orde. Een gecombineerd
remsysteem en ABS scheppen meer mogelijkhe-
den.

De juiste remtechniek
Het remvermogen van een motorfiets is tegen-
woordig geen probleem meer. Met drie schijven
willen de meeste motoren prima vertragen. Een
probleem is veel eerder dat je voor- noch achter-
wiel tot blokkeren toe wilt vertragen. Zo lang je
puur rechtuit gaat op een effen, stroef wegdek
is dat het ergste niet. Al kun je met geblokkeerd
voorwiel niet sturen, en kan een geblokkeerd
achterwiel de motor niet meer rechtuit stabili-
seren.
Met een juiste remtechniek zijn de risico’s te be-
perken. De rem achter zal al snel blokkeren,
door de dynamische gewichtsverplaatsing naar
voren bij flink remmen. Voorop kan veruit de
meeste remkracht ontwikkeld worden, vooral
zodra de motor diep in zijn voorveren is gedo-
ken. Dus is het parool om geleidelijk harder in
de voorrem te knijpen. Niet te snel, want de
motor moet eerst voorover duiken om vooraan
maximaal remvermogen te krijgen. En niet te
hard, want je wilt vooral niet het voorwiel blok-
keren.
Tests wijzen uit dat zelfs zeer ervaren rijders de
remmen niet zo snel en juist kunnen doseren
als een gecombineerd remsysteem met ABS. Pas

Veiligheid voorop
bij Honda

Nog als prototype voorzag Honda enkele exemplaren van deze
CBR600RR van zijn eCABS-remsysteem, daarmee konden we rijden. U
ziet hoe het motorblok flink hoog in het frame hangt, om de wielbasis
kort te houden. Daar moet een ABS-systeem terdege rekening mee houden.
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na een stuk of vijf noodstops krijgen ze de slag
goed te pakken, en kunnen ze op droge weg het
geregelde remsysteem verslaan. Helaas krijg je
in een echte noodsituatie maar één kans.

Stabiliteit
Een gecombineerd remsysteem verbindt op de
motorfiets voor- en achterrem. Het werkt als een
remkrachtverdeler. Via een mechanische regel-
klep wordt in vaste verhouding remdruk van
achter naar voor overgebracht, als compensatie
voor het duiken van de motor bij remmen, dus
afnemend remvermogen achter en toenemend
voor.
Vervolgens kwam het dubbel gecombineerd sys-
teem. Niet alleen gaan bij het achterrempedaal
ook de voorremmen meedoen, tevens pakt het
voorremhendel de achterrem mee. Er is dus al-
tijd een remkrachtverdeling, met mechanische
regeling. Daarnaast kwam ABS voor motorfiet-
sen op, volgens min of meer hetzelfde principe
als bij auto’s. Opnemers aan de wielnaven, druk-
regelaars in het voor- en achterremcircuit, en
een elektrische pomp die kan zorgen voor extra
remdruk.
Het ligt dan wel erg voor de hand om een ge-
combineerd remsysteem toe te voegen. Met de
ABS-sensoren kun je elektronisch opnemen wan-
neer er achter teveel remdruk is, en die naar
voren sturen als daar nog geen blokkeerneiging
gemeten wordt.
Werkt goed bij een zware toermotor, maar niet
bij een lichtgewicht sportapparaat. Zeker niet de
modernste generaties, die echt weinig wegen.
Terwijl ze een enorme remkracht aan boord heb-
ben. Tevens worden ze zeer wendbaar gemaakt
door een korte wielbasis, wat dwingt het motor-
blok hoog te leggen, ook voor genoeg grondspe-
ling in de bocht. Dus komt het zwaartepunt van
de motorfiets hoog te liggen.
Moeiteloos gaat zo’n apparaat op zijn voorwiel
staan als je stevig remt. Dus heb je geen remver-
mogen van het achterwiel, dat hoog boven de
grond hangt, en is van stabiliteit in de motor
geen sprake meer.

De remmen voor en achter zijn alleen elektronisch
gekoppeld. Anders dan bij een conventioneel ge-
combineerd remsysteem is er geen hydraulische
verbinding. De twee kleppenblokken regelen de
remdruk, de pompblokken kunnen zelf remdruk
genereren.

Het eCABS-system is zoveel mogelijk precies in het zwaartepunt van de motor
ingebouwd. Zo verstoort het extra gewicht niet het weggedrag. In schema
staat hier het hele systeem afgebeeld.

In 2006 kondigde
Honda aan als eerste
ter wereld een mo-
torfietsairbag in pro-
ductie te nemen. Die
zit nu op de giganti-
sche toermotor Gold-
wing, en heeft zich
al in de praktijk be-
wezen. Er wordt
naar gestreefd meer
modellen met airbag
te gaan bieden.
Maar dat zal niet zo
makkelijk zijn. Speci-
aal een Goldwing
biedt veel (inbouw)
ruimte, in iets wat
eruit ziet als een
benzinetank maar
dat al sinds de eerste
Goldwing-versie zo’n
dertig jaar geleden
niet is. De tank ligt
onder de zitting,
boven het motorblok
zitten luchtfilter, een
bergvak en veel elek-
tronica.

Hoewel in technisch
opzicht de motorfiets-
airbag hetzelfde
werkt als airbags in
een auto is de func-
tie wat anders. Het
gaat erom dat de air-
bag de rijder afremt,
die bij een aanrijding
over het stuur heen
zal schieten. Heel las-
tig is dat een motor
bij een aanrijding ge-
compliceerde bewe-
gingen maakt, hij zal
zowel omhoog als
naar opzij klappen.
Met een lichte V-
vorm voorop moet
de airbag zo goed
mogelijk de rijder
middenop de airbag
opvangen.
De opgeblazen air-
bag loopt veel lang-
zamer dan bij een
auto leeg. Als een
soort luchtbed vangt
en vertraagt hij de

Airbag remt rijder

motorrijder. In de
praktijk zagen we
het, met 1/10 se-
conde is de airbag
ontplooid, dan blijft
hij vele seconden
rookwolken uitbla-
zen tot hij leeg is.
Uiteindelijk zal de rij-
der toch over de air-
bag heen schieten.

De motorfietsairbag op Honda’s Goldwing-model
heeft een wat andere functie dan een auto-airbag.
Riempjes houden de airbag op zijn plaats, waar hij
de rijder moet afremmen. Op de zijkant is een van
de ventielopeningen zichtbaar, die langzaam het
gas uit de opgeblazen airbag laat ontsnappen.

Maar dan niet meer
recht vooruit, tegen
een auto of boom
waarmee de motor
in aanrijding kwam.
Een botstest van de
Duitse ADAC toonde
aan dat het letterlijk
een verschil tussen
leven en dood
maakt. �

Deze airbagmodule zit voorin de ‘tank’ van de
Goldwing. Bovenop de airbag zelf, opzij de stuur-
elektronica.

Achterop elke voorvorkpoot zit dit setje van twee
vertragingssensoren, die kracht en richting van
een aanrijding meten.

Voorwielremmen

Handremhendel Rempedaal

Achterrem

Kleppen-
blok

Kleppen-
blok

Pomp-
blok

Pomp-
blok

ECU

Ingaande leiding (rembediening)
Uitgaande leiding (naar remklauwen)
Verbindingsleiding (regelunits)

Pulsgever voorwiel Snelheidsgever voorwiel

Regelkleppen voorwiel

Drukregelaar voorwiel

Centraal regelorgaan

Regelkleppen achterwiel

Drukregelaar achterwiel

Pulsgever achterwiel

Snelheidsgever achterwiel

�
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gebouwd, met zeer zorgvuldig verdeelde massa.
Zoveel mogelijk massa in het midden bevordert
de wendbaarheid. Een lastig punt daarbij is dat
het gewicht van de rijder veel invloed heeft. Bij
de motor zelf ligt iets meer gewicht op het voor-
wiel dan op het achterwiel. Met rijder erop ver-
schuift die balans naar meer gewicht achter. Van
de maximale belading, gelijk aan het gewicht
van de motor zelf, komt 80% op het achterwiel!
Het probleem bij remmen is nu niet zo zeer
blokkeren van het voorwiel, want dat is op te
lossen met ABS erop. Ook een gecombineerd
remsysteem helpt niet veel. Het achterwiel komt
makkelijk een metertje van de grond als je fors
remt, dat wiel remt dus niet en staat meteen
stil. Het probleem is eerst dat je niet voorop zo
hard wilt remmen dat de motor een koprol
maakt. Waarbij het goed kan zijn dat het voor-
wiel dan nog niet blokkeert, dus ABS niet zou 
ingrijpen. Want een koprol kan ABS niet detec-
teren.

Elektronische remregeling
Bij het nieuwe eCABS spreekt Honda van een
brake-by-wire remsysteem. Dat is het bijna, al
blijft er een directe hydraulische verbinding tus-
sen rembediening en remklauw. Mits het elek-
tronische systeem geen foutmelding heeft wordt

die directe verbinding met kleppen afgesloten
zodra je gaat rijden.
De remdruk gaat dan naar een druksensor in
het kleppenblok. Daaruit komt een elektrisch
signaal, dat naar een regelzuiger gaat. Die zui-
ger met een kogelkringloopschroefbaan erom-
heen, wordt door een elektromotor bewogen. 
De kogelkringloop maakt zeer nauwkeurige en
snelle zuigerbeweging mogelijk, om de rem-
druk te verhogen of verlagen.
Voor- en achterremmen hebben elk hun eigen
kleppenblok en regelzuiger, en een gezamenlijk
elektronisch stuurorgaan. Niet samengebouwd,
zoals in een gewoon ABS-systeem, maar als
aparte onderdelen. Zo is het makkelijker in een
compacte sportmotor lege plekjes te vinden
waar die onderdelen nog in passen, en boven-
dien het gewicht van de hele installatie naar
wens te verdelen.
U begrijpt: het elektronisch regelorgaan voert
de supervisie. De rembediening door de rijder
dient alleen als ingangssignaal. Elektronica ver-
taalt dat in remdruk naar de klauwen, en kan
zelf besluiten of en hoe die druk verdeeld moet
worden over voor- en achterrem. Zij worden im-
mers met de regelzuigers elektrisch bediend.
Een gecombineerd systeem dus.
Met wielsensoren erbij wordt de ABS-functie toe-
gevoegd. Zit er een fout in de elektronica, dan
gaan de kleppen niet open die de hydraulische
rembediening omleiden naar de druksensoren.
Het remsysteem werkt verder conventioneel,
zonder beperking, zij het ook zonder ABS.

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

In enkele zeer instructieve video-anima-
ties leggen Honda-technici uit hoe een
motorfiets ABS werkt, wat een gecombi-
neerd remsysteem is, en hoe dat nu sa-
mengebracht wordt in een elektronisch
geregeld remsysteem voor supersportmo-
toren. U vindt ze in het video-archief op
www.AMT.nl, rubriek Motorfietsen.

Beveiligen van een motorfiets
tegen verkeerde bediening of
onvoorzichtig gebruik is in de
verste verte niet zo goed moge-
lijk als bij een auto. Als het begin
van alle veiligheid ziet Honda
een goede rijopleiding, waarin

vooral het herkennen en mijden
van risico’s grote aandacht krijgt.
Om dat te kunnen oefenen zon-
der kans te lopen echt te veron-
gelukken ontwikkelde Honda
simulatoren.
Een Europese studie (MAIDS)
toonde aan dat 87% van de on-
gelukken met motorfietsen te
wijten zijn aan menselijke fou-
ten. Waarvan 37% door de mo-
torrijder zelf wordt gemaakt.
Om te kunnen trainen op ge-
vaarlijke situaties ontwikkelde

Honda een versimpelde si-
mulator, eind
2005 in Europa
onthuld. Nog
betaalbaar,

Trainen op  verkeersinzicht

Koprolprobleem
Honda pakte dit probleem aan in de CBR600RR,
waarvoor het eerste elektronisch geregeld mo-
torfietsremsysteem ter wereld is ontwikkeld. We
reden ‘prototypes’, men wilde niet loslaten wan-
neer dit systeem in productie komt. Een kwestie
van betrouwbaarheidstests die nog afgerond
moeten worden, want het systeem is op zich
klaar.
We spreken dan van een supersportmodel dat
rijklaar 184 kg weegt en 88 kW aan boord heeft.
Dat wil heel goed vooruit, en moet dus ook heel
goed kunnen remmen. Alles is uiterst compact

zodat Honda hoopt er duizend
bij Europese rijscholen en rijtrai-
ningen geïnstalleerd te krijgen.
Een natuurlijk gevoel van motor-
rijden geeft de simulator niet.
Maar het gaat er ook meer om
opmerkzaamheid voor mogelijke
gevaren te ontwikkelen, en juiste
reacties daarop. �

Deze trainer is een vol-
ledige rijsimulator, die
ook de bewegingen
van de motorfiets imi-
teert. Dat maakt het
apparaat wel kostbaar.

Van deze versimpelde trainer, vooral
gericht op verkeersinzicht, wil Honda
er wereldwijd drieduizend geplaatst
krijgen.

Het programma voor de Honda-rij-
trainers krijgt voor Europa aange-
paste ‘graphics’ van de omgeving. Je
wordt door een proefronde geleid
die allerlei gevaarlijke situaties blijkt
te bevatten. Je verrichtingen worden
vastgelegd, er kan ook een rapport
geprint worden.
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Onbekende grootheden
De regelstrategie is erop gericht het achterwiel
zoveel mogelijk aan de grond te houden bij het
remmen, want dat kan toch ook een stukje rem-
vermogen leveren. Bovendien geldt zo goed als
bij auto’s: het voorwiel kan niet tegelijk maxi-
maal remmen en sturen. Als het achterwiel
remvermogen bijdraagt kan het voorwiel meer
grip overhouden, om tijdens het remmen ook te
sturen. De gecombineerde regeling helpt voor-
komen dat bij remmen in de bocht het voorwiel
wegglijdt.
Het is allemaal wel makkelijker gezegd dan ge-

daan. Ook met de testprototypes was het nog
mogelijk het achterwiel te laten opwippen bij
stevig remmen. Bij de rembalans rekent de elek-
tronica immers met voorgeprogrammeerde ver-
houdingen tussen vóór en achter remmen. Maar
zeker in verband met het koproleffect speelt
voor die verhouding een grote rol wat voor rij-
dersgewicht er op de motor zit. Dat wordt niet
gemeten.
Aparte rembedieningen vóór en achter zijn al
iets waar een auto-ABS niet mee hoeft te reke-
nen. Honda’s eCABS regelt bij als de rijder maar
één van beide rembedieningen gebruikt, of ze

in verkeerde verhouding doseert. Hoewel Honda
zich haast om motorrijders te verzekeren dat ze
volledige controle houden, is dat dus bij wer-
kend eCABS niet echt zo. In hoge mate kan de
elektronica zelf bepalen hoe de wens tot vertra-
gen van de berijder omgezet gaat worden in
daadwerkelijke rembediening. Als je merkt hoe
giftig de enorme voorremmen van de CBR600RR
aanpakken misschien maar beter ook. �

Peter Fokker

heerders van openbare wegen
ook die taal gebruiken, vandaar
een platform waarin diverse au-

toconcerns afspraken willen
maken over communicatie.
Honda sloot aan om te zorgen
dat ook met motorfietsen reke-
ning gehouden wordt in de plan-
nen. Zelf ontwikkelden ze de in
2005 gepresenteerde ASV-3, een
auto én een motorscooter die
Car2car-communicatie gebruiken.
De scooter heeft verder camera’s
voor en achter. Met beeldanalyse
kan dan waardevolle informatie
over verkeer en omgeving op het
dashboard gepresenteerd wor-
den, als waarschuwing voor als
de rijder zelf iets belangrijks niet
opmerkte.

Aangepast ontwerp
Het is één van de middelen om te
zorgen dat motoren minder vaak
over het hoofd worden gezien.
Mede in samenwerking met Eu-
ropese universiteiten (o.a. in

Op alle continenten verwacht
men grote vooruitgang in ver-
keersveiligheid en bestrijding van
verkeersdrukte te bereiken door
telematica. Voertuigen op de
weg moeten draadloos met el-
kaar contact kunnen houden.
Liefst moeten ze ook met zen-
ders en ontvangers langs de weg
communiceren. Enerzijds zodat
de buitenwereld weet waar het
druk is, hoe snel het verkeer rijdt,
eventuele noodsignalen kan op-
vangen en nog veel meer. Ander-
zijds zou de auto van zenders
langs de weg verkeersinfo door-
krijgen, snelheidsbeperkingen en
wederom: nog veel meer.

Draadloze verbinding
In Europa is daarvoor het
Car2car-platform opgericht.
Want onderling communicerende
voertuigen zullen dezelfde elek-
tronische taal moeten spreken,
dezelfde soorten signalen gebrui-
ken. En ze verwachten dat de be-

De al in 2005 gebouwde ASV-3-scoo-
ter kreeg twee gescheiden projectie-
koplampen als ‘ogen’, om hem letter-
lijk een gezicht te geven, want dat
wordt makkelijker opgemerkt.

Achterop de ASV-3 is
het één groot ledfes-
tijn. Merk op dat in de
rugsteun voor de pas-
sagier een camera zit,
en een hooggeplaatst
ledremlicht.

Het lijkt wel een autodashboard. Onderaan het
beeld van de achteruitkijkcamera, op het opklap-
scherm bovenaan de waarschuwing voor aanko-
mend verkeer bij de naderende wegkruising/split-
sing.

De ASV-3-motorscooter studie zit vol-
gepakt met elektronica, net als een
moderne auto.

Centrale regelunit

Draadloze regelaar
communicatiesysteem

Achteruitkijk-
camera

Antenne Car2car-
communicatiesysteem

GPS-antenne

Ledverlichting 
(LONG system)

Achteruitkijkbeeldscherm

Head up-beeldscherm

Camera zijstraat/kruisingdetectie

FACE-vormgeving

Ledverlichting
(LONG system)

Helm met communicatiesysteem

Microfoon Luidspreker

Bluetooth-
zender/ontvanger

Honda ASV-3-toekomstvisie

Padua) onderzoekt Honda de psy-
chologie van de verkeersdeelne-
mer. Een uitkomst was dat het
smalle frontprofiel van een mo-
torfiets beter opgemerkt wordt
als het een soort gezichtsvorm
heeft, de menselijke geest rea-
geert daarop het best. Iets met
een soort ogen, mond en neus dus
(FACE).
Nog een bevinding was dat de en-
kele koplamp van een motorfiets
bij duister slecht wordt ingeschat
op snelheid en afstand. Veel beter
gaat dat als het verlichte profiel
vergroot wordt, door hoog en
laag geplaatste extra lichtpunten
(LONG). Naar een doodsimpel vi-
deootje kijkend merkten we het
zelf. De enkele koplamp lijkt ver-
der weg en langzamer naderend
dan twee koplampen van een
auto, hoewel motor en auto ge-
lijkop rijden. Met de ASV-3-ver-
lichting los je dat op. Deze scooter
zie je veel beter, hij lijkt juist snel-
ler en dichterbij dan een auto die
ernaast rijdt. �

Foto’s/Tekeningen: Honda
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