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In de tachtiger jaren waren er drie dwarsge-
plaatste zes-in-lijn motoren in productie, namelijk
van Benelli, Honda en Kawasaki. Echte stuurma-
chines waren het niet en de veel sportievere vier-
pitters namen na enige tijd hun plaats in. Wat
bleef is de ‘auto op twee wielen’: de zescilinder
boxermotor van de Honda Goldwing.
BMW wil wel de trillingsvrije en soepele loop van
de Goldwing-motor, maar duidelijk sportievere rij-
eigenschappen zoals de Europese (groot)toerist
dit wil. Er is bij BMW maar liefst 70 jaar ervaring
met zes-in-lijn motoren in auto’s, dus is de verza-
melde kennis en ervaring gebruikt voor deze bij-
zondere motorfietsmotor. De motor heeft een
hoog vermogen en groot koppel, vooral ‘onderin’.
Het motorblok is zo ontworpen dat er een handel-
bare motorfiets is ontstaan. Zeg maar: een dyna-
mische toerfiets met veel comfort. Het emotio-
nele aspect is niet vergeten, de ‘sound’ is zodanig

ontworpen dat het duidelijk om een zescilinder
BMW gaat. De GTL-uitvoering heeft twee ‘fau-
teuils’ met naar voren en lager geplaatste voet-
steunen, een verder naar achteren gebogen stuur
en een zadel op twee niveaus met ruggesteun
voor de passagier.

Hoge prestaties
De motor heeft een cilinderinhoud van 1649 cm³
en levert 118 kW (160 pk) bij 7500 t/min. Het
hoogste koppel bedraagt maar liefst 175 Nm bij
5000 t/min. Dat komt overeen met een gemid-
delde effectieve druk van maar liefst 13,4 bar. Bij
1500 t/min levert de motor al een koppel van 125
Nm, dus is er voldoende trekkracht bij lage toe-
rentallen. Nog meer respect verdient het totale
gewicht van de motor en de breedte. Compleet
met het inlaatspruitstuk, de koppeling, zesbak,
startmotor en dynamo weegt het motorblok

102,6 kg. De breedte, dus eigenlijk de lengte van
de motor, komt op 560 mm.
Hoe ‘smal’ dat is, wordt duidelijk als we de Honda
CBX met 1046 cm³ ermee vergelijken. Deze rijwind-
gekoelde zes-in-lijn was 610 mm lang. Vergeleken
met de BMW K1300GT viercilinder (zie voor de con-
structieve details van dit motorblok het artikel over
de K1200S in het maanddossier www.amt.nl/
november2010) bouwt de K1600GT zescilinder
slechts 80 mm breder en is hij maar 17 kg zwaarder.
Naast deze K1300GT zijn de Honda Pan European,
de Yamaha FJR1300 en de Kawasaki 1400 GTR de
collega/concurrenten van de nieuwe K1600GT.

Constructieve details
De motor is zo smal omdat de boring 67,5 mm be-
draagt en de cilinderhartafstand 77 mm. Daaruit
volgt dat er tussen de cilinders slechts een wand-
of damdikte zit van (77-67,5)/2=4,75 mm. Je moet
maar durven. Vergeet echter niet dat de koppe-
ling niet op de krukas zit, evenmin als de dynamo,
dus bouwt dat kort. De koppeling wordt zoals ge-
bruikelijk via een tandwieloverbrenging aange-
dreven, de dynamo ook en die zit achter de cilin-
ders. Daar komt nog een gesmede krukas met een
slag van 72 mm bij die dankzij de volledige balan-
cering van een zes-in-lijn motor lichte contrage-
wichten heeft. De 12,9 kg is vrijwel evenveel als
die van een grote viercilinder. Die heeft wel een
balansas nodig om de trillingen ten gevolge van
de secundaire onbalans binnen de perken te hou-
den. De rechter kruktap zorgt voor de aandrijving
van de twee bovenliggende nokkenassen.
De cilinders zijn net als bij de viercilinder K1300GT
55 graden voorover gekanteld om de onbelaste
gewichtsverdeling 52/48 (voor/achter) te krijgen.
Zelfs met twee personen en bagage blijft er nog
voldoende gewicht op het voorwiel.
De lichte, gesmede drijfstangen hebben een
lengte (hart op hart) van 124,45 mm, dat is 3,5
maal de krukstraal. Zo’n lange drijfstang zorgt
voor een geringe leibaandruk, dus voor een lage
wrijving en een lager brandstofverbruik. Het grote
oog is hydraulisch opengebroken, dat zorgt voor
een perfecte positionering van de lagerkap. Ook
de zuigers zijn licht geconstrueerd. Alle veren zijn

Zes cilinders op twee wielen
BMW K1600GT met 1,6 liter zes-in-lijn

Vriend en vijand waren verbaasd toen BMW in 2009 met een conceptstudie voor een super-

toermotorfiets kwam. Niet de motorfiets zelf, maar de motor wekte verbazing. Het was een

zescilinder! En dan nog wel een dwarsgeplaatste zes-in-lijn met een cilinderinhoud van 1,6

liter. Nu gaan de K1600GT en GTL in productie, hoog tijd om het motorontwerp te verkennen.

De kleine klephoek zorgt voor een compacte verbrandingskamer. Dankzij een zeer geringe dambreedte tussen de cilinders en een relatief
kleine boring is het blok slechts 56 cm breed, dat is 8 cm meer dan de K1300GT viercilinder. Onder de twee versnellingsbakassen ligt
de aandrijfas naar de haakse overbrenging van de cardan.
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smal en er is geen overbodig gewicht van de zui-
gerhemden. Dankzij de vrijwel vlakke zuigerbo-
dem is er ook daar gewicht bespaard.
De zes cilinders zijn in een open dek-constructie
meegegoten met het bovencarter. Het is een zeer
stijf zandgietstuk, uiteraard van een aluminium-
siliciumlegering. De cilinderwanden zijn voorzien
van een nikkel-siliciumlooplaag.
Het ondercarter is een spuitgietstuk dat onder druk
gevormd is. Beide carterhelften bevatten de hoofd-
lagerhelften die de krukaslagers ondersteunen.

Cilinderkop bepaalt veel
De cilinderkop bepaalt het vermogen, het verbran-
dingsverloop, het rendement en dus ook het
brandstofverbruik. Om een optimaal kanaalver-
loop en warmtehuishouding te krijgen in een
compacte vorm, bleek een kokillegietstuk nodig te
zijn (onder druk in een stalen mal gegoten).
 Opvallend is de keus voor stoterbussen in plaats
van korte slepers. Volgens BMW zijn de stoterbus-
sen het meest geschikt om het compromis tussen
stijfheid, compactheid en betrouwbaarheid te ver-
vullen. Ze maken een lange onderhoudstermijn
mogelijk. Om een rustige en stille aandrijving van
de nokkenassen te bereiken is er gekozen voor een
tandketting met span- en glijschoenen. Al 70 jaar
geleden werd zo’n distributieketting,  ‘silent chain’
genoemd, in de VS voor V8-motoren gebruikt.
Een nieuwtje bij motorfietsmotoren is de toepas-
sing van opgebouwde nokkenassen zoals we die
van automotoren kennen. Op een holle buis wor-
den de nokken in positie geperst. Zo wordt een
gewichtsbesparing van 1 kg voor beide nokkenas-
sen bereikt. De hele kleppentrein is ‘drehzahlfest’
dat wil zeggen, hij kan hoge toerentallen verdra-
gen. Voorlopig is het hoogste motortoerental
vastgelegd op 8500 t/min.

Optimale smering en koeling
Er is gekozen voor een ‘dry-sump’ smering, dus
wordt de olie uit het motorcarter voortdurend af-

De K1600GT is de ultieme, sportieve toermotorfiets die aan comfort, veiligheid en prestaties niets te kort komt. BMW maakte dank-
baar gebruik van de ervaringen met zes-in-lijn automotoren.

TEKST: PAUL KLAVER / BEELD: BMW

Bijzondere koppeling en transmissie
De ‘natte’ koppeling heeft 10 platen die in een olie-
nevel draaien. Er zijn slechts drie veren die de pla-
ten op elkaar drukken. Daardoor gaat de koppe-
lingshendel licht. Zodra de koppeling dreigt door
te slippen worden de platen door een bekrachti-
gingsysteem steviger op elkaar gedrukt. Bij het af-
remmen op de motor kan het gebeuren dat het
achterwiel gaat stuiteren, zeker als er abrupt wordt
teruggeschakeld. Een anti-stuiter of anti-hopsys-
teem zorgt ervoor dat de koppeling iets slipt bij
een te hoog afremkoppel. Daardoor blijft de ach-
terband contact houden met het wegdek. >

De aandrijfeenheid van de BMW K1600GT bestaat uit een dwarsgeplaatste zes-in-lijn motor die via een zesbak en cardanoverbrenging
het achterwiel aandrijft. De uitlaatbochten zijn in twee groepen van drie samengevoegd. De cardanaandrijving is voorzien van een
 reactiestang die voorkomt dat de motorfiets achter sterk op en neer beweegt bij gasgeven of gasloslaten.

De cilinders met open dek vormen één geheel met het bovencar-
ter. Let op het verloop van het inlaatkanaal. Tussen de cilinders
en de versnellingsbak zitten de dynamo en startmotor. De olie-
tank is smal en lang onder het versnellingsbakhuis geplaatst.
Daardoor neemt het motorcarter weinig ruimte in en kan de 
krukas laag worden ingebouwd.

gezogen en naar de olietank onder de motor ge-
pompt. Van daaruit gaat de olie onder druk naar
alle te smeren en te koelen onderdelen. Er zijn
geen ‘losse’ leidingen en de krukas kan laag
 worden ingebouwd.
De koelwaterstroom gaat via de cilinders naar de
hete uitlaatkant van de cilinderkop. Vandaar
stroomt het water dwars door de kop naar de in-
laatkant. Deze dwarsstroomkoeling zorgt voor
een snelle warmteafvoer en een gelijkmatige tem-
peratuurverdeling. Grofweg wordt 70% van de
warmte via de cilinderkop en 30% via de cilinders
afgevoerd. Door de stroming door de cilinders en
de kop te beperken tijdens het opwarmen komt
de motor snel op temperatuur. Dat beperkt de slij-
tage en het verbruik. De water- en oliepompen
worden via tandwielen vanaf de primaire trans-
missie aangedreven.
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de bak hebben een schuine vertanding om het
transmissiegeluid te beperken. De aluminium
schakelwals draait in kogellagers om het schake-
len soepel en trefzeker te doen verlopen.

Auto-elektronica komt van pas
Er is één gasklephuis met een 52 mm gasklep die
door een stelmotor wordt bediend via een ‘ride-
by-wire’ systeem. Dat maakt een cruise control

en traction control mogelijk. Er zijn drie standen
van de anti-slipregeling in te stellen: rain, road
en dynamic, ofwel een keuze uit veiligheid, ver-
bruik of prestaties. Het systeem is een verdere
ontwikkeling van het Dynamic Traction Control
van de BMW S1000RR (zie maanddossier
www.amt.nl/november2010).
Het inlaatspruitstuk heeft lange buizen om het
koppel bij lage toerentallen te verhogen. Het
luchtfilterhuis heeft een inhoud van 8,5 liter, dat is
ongeveer vier keer de cilinderinhoud. Dat is van
belang bij plotseling gas geven, want dan rea-
geert de motor snel. Is het luchtfilterhuis te klein
dan duurt het langer voor er voldoende lucht kan
worden aangevoerd. Dankzij een relatief laag toe-
rental, hoge gassnelheden, een effectieve ver-
branding, een compressieverhouding van 12,2:1
en een geringe wrijving is het brandstofverbruik
ongeveer net zo laag als van een vergelijkbare
viercilinder, zegt BMW.
BMW heeft duidelijk iets bijzonders gebouwd,
een zes-in-lijn motor dwars in het frame. Als we
alle details goed bekijken, zien we dat er heel
goed is nagedacht. Pas als de motorfiets op de
weg is, zal blijken of alle doelstellingen gehaald
zijn. Het is in elk geval een mooi visitekaartje van
BMW.

In 1973 bracht Benelli een 750 cm³ zes-in-lijn uit met het blok dwars in het frame. Het rijwindge-
koelde motorblok woog 86 kg en was 61 cm breed. Vijf jaar later volgde Honda met de CBX die
 gebaseerd was op de succesvolle zescilinder racemotoren van de zestiger jaren. De CBX-motor
had een cilinderinhoud van 1046 cm³ en woog 106 kg, dus enkele kilo’s meer dan de BMW zespitter.
De vierkleppenmotor haalde een hoogste gemiddelde effectieve druk van 11,1 bar. Na Honda kwam
Kawasaki met een watergekoelde motor, eerst met 1100 later met 1286 cm³.
De enige zescilinder motorfiets die al sinds 1988 op de markt is, is de boxermotor van de Honda
 Goldwing. Het is een zware toermachine bedoeld om (hele) lange afstanden uiterst comfortabel af
te leggen. Een opvallende nieuwkomer die we binnenkort kunnen verwachten is de Horex VR6. 
Verder is het stil als het om zescilinders gaat.

Zescilinder motorfietsen

De nokkenasaandrijving
door middel van een tand-
ketting met spanschoen en
geleider is geheel rechts op
de krukas aangebracht. De
zelfbekrachtigende natte
platenkoppeling heeft ook
een anti-hopsysteem. Ge-
heel onderaan is de water-
pomp geplaatst.

Meer BMW-motorfietstechniek
Geïnteresseerd in de techniek van de BMW K1200S viercilinder (motorblok constructief
gelijk aan de K1300GT) of de BMW S1000RR met Dynamic Traction Control? Of wilt u
het adaptieve koplicht van de K1600GT in werking zien? Bekijk het allemaal in het
maanddossier www.amt.nl/november2010.
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Zo groot als het er uit ziet, zo weinig weegt het. Het gaat om de
steun van de kuip, de koplamp en het instrumentenpaneel. Dank-
zij magnesium weegt het geheel maar een paar honderd gram.

Om de motor kort te houden, is de versnellingsbak vrijwel boven
de krukas geplaatst. Onder de bak zit de waterpomp die het koel-
water naar de onderkant van de cilinders stuurt.

Het koelwater stroomt via de cilinders naar de hete uitlaatkant
van de cilinderkop. Vandaar gaat het koelwater dwars door de
kop naar de inlaatkant. Let op de grote koelruimtes op de heetste
plekken, zoals tussen de kleppen.

De versnellingsbak heeft drie assen, de derde
drijft de haakse overbrenging naar de cardan aan.
De andere twee assen zorgen voor de zes over-
brengingen, die volgens het gebruikelijke sys-
teem van schakelvorken met een schakelwals
worden in- en uitgeschakeld. Alle tandwielen in
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