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MOTORFIETSEN
Techniek Honda VFR1200F DCT

Met de komst van de nieuwe Honda VFR met viercilinder

V-motor heeft ook de dubbelkoppelingtransmissie bij

motorfietsen zijn intrede gedaan. En dat niet alleen, 

het is voor het eerst toegepast bij een versnellingsbak

zonder synchromesh. Alle reden om de techniek nader 

te bestuderen.

De transmissiewereld is in beroering sinds in
2003 VW en BorgWarner de dubbelkoppeling-
transmissie, DSG van Direkt Schalt Getriebe,
uitbrachten. Een oud principe werkt dankzij de
elektronica zó goed, dat er in snel tempo meer-
dere van zulke transmissies op de markt komen.
De voordelen zijn duidelijk: schakelen zonder
trekkrachtonderbreking (zelfs bij vollast), grote
spreiding in overbrengingsverhouding en lage

wrijvingsverliezen. Dat laatste geldt vooral voor
de DSG met droge platenkoppeling. Exempla-
ren met oliegekoelde natte platenkoppelingen
hebben grotere verliezen omdat de (koel)olie-
pomp aandrijfvermogen vraagt. Dankzij het
grote aantal overbrengingen kan de spreiding
tussen de 5,5 en 7 worden gelegd. Dat betekent
enerzijds gemakkelijk wegrijden vanuit stil-
stand met een lage thermische belasting voor

de koppeling, en anderzijds lage toerentallen
bij constante rijsnelheden. Zo’n transmissie
past uitstekend in het streven naar lage ver-
bruikscijfers terwijl de prestaties en het com-
fort er duidelijk door verbeteren.
Bedenk wel dat een auto met alles aan boord al
gauw 1600 kg of meer weegt en soms ook nog
een (forse) aanhanger moet trekken. Het toe-
rental voor maximum vermogen ligt bij benzi-
nemotoren tussen de 5500 en 6500 t/min.
Een motorfiets als de Honda VRF1200F heeft
een maximaal gewicht van 475 kg. Dat betekent
dat het nemen van hellingen heel wat makkelij-
ker is dan met een auto. Daar staat een hogere
topsnelheid tegenover. Honda heeft voor de zes-
bak een spreiding van 2,63 gekozen. Daardoor
zitten de zes overbrengingen dicht op elkaar,
dus met kleine toerentalstappen tijdens het
schakelen. Dankzij de primaire overbrenging
tussen de krukas en de twee koppelingen draai-
en die bij het hoogste vermogen 10.000/1,738=
5750 t/min. Dus niet meer dan de koppeling

DSG op twee wielen
Automatisch motorrijden met dubbelkoppelingtransmissie

De Dual Clutch Trans-
mission, DCT, in door-
snede. Honda bouwde
de twee koppelingen 
in lijn, dus naast elkaar.
Omdat de hydrauliek
voor een grotere druk
op de koppelingsplaten
zorgt dan de gebruike-
lijke koppelingsveren,
kan elke koppeling
smaller worden ge-
bouwd. De ene koppe-
ling zorgt voor het
wegrijden en het in-
schakelen van de 1e, 
3e en 5e versnelling. 
De tweede koppeling
bedient de 2e, 4e en 
6e versnelling.

Primaire overbrenging van krukas
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2e, 4e en 6e versnelling
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van een automotor. Tot zover de beschouwing
over de werkomstandigheden van DSG-trans-
missies voor auto’s en motorfietsen. Er komt
echter nog meer bij kijken om zo’n dubbelkop-
pelingtransmissie bij een tweewieler toe te pas-
sen. Eén troost, er is geen achteruit nodig!

Ruimte en gewicht
Een motorfietsmotor werkt met dezelfde olie
voor de motor en de transmissie. Bovendien is
de versnellingsbak heel compact door het ont-
breken van synchromesh. De meervoudige pla-
tenkoppeling is, op enkele uitzonderingen na,
ook in de olieruimte geplaatst en wel op de pri-
maire as. Aangezien dat een ‘uitbouw’ naar
rechts betekent, want daar zit meestal de kop-
peling, mag de koppeling in axiale of lengte-
richting niet teveel ruimte in beslag nemen.
Dat beperkt de grondspeling in bochten en de
plaatsing van de rechtervoet. De transmissie
zelf heeft een klauwenschakeling die via een
schakelwals en enkele schakelvorken wordt be-
diend. Wat Honda wil, is een zodanig compact
koppelingsstel, dat het met minimale aanpas-
singen een Dual Clutch Transmission (DCT) mo-
gelijk maakt. Dan is zo’n DCT bij tal van motor-
fietsen toepasbaar en is de kans groot dat de

DCT op grote schaal gebruikt gaat worden.
Er zit namelijk een veiligheidsaspect aan dat
vooral bij tweewielers belangrijk is. Omdat er
geen trekkrachtonderbreking is, kan het
schakelen de motorfiets niet uit balans
brengen. Ook niet als er tijdens het
nemen van een bocht geschakeld
wordt. Ook prettig is het onon-
derbroken verloop van de acce-
leratie. Nu komt het nog best
vaak voor dat de helmen van de
bestuurder en passagier elkaar
aantikken als biljartballen.
Terug naar de techniek. Honda
bouwde de twee koppelingen in
lijn, dus naast elkaar. Omdat de hy-
drauliek voor een grotere druk op de
koppelingsplaten zorgt dan de gebrui-
kelijke koppelingsveren, kan elke koppe-
ling smaller worden gebouwd. De ene
koppeling zorgt voor het wegrijden en het in-
schakelen van de 1e, 3e en 5e versnelling. De
tweede koppeling bedient de 2e, 4e en 6e ver-
snelling. Op de afbeeldingen is goed te zien dat
de ingaande as van de bak nu uit twee assen be-
staat die elk via een koppeling worden aange-
dreven. De buitenste (externe) as is hol en drijft

De 1237 cm³ V4 is heel compact gebouwd dankzij de V-hoek van 76° en de tegen elkaar geplaat- 
ste  achterste cilinders. De tweevoudige koppeling steekt in dwarsrichting nauwelijks meer uit dan
de  gewone meervoudige natte platenkoppeling. Let op de as onder de secundaire transmissie-as, 
zo wordt er ruimte  gemaakt voor de versnellingsbak en de haakse overbrenging naar de cardan.

Alles in rood hoort bij de 1e koppeling, die behalve
het wegrijden ook voor de oneven versnellingen
zorgt. De bijbehorende magneetklep regelt de olie-
druktoevoer. Linksonder is de aandrijving naar de
cardanas te zien, met links daarboven de stelmotor
die voor het schakelen zorgt.
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de even versnellingen aan, de binnenste (in-
terne) as zorgt voor de aandrijving van de on-
even versnellingen.  Gebleven is de wijze waar-
op de versnellingen worden in- of uitgescha-
keld. De bekende schakelwals en schakelvorken
zorgen daarvoor, maar er is een verschil. Bij
een gewone bak wordt eerst de koppeling tus-
sen de krukas en de versnellingsbak onderbro-
ken. Vervolgens zorgt de beweging van het
schakelpedaal ervoor dat de schakelwals ver-
draait. De gewenste overbrenging wordt inge-
schakeld terwijl de overbrenging die was inge-
schakeld uitgeschakeld wordt. Als de koppeling

weer tot stand wordt gebracht, kan het vermo-
gen naar het achterwiel worden overgebracht.

Geen koppelingshendel
Bij de ‘electronic manual transmission’, oftewel
electronisch handgeschakelde transmissie, zo-
als Honda de DCT omschrijft, gaat het schake-
len anders dan bij de gewone bak. Bij de DCT
zorgt de schakelwals ervoor dat de gewenste
overbrenging al is ingeschakeld maar zonder
dat de bijbehorende koppeling gesloten is.
Zodra er geschakeld moet worden, wordt de
koppeling die bij de gewenste overbrenging

hoort, geleidelijk gesloten terwijl de gesloten
koppeling die bij de ingeschakelde overbren-
ging hoort, geleidelijk geopend wordt. De hele
procedure duurt slechts 80 tot 150 millesecon-
de. De schakelwals wordt niet meer met de voet,
maar door een elektromotor verdraaid. 
Er is ook geen koppelingshendel, want het weg-
rijden wordt nu elektronisch geregeld.
De twee elektromagnetische kleppen die elk de
olietoevoer naar een koppeling regelen bewegen
axiaal, vandaar de naam: lineaire solenoïdes. De
oliedruk wordt door een aparte oliepomp gele-
verd die met de druk- en de zuigpomp van de

De beide koppelingen van de DCT worden met de motorolie be-
diend. In het circuit is niet alleen een eigen oliepomp geplaatst,
een oliefilter zorgt ervoor dat de elektromagneetkleppen goed
blijven werken. De kleuren zijn: rood voor koppeling 1 en blauw
voor koppeling 2.

Het DCT-koppelingshuis steekt ongeveer even ver uit als het, ver-
der naar voren geplaatste, dynamodeksel. Het smalle, lage olie-
carter maakt een grote hellingshoek mogelijk. De uitlaatbochten
staan verder uit elkaar dan die aan de achterkant.

Oliestroom

Drukschotels 
koppelingen 1 en 2

Oliedrukafvoer-
kamer koppeling 1

Olietoevoerkanaal 
voor koppeling 1

Olietoevoerkanaal 
voor koppeling 2

Oliedrukafvoer-
kamer koppeling 2

Oliedrukkamers 
voor bekrachtiging 
koppe lingen 1 of 2

Oliefilter

Het motorblok met de gewone meervoudige natte platenkoppeling is niet veel smaller dan
het blok met de tweevoudige koppeling. De achterste cilinders zijn smal zodat de knieën
dichtbij elkaar blijven.

In de vrijstand staat er geen oliedruk in de beide oliedrukkamers. De veren drukken de druk-
schotels van de platen af. Bij het wegrijden zorgt de elektromagnetische klep van  koppeling
1 ervoor dat er druk wordt opgebouwd in de rechter oliedrukkamer. Door het  regelen van 
de druk wordt het soepel wegrijden tot stand gebracht. Zodra er geschakeld moet worden,
neemt de druk in de rechter oliedrukkamer geleidelijk af en neemt de druk in de linker olie-
drukkamer van koppeling 2 geleidelijk toe. Daardoor wordt de tweede  versnelling soepel in-
geschakeld.
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motor zelf op één aandrijfas zit. Er is gekozen
voor een D- en een S-stand die voor Drive en
Sport staan, zeg maar: voor rustig en sportief
rijden. Het bijbehorende computerprogramma
is geschreven aan de hand van gegevens die tij-
dens ritten met tal van testrijders zijn verkre-
gen. Het is ook mogelijk met een knop op de

linker stuurhelft zelf te schakelen.
Er is ook een parkeerrem, want als de motor
wordt afgezet, staat de bak in vrij en is niet in
een versnelling te zetten.
De DCT is door ongeveer 100 patentaanvragen
beschermd, weegt slechts 10 kg meer dan de ge-
wone bak en heeft een meerprijs van € 1.500,-.

Als er één DCT op de markt is, volgen er meer.
Zo is het bij de auto’s gegaan en de kans is groot
dat het ook bij de tweewielers zo gaat. ●

Paul Klaver

Hoogopgevoerd blok
De nieuwe motor van de VFR
volgt de 30 jarige traditie: het is
opnieuw een V4. Deze keer met
boring/slagmaten van 81x60 het-
geen de cilinderinhoud op 1237
cm³ brengt. Met 127 kW (173 pk)

een apart geluid zowel bij lage als
bij hoge toerentallen. Wat daar-
aan ook meehelpt is de ongewone

verbrandingsafstand en het ver-
schil in voorbochtlengte tussen de
voorste en achterste cilinders. ●

Afgezien van de Dual Clutch Transmission, DCT, is vooral de krukas interessant.
Zoals te zien is, staan de voorste zuigers in hun Bovenste Dode Punten. Tussen
de beide grote drijfstangogen is een smalle scheidingswang te zien. Die maakt
het mogelijk de beide achterste of binnenste drijfstangen 28° te verzetten in
de draairichting. Gelet op de tandketting draait de krukas ‘voorover’, dus
rechtsom vanuit deze hoek gezien.

Er is één bovenlig-
gende nokkenas per
bank, hier is die van 
de achterste cilinders
te zien. De zwaardere
inlaatkleppen worden
rechtstreeks bediend,
de lichtere uitlaatklep-
pen door tuimelaars.
Een tandketting zorgt
voor de aandrijving 
van de nokkenas.

Aan de voorkant van het motorblok
zit de koelwater-smeerolie wa rmte-
wisselaar. Schuin daarboven de start-
motor die de krukas via een vrijloop-
koppeling aandrijft. De ruimtebespa-
rende klepbediening maakt steil ge-
plaatste inlaatkanalen mogelijk. Let
op de mooi gevormde randen van de
inlaatkelken.

De achterste cilinders staan zo dicht
mogelijk naast elkaar. Het verschil
met de voorste cilinders is te zien
aan de positie van de inlaatkelken.
De forse waterslang links laat zien
dat er heel veel koelvloeistof wordt
rondgepompt.

bij 10.000 t/min en 129 Nm bij
8750 t/min is het een hoogopge-
voerd blok. Met een compressie-
verhouding van 12:1 haalt de mo-
tor een gemiddelde effectieve
druk van 13,1 bar. Het koppel ‘on-
derin’ is niet vergeten, 90% van
het maximum wordt ‘al’ bij 4000
t/min geleverd. Er zijn maar wei-
nig automotoren die een speci-
fiek vermogen van ruim 100
kW/l halen, tenminste als ze
hun lucht zelf moeten aan-
zuigen.
Omdat de motor zoveel gro-
ter is geworden, de laatste
VFR-motor had slechts 800
cm³, zijn de achterste cilinders
tegen elkaar aan gebouwd.
De V-hoek bedraagt 76°, een
compromis tussen ruimte voor
het inlaatspruitstuk en inbouw-
lengte. De Unicam-cilinderkoppen,
die al bij de CRF-crossmotor zijn
toegepast, beperken de afmetin-
gen. Het gaat om een klepbedie-
ning met één bovenliggende nok-
kenas, die veel wegheeft van de
vroegere Triumph Dolomite auto-
motor.
Honda heeft jaren geleden een
formule ontwikkeld die aangeeft
hoe de krukpennen van een twee-
cilinder V-motor bij een bepaalde
V-hoek moesten worden verzet
om een balansas overbodig te
maken. De formule luidt: X=180°-
2Y. Daarbij is X de hoek tussen de
kruktappen en Y de V hoek. Bij de
VFR bedraagt de V-hoek 76° dus
wordt X=180°-2X76°=28°. Op de
opengewerkte tekening van het
motorblok is te zien dat die van 
de middelste, of zo u wilt achter-
ste drijfstangen, iets verder naar
voren staan dan die van de bui-
tenste.
Bovendien is de krukas zo kort
mogelijk gehouden, daardoor is
hij stijver en nemen de wrijvings-
verliezen af. Een speciaal uitlaat-
systeem met servoklep zorgt voor
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