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Natuurlijk wilde Ducati in zijn nieuwste topmodel
traditionele merkwaarden behouden. Daarom
heet de opvolger van de 1198 niet gewoon 1199,
maar noemde Ducati hem ook naar de wijk Pani-
gale uit de thuisbasis Bologna. Weer een tweeci-
linder met desmodromische klepbediening. 1199
duidt op de cilinderinhoud, dus dat is zeg maar
600 cc per cilinder.
En dat moet 10.750 t/min draaien voor maximum
vermogen. Ter vergelijking: Formule 1 automoto-
ren draaien wel bijna dubbel zo snel, maar ze heb-
ben ook half zo grote inhoud per cilinder. Terwijl
deze Ducati ook geen racer is, maar een straatmo-
tor.

Compleet nieuwe opzet
Behalve cilindertal en klepbediening is er aan het
vooraf onthulde Superquadro-motorblok niets
meer zoals het was. Alleen al bij de uiterlijke ver-
schijning, waarin de voorste cilinder niet langer
bijna horizontaal ligt.
Het watergekoelde blok is meer een V-twin gewor-
den. Door de voorste cilinder schuin omhoog te
zetten wordt het blok korter, en kan de hele motor-
fiets korter en wendbaarder ontworpen worden.
Bovendien is het motorblok versterkt om een dra-
gende functie te kunnen hebben, het traditionele
buizenframe zal er niet meer onderdoor lopen. 
Bovenaan de cilinderkoppen, tussen de V in, zitten
stoere tapeinden om het balhoofdframe te beves-
tigen. De stijfheid van het blok wordt ook bevor-
derd doordat cilinders en krukkast één geheel zijn.
De krukas loopt niet meer in rollagers, maar in ge-

Nieuwe desmodromische topper
Ducati Panigale superbike met 100 pk per cilinder

Bij het ter perse gaan van deze AMT sloot de EICMA tweewielershow in Milaan, tegenwoordig

de belangrijkste Europese motorbeurs. Vol internationaal nieuws, waarvan we het belangrijkste

in AMT 12 zullen belichten. Maar de spectaculairste primeur komt van het Italiaanse thuisfront,

de Ducati 1199 Panigale. Een superbike die uit twee cilinders liefst 195 pk haalt. Voorinformatie

over het motorblok toont dat Ducati met oude gewoontes veel nieuwe wegen insloeg. 

bruikelijker glijlagers. Die nemen minder ruimte
in, waardoor de motorconstructie dikker en ster-
ker kan worden. De desmodromische klepbedie-
ning, met vier nokkenassen voor acht kleppen,
kreeg kettingen in plaats van riemen als aandrij-
ving. Daar zit minder rek in en een ketting geeft
dus nog nauwkeuriger kleptiming, zegt Ducati.

Sterke carterontluchting uit de MotoGP
De naam Superquadro voor dit motorblok ver-
wijst naar de erg ongewone boring/slagverhou-
ding. Met 112 mm is de boring bijna dubbel zo
groot als de slag van 60,8 mm, wat Ducati dus als
‘supervierkant’ aanduidt. De korte slag maakt toe-
rentallen rond 10.000 mogelijk, bij cilinders van
600 cc, ruwweg dubbel zo groot als gebruikelijk
bij zware supersportmotoren. Zo blijft de zuiger-
snelheid binnen de perken, maar valt wel de be-
nodigde cilinderboring erg groot uit.
Heel bijzonder is wat Ducati doet om de pomp-
verliezen van de enorme zuigers te bestrijden.
Tenminste, bijzonder op de weg, het is een idee
uit de MotoGP-racers. Het motorblok heeft een
kruising tussen wet- en dry-sump smering. Er is
wel een carter onder het motorblok waarin de olie
staat, maar ook een dubbele pomp die de olie
zowel naar smeerpunten perst, als daar vandaan
wegzuigt naar het carter.
De afzuigpomp is zo sterk dat hij onderdruk onder
de zuigers opwekt. Die zuigers persen dus veel
minder in hun neergaande slag lucht in het carter
samen, wat zich vertaalt in minder draaiweer-
stand. Het is natuurlijk wel zo dat lucht onder de
zuigers in het carter werkt als een veer. Maar wat
je bij de aanzuigslag aan pompenergie in het car-
ter verliest krijg je niet helemaal terug bij de com-
pressieslag. Het schijnt toch net wat winst te leve-
ren, onderdruk in het carter.

Slimme decompresseur
Vanzelf spreekt dat 600 cc cilinders een behoor-
lijke compressieweerstand opleveren bij starten
van de motor. Een heel handig automatisch sys-
teem in de uitlaatnokkenassen lost dat op. Daar

De indrukwekkende kleppen-
trein van het Superquadro
motorblok, met aan weerszij-
den een kettingaandrijving,
leidt de aandacht af van de
enorme zuigers. Alle motor-
deksels zijn van magnesium
om gewicht te sparen. U ziet
voorop het blok de kleine
startmotor, mogelijk dankzij
het decompressiesysteem.
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Niet alles is traditie, de 1199 Panigale heeft moderne inspuiting
met twee injectors in elk van de enorme ovale aanzuigkanalen,
en elektronisch aangestuurde gaskleppen.

Op de voorste cilinder is de desmodromische klepbediening goed
te zien, met de tuimelaars die de kleppen sluiten. Vooraan op het
uiteinde van de uitlaatnokkenas het vlieggewichtje voor de de-
compresseur.

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: DUCATI

daarbij wat hoger komt zorgt een centrifugaalge-
wicht dat het mechaniekje inklapt en de uitlaat-
kleppen normaal sluiten.
Overigens overschat Ducati de mogelijkheden
van desmodromisch kleppen sluiten niet. De
enorme cilinderboring maakt mooi grote kleppen
mogelijk, maar die worden dan ook zwaarder. De
grootste kleppen, aan inlaatzijde, zijn daarom van
titanium om hun gewicht te beperken.

Tal van mooie details
Zo zitten er veel slimmigheden in dit Ducati-blok.
Aardig is bijvoorbeeld hoe voor schoner uitlaatgas
secundaire luchttoevoer in de uitlaat plaatsvindt.
Daarvoor zitten Reed membraankleppen in de uit-
laatpoort, met aparte kanalen vanuit de luchtfil-
terkamer. Het motormanagement stuurt een klep
aan om die kanalen te openen, afhankelijk van de
gasklepstand en het signaal van een lambda-
sonde. Luchttoevoer in het hete uitlaatgas geeft
enige naverbranding van HC en CO.
Werkt de kleptiming met kettingaandrijving al
nauwkeuriger, hiermee is Ducati nog niet hele-
maal tevreden. De twee nokkenassen per cilinder-
kop worden via een tussentandwiel aangedreven.
Op de tandwielen van elke nokkenas is nog een
fijnverstelling mogelijk, dus apart voor in- en uit-
laatzijde. Dat zal nog een hele wetenschap zijn,
om die fijnverstelling te gebruiken. Heel goed
nieuws is dat het onderhoudsinterval enorm is
opgerekt, naar 24.000 km.
De koppeling is nu een nat exemplaar, bij Ducati
ongewoon. Er zit ook een bekrachtiging in, die de
koppelingsplaten vaster aandrukt als er meer
 vermogen op komt, maar wat slip toelaat bij
 vermogensonderbreking tijdens schakelen. Vooral
prettig bij terugschakelen, zodat het achterwiel
niet onverhoeds een stap opzij doet als de koppe-
ling te fors aangrijpt. Hoewel ook bij opschakelen
 oplettendheid het parool zal zijn, als er 195 pk en
132 Nm wordt losgelaten.

Overduidelijk blijkt hier de sterk overvierkante boring/slagver-
houding, met lage zuigers van enorme diameter. Let op de dak-
vorm die wijst op een hoge compressie. Het voorste tandwiel met
daarin dempingsveren verzorgt de aandrijving naar de zesbak.

Tussen de cilinders zit de forse
waterpomp, niet zichtbaar
daaronder rechts op het blok
de dubbele oliepomp. De
aandrijving van die beide
gaat met lichte kunststof
tandwielen.

komt het typische Ducati-kenmerk van ‘desmo’-
klepbediening mooi van pas. Met aparte nokken
en tuimelaar om de kleppen te sluiten, in plaats
van daarvoor klepveren te gebruiken. Ook handig,
terzijde, om hoge toerentallen te kunnen draaien
zonder kans op zwevende kleppen.
In de sluitnokken voor de uitlaatkleppen zit een
uitklapbaar mechaniekje. Bij laag toerental op de
startmotor houdt dat mechaniekje de uitlaatklep-
pen ietsje geopend, er treedt dus geen compres-
sie op. Zodra de motor aanslaat en het toerental
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