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Je kunt spreken van een ingenieur met een uit de
hand gelopen hobby. Maar al zeker halverwege
de tienjarige geschiedenis van dit project werd de
aanpak zeer professioneel. Neese begon in 2000
het VR6-idee uit te werken, en gaf in 2006 zijn car-
rière in de automatisering op omdat de plannen
vaste vorm kregen. Enkele collega’s met commer-
ciële inslag gingen mee. Twee professoren van de
Technische Universiteit München raakten ook zeer
geïnteresseerd en sprongen bij.

Eerst de motor, dan het merk
Neese’s bedrijf verschafte zich het licentierecht
om het VR-motorconcept van het Volkswagen-
concern te mogen gebruiken. Omdat VAG niets
doet met motorfietsen, en geen plannen in die
richting heeft, was het geen probleem de VR-pa-
tenten te delen. De technici van VAG hielpen zelfs
mee, ze stellen belang in de nogal afwijkende toe-
passing van het VR-principe bij motorfietsen.
Daarover straks meer.
Nadat besloten was een bedrijf te beginnen om
een VR6 motorfiets te gaan bouwen kon in 2007
na lang aandringen het recht op het historische
motormerk Horex worden overgenomen. Boven-
dien werd patent gekregen op ‘de VR-motor in
éénsporige voertuigen’. In 2009 werd de bedrijfs-
naam omgezet van ‘compact-bike entwicklungs
GmbH’ naar Horex.
Eind dit jaar zou de eerste kleine serie geprodu-
ceerd moeten worden, alleen wordt nog gezocht
naar een fabrikant die dit op zich wil nemen. Als
richtprijs is bij de presentatie van de Horex Road-
ster € 21.000,- genoemd, geen overdreven exclu-
sief bedrag. Eerst zouden de markten in Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland bediend worden, met
vanaf 2012 uitbreiding naar meer Europese lan-
den waaronder de Benelux. Dan zouden er ook
meerdere modelstijlen moeten komen.

Traditie van kwaliteit
Horex diende zich aan als een passende, van ori-
gine Duitse merknaam met historie. De tot 1956
gebouwde motorfietsen van dat merk golden als

modern en van hoge kwaliteit. Alleen was de finan-
ciering van het merk altijd zwak, en zakte met het
toenemen van de welvaart na de oorlog de vraag
naar motorfietsen. Het volk kon zich auto’s gaan
veroorloven, de afzet van Horex werd te klein.
Het merk ontstond in 1923 als hobby van Fritz
Kleemann, zoon van een welgestelde familie. Die
familie bezat ook een meerderheidsaandeel in de
motorenfabriek Columbus. Die leverde de kracht-
bronnen voor de Horex-motorfietsen van Klee-
mann, en ging in 1925 samen met dat merk. Oor-

spronkelijk maakte Columbus vliegtuigmotoren, en
had dus specialisme in lichte en vernieuwende 
motortechniek. Dat kwam voortaan Horex ten
goede. Na de Tweede Wereldoorlog kon Horex
daarmee goed opnieuw beginnen. Alleen was de
bloei binnen tien jaar weer over. Mercedes-Benz
nam Horex in 1960 over, het bedrijf maakte eerder
al onderdelen voor Mercedes. Via meerdere tussen-
stations kwamen de merkrechten terecht bij inge-
nieursbureau Hörmann-Rawema, die ze overdeed
aan het nieuwe bedrijf van Clemens Neese. Het in-

VR6 motorblok als tweewielerideaal
Historisch motormerk Horex herleeft

De variatie in motorvormen is in motorfietsland groter dan bij auto’s. Veel merken hebben

eigen ideeën welk aantal cilinders, en in welke opstelling, een interessante krachtbron ople-

vert. Aantrekkelijk maar zeldzaam bleven zescilinders. Motorliefhebber Clemens Neese zag de

smalle V-opstelling als bijzonder geschikt voor een zescilinder tweewieler. Hij ging aan de slag,

en zo herontstond Horex.

De Horex Roadster in volle glorie, met moderne opbouw in klassieke stijl. De onderhelft van de ‘tank’ is feitelijk een stuk aluminium
frame, voorin de ‘tank’ de luchtinlaat voor de motor. Zes uitlaatbochten gaan naar een verzameldemper onder het motorblok, uit-
mondend in drie slanke einddempers rechts.
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genieursbureau is nu betrokken bij de ontwikke-
ling van het rijwielgedeelte voor de nieuwe Horex-
motorfiets.

Een heel andere zescilinder
Het idee van de smalle V-motor, waar de cilinders
half tussen elkaar liggen, is al oud. Volkswagen
pikte het weer op voor de 2.8 VR6 die vanaf 1991
in de Golf en Passat werd gebruikt, waarnaast ook
een 2.3 VR5 kwam. Uiteraard vanuit de gedachte
dat een zescilinder lijnmotor te lang, en een V6 te
breed zou zijn om dwars voorin deze modellen te
passen, in vrijwel dezelfde ruimte als een viercilin-
der. Eigenlijk net wat bij een motorfiets ook het
probleem is, als je een zescilinder wil maken met
een beetje behoorlijke inhoud.
Aan het oude idee van de smalle V-opstelling
voegde Volkswagen iets toe, waardoor er patent op
verkregen kon worden. Het eerste patent stamt uit
1915, voor Lancia. In een ware V-motor delen twee
cilinders uit tegenoverliggende rijen één kruktap.
Bij een V-hoek van maar 15º, die het motorblok zo
smal maakt dat met één cilinderkop volstaan kan
worden, levert dat een probleem. De cilinderban-
ken zullen meer dan bij een conventionele V-motor
ten opzichte van elkaar verschoven moeten wor-
den. Tenzij de cilinderboring heel klein is, zal elke
cilinder zijn eigen kruktap moeten hebben.

Volkswagen liet daar nog een truc op los. De cilin-
derhartlijnen gaan niet middendoor de krukas,
maar erlangs. Door de cilinders iets meer rechtop
te zetten kunnen ze dicht bij elkaar staan, zonder
dat extreem lange drijfstangen nodig zijn. Het
motorblok kan lager gemaakt worden. Al krijg je
wel dat de zuigers meer op één zijde gaan lopen,
de kant aan de buitenzijden van het motorblok.
Maar dit is dus het VR-principe, waarvoor Horex
het gebruiksrecht kreeg.
Om het Volkswagen-patent kon men niet heen, al
werd voor een motorfietsblok volledig opnieuw
uitgezocht welke hoek tussen de cilinderrijen pre-
cies het beste was, en over welke hoek de cilin-
ders het best scheef op de krukas kunnen staan.

Drie nokkenassen
In veel opzichten komt het Horex cilinderblok
overeen met dat van een VW VR6. Gelijke blok-
hoek van 15º, en verzette kruktappen om toch
aan gelijke verbrandingsafstand tussen de cilin-
ders te komen. Gekantelde cilinders houden het
motorblok laag. Erg laag, want de zuigerslag is
met 55 mm opvallend kort, naast een boring van
68 mm. De VR-motoren van Volkswagen kregen
altijd juist een lange slag. Net als VW maakt
Horex de zuigerkronen schuin, zodat op het
 motorblok een vlakke cilinderkop kan met

 eronder een kleine, zo recht mogelijke verbran-
dingsruimte.
Probleem bij een VR-motorblok is dat tussen de
 cilinderrijen geen in- of uitlaatorganen meer pas-
sen. Als bij een lijnmotor zitten die aan weerskan-
ten van de cilinderkop. Bij een auto in elk geval,
wat inhoudt dat de ene cilinderrij lange inlaatka-
nalen heeft, en de andere lange uitlaatkanalen.
Dat is bij de Horex anders, tenminste voor de inla-
ten. Zij wijzen met gelijke lengte recht omhoog,
naar een ‘airbox’ in het frame. Op die airbox zit een
enkele gasklep en luchtmassameter, zoals bij
auto’s, waar motorfietsen vaak per cilinder een
gasklep hebben, zodat een reeks gaskleppen
 gesynchroniseerd moet worden.
Een werkelijk unicum is de TOHC-klepbediening,
Triple Overhead Camshaft. Volkswagen werkt met
twee nokkenassen, eerst voor twee en later voor
vier kleppen per cilinder. In het eerste geval
werkte dat als een enkele nokkenas per cilinderrij,
met in- en uitlaatnokken op één as boven een 
cilinderrij. Om op vier kleppen per cilinder te kun-
nen overstappen werd dat anders gesplitst, in een
uitlaat- en een inlaatnokkenas. Dit bracht dan wel
mee dat er kleppen met lange en kleppen met
korte stelen moesten zijn, en dat compromissen
nodig waren bij verbrandingskamervorm en
plaatsing van de kleppen. >

Kernstuk van de herboren Horex is zijn uiterst compacte zescilinder blok. Alleen het aluminium sier-
deksel wijst op de V-opstelling. Ook de drie dekseltjes bovenaan moeten te denken geven: drie nok-
kenassen. Het rode deksel achter de cilinders duidt op de inlaat van de compressor.

Met de groeten van Volkswa-
gen: een VR zescilinder onder
één cilinderkopdak. Let op de
krukas met zes kruktappen,
zodanig verzet dat de ontste-
kingsafstand regelmatig is.

Heel duidelijk is de zuiger-
kroon 15º schuin, passend
onder één vlakke cilinder-
kop. De hoge kant van de
zuiger staat bloot aan extra
leibaankracht omdat de ci-
linders iets gekanteld staan
ten opzichte van de krukas.
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wel volledig modern. Een aluminium brugframe
draagt voorop een kloeke upside-downvork met
radiaal bevestigde remklauwen. Achteraan zit een
éénarmige vork met centraal veer/demperele-
ment tussen de framebuizen.
Een uitzonderlijk detail is de keuze voor riem-
aandrijving naar het achterwiel. Dat doen meer
motormerken, voorop Harley-Davidson, maar nog
geen merk durft het aan met zoveel motorkracht.
Om de verbinding te maken naar het VR6-hart:
daarachter zit heel gewoon een zesbak met natte
platenkoppeling, en dan die tandriem naar het
achterwiel.
Helemaal is Horex er nog niet uit met dat rijwielge-
deelte, zo blijkt uit een aantal variabele gegevens.
Voorop het brugframe zit een stalen balhoofd, dat
is ook wel ongewoon. Onder welke hoek dat pre-
cies moet staan ligt nog niet vast, dus ook niet de
naloop en wielbasis. Er zijn wel richtmaten, zoals
een zithoogte die op ongeveer 820 mm moet
komen, en een tankinhoud van 18 tot 20 liter.
De uiterst economische bouw houdt het gewicht
beperkt tot circa 239 kg, verwacht Horex. Bepaald
niet veel, al helemaal niet met 200 pk achter de
gashendel. Het ziet er allemaal erg gelikt én door-
dacht uit. Als Horex die prijs van even boven twin-
tig mille vóór belastingen kan waarmaken, dan
heeft het oude merk toch zeker weer nieuwe toe-
komst.

De Rotrex-compressor doorzichtig gemaakt. Achter de riemschijf
zit een planetair rollenstelsel, om voldoende toerenverhoging
te krijgen voor het compressorwiel.

Ook hier bedacht Horex een heel eigen weg. De
achterste cilinderrij heeft een inlaatnokkenas, de
voorste een uitlaatnokkenas. In het midden zit
een nokkenas die zowel de uitlaat van de achter-
ste rij, als de inlaat van de voorste rij stuurt. Daar-
bij hebben de cilinders één uitlaatklep en twee 
inlaatkleppen. De inlaatkleppen staan radiaal, dus
iets uit elkaar wijzend, bediend door conisch 
geslepen nokken.

Mechanische compressor
Zuigers met schuine koppen geven een compres-
sieverhouding van maar 9:1, waar Volkswagen
rond 10:1 ging zitten. Er is met de radiale opstel-
ling van de inlaatkleppen wel een mooi regelma-
tige bolvorm van de verbrandingskamer, én er is
een Rotrex-compressor. Vandaar de lage mechani-

sche compressie. Het gaat bij deze Rotrex om een
mechanisch aangedreven centrifugaalcompres-
sor, zeg maar een turbocompressor zonder tur-
bine. Via een tussenas en een tandriem komt de
aandrijving vanaf de krukas.
Voor de hand liggend voordeel is dat de compres-
sor geen traagheid in reactie kent, en mooi gelei-
delijk druk opbouwt. Bovendien kan door simpel
vervangen van de aandrijfschijf (diameter) aange-
past worden hoeveel druk de compressor levert,
dus hoeveel kracht de motor maximaal heeft.
Voor tussenkoeling van de inlaatlucht zorgt een
vloeistofkoeler, keurig gecombineerd met de koe-
ler van het motorblok.
Het Horex-blok draait al een aardige tijd proef, en
overtreft de verwachtingen. Het maximum ver-
mogen komt er al bij 8500 t/min uit, en zal inge-
steld worden op waarden tussen 128 en 147 kW.
Dat is dus vrij eenvoudig te realiseren met ver-
schillende overbrenging naar de compressor. Het
koppel zou boven 150 Nm liggen, uit een inhoud
van 1218 cm3.

Sterke tandriem
Om te beginnen kiest Horex voor een ‘naakte’
Roadster, die goed alle technische bijzonderhe-
den laat zien. Een min of meer klassieke modelle-
ring moet recht doen aan de Horex-historie, maar
de techniek van het rijwielgedeelte is natuurlijk

Deze tekening toont dat de bougies middenin de verbrandingskamers staan, en zes inlaatbuizen
recht omhoog wijzen. De middelste nokkenas bedient twee rijen cilinders. Merk op dat de voorste
en middelste nokkenas met een ketting vanaf de krukas aangedreven worden, de achterste nokken-
as heeft tandwielaandrijving vanaf de middelste. Een ketting over drie nokkenassen gaat niet, die
zou op de middelste as te weinig tanden pakken.

Hier zien we de multi-V riem-
aandrijving met spanrol van
de Rotrex-compressor, vanaf

een tussenas boven de 
transmissie.
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