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Revisie Motorblok Yamaha Dragstar 1100 XVS  
     

Nu het geen weer voor mij is om motor te rijden, dus ben ik begonnen met de revisie van mijn 

motorblok. 

Er zit een irritant hoge toon in het blok en ik ga op zoek naar de oorzaak hiervan. 

Ik heb met een stethoscoop geluisterd met een draaiende motor maar een resonantie gaat door het 

hele blok en was dus niet te herleiden waar het vandaan kwam. 

Het meeste geluid dacht ik in de voorste cilinder te horen, maar ik had geen zekerheid. 

Voor dat ik eraan begon heb ik eerst een motorblok steun gelast om er makkelijk aan te kunnen 

werken. 

Samen met mijn vaste garage maatjes hebben we het blok in de steun gezet en ik kon beginnen.  

 

Voor 

Voor het uitbouwen heb ik beide zijdeksels van het motorblok los gehaald om daar te kijken naar 

gebreken. 

Maar daar kon ik niets vinden, een stapje verder dus! 
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Koppeling 

 

Koppeling gedeelte (ik heb er een Barnett koppeling in zitten) er af gehaald en alles stuk voor stuk 

bekeken maar in prima staat, en alle maten klopten volgens het handboek. 

 

Koppeling kant    Gedemonteerde koppeling 

Het naaldlager is altijd verdacht, dus die vervang ik uit voorzorg. 

 Naald lager, ring, drukstift. 

 

Nu het motorblok open ligt heb ik besloten alles waar ik aan twijfel te vervangen. 

De volgende stap is de generator aan de linkerzijde van het blok, daar waar ook de starterclutch zich 

bevind. 

 

 

 Polie trekker     Starter clutch 

Met een poelie trekken het vliegwiel verwijderen en dan in z’n geheel eraf halen zodat de starter 

clutch meekomt.  
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Ik heb er een nieuwe starterclutch op zitten dus die was dik in orde! Daarna de start motor er af 

gehaald en de tandwielen geïnspecteerd, maar ook dat ziet er goed uit. 

Vervolgens hebben we een redelijke kale kant!       

  

              Olie pomp 

Alleen de olie pomp nog die een geluid zou kunnen veroorzaken, mocht je ooit zo ver komen de 

ketting hoort heel slap te staan! 

De oliepomp gedemonteerd en schoon gemaakt, daar zitten geen lagers in, het is een rotor pomp. 

Daarnaast zie je het schakelmechanisme, dat kan eenvoudig gedemonteerd worden door de 

onderste vork uit te duwen en het geheel eruit te trekken. Dit is puur mechanisch maar wel slim 

bedacht!  
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      Schakelmechanisme 

 

Cilinders en Zuigers demonteren. 

 

Een van de delen die het meest dringend opgeknapt moesten worden, waren de zuigers, cilinders en 
cilinderkoppen. 
Maar voordat je deze kan demonteren moeten eerst de nokkenas kettingen en tandwielen 
verwijderd worden. 
Om deze weer in de goede stand terug te zetten heb ik deze gemarkeerd met een rode kleur 
Boven in het carter deel zie je een punt wat naar beneden wijst (foto1), daar moet de center komen 
die je ziet op de rode markering op het tandwiel. Dan staan de kleppen ook in het BDP (bovenste 
dode punt) 
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  Foto 1     foto 2 
Ook beneden staat een rode markering (foto 2), Het gaat erom dat deze uitgelijn worden. 
Dus draaien totdat de ketting en het tandwiel overeenkomen!! 
Ook zal dan het tandwiel in lijn staan met de spie die zich in de krukas bevindt. 
Wanneer dit in orde is, heb ik een dun koper draadje aan de ketting bevestigd zodat deze niet naar 
beneden valt als ik het tandwiel aan de bovenkant er afhaal! 
Vervolgens heb ik de moer van de kleppen stoterstang losgedraaid en het tand wiel er af gehaald. 
 Daarna heb ik de borging van het onderste tandwiel verwijdert en de as eruit getrokken, dan komt 
het tand wiel los en kan je het met de ketting eruit halen. 
Ook de ketting geleiders heb ik eruit gehaald, één zit los en de andere zit vast met twee M6 inbus 

boutjes. 
Vervolgens heb ik de 4 moeren van de cilinder kop losgedraaid en de 
moer die naast de bougie zit! 
Vervolgens heb ik de cilinderkop verwijderd, let op de pakkingen! 
Daarna de cilinders verwijderen, deze zitten ook vast met twee grote 
inbus bouten*. 
Deze* losgedraaid en waarna ik de cilinder voorzichtig een stukje 
omhoogtrek, zover dat ik de houten plankjes om de zuigerstang kan 
schuiven zodat de zuiger niet valt als deze los komt uit de cilinder. 
Nu ik de cilinderkop en cilinder op de werkbank heb staat kan daarmee 
later aan het werk! 
Maar eerst de zuiger demonteren, de borgveer van de pistonpen eruit 

halen, vervolgens voorzichtig de pistonpen eruit halen en de zuiger goed in mijn handen houden. 
 

De zuigerveren zaten nog goed in de groeven, maar de olieveer keringen zaten gewoon vast! 
Dit is volgens mij de reden dat ik het hoge gierende geluid hoorde. 
Ik heb alle zuigerveren eruit gehaald en de groeven schoon gemaakt, dat kostte me een dag per 
zuiger! Hiervoor een nieuwe set zuigerveren gekocht. 
 

 
Linkerkant Schoon                                                                  Rechter bovenkant Schoon 
 

Hier zie je de zuigers van voor en na de behandeling! 
 

De cilinder ook schoon gemaakt en de koolrand in de bovenkant van de cilinder weggehaald. 
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Maar je kan duidelijk de baan van de zuiger in de cilinder zien, helemaal glad! 
 

Je zou zeggen dat is toch mooi, maar een cilinder moet hoon banen hebben om olie vast te kunnen 
houden en warmte af kunnen voeren, dat zijn 
diagonalen lijnen 0,04mm waar de olie in blijft staan. 

Hiernaast zie je een onderaanzicht van de cilinder, 

vanaf de rode lijn naar beneden is de beweging te 

zien van de zuigerveren langs de cilinderwand. Zoals 

je aan de weerspiegeling kunt zien is deze helemaal 

glad! Vanaf de rode lijn tot aan de groene lijn is alleen 

de zuiger beweging te zien, daar zie je de 

“hoonlijnen” nog zitten.  

Maar wat is honen en waarom is dit nodig? De 

bewerking “honen” is het maken van kleine gelijkmatige krasjes in de cilinderwand met behulp van 

een hoonruimer of hoonballetjes. Deze methode zorgt ervoor dat de motorolie in de gemaakte 

krasjes kan blijven hangen en zo de cilinderwand afdicht van de verbrandingsgassen. Het zorgt ook 

voor een snellere inrijperiode en een verbeterde warmteafvoer. 

         
                       Foto 1                  Foto 2  
          Driepotige hoonruimer           Flex hoonruimer 

 

Voor het honen kun je kiezen uit verschillende hoon instrumenten, laten doen door een bedrijf. 
Foto 1: Een driepotige hoonruimer uitgerust met hoonstenen. 
Foto 2: Flex hoon uitgerust met hoonballetjes. 
 

Ik heb gekozen voor het honen met de Flex hoon omdat deze makkelijker te hanteren is, deze kan je 
in een handboormachine zetten en door de cilinders halen. Je moet wel een aangepast toerental 
(600-800 RPM) gebruiken en vóór je gaat starten de Flex hoon en de cilinderwand goed oliën met 
hoon olie. 12 tot 15 seconden is genoeg voor een mooi resultaat, waarna ik de machine nog 5 sec 
linksom heb laten draaien. 
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Voor het honen, zie gladde cilinderwand                   Na het honen een mooie egale cilinderwand 

Zuigerstangen 

Daarna heb ik de zuigerstangen van de krukas verwijderd om de lagers goed te bekijken. 

 

Het zag er redelijk uit maar ik heb er toch maar nieuwe lagersschalen erin gezet. 

Om de juiste lager schalen te bestellen moet de kleur overnemen die op de bestaande lagers schalen 
zitten, in mijn geval was dit groen, maar kan bij elke motor verschillend zijn! 
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      Zuigerstangen       Lager schalen met kleurcode Groen 
 
Zorg dat je goed markeert wat welke zuigerstang is, en waar deze in het motorblok zit! 
Voor of achter en welke is de onder of bovenkant (wel in het handboek terug te vinden) 
In het midden van de foto zie je de losse lager schalen liggen. 
 
 
 
 
Cilinderkop 
 

Daarna was de cilinderkop aan de beurt, hierin bevinden zich de kleppen nokkenassen. 
Deze moesten ook goed schoon gemaakt worden en natuurlijk gecontroleerd worden of daar het 
geluid eventueel ook niet vandaan kon komen, wat die zijn constant in beweging 
Dus heb ik eerst de nokkenassen verwijdert (een per keer) om te kijken of daar beschadigingen op 
zaten of slijtage op waar te nemen was. 
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In de nokkenas zit M8 schroefdraad (Zie foto boven) bij de rode pijl daarin kan je een lager verwijder 
gereedschap (Zie foto onder) zetten en met een paar kleine tikjes komt de nokkenas eruit. 
 

 
 
Mocht je niet in bezit zijn van een dergelijk apparaat, kan de ook een lange M8 x 125 bout nemen en 
die met een bus op de kop aansluiten en zo de nokkenas eruit draaien. 
 
Hier de nokkenas (rode pijlen) die uit de cilinderkop komt, met de M8 Schroefdraad (groene pijl) 
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Hieronder zie je de nokken die op de nokkenas draaien en een op en neer gaande beweging maken. 
Deze veroorzaken de kleppen bewegingen waardoor de kleppen beurtelings openen en sluiten voor 
zowel de inlaat als de uitlaat klep per cilinder. 
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Hieronder zie je een van de kleppen lichters, aan de linkerkant (rode pijl) het gedeelte van over de 
nokkenas draait en aan de andere kant (groene pijl) het nokje wat de klep indrukt als deze open 
moet. 
 

 
 
 
 
De Kleppen 
 
De kleppen in de cilinderkop moeten natuurlijk ook schoon gemaakt worden. 
Dat is best een stevige klus, met een speciaal gereedschap kan je de klep in de veer drukken 
waardoor de mogelijkheid ontstaat de klepsteel los te halen. Dan kan het kleppen tool langzaam 
losdraaien en komt de klep los. Ook dit doe ik per klep zodat deze weer op zijn eigen plek 
teruggeplaatst wordt. 
Dan kan het reinigen beginnen, de klep ontdoen van koolaanslag en het gedeelte waar de klep op 
sluit in de zitting heel voorzichtig polijsten. Dan de klepzitting in de cilinderkop schoon maken, ook 
hier de koolaanslag voorzichtig weg halen en dan de klepzitting slijpen. Omdat de klep en de zitting 
er nog goed uitzagen is licht slijpen voldoende. Ik doe een klein beetje polijst pasta (fijne korrel) op 
de klep stop deze weer in de cilinderkop tot hij aansluit op de zitting en draai deze rond in de 
klepzitting. Ik heb de klep met een stukje flexibele slang aan de kleinste accuboormachine gekoppeld 
en laat hem langzaam rond draaien terwijl ik de klep zachtjes met mijn vinger in de klep zitting duw. 
Daarna alles goed reinigen en monteren. 
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Op de foto zie je dat de klep en zittingen mooi schoon zijn, de geslepen vlakken in de kop zie je hier 
niet omdat deze in de cilinderkop zitten achter de in en uitlaat kleppen. 
 

  
     Hier zie je de geslepen en gepolijste kleppen. 

 

Omdat de schroefdraad (M6) van de kleppendeksel in de cilinderkop een zwak punt is, 
heb ik deze opnieuw getapt en er iets langere inbusbouten in gezet. (Moment 10 Nm) 
 

 
 
De versnellingsbak 
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Daar wilde ik eigenlijk niets aan doen omdat deze goed schakelt een niet zulke hoge toeren maakt 
wat het gierende geluid kunnen veroorzaken. 
Nu alles toch uit elkaar ligt en ik met de Corona nergens naar toe kan heb ik deze ook maar 
uitgebouwd. 
Alles zag er netjes uit, ik heb alle lagers schoongespoeld en net zo lang met nieuwe olie gevuld tot er 
nergens meer sporen van (zwarte) oude olie uit kwam. 
Het voordeel van de Castrol olie waar wij mee werken is, dat deze rood is en je de vuile (zwarte) 
sporen goed kan zien. 
Wat erg belangrijk is dat de kleine kanalen (± 1,5 mm) die in de assen en in tandwielen geboord zijn, 
goed schoon zijn. 
Deze heb ik allemaal schoon gemaakt met het kleine borsteltje waar ik normaal de sproeiers van de 

carburateurs mee schoon maak 😉 
Daarna met reiniger schoongespoten en vervolgens met de luchtspuit gecontroleerd of ze allemaal 
goed open en schoon zijn. 
Van alle tandwielen met bronzen lagers heb ik de lagers gepolijst en de olie gaatjes schoon gemaakt. 
 

 Gepolijste bronzen bus met olie gaatjes 
 

Ook heb ik alles gecontroleerd op maatvoering en speling, daarna weer goed in de olie voor 
montage. 
Hier een deel montage van de versnellingsbak, omdat je de hele versnellingsbak er in één keer in 
moet zetten heb ik de bovenste tandwielen er af gehaald zodat de tandwielen langs de as van de 
schakelvorken kunnen glijden. Later kunnen deze tand wielen erop geschoven worden! 
Je moet dan wel deze as (zie rode markering) zodanig draaien dat de uitgefreesde opening in richting 
van het tandwielstaat anders krijg je deze er niet in! 
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Hier heb je een redelijk goed beeld van de gemonteerde schakelwals die ervoor zorgt dat de 
tandwielen verplaatst worden als je schakelt. 
Bij de rode pijl zie je de sporen in de schakelwals, de schakelwals bedien je met de voetschakelaar. 
Door je voetschakelaar te bewegen geef je de schakelwals ook een draaiende beweging die op zijn 
beurt de schakelvork (groene pijl) bedient en daarmee het tandwiel (gele pijl) verplaatst naar een 
andere versnelling. 
De as bij de blauwe pijl is de geleiderstang waarover de drie schakelvorken zich bewegen. 
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Omdat ik mijn versnellingsbak alweer gemonteerd had en geen foto’s had gemaakt, zie je hier een 
foto van een 650 xvs versnellingsbak. (De werking is in principe gelijk, alleen de opbouw is anders) 
 
Op de foto zie je duidelijk de drie schakelvorken (groene pijlen) en de schakelwals (gele lijnen) met 
zijn sporen waarin de schakelvorken bewegen als je een andere versnelling kiest. Bij de (blauwe 
pijlen) zie de tandwielen die verplaatst worden als je een andere versnelling kiest, de schakelvork 
schuift dit tandwiel in een andere positie waardoor de overbrenging veranderd wordt. De 
schakelvork schuift over de met rood aangegeven assen. 
In tegenstelling tot het 1100 blok heeft het 650 blok twee schakel assen. 
En bij een 1100 blok lopen deze over één as. 
 

 
 
Overzicht van een gedemonteerde versnellingsbak (XVS 650) 
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De Cardan lagers. 
 

 
Linksboven zie je het grote boven lager van de cardan aandrijving (Gele aanduiding) 
 

 
Cardan onder lager. 
 

Dit zijn zware lagers omdat deze de kracht moeten opvangen van het omzetten naar een haakse 
beweging, 
Achter het onderste lager zitten twee z.g. worm tandwielen die een hoek van 90° t.o.v. elkaar 
hebben en het cardan aandrijven. 
Deze lagers heb ik gecontroleerd een schoon gemaakt en in de olie gezet.  
Om deze te vervangen is erg veel en heel precies werk met speciaal gereedschap (Wat wel aanwezig 
is!) 

En omdat hier geen problemen mee waren heb ik dat lekker laten zitten😉 
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Wat ook wel leuk is om even te laten zien is het: 
  
Carter overdruk ventiel. 
 
Het carter overdruk ventiel gaat open zodra de ingestelde 
maximum ingestelde druk is bereikt. (Dit werkt op veerdruk) 
Dit om de levensduur van de oliepomp te verlengen. 
 
 

Tja, nu hebben we nog twee bijna legen carter delen waarin zich de lagers bevinden. 
Ik heb alle lagers geluisterd met een stethoscoop, op één na liepen alle lagers soepel rond zonder 
geluid. 
Alleen op het kleine lager van de versnellingsbak hoorde ik een lichte ruis tijdens het rond draaien. 
Om de lagers op een redelijk toerental rond te laten draaien, heb ik een rubberen dop in de 
handboormachine 
gezet waarmee ik de lagers laat draaien. 

Vervolgens heb ik alle lagers schoon gemaakt en 
daarna weer met schone olie gespoeld tot er geen 
sporen van zwart vuil uit kwam! 
 

 
Vervolgens alle lagers weer geluisterd en alle lagers liepen feilloos rond zonder enig verontrustend 
geluid! 
Verder gelijk de carter helften schoon gemaakt, omdat er altijd pakking resten op de rand blijven 
zitten. 
 

Ik moet wel goed opletten.  
Er zitten Twee kleine “O” ringen in het 
midden carter die moeten altijd 
vervangen worden. 
Bij montage goed opletten dat ze op 
hun plek blijven zitten! 
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Dan ben ik aan de binnen kant klaar en komt het “Cosmetische” deel van de blok revisie. 
Het blok wordt net zoals mijn huidige blok gespoten in het “Mat Zwarte Wrinkel” lak. 
Daarvoor zet ik beide carter helften weer in elkaar en ga ik het geheel afplakken zodat nergens 
spuitlak in kan komen!  
 

Het hele blok is geschuurd met 3M Scotch-Brite Schuurrol Rood - Erg Fijn 
  
Daarna ga ik het geheel ontvetten met Motip 600 ontvetter. 
En dan een spuit cabine bouwen in mijn garage om alles te spuiten.  

 

Met Tesacrep met plakrand een cabine bouwen van 2 
X 2 meter, zodat ik er net omheen kan lopen. 
Het blok wordt aan het plafon op getakeld tot ideale 
spuithoogte. Alles wat niet gespoten mag worden 
wordt afgeplakt met tape en zilverfolie. 

 
 
Linksboven zie je de “spuitcabine” 
Hierboven hangt het blok klaar om gespoten te 
worden, alleen moet ik de temperatuur nog even 
opvoeren naar 20° omdat anders het spuitwerk 
niet mooi vloeit.  
Dus kachel erin en dan is het snel warm ook het 
blok is nu lekken warm waardoor de lak goed 
hecht! Ook de spuitbus heb ik goed op 
temperatuur zodat het drijfgas lekker uitzet en 
wat extra druk geeft. 
Hiernaast een mooi blok in “Zwarte Wrinkel lak” 
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Omdat alle delen los zijn kan ik ze één voor één behandelen, ik ga nu verder met de cilinderkop. 
Eerst heb ik de zijkanten van de koelribben geschuurd en gepolijst zodat ze mooi glad zijn en 
glimmen. Dan het geheel ontvetten. 
Dan begint het geduldwerkje van afplakken, eerst een stuk brede tape over de lengte plakken en dan 
met een stileermesje de tussen stukken wegsnijden. 
Zodat allen op de dunne randjes van de koelribben tape blijft zitten, daardoor komen de gepolijste 
delen er straks weer mooi onderuit.  

    
 

Daarna alle gaten, boutjes, moertjes en deksels afplakken! 
Dan is deze ook klaar om te spuiten, hetzelfde doe ik met de andere cilinderkop en cilinders. 
Hieronder is alles gespoten en staat te drogen! 
 

 
 

Nu kan ik alles schoon gaan make qua afplak tape op de cilinders en cilinderkoppen. 
En eventuele verfresten weghalen, en dan beginnen aan de montage. 
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Het is een heel tijdrovend werkje, maar als je de onderdelen verwarmt gaat de tape er redelijk 
gemakkelijk af. 

 
 

Hier wat foto’s van de gespoten delen. 
 

  
Het motorblok               Voorste cilinder met cilinderkop 
 

  
Alle delen los                 Achterste cilinder met cilinderkop 
 



Pagina 21 van 28 
 

Tijd om het blok weer in elkaar te zetten! Versnellingsbak en krukas gemonteerd. 
 

 
 

Nu het andere deel van het carter er opzetten met daartussen een flinterdun laagje vloeibare 
pakking. En alles met de momentsleutel vast zetten. 
Nu de beide midden carters weer gemonteerd zijn kan ik verder met de afbouw aan beide 
buitenkanten van het motorblok. 
 

Eerst de tandwielen voor de aandrijving van de nokkenas. 
Om het geheel goed uit te lijnen heb ik er rode markering aangebracht, zodat ik weet welke punten 
er overeen moet komen bij de montage. (Alle uitlijn gegevens staan in het handboek) 
 

 
 
 
 
 



Pagina 22 van 28 
 

De eerste zuiger gemonteerd weer het plankje eronder tegen schade! Ook alvast de pakking er 
ingelegd dat werkt een stuk makkelijker dan over de zuiger te schuiven. 
 

  
 

 

Hieronder een aanzicht van de andere kant, daar zie je dat het tandwiel en nokkenas ketting ook 
gemonteerd zijn. En één ketting geleider gemonteerd, deze zit n.l. vast in het carter de andere kan 
je ervan bovenaf in zetten. 
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Na de zuiger, de cilinder gemonteerd en de cilinder kop, de nokken as uitgelijnd 
op de punten die overeen moeten komen met de kleppen instelling en de tandwiel stand. 
De twee centers in de gele cirkels beneden, en de twee gele cirkels boven moeten overeen komen.  
 

 
 

Dit herhaalt voor de achterste cilinder set. 
Nu krijgen we weer een beetje beeld van een motorblok! 
 

 
 Je ziet overal rode stift op zitten, dat zijn bouten en moeren die ik op moment gezet heb. 
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Het volgende is de koppeling monteren, deze ziet er iets anders uit dan de standaard koppeling maar 
de montage is gelijk. 
Het koppelings huis wordt er opgeschoven, op de as zitten groeven die overeenkomen met de 
groeven in het koppelingshuis. Daarna de moer en borgring vastgezet en vervolgens de koppelings 
platen erin schuiven. 
Goed in de olie! En let op de speciale plaats in het koppelings huis waar de platen met de drie tandjes 
in moeten komen (zie de rode stippen op het koppelings huis rechtsboven) 
 

 
 

Dan is deze kant zover klaar en ga ik aan de andere verder. 
Eerst de tandwiel set van de gemodificeerde starterclutch monteren. Deze loopt in tegenstelling van 
de oude set in twee lagers die bij de modificatie horen. De opbouw van deze tandwielen is ook 
anders als bij de oude set. In deze set zitten de tandwielen niet star aan elkaar, maar door een frictie 
met elkaar verbonden waardoor ze de eventuele terugslag op vangen zonder dat er wat stuk gaat.  
 

  
Door het gat in de rode cirkel komt de start motor die bij het straten de moto laat draaien. 
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Dan monteer ik de starterclutch met het vliegwiel, even goed opletten dat de spie op de krukas goed 
zit en dan schuif ik de starterclutch met het vliegwiel op de krukas, hierbij moet het tandwiel 
erachter met een pennetje opengehouden ( is verend gemaakt) worden zodat hij erin kan schuiven. 
Het gele omlijste deel zijn de magneten die zorgen voor de puls op de pickup coil. 

 
 

Hieronder zie je het linker Chrome deksel (dynamo deel) wat het motoblok afdekt. 
Bij de rode pijl zit het naaldlager voor het de starterclutch tandwiel, in de oude situatie draaide as 
gewoon in het stalen deksel. 
 

 
In de gele cirkel zit de Pickup Coil, deze ziet de twee magneten (gele vorm bovenste foto) op het 
vliegwiel langs komen en geeft een puls door aan de CDI-unit wanneer er een vonk moet komen op 
de voorste of achterste cilinder. 
Olie kijkglas = Groene cirkel, Koppeling bediening = Blauwe cirkel, Olie vuldop = Licht blauw. 
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Wanneer dit allemaal gemonteerd is zet ik de kettingspanners erop en als dan alles goed uitgelijn is, 
ga ik het blok rond laten draaien door met een dopsleutel aan het vliegwiel te draaien, om te 
luisteren en kijken of alle goed loopt: Krukas loopt 100% soepel, kleppen gecontroleerd sluiten goed 
en geen gekke geluiden zuigers lopen soepel in de cilinders. 
Nu dit alles soepel loopt zet ik er nieuwe pakkingen op, en maak het blok dicht. 
Het blok wordt nu in het frame geplaats en de montage kan verder gaan. 
Alle externe kabels en bedrading wordt aangesloten en het blok wordt mechanisch vastgezet met de 
daarbij behorende momenten. (Nm) En natuurlijk de carburateurs! 
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Dan een volledige Check Up: 

Staan de kleppen goed √ 

Staan de nokkenassen goed √ 

Compressie gemeten Voor 9,3 Achter 9,2  Bar √ 

Nieuwe bougies √ 

Bobines doorgemeten Primaire 4,4 Ω en 4,6 Ω. Secundaire 10,7KΩ en 10,5K Ω  √ 

Bougie kappen door gemeten 10 KΩ  ( er was één weerstand defect) √ 

Puls gemeten van het dynamo wiel √ 
Secundaire bedrading bobines door gemeten 2 X 12 Volt en puls links en puls rechts √ 

Carburateurs volledig gereinigd √ 
Hoofd sproeiers V=126 A = 124 
Jet main sproeiers V=42,5 A = 42,5 
Stationair sproeiers V = 20 A = 20 

Benzinepomp getest √ 

Heb ik overal benzine √ 

Alle benzineleidingen weer aangesloten √ 

Trottle Position Sensor (TPS) op fabriek waarde 0.77Ω Grenswaarde 0.56 – 0.84 Ω √ 

Mooie blauwe vonk op beide bougies √ 
Massa gemeten blok naar accu √ 
Electra stekkers gereinigd met contact spray √ 
Nu alles klopt gaan we de motor starten 
 Na twee slagen slaat de motor aan en loopt rustig op zijn choke, dus een proef rit gemaakt. 
Maar de voorste cilinder loopt onregelmatig en ploft in de uitlaat. 
Samen met mijn sleutel maatjes gebrainstormd, waardoor dit zou kunnen komen? 
Na wat testen en wat veranderingen bleek de “Trottle sensor” niet op de fabriekswaarde moet staan 

maar op 1,12 Ω 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


