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INLEIDING:

Na het bouwen van een Yamaha DT voor Manon is het tijd om een Classic Trial te gaan bouwen. Aanvang van het
Project 30 mei 2010, wanneer het klaar is?....ik hoop voor het volgende classic seizoen 2011
Het frame wordt van een MZ TS 250/1

MZ TS 250/1

Het motorblok wordt van een MZ ETS 250..(er zijn nu mensen die dit beter niet kunnen lezen)

een ETS 250 blok

Waarom een ETS? Ach ik had er nog eentje liggen. Een mooie stoere 250cc vierbak. Er wordt zoals het er nu naar
uitziet een TS 250 cilinder op geplaatst en een ingekorte cilinderkop. Het blok op de foto is ter illustratie, deze zit nu
namelijk in Beauty (mijn andere ETS).
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De tank unit is reeds geregeld (lang leve marktplaats) een oude tank/zit unit van een Montesa 309 moet de lijn van
de motor gaan bepalen.

Tank/zit unit.

Verder wordt er 21 inch voorwiel gebruikt met de naaf van een (uiteraard MZ) en de 21 inch velg van een Suzuki RM
125 crosser.
Het frame zal naar eigen inzicht verbouwd worden met een aangepaste balhoofdhoek, voldoende veerweg en
bodemspeling EN een degelijke grondplaat. Inspiratie heb ik al op de site van Sammy Miller. Het Honda High boy
frame. Voor de veering en het rijwiel gedeelte wil ik zoveel mogelijk originele MZ onderdelen gebruiken. De motor
moet wel voldoen aan de twinshock eisen maar het liefste met de gegevens van deze tijd ( wielbasis, balhoofdhoek
etc )

Tot zover de gedachten spinsels, nu moet er gebouwd gaan worden.
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Het motorblok:
Het motorblok is inmiddels (30 mei 2010)ontdaan van zijn versleten cilinder en een grote laag vuil. De krukas ziet er
goed uit evenals de lagers en de afdichtingen. Om een snel opnemend motortje te krijgen moet er een heleboel
gewicht van de krukas af. De optie die ik als eerste ga proberen is de dynamo verwijderen, en een Total-loss
ontsteking op de motor bouwen. Als dit niet lukt kan er altijd nog een MZ-b ontsteking op, maar ja die is duur. De
ontsteking moet gevoed gaan worden door een externe accu. De behuizing van de dynamo blijft zitten om de punten
en de condensator vast te houden. De gaten in de behuizing van de dynamo opgeboord voor gewicht besparing.
Totaal is er op de krukas 800 gr verwijderd en uit de behuizing van de dynamo 500 gr.

het blokkie is schoon
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de dynamo is gestript

de lege dynamo

Hier is een heleboel gewicht van de krukas verwijderd ( let ook op de grote gaten in de behuizing), ik ben benieuwd
hoe dit gaat opnemen…
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onstekings schema

De weestand van de 6v bobine is 2,4 ohm. Om nu de accu te bepalen gaan we even rekenen.
U=IxR en P=UxI
U= spanning in Volt

P= vermogen in Watt

I is de stroom in Ampere

R is de weestand in Ohm

De gekozen accu wordt 7,2 volt versie uit de modelbouw lekker betrouwbaar en in alle soorten en maten te
verkrijgen. Tevens zijn deze accu’s snel op te laden ( bijvoorbeeld tijdens een pauze tijdens een wedstrijd).
I=U/R

I=7,2/2,4

=> I=3Ampere

P=UxI

P=7,2x3

=> P=21,6 Watt

Dit zou moeten betekenen dat een accu van 4000 mAh 1,3 uur meegaat, ervan uitgaande dat de bobine continu
vermogen moet leveren, hij doet dit echter 1/3 van de tijd…
Krijn Heerschap heeft mij verteld dat hij ondegeevr 2 uur met een accu doet met een electronische ontsteking.
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De uitlaat:
Na het monteren van de nieuwe cilinder met zuiger ben ik begonnen met de uitlaatbocht te bouwen.

het uitlaat bochtje

de bocht moet zo kort mogelijk over het blok heen. De demper wordt verder bepaald als het blok in het frame hangt.
Dan weet ik pas hoeveel ruimte ik heb(of niet)
Inmiddels hangt het blok in het frame en ik kom niet uit met de geplande bocht. Op marktplaats heb ik een
complete!! Uitlaat set voor een Ossa 350 op de kop getikt. Deze is met kleine aanpassingen makkelijk pas te maken.
Dus de bocht gaat eraf en het bouwen begint opnieuw.
De originele Ossa uitlaat past als gegoten om de cilinder van de MZ, de tussendemper past vervolgens exact tussen
het achterframe en de ketting ( ik denk dat meneer Ossa hier toen al rekening mee heeft gehouden!)
Het enige wat er moet gebeuren is een nieuwe bocht naar het expansiegedeelte bouwen.
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De tandwiel overbrenging….
Voor komt een 15 tands tandwiel ( origineel ETZ 250 ). Indien dit te groot is dan kan ik altijd nog terug vallen op de
tandwielen van JT Sprockets. Update 10-02-2011 inmiddels heb ik van JT een 13 tands tandwiel op de kop
getikt!!Allen de vulbus voor het tandwiel moet nog gedraaid worden.
Het achtertandwiel wordt nog een hele klus, Ik heb een originele TS 250 tandwielnaaf genomen en deze ontdaan van
zijn tandwiel. Aangezien het feit dat deze gegoten zit ben je een aardig tijdje aan het hakken boren en zagen,
máár…het is te doen. Als achtertandwiel neem ik een 60 tands tandwiel van Yamaha ( had ik nog op voorraad ). Dit
tandwiel is eigenlijk voor een 420 ketting, maar een 428 ketting past hier zeker ook op. De binnen maat van het
Yamaha tandwiel is 1 mm groter dan de MZ naaf. Oplossing hiervoor is een plaatje allu van 0,5mm ( men neme een
koppakking) om het tandwiel te centreren op de naaf.

Links de 60 tands versie en rechts de originele.
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Voor het voortandwiel is er bij de firma JT Sprockets genoeg keus voor de MZ ( ook al weten zij zelf niet dat het voor
de MZ is) Let wel op, er moet een afstandbus gemaakt worden tussen het tandwiel en het uitgaande lager van de
versnellingsbak!!!!!

JTF416.13
Available teeth numbers in: 13, 14, 15
You can also use:
JTF1263: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
JTF417: 13, 14, 15, 16, 17
JTF418: 13, 14, 15
JTF425: 13, 14, 15, 16, 17

Aandrijf techniek Deventer kan ½ x 5/16 plaatwielen leveren met 76 tanden.
De kosten voor een plaatwiel zijn ongeveer €40,00 houdt er wel rekening mee dat het as gat van het plaatwiel
opgeboord moet worden.Deze is standaard 25mm. Voor boringen tussen de 37en 60mm wordt €30,00 in rekening
gebracht. ( de prijsgegevens zijn op 03-03-2011 opgevraagd )
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De kick starter staat veel te ver naar buiten, dit is helemaal waardeloos…
Dus ik zal iets moeten verzinnen om die kickstarter naar binnen te krijgen.

De kickstarter heb ik op twee plaatsen doorgehaald en in een nieuwe “houding” vast gelast, ik hoop dat hij het
volhoud.
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Carburateur…
De carburateur wordt gemonteerd in een TS 250 spruitstuk ( dit staat opzij ipv recht naar achteren..)
De Carburateur wordt voorzien van een 52mm powerfilter, dit neemt bijna geen ruimte in, weegt niets en is
goedkoop!! Het probleem met de powerfilters is echter dat ze een hele lage luchtweerstand hebben, Door deze lage
luchtweerstand komt de afstelling van de carburateur helemaal op z’n gat te liggen. Om geklooi met sproeiers te
voorkomen ga ik experimenteren met restrictors. Dit zijn kunststof plaatjes met een gat diameter van resp ectievelijk
22, 24, 26, 28 en 30 mm. Deze plaatjes plaats ik tussen het filter en de carburateur. Beproeving zal aan moeten
tonen welke diameter juist is. Ik begin met een diameter van 24mm ( waarom?, geen idee)

Juiste diameter Restrictor zal hier later ingevuld worden…

mm

12

Voor de ontsteking moet er ook een accu meegenomen worden. Uit een plaat allu 2 mm heb ik een bakje
vervaardigd dat onder het zadel komt te zitten.

Het bakje wordt onder met een beugel aan het frame vast gemaakt en boven met electra zadels!! Dit is sterk en
superlicht.
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FRAME:

Het frame is is van een TS 250/1, nu begint het grote passen en meten, eerst het frame radicaal lichter maken.
Daarna de voorvork monteren, achtervork, 18 inch achterwiel en dan de balhoofdhoek bepalen, de richtlijn is 23
graden ( montesa 4rt specs) en een wielbasis van ongeveer 130 mm

het Frame
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Om het zadel naar beneden te krijgen is het nodig om de bovenste framebuis in z’n geheel te verwijderen, deze
wordt later onder een andere hoek teruggeplaatst.

nieuwe rug gemonteerd, het frame is inmiddels een heel stuk lichter geworden..
Nu de rug klaar is is het tijd om de balhoofdhoek te bepalen, eerst moet de voorvork en het voorwiel gemonteerd
worden. Hier komt de heftafel heel erg van pas.

B

C

C
A
Touwtje
met
gewicht
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De balhoofd hoek bepaal je met kan je meten door een touwtje aan de bovenste plaat te monteren en deze naar
beneden te laten handen meet een gewichtje ( schietlood).
Meet de lengte van de vooras tot het bevestigingspunt van het touwtje. Meet vervolgens de afstand tussen het
touwtje en de vooras ( lijn C ).
Met deze twee gegevens EN een goede rekenmachine kun je middels de sinusregel de hoek van de vork bepalen.
Sinus van de hoek is de overstaande ( A ) gedeeld door de Schuine zijde ( de lengte van de vork tussen het touwtje en
lijn C ). Hier volgt dan een hoek waarde uit. Anders beredeneerd, als je de hoek van het balhoofd weet kan je de
lengte van lijn C bepalen. Als je de benodigde lengte van lijn C weet kan je punt A omhoog of omlaag brengen om de
gewenste balhoofdhoek te halen. ( op de foto’s is een grote rode krik onder dit punt te zien)
Plaats onder punt A een krik. Hierdoor kan er gespeeld worden met de hoogte van punt A, dit heeft direct invloed op
de Balhoofdhoek. Door punt A omhoog te brengen zal de hoek kleiner worden. Zodra de balhoofdhoek bepaald is
kan er begonnen worden met het achterframe. De stand van de voorvork heeft dus ook invloed op de bodemspeling
Doordat de hoek van het frame veranderd is zal het motorblok ophanging ook aangepast moeten worden. Maar dat
is weer een hele andere klus.

inmiddels heb ik het achterframe gefabriceerd en heb ik de hoek van de achterveren bepaald

Alle afmetingen voldoen nu aan de afmetingen van de moderne wedstrijd motoren.
Wielbasis: 1350 mm
Balhoofdhoek 23 graden
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Het begint nu een uiterlijk van een trial motor te krijgen

Het Motorblok moet met ES oren gemonteerd worden. Het grote voordeel is dat het blok 2,5cm verder naar
achteren en verder naar beneden komt te zitten. Ook het achterspatbord maar even gepast en met trekbanden vast
gezet. Het begint steeds meer ergens op de lijken.

De achterrem zal zelf gefabriceerd moeten worden. Ik heb gekozen om een kabelrem te bouwen. Dit vereenvoudigd
de construktie en is een stuk lichter dan het origineel. Nog een voordeel is dat ik een normale rempedaal kan
bouwen. Met een beetje fantasie en een strip ijzer van 20x3 knutsel je zo een pedaaltje in elkaar
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Voor de kabel bevestiging heb ik een punt nodig om de kabel te kunnen monteren en af te stellen. Ik heb gekozen
voor de reaktie stang van de ankerplaat. Tevens heb ik de remhevel van het zijspan gemonteerd ( deze is korter dan
de originele versie.)

Boven het rem pedaal zal ik eenzelfde punt moeten creëren, ik heb hierbij gebruik gemaakt van een 35x35x3
hoeklijn om een bevestigingspunt op het motorblok te maken. Tevens heb ik de deksel zo min mogelijk uitgehaald
om het stripje door het deksel te kunnen monteren. De bevestiging van de kabel valt helemaal niet meer op, als
straks de beplating ervoor zit is het helemaal weggewerkt.
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Ik heb inmiddels een punt bereikt dat ik het hele project uit elkaar kan gaan halen en aflassen/afwerken. Het frame
wordt in twee lagen metaalverf afgewerkt, dit had al goede resultaten in het verleden o.a. met de Yamaha van
Manon en de oude Montesa 349. Langzaam aan kan het opbouwen gaan beginnen
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Bodywork

Via marktplaats een tankzit unit van een montesa 309 op de kop getikt

Inmiddels ontdaan van belettering en in de grondlak gezet

Op de Plonker Pleasure trial heb ik een set spatborden kunnen scoren. Deze waren er in alle kleuren zolang het maar
rood was………. Ik heb uiteindelijk gekozen voor rood…..
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Voor het voorspatbord moest een beugel gemaakt worden voor de montage. Even op de site van Sammy Miller
gekeken en een voorbeeld “geleend” twee uurtjes later was de spatbord steun klaar.

De wielen voorzien van nieuwe lagers, het frame en alle componenten (voorbuis, subframe, achterbrug en Frame
zelf) is geschilderd in twee lagen metaal verf. Langzaam aan kan alles in elkaar gezet worden. Op het moment van
deze foto zit de tank en het achterspatbord nog niet vast..
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Om de zijkantenvan het frame af te werken heb ik van slijtvast kunststof afdekplaten gemaakt. Dit materiaal heb ik
ook gebruikt om de blubber van het achterwiel tegen te houden.

06 maart 2011-03-07 nog twee weken te gaan tot de eerste wedstrijd van de classic trial……
En hij is klaar!!!
De eerste meters zijn gereden ( stiekum door de straat) het zwaarte punt is goed laag, dit valt direkt op,
Reaktie op het stuur is goed, Het gewicht schat ik op ongeveer 90 kilo, dit moet ik nog controleren..Maar het valt
zeker niet tegen. Plaats van de voetsteunen is geweldig. Wheelie met een slecht afgestelde motor is geen enkel
probleem…..Kortom ik denk dat ik hier wel vriendjes mee ga worden…..
Het grote bouwen is nu klaar, het geneuzel met afstellen gaat nu beginnen.

Enkele filmpjes staan inmiddels op het bekende youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=XsMYXdPyeo4
http://www.youtube.com/watch?v=5sheqmNQL6g
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Tabellen en overige gevens:
Tandwielen:

Voortandwiel besteld bij:
http://www.motomike.eu/protuning

JTF416.13
Available teeth numbers in: 13, 14, 15
You can also use:
JTF1263: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
JTF417: 13, 14, 15, 16, 17
JTF418: 13, 14, 15
JTF425: 13, 14, 15, 16, 17

Overbrenging

Originele gegevens TS 250 4 bak
versnellingsbak overbrenging
1e
2e
3e
4e

15,00
9,80
6,70
5,00

:1
:1
:1
:1

snelheid max per versnelling
38,33
58,67
85,82
115,00

eindoverbrenging
achter

voor
47 :21
2,24 :1

overbreng verhouding

Tandwiel 1e versnelling
TS 250
tanden
verhouding
13 :36
1 :2,77
Tandwiel 1e
versnelling TS/1
tanden
verhouding
12 :36 1 :3
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tandwiel
overbr.
Verhouding

verhouding versnelling
1e 15,00 :1
2e
9,80 :1
3e
6,70 :1
4e
5,00 :1

60 15

60 13

75 15

voor

achter

voor

achter

voor

achter

voor

achter

eindoverbrenging

75 13

4,00 :1
4,62 :1
5,00 :1
5,77 :1
Maximale snelheid bij diverse eind overbrengingen
64,40
55,81
51,52
44,65
snelheid max per versnelling in km/h
21,47
18,60
17,17
14,88
32,86
28,48
26,29
22,78
48,06
41,65
38,45
33,32
64,40
55,81
51,52
44,65

snelheid in de eerste versnelling per 500 rpm

1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00

60:15
3,58
5,37
7,16
8,94
10,73
12,52
14,31
16,10
17,89
19,68
21,47

60:13
3,10
4,65
6,20
7,75
9,30
10,85
12,40
13,95
15,50
17,05
18,60

Verbeterings getal eind overbrenging
1,79
2,06
F-getal

75:15
2,86
4,29
5,72
7,16
8,59
10,02
11,45
12,88
14,31
15,74
17,17

75:13
2,48
3,72
4,96
6,20
7,44
8,68
9,92
11,16
12,40
13,64
14,88

2,23

2,58
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Materialen besteld bij:
MZ onderdelen :

Gekra motors te Dieren www.gekra-motors.nl
Ambachtstraat 40
6951 cc Dieren
0313 416045

voortandwielen :

Pro tuning

www.motomike.eu/protuning
St. Vitusholt 4e Laan 1
NL 9674 AS Winschoten - Nederland
Telefoon: 0597 - 42 20 20

Plaatwielen:

Aandrijftechniek Deventer

www.atdbv.nl
Kamperstraat 10
7418 CB Deventer
T: +31 (0)570-620680

handvatten, stuur, hendels:

Bromfietsshop.nl

www.bromfietsshop.nl
BromfietsShop.nl
Verlengde Vaart NZ 144
7887EK Erica
telefoon 0591 301999

Accu:

Conrad.nl

www.conrad.nl
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AKTIELIJST ETS Trial

-

Accu ontsteking dus geen laadinstallatie.

-

Met een volle accu (4A) kan 3,5 uur gereden worden daarna moet deze vervangen worden.

-

Frame eerst de wielen opbouwen, daarna de veren en vervolgens het motorblok.

-

Voetsteunen plaatsen

-

Uitlaatbocht (bestellen bij Trophy-sport.de?) zelfbouw

-

Spatborden kunsstof ( Sammy Miller wit) worden Rood

-

Staalstrip 4 mm, buis 15, 10, 12 mm

-

Subframe aan het blok vast ( aan de voorzijde en de onderkant )

-

Wielen 21 inch voor 18 inch achter ( TS 150? )

-

Achterrem om bouwen naar kabel bediening ankerplaat TS

-

Rubber blok tussen het motorblok en het sub frame.

-

Kleur frame grijs,wit of groen, frame wordt Zwart

-

Tank wit spatborden worden rood

-

Achtertandwiel 60 tanden naaf aanpassen voortandwiel 15 tanden

-

Oude MZ logo’s
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