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Synchronisatie inlaatluchtkleppen op de BMW motorfietsen K75 en K100 
 
 

1 Disclaimer 

De informatie is bedoeld om de lezer te laten zien hoe wij de synchronisatie hebben gedaan. Aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, wijzen wij af. 
 

2 Auteursrecht, Copyright en Revisie 

Het Auteursrecht van de tekst en de foto’s berust bij de samenstellers driepitjes en ragp welke op moment van schrijven lid zijn van het www.bmwk.nl forum.  
Copyright: dit document mag vrijelijk gekopieerd en opgeslagen worden. Commercieel gebruik is niet toegestaan. 
Revisie: het document kan worden bijgewerkt in de toekomst, mogelijk komt er ook een engelstalige versie; de eerste versie heeft Rev. A.  Onderaan de 
pagina staat de laatste Revisie 

3 Termen 

Drosselklappe = ronde aanzuigbuis met inlaatlucht-klep = gasklephuis = Throttle body; hier heeft de K75 er 3 van en de K100 heeft er 4. 
Drosselklappenschalter  / Throttle Butterfly Switch / Throttle Position Switch  (TPS ); zie nummer 8 op foto 2; hier heeft de motor er 1 van. 
 
Umluftschraube = Bypass Luchtschroef: van deze messingkleurige luchtschroeven heeft de K75 er 3 en de K100 er 4. De schroeven doen hun werk bij 
stationair draaien als de gaskleppen (nagenoeg ?) dicht staan. Zie nummers 10 op foto 2. 
Deze messing (koper ?)  schroeven bevatten een O-ring waardoor ze na het afstellen op hun plek blijven zitten. 

Foto 1: Umluftschraube 
Bron schroef-foto: Stefan Jockisch htp://technik.flyingbrick.de/images/d/df/13_Falschluft.pdf 
  Het e-mail adres van de heer Jokisch blijkt ongeldig zodat we deze foto zonder toestemming plaatsen. 
Abgleichschraube = (vrij vertaalt) met lak verzegelde klep-gelijkstelschroef, zie nummers 2 in foto 2. 
Lehrlaufdrehzahl-Einstellschraube = Stationair toerental instelschroef, zie nr. 3 op foto 2. 
 

4 De Carbtune 

 
Carbtune vacuümmeter (www.Carbtune.com), afleesbare aanduiding in eenheid cmHg; Hg = chemische aanduiding van kwik, maar er zit geen kwik (mercury) 
in.  We hebben het verder over kolommen in de Carbtune. 
 
RPM: alle in dit document genoemde RPM waardes zijn geschat door de teller af te lezen, zie foto 3. 
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5 Literatuur 

Er is behalve de voorgeschreven onderhoudsmethode in de BMW Reparaturanleitung, helaas weinig literatuur.  
Op internet kan men beschrijvingen vinden van sleutelaars die aan de 2 met blauwe lak verzegelde schroeven draaien. In deze minihandleiding laten wij deze 
schroeven met rust. 
Gelezen: 
I) Buchelli K75 Reparatur Anleitung bladzijde 17: hier zit men wel aan de blauwe gelakte schroeven te draaien. 
 
II) http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.php/Motor_syncronisieren 
Dit gaat over een 1200 model en deze meneer zit aan gelakte schroeven te draaien. 
 
Tevens schrijft meneer daar: in plaats van een gelakte schroef + contramoer, zou een veer-belastte schroef goed werk doen,  
Drosselklappenanschlagschrauben von Weber-Vergasern. 
 
III) Verder gelezen: 
http://www.k100-forum.com/t1526-how-to-balance-the-throttle-bodies-solved 
Ook hier draait men aan de gelakte schroeven. 
 
IV)  Gaby  20 Feb 2009, 15:07 op het bmwk forum 
>> Er zijn twee verschillende mogelijkheden om de luchtinlaat van de verschillende cilinders te synchroniseren, de ene is (de enige) goede en wordt gedaan 
via de bypass schroefjes, de andere gaat om de stand van de kleppen t.o.v. elkaar en dat is een fabrieksinstelling waar nadien niet meer aangekomen 
wordt.<<  
 
V) Reparaturanleitung K-Modelle K100 und K75 2V, van BMW (de officiële BMW handleiding dus). 
Blad 13-07.0 Men moet aan de Umluftschrauben draaien.  
 

6 Waarom zou men zelf synchroniseren? 

Antwoord: omdat sleutelen leuk is, je leert de motor beter kennen, het dwingt je na te denken over wat synchronisatie inhoudt, geeft inzicht, je doet ervaring 
op. 
 

7 Voorwerk. 

Het voorwerk is gedaan: klepspeling gecontroleerd..De 50 mm rubberen luchtinlaatringen per gasklep zien er nog goed uit, voor zover zichtbaar in 
gemonteerde toestand, de K75 heeft er drie, de K100 heeft er vier. Valse aanzuiglucht wegens lekkende rubbers moet worden voorkomen. Het controleren of 
deze genoemde rubbers lek zijn, wordt door sommige ervaren monteurs met remmemreiniger gedaan door dit te spuiten terwijl de motor loopt, waarbij gevaar 
van brand aanwezig is ! 
 
De kleine rubberen dopjes op de vacuuminlaatpoorten worden na de synchronisatie meteen vernieuwd; de K75 heeft er twee, de K100 heeft er drie. 
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De carterontluchtingsslang (Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauch) is bij eerder groot onderhoud vernieuwd, dat was nodig want er zat een scheur in. 
 
Enkele zaken die voor het afstellen overgeslagen kunnen worden, maar preventief toch gedaan zijn: benzineslangen vernieuwd, deze worden langzaam hard. 
De oude slangen lijken na demontage voorgebogen te zijn, maar dat is een teken van verharding. Een nieuwe slang wordt bij de dealer van de rol afgesneden 
en is soepel. Wat niet gedaan is: cilinderdruk (kompressie) opmeten, Co2 afstellen. 
 

8 Drosselklappenschalter 

De klik in de Drosselklappenschalter alias TPS (nr. 8 op foto 2) als men aan het gashandel draait: deze klik is heel zachtjes hoorbaar, men moet heel goed 
luisteren en het oor dichtbij de TPS houden. 
Mocht deze in het geheel uitblijven, men leze de dikke BMW Reparaturanleitung blad 13-09.0 waarin staat dat men dan de Drosselklappenschalter 
moet loshalen, vervolgens de as iets verdraaien en dan de schakelaar terugzetten op zijn as. 
Maar op blad 13-07.0 staat dat men de Stationair schroef moet verdraaien. 
Het lijkt me logisch dat eerst het stationaire toerental wordt ingesteld, en daarna de Drosselklappenschalter wordt verzet. De klik van de TPS is volgens 
zeggen het moment waarop de Motronic (regelcomputer voor o.a. de injectoren) 'geactiveerd' wordt. Wij vermoeden dat voordat er een klik is de Motronic is 
ingesteld op een stationairloop, en na de klik weet hij dat er gereden gaat worden en dus een andere regeling is vereist. 
 
Foto 2: genomen voordat de werkzaamheden begonnen. 
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9 De schroeven 

De K100 heeft 4 met lak verzegelde Abgleichschrauben. 
 
De K75 heeft 3 schroeven welke verzegeld zijn met een lik blauwe verf: Na 17 jaar is die verf wel wat verouderd: 
a) op de twee stelschroeven van cilinders 1 en 2, zie cijfers 2 op foto 2 (D: Abgleichschraube);  hier kan met ringsleutel 8 de contramoer gelost worden, de 
blauwe verf zal breken. Dit is de fabrieksafstelling die wij met rust laten, wij blijven er van af dus. 
  
b) nog een onbeduidend restje blauwe lak op de Stationair instelschroef nr. 3 op foto 2 (D: Lehrlaufdrehzahl-Einstellschraube); hier past ringsleutel 7 op de 
schroefkop. 
 
Dan hebben we bij de K75 nog de drie koperen schroeven, cijfer 10 op foto 2, dit zijn de Umluftschrauben (bypass luchtschroef). De K100 heeft vier van deze 
schroeven. 
 

10 De procedure 

 
Vooraf aan de Carbtune synchronisatie kan men onderstaande punten a en b nog controleren. 
 
a) bij het stuur de gaskabel op een vrije slag instellen van 1 mm; 
b) spleet voor de Stationair-aanslagschroef (nr. 3 in  foto 2) instellen bij chokestand 1 ( 1 tot 1,5 mm) en chokestand 2  ( 3,5 mm). 
De instelling gebeurt naast de rechter cilinder waar de chokekabel eindigt: hier de bijhorende moer lossen met steeksleutel 10. Dan de kabel iets omhoog 
trekken, nu kan men de holle bout (waar de kabel in valt) rechtsom draaien dat verkleint de spleet. 
Men moet dan wel nog het stationaire toerental controleren, en indien nodig afstellen, weer met schroef nr. 3. 
In dit geval is vooraf met de stationair afstelschroef de motor net onder de 1 (van 1000 RPM) op de teller afgesteld, aannemende dit is ongeveer 975 RPM.  
Zie foto 3. 
 
Tevens moet er een T stuk worden gemaakt aan een van de rubberen aansluitslangen van de Carbtune. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 
Het stukje slang rechts van het T stuk is circa 5 cm lang. De linker slang wordt bij de K100 aangesloten op het meest linkse inlaatpijpje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
Carbtune 

rechter inlaatpijpje 
middenste inlaatpijpe 
linker inlaatpijpje 
los bij K75 

rood = T-stuk 
 7 = aansluitpunt voor 
slang 7 in foto 2. 
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Foto 3: stationair afgesteld, motor opgebokt, warm en draait circa 975 RPM in zijn vrij. 
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Foto 4: motorblok K75 nog te koud, het blok draait 975 RPM 
 
 
Na een rit van circa 35 km aangekomen bij de sleutel-werkplaats. 
Na aankomst hebben we eerst wat gepraat, hierdoor koelt het blok weer wat af. 
 
c) De twee rubber dopjes (nummers 1 in foto 2) worden verwijderd van de 
vacuuminlaatpijpjes aan het K75 blok. Dat gaat met weinig kracht. 
De onderdrukslang (zie nr. 7 in foto 2) moet ook verwijderd van het inlaatpijpje, 
zie de groene pijl in foto 2; hiertoe de metalen veer die de slang beschermd, wat 
wegduwen (induwen) zodat men het rubber kan pakken. Verwijderen van deze 
slang kostte nogal wat moete, de slang zat enigszins vastgekoekt. 
 
d) De Carbtune vacuüm tester aan sluiten volgens de fabrieks voorschriften. Er 
komen dan 4 slangen uit de tester; bij de K75 sluit je er 2 aan op de inlaatpijpjes 
(nummers 1 in foto 2) en 1 op een T-stuk.  
Bij de K100 sluit je 3 slangen aan op de inlaatpijpjes en 1 op het T-stuk.  
De losgehaalde onderdrukslang (nr 7 in foto 2) moet worden aangesloten op de 
andere kant van het T-stuk wat aan een van de vier Carbtune slangen zit; het 
nog resterende deel van het T-stuk krijgt een kort stukje slang van circa 5 cm en 
dat stukje wordt aangesloten op het inlaatpijpje waar de onderdrukslang van af 
getrokken is. 
 
Dit T-stuk zit standaard niet bij de Carbtune en je dient dan ook zelf de rubberen 
slang van de Carbtune op circa 5 cm vanaf het einde door te snijden en een 
gekocht T-stuk toe te voegen. Uiteraard moet de lengte van de slang met 
ingezet T-stuk + 5 cm eindstuk, in totaaal gelijk zijn aan de lengte van de andere 
3 slangen.   
 
De slang-aansluitvolgorde is vrij te kiezen, logisch is in de dezelfde volgorde van 
de cilinders zodat je weet aan welke koperen Bypass schroef je straks moet 
draaien. 
 
De K75 motor nu starten: de Carbtune toont een onregelmatige verdeling van 
cilinder 1, 2 en 3, te zien aan de sterk ongelijke hoogte van de kolommen.  
Zie Foto 4. 
 
 
 



 Rev A. Synchronisatie dd 2 aug 2013  op een BMW K76 motorfiets bouwjaar 1996    bladz 7 

Foto 5: nog voor het afstellen. het K75 blok draait 2000 RPM  
 
 
 
We laten de motor nu enkele minuten stationair draaien, hij komt dan op 
temperatuur en dat is een vereiste voor de synchronisatie. 
De kolommen op de Carbtune hebben dan al veel minder hoogteverschil 
! 
We synchroniseren dus op 1000 RPM. Door slechts heel weinig, 
ongeveer 15 graden de Bypass-Luchtschroef te verdraaien, zien we de 
bijhorende kolom dalen of stijgen; een andere kolom kan er ook op 
reageren, het beïnvloedt elkaar blijkbaar. 
 
 
 
Per toeval staat de sluitertijd van het fototoestel goed afgesteld zodat er 
toch nog een scherpe foto komt. 
De kolommen staan nooit stil, ze bewegen constant omhoog en omlaag 
over circa 5 tot 8 mm. Het gaat dus om de gemiddelde waarde die je 
visueel afleest. 
 
Als we het gas open draaien tot 2000 RPM dan dalen alle cmHg 
kolommen een stukje en ziet het er relatief vlak uit. Ook zijn de op- en 
neerwaartse uitslagen veel kleiner dan bij 1000 RPM.  
 
 
Bij 5000 RPM lijken de kolommen stil te staan en zien ze er mooi 
synchroon (op gelijke hoogte) uit. 
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Foto 6: na het afstellen, het K75 blok draait 1050 RPM 
 
 
 
Op foto 6 zien we het resultaat. Te bedenken is wederom dat de kolommen 
niet stilstaan, ze bewegen iets op en neer maar blijven daarbij binnen 2 
cmHg, anders gezegd: binnen twee blauwe streepjes op de schaal met de 
getallen. 
Tevens draait het blok nu iets hoger stationair, dit is het gunstige gevolg van 
het synchroniseren.  
 
Nadat we tevreden zijn over de synchronisatie op 1000 RPM, stoppen we 
ermee.   
Nu de motor eerst uitzetten, dan de slangen verwijderen en de rubber 
dopjes op de vacuumpijpjes drukken, de onderdruk slang weer op zijn 
vacuumpijpje drukken. 
 
 
Op dat moment rijst de vraag: op welke RPM kan je met de Carbtune 
synchroniseren, waar is hij geschikt voor? 
Er zijn namelijk ook sleutelaars die en op 1000 en op 2000 RPM 
synchroniseren net zolang tot de motor op beide RPM waardes synchroon 
loopt. 
 
Synchronisatie op 1000 RPM, dus als de motor stilstaat voor het 
verkeerslicht of zo. Maar stilstaan dat doe je heel weinig. Heeft de 
synchronisatie op 1000 RPM invloed op het gedrag bij 4000 RPM, of bij 
5000 RPM en hoger ? 
 
Er zijn ook sleutelaars die andere synchronisatie apparatuur gebruiken. 
Kortom, hierover valt nog wel e.e.a. te zeggen. 
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De foto 7 toont dat de Bypass-Luchtschroeven van cilinder 1 (linker) circa 20 graden met de klok mee, en cilinder 2 circa 65 graden tegen de klok in zijn 
verdraaid. In beide gevallen dus minder dan een kwart slag ( = 90 graden). Bypass-luchtschroef van cilinder 3 (rechter) is gelijk gebleven. 
 
Foto 7: voor en na de synchronisatie 
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11 Nadere Gedachten over Synchronisatie 

 

1.1. Wat doet een bypass schroef. 

De bypass-schroeven dienen voor het fine-tunen van de hoeveelheid lucht die wordt aangezogen per cilinder. Als de kleppen goed zijn afgesteld dan wordt 
het gemak waarmee lucht kan worden aangezogen in principe bepaalt door de stand van de gaskleppen (de butterfly-assembly). In de fabriek wordt de 
gaskleppenbank in z'n geheel op een flowbench gezet zodat de doorvoer van lucht gelijk kan worden gesteld per gasklep en dus per cilinder. De drie 
schroeven tussen de gaskleppen (bij driecilinder zijn het twee schroeven) worden vervolgens geseald zodat ze niet los gaan trillen, en het voor ons makkelijk 
te zien is of eraan gedraaid is ;). 
 
Echter, in de loop van vele kilometers is het mogelijk dat er onderlinge verschillen in het vacuum of de luchtdoorstroom gaan ontstaan. Denk aan slijtage of 
vervuiling van de gaskleppen. Door middel van een manometer/synchronisatiemeter kan je meten of het vacuum per cilinder nog gelijk is. Bij de meeste 
motoren worden de onderlinge verschillen per gasklep afgesteld door de afstelschroeven tussen de gaskleppen te verdraaien (de schroeven die bij onze 
BMW's gesealt zijn). Wij hebben echter air bypass schroeven (de koperen schroeven) die het mogelijk maken om kleine verschillen in het vacuum te 
corrigeren. 
 
Bij een stationairtoerental (of in ieder geval bij gas bijna dicht) staan de gaskleppen een heel klein beetje open door de stationairschroef. Een onderling 
verschil in gasklepstand heeft bij stationairtoeren een relatief groot effect op de loop van de cilinders. Stel dat gasklep van cilinder 1 een graad verder open 
staat dan gasklep 2, 3 en 4, dan zou dat in verhouding best een verschil van een paar procent kunnen geven in het vacuum. Bij een grote opening van de 
gaskleppen is dat verschil relatief minder geworden. Immers een afwijking van 1 graad bij een opening van 3 graden is 33,3%, maar als de gaskleppen 
helemaal open staan is een afwijking van 1 graad op 45 graden ongeveer ,5%. De bypass schroeven kan je vervolgens gebruiken om bij stationairstand van 
de gaskleppen meer of minder lucht te laten passeren. Dat gebeurt via een kanaaltje dat buiten de gaskleppen om zit (vandaar dat het een bypass heet). 
 
Wanneer het vacuum per cilinder gelijk is zorgt het ervoor dat elke cilinder een gelijke hoeveelheid lucht en benzine krijgt (als je injectoren schoon zijn) en zo 
ook een gelijke verbranding en loop heeft. Je cilinders lopen dan mooi synchroon en de zuigers werken elkaar niet tegen. Bij een ongelijke 
verbrandingssterkte wil zuiger 1 b.v. harder/zachter lopen dan 2, 3 en 4 en gaat zo ongewenste krachten geven op de krukas. 
Een mooi synchroon lopende motor is zuiniger, maakt minder herrie, zorgt voor minder slijtage en pakt mooier op. 
 
De enige vraag die ik nog heb is waarom BMW gebruik maakt van bypass schroeven terwijl bij vrijwel alle andere motoren gesynchroniseerd wordt door de 
schroeven die bij ons juist geseald zijn. Je zou kunnen zeggen dat het een extra mogelijkheid biedt om de motor op meerdere toerentallen mooi synchroon te 
laten lopen. Het zou namelijk kunnen dat een synchroon lopende motor bij 5000 toeren, niet synchroon loopt bij 1000 toeren omdat de afwijking tussen 
cilinders niet gelijk is voor elke openingsstand van de gaskleppen. 
 
Wanneer mensen toch aan de verzegelde schroeven draaien komt dat vaak uit onwetendheid, of omdat ze vermoeden dat er een afwijking is in het hogere 
toerengebied. Wellicht dat ze vinden dat het blok teveel vibreert, wat veroorzaakt kan worden door cilinders die niet synchroon lopen. Toch is het eigenlijk niet 
nodig om aan die schroeven te draaien, mits niemand anders dat heeft gedaan. 
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12 Uw bijdrage aan deze minihandleiding 

Wij zijn geinteresseerd in sleuteltips met andere apparatuur. Ook bij hogere toerentallen. 
Wilt u een bijdrage leveren aan deze minihandleiding, plaats dan svp een reactie op het www.bmwk.nl forum. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat een 
antwoord enige tijd kan duren omdat de forumleden die dit document geschreven hebben, soms wel eens een paar maanden andere zaken aan hun hoofd 
hebben dan K-techniek. 
 
Wegens de wet Bescherming Persoonsgegevens, en uiteraard ook onze eigen privacy, zullen we hier geen namen en e-mail adressen in dit document 
vermelden. Bovendien verouderen die e-mail adresssen vaak. 
 


