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We hebben deze technische informatie gids gemaakt omdat we
trots zijn op wat we doen en we graag informatie delen. We zijn
gespecialiseerd in HD motoren.
De motoren die bij ons komen variëren sterk in leeftijd: Van voor de
tweede wereldoorlog tot net van de lopende band.
In deze gids laten we zien wie we zijn en wat we doen. Veel
technische tips die interessant zijn voor echte motorliefhebbers.
Veel leesplezier toegewenst!
Team De Firma Motors

Sem, Roel, Martje, Henk, Paul, Cas, Riky, Stijn. Op
deze foto missen nog Ronald, Griet, Cor en Carla.
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HISTORIE
Henk en Riky Hutten zijn in de zeventiger jaren in Tilburg
begonnen met hun Harley Davidson motorzaak. In 1982
zijn ze verhuisd naar Hilvarenbeek waar de zaak H.D
Hutten Motoren echt begon te groeien. In 2000 bouwden
zij hiervoor in Esbeek een groter pand. Het drukke bedrijf
liet weinig vrije tijd over en daarom werd in 2005 de zaak
verkocht en het pand verhuurd aan de nieuwe eigenaar. In
oktober 2017 is dit bedrijf verhuisd en daarmee kwam het
pand weer vrij.
Een enorme kans voor hun dochter Martje Hutten om de
familietraditie voort te zetten door De Firma Motors op te
starten.

Team 1990 HD Hutten Motoren. Toen nog in
Hilvarenbeek.
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Bigtwin Magazine

FAMILIEBEDRIJF
Nu (iets) minder eigenwijs en met wat oudere kinderen,
was de tijd hiervoor rijp. Met veel veel plezier zijn we
daarom in het voorjaar van 2018 gestart met ons
familiebedrijf. Helemaal vanaf nul met een kale betonvloer.
Inmiddels weer uitgerust met een compleet nieuw
machinepark en een super sterk team.
We werken met heel veel plezier aan een bedrijf waar je
naar toe wilt komen voor het optimaliseren van jouw
motorbeleving!

2018 openingsdag De Firma Motors

ZELF
SLEUTELEN
DOE-HET-ZELF OF LATEN DOEN?

Wij voeren met
liefde en plezier
onderhoud en
reparaties uit aan
jouw waardevolle
tweewieler.
Vind je het echter
leuk om zelf te
sleutelen? Dan
hebben we bij ons
twee doe-t-zelfbruggen waar
klanten gratis
gebruik van mogen
maken. Handig,
want dan heb je
extra kennis bij de
hand. En sowieso
gezellig.

Saks

Gilbert

Tip: Je kunt ook
een reparatie
gedeeltelijk zelf
uitvoeren en een
lastiger onderdeel
door ons laten
doen. Dit bespaart
kosten en dan weet
je toch zeker dat
de kwaliteit goed
is.

Rijk & Dick

Joep

HOEVEEL
MUZIEK MAG
JOUW HD
MAKEN?
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Een heleboel gedoe, media geblaat en onduidelijkheden over de
geluidsnormen en regels voor motoren. Boetes die al bij 2 dbA
afwijking van de norm niet bepaald mals zijn en WOK meldingen
die voor het oprapen zouden liggen. Wat zijn de regels nou
precies waar we aan moeten voldoen?
Met dank aan Politie Team Verkeer van Zeeland - West-Brabant
hebben we dit voor jullie op een rijtje kunnen zetten.

1
2

Kentekencheck rdw.nl

Heb je een redelijk jonge en oorspronkelijk Europese motor,
dan kun je bij rdw.nl je kenteken invoeren en bij
geluidsnormen kijken wat het level is voor jouw motor. Deze
info is leading!

Geen dbA indicatie bij kenteken

Dan zijn er algemene regels die gehanteerd worden. Voor
motoren tussen de 750 CC en1000 CC geldt een maximum
van 100 db. Motoren van 1000 CC 103 db. Voor motoren
boven 1000 CC maximaal 106 db. Dit geluid wordt bij een
stilstaande motor getest. Bij Harley Davidsons (4 takt) van voor
bouwjaar 1960 bij 2000 toeren per minuut en na bouwjaar 1960 bij
4000 toeren per minuut.
Echt eerlijk is het natuurlijk niet, want 4000 toeren voor een Harley
is een hele andere belasting dan dat zelfde aantal voor een racer.
Maar goed, dat zijn de spelregels.

M

oet je uitlaat een CE keurmerk hebben?

Je motor moet eigenlijk een originele fabrieksuitlaat
hebben. Maar, uitlaten met een CE keurmerk worden wel
geaccepteerd zonder dat je motor opnieuw getest is bij
de RDW.
Echter als je uitlaat te veel geluid produceert, dan word je toch
bekeurd en maakt het keurmerk niets uit.
Open uitlaten mag niet. Heb je een laag dbA uitlaatdemper met
binnendemper zonder (keur)merk, dan zul je over het algemeen
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geen bekeuring krijgen. Mocht je nou een echte geluksvogel zijn
en in een controle fuik terecht komen, dan kunnen ze daar wel
moeilijk over doen.

R

egelbare uitlaten

Er zijn een aantal merken die deze leveren met TUV en CE
keurmerk. Vanuit de politie is hier weinig begrip voor, want
dit mag bijvoorbeeld bij vrachtwagens niet. We gaan er
vanuit dat dit wel mag, want die keurmerken zijn er niet
voor niets. Echter: de politie zal bij een eventuele test wel de
hoogste luidste stand aanzetten voor de meting.

T

oetsen in de praktijk

Als oom agent je onderweg tegenkomt en vindt dat jij te
veel geluid maakt, dan zal hij je motor in beslag nemen en bij
hun technische dienst laten toetsen. Hiervoor heeft hij een
indicatie nodig dat jouw motor te veel geluid maakt. Dit kan
met een ongeijkte dbA meter op z’n telefoon (hebben ze een mooi
appje voor) of zelfs met zijn of haar eigen oren. Vindt de politie dat
jij je onbehoorlijk gedroeg met geluid, dan krijg je sowieso meteen
al een boete erbij.
Bij de technische dienst van de politie doen ze minimaal 3
metingen met een geijkt apparaat. Er vanuitgaande dat je meer
dan 4 dbA geluid te veel produceert, dan mag je de volgende dag
je motor met de aanhanger ophalen bij de politie. Vervolgens een
boete betalen, je uitlaten aanpassen en een afspraak maken bij de
RDW om de motor opnieuw te laten keuren. Duur, vervelend en
een langdurig grapje dus.
Als er geen sprake is van asociaal of gevaarlijk
gedrag, dan zitten verkeersagenten er niet op
te wachten om motorrijders te bekeuren voor
geluidsoverschrijding. Het valt in de praktijk
dus best wel mee. Maar goed, uitzonderingen
bevestigen de regels en die zijn in dit geval
voor onze mooie Harleys behoorlijk streng.
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W

at kunnen we zelf doen?

Er zijn geluidstest apps te downloaden, daarmee krijg je een
grove indicatie.
Bij ons voeren we geluidstesten uit met een geijkte
geluidsmeter in combinatie met een toerenteller. Van de
resultaten maken we een rapport dat je op kunt slaan in je telefoon.
Het is niet rechtsgeldig, maar mocht je aangehouden worden, dan
kun je in ieder geval laten zien dat je er wel bewust mee bezig bent.
Mocht het geluid buitensporig zijn, dan bieden we advies voor
oplossingen en kunnen dit desgewenst ook voor je realiseren.

Producttip voor een enigszins betaalbare uitlaat met keurmerk:

BLOKKEN

RONKENDE H-D HARTEN

Waar het allemaal om draait en waar we allemaal zo verzot
op zijn: die fantastische motorblokken van Harley Davidson.
Inmiddels zijn ze er in behoorlijk wat variaties en ze hebben
zo allemaal hun eigen karakter. Dat is ook meteen hun
grootste overeenkomst: ze hebben allemaal karakter!!
Dit is waar Harley Davidson zich onderscheidt van andere
merken motorfietsen.
Naast de hoofdlijn vtwin blokken die je op de pagina
hiernaast kunt zien, zijn er ook nog andere blokken door
Harley Davidson geproduceerd zoals een aantal eencilinders
en de vtwin KH, wat de voorloper is van de Sportster.
Er zijn uitstapjes gemaakt naar echt iets anders. Leuk, maar
geen van allen echt iconisch. Een sneeuwscooter met AMF.
Aermacchi met zelfs een scooter en diverse lichte motoren.
Er is zelfs in 1979/1980 een protoype watergekoelde 4
cilinder ‘Nova’ geproduceerd.
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REVISIES BIJ DFM
Motorblokken reviseren is precisiewerk waar veel ervaring en de juiste
machines voor nodig zijn. Prachtwerk vinden wij!
Voor revisies maken we vooraf een offerte zodat klanten weten waar ze
aan toe zijn. En achteraf 1 jaar garantie, ongeacht het aantal gereden
kilometers!

Rooie Sien:
De cilinderboormachine

Zijkleppers, Knuckleheads, Panheads,
Shovelheads, Evo’s. Ook Twincam blokken
met bijzondere krukassen zijn geen enkel
probleem.
We reviseren naast motorblokken ook
versnellingsbakken en we restaureren
complete motorfietsen.

Inloop- en testbank voor blokken

Klepzittingen profiel infrezen

Twincam Kruksas richten

Cilinders honen. Alles in eigen huis.

BLOKNUMMERS
Bij hele oude motoren gebruikte Harley Davidon vroeger geen
framenummers, alleen bloknummers als vehicle identification
number. Later vond men dit belangrijk worden. Als een blok en
frame bij elkaar horen, dan noemen we dat matching numbers.

HD VIN/BLOK
1905-1969

HD VIN/BLOK
1970-1980

Modellen: 1A = FL1200 1H = FXB80 1K = FLH80Shrine
2A = FLH1200 2C = FX 1200 2F = FXS1200 2G = XLT 2H = CLE
3A = XLH 3G = 79Classic/FLH80 3H = 80Classic 4A = XLCH
5E = FXEF1200 5H = FLHS80 6E = FXEF80 6H = FL80
7E = FLHS1200 7G = FXS80 7H = FLH1200Police
8H = FLH1200Shrine 9D = FXE1200 9G = FXWG80
9H = FLH80Police
Model jaar: H0 =1970 H1 =1971 H2+1972 H3=1973 H4=1974
H5=1975 H6=1976 H7=1977 H8=1998 H9=1999 J0=1980
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HD BLOKNUMMERS
NA 1980

Type: Dit is een hele waslijst. Op de website van Harley Davidson:
serviceinfo.harley-davidson.com kun je bij de zoekbalk de type code
invoeren en krijg je deze te zien.
Type blok: 1 = TC88 2 = 883cc 3 = 1200cc 4 = TwinCam96
5 = TwinCam96B 6 = 12000ccPC 8 = TwinCam110
9 - TwinCam110B A = VRSC98 C = M8107 D = M8107TC
H = 1000ccXL K = 1340ccShovel L = 1340ccEvo of TwinCam103
M = 103cu of 883ccXL N = 1100ccXL P = 1200cc XL
V = TwinCam103B W =TwinCam88 Z = VRSC (lijst van W&W)
Model jaar: B = 1981 C = 1982 dit telt zo door tot Y = 2000. LET OP
LETTER ‘I’ NEEMT HD NOOIT MEE IN DE TELLING OMDAT DEZE TE
VEEL OP HET CIJFER 1 LIJKT. Dan 1 = 2001 doortellen t/m 9 = 2009.

Dan start weer letters A = 2010 B = 2011 etc.

TIP : Bij de
service
information portal
van Harley
Davidson kun je
gegevens van
jouw motor
opvragen. Ook
partscatalogs
speciaal voor
jouw motor.
Ideaal voor
motoren na 1980.

ZWART GOUD

O

lie is uiteraard van groot belang
voor het functioneren van je
motorblok, primair en
versnellingsbak. Maar welke soort
olie is nu het beste voor jouw motor?
Hoeveel olie heeft hij nodig? En hoe peil
je het niveau?
OLIE PEILEN doe je over het algemeen
met een warme motor die rechtop staat.
Niet schuin op de jiffy. Dat geeft een
vertekend beeld. Bij sommige type HD’s
staat op de peilstok van de motorolie een
andere instructie, in dat geval moet je die
hanteren.
TIP: Heeft je motor lang stilgestaan of start
je een onbekende motor? Check alle olie
niveaus voor het starten. Zie je geen
motorolie in de tank? Vul deze dan een
klein beetje tot je net wat onder in de tank
ziet staan. Het kan zijn dat de rest van de
olie in het carter is gezakt.
In tabellen op de volgende pagina kun je
lezen hoeveel en welke olie jouw geliefde
tweewieler kan gebruiken.
GOED OM TE WETEN: wij verkopen olie
die speciaal voor ons samengesteld is. Zijn
we heel trots op. Bewaar je de verpakking?
Dan kun je hem voordelig bij ons laten
hervullen.

MINERALE EN SYNTHETISCHE
OLIE IN HET KORT:
Synthetische olie wordt ook
gemaakt van aardolie, maar is
chemisch meer bewerkt waardoor
de verschillen in viscositeit (oliedikte
bij warm en koud) minder verschillen
dan bij minerale olie. Dat is handig.
Verder is synthetische olie meer
gezuiverd van diverse bestanddelen.
Wat beter is voor het milieu. Dit is
echter niet altijd beter voor jouw
motor. Zo zit er bijvoorbeeld meer
zink in de minerale olie. Zink is super
voor de smering.
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Welke soort olie voor
welke Harley?
Voor de duidelijkheid: We hebben hierbij rekening
gehouden met de diverse soorten huismotorolie van De
Firma Motors.
Motorolie in grote lijnen. Voor Ironheads en alle Bigtwins tot
en met Shovelheads tot ca 1980 gebruiken we SAE 50.
Omstreeks 1980 kregen Shovelheads andere koppen (zie
foto) en gebruiken we vanaf die tijd minerale 20W50.
Synthetische 20W50 gebruiken we bij jonge Twincams als dit
specifiek op de motor of olietank vermeld staat. Bij
watergekoelde Harleys is dit bijna altijd het geval en
hetzelfde geldt voor de M8 motoren. Het zou niet persé
slecht zijn voor deze motoren om een minerale 20W50 te
gebruiken, maar je kunt de 2 soorten beter niet mixen. Het is
de een of de ander.
Versnellingsbakolie. Tot en met 1977 gebruiken we SAE 50 en
voor modeljaar 1978 en jonger gebruiken we
versnellingsbakolie. Uitzondering op de regel is de sportster.
Voor deze gecombineerde bak gebruiken wij primaire olie.
Deze past goed bij deze versnellingsbak en zorgt ervoor dat
de koppelingsplaten niet gaan plakken.
Primaire olie. Bij de erg jonge Harley Davidsons wordt er ooit
aangegeven dat de volledige syntheet van Harley Davidson
gebruikt mag worden in primair, versnellingsbak en
motorblok. Dat kan ook op verzoek, maar onze ervaringen
van gebruik van onze primaire olie zijn beter.
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Foto boven: Shovelhead kop zonder hoge koelribben (vanaf ca 1979) .
Hiervoor gebruiken we 20W50.
Foto onder: Shovelhead kop met hoge koelribben. Hiervoor gebruiken we
over het algemeen SAE 50. Tenzij het blok is aangepast.

We gebruiken olie die speciaal voor ons
samengesteld is. Zijn we heel trots op. Bewaar je
de verpakking? Dan kun je hem voordelig bij ons
laten hervullen.
Soorten:
5 Liter verpakking minerale SAE 50
1 Liter verpakking minerale SAE 50
1 Liter verpakking synthetic based 20W50
1 Liter verpakking versnellingsbakolie
1 Liter verpakking primaire olie
1 Liter verpakking minerale 20W50
5 Liter verpakking minerale 20W50
!Let op met verbouwde en custom motoren!
!Oliesoorten en hoeveelheden kunnen afwijken!

MOTOROLIE
MODEL

LITER

SOORT

750 zijkleppers

3.30

SAE 50

Sportster 59-78 (ironhead)

2.85

SAE 50

Sportster 79-81 (ironhead)

3.80

SAE 50

Sportster 82-85 (ironhead)

2.85

SAE 50

Sportster 86-03

2.85

20W50

Sportster 04-07

3.40

20W50

Sportster 08-15

2.65

20W50

Sportster 16-22

2.80

20W50*

Big Twins 36-79

3.80

SAE 50

Big Twins 79-84 (‘nieuwe’ koppen)

3.80

20W50

Touring (5 bak) 80-83

3.80

20W50

Touring 84-16

3.80

20W50

Touring 17-22

3.80

20W50 SYN

FXR 80-83

3.40

20W50

FXR 84-95

2.85

20W50

Softail 85-99

2.85

20W50

Softail 00-17

3.30

20W50*

Softail 18-22

3.80

20W50 SYN

Dyna 91-17

2.60

20W50*

V-Rod

4.50

20W50*

Indicatie hoeveelheden DFM olie met
oliefilterwissel. (Altijd peilen!)

*=minerale 20W50
mits geen SYN
vermelding motor
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VERSNELLINGSBAK
MODEL

LITER

SOORT

750 zijkleppers

0.35

SAE 50

Sportster 59-80

0.70

SAE 50

Sportster 81-90

0.70

PRIMAIRE

Sportster 91-22

0.95

PRIMAIRE*

Big Twins 36-77 (4-speed)

0.70

SAE 50

Big Twins 78-84 (4-speed)

0.70

VB OLIE

Touring (5 bak) 80-90

0.50

VB OLIE

Touring 91-06

0.70

VB OLIE

Touring 07-15

0.95

VB OLIE

Touring 16-22

0.85

VB OLIE*

FXR 80-90

0.50

VB OLIE

FXR 91-95

0.70

VB OLIE

Softail (4-speed)

0.70

VB OLIE

Softail 86-97

0.50

VB OLIE

Softail 98-06

0.70

VB OLIE

Softail 07-15

0.95

VB OLIE

Softail 16-22

0.85

VB OLIE*

Dyna 91-97

0.47

VB OLIE

Dyna 98-05

0.70

VB OLIE

Dyna 06-17

0.95

VB OLIE

Indicatie hoeveelheden DFM olie. (Altijd
peilen!)
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*= alleen bij
vermelding op
motor SYN

PRIMAIRE OLIE
MODEL

LITER

SOORT

Big Twins 36-84 hebben veelal een
open systeem met smering door
motorolie. Omgebouwd tot gesloten
systeem is er wel olie nodig.

0.40

PRIMAIRE

Touring (5 bak) 80-90

1.40

PRIMAIRE

Touring 91-97

1.25

PRIMAIRE

Touring 98-06

0.95

PRIMAIRE

Touring 07-16

1.10

PRIMAIRE

Touring 17-22

0.90

PRIMAIRE*

FXR 80-90

1.40

PRIMAIRE

FXR 91-95

1.25

PRIMAIRE

Softail 85-89

1.40

PRIMAIRE

Softail 90-97

1.00

PRIMAIRE

Softail 98-06

0.75

PRIMAIRE

Softail 07-16

0.95

PRIMAIRE

Softail 17-22

1.05

PRIMAIRE*

Dyna 91-97

1.10

PRIMAIRE

Dyna 98-05

0.75

PRIMAIRE

Dyna 06-17

1.00

PRIMAIRE

Indicatie hoeveelheden DFM olie bij
lege primair. (Altijd peilen!)

*= wanneer
aangegeven SYN
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OPLOSSINGEN
VOOR
OLIE ‘SPUGEN’

Gemonteerde afsluiter met elektrisch beveiliging

De Harley al een tijdje niet gebruikt?
Dan is het mogelijk dat bij het starten een flinke guts olie
uit de carterontluchting gespuugd wordt. Dit is olie die
langzaam uit de olietank het motorblok in lekt.
Om dit te voorkomen heeft Harley een afsluitkogel in de
oliepomp gemonteerd. De werking van deze kogel is erg
gevoelig voor restdeeltjes in de motorolie waardoor de
olietank langzaam leeg kan lopen.

1

Optie: Kogeltje vervangen
Je kunt dit vaak verbeteren door een kogeltje te vervangen
en de zitting pas te maken. Dit is een relatief voordelige
oplossing. Het nadeel hiervan is dat het vaak een tijdelijke
oplossing is omdat er weer opnieuw een miniscuul restdeeltje
tussen kan komen.

2

Optie: Handmatige afsluiter
Een handmatige afsluiter tussen olietank en oliepomp
kan het probleem eenvoudig oplossen maar……. In de
praktijk wordt wel eens vergeten de afsluiter te openen
als men gaat rijden met het dramatische gevolg dat het blok
zonder olie stuk loopt.

3

Optie: Afsluiter met elektrische beveiliging
Een direct werkende oplossing, zonder het risico van
vergeten: De DFM 888 olieleiding afsluiter. Dit is een
compacte afsluiter met een ingebouwde elektrische
beveiliging waardoor de motor niet kan starten als de afsluiter
dicht staat. (Prijs € 249,-).
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DFM PARTS

BIJZONDER HANDIGE ONDERDELEN
Soms zijn er onderdelen die gewoonweg beter (of
beter betaalbaar) zouden moeten zijn. En er zijn ook
onderdelen waar nog nooit iemand over na heeft
gedacht. Deze producten ontwikkelen we zelf en
produceren we in huis of samen met lokale partners:
DFM onderdelen.

Proefmodel betaalbare
einddempers met warm
vol toch beschaafd
geluid zonder
vermogensverlies

Veel verkochte, bijna
onzichtbare beugel voor
c.v. carburateur.
Type ‘Sjonnie’

Er zijn tegenwoordig enorm veel onderdelen te koop.
Zoveel dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
Met onze ervaring weten we inmiddels welke
producten echte toppers zijn. Die selectie hebben we
in stock bij onze shop en gaan we online aanbieden
samen met onze huisgemaakte onderdelen.

BANDEN

B

anden speciaal voor Harley Davidson motoren zijn er van
het merk Michelin en Dunlop. Vermeldingen van het merk
staat dan op de band geschreven. Prima banden. Zeker
niet voordelig. Motorbanden zijn sowieso veel duurder
dan bijvoorbeeld autobanden. Dit komt doordat ze in kleinere
aantallen geproduceerd worden.
Waar kun je op letten:
Bandenspanning. Allerbelangrijkste is de
bandenspanning! Klinkt eenvoudig, maar wordt toch
vaak vergeten. Minimaal 2 Bar heb je nodig. Afhankelijk
van de soort band en gewicht van je motor kan dit ook
2.5 Bar zijn. 2.2 Bar is zo’n beetje gemiddeld.
Profiel. De diepte is minimaal 1.4 mm. Indicatie ‘bultjes’
kun je zien tussen de profielvoren. De voor en
achterband moeten hetzelfde profiel (zelfde merk en
type) hebben voor de beste rijeigenschappen.
Gecupte band. Deze is wat lastiger om te zien als je er
weinig ervaring mee hebt. De loopvlakken zijn dan
oneven gesleten en je kunt het vaak beter voelen dan
zien. Je motor stuurt echter stukken beter als je deze
banden vervangt. Hetzelfde geldt voor een band die niet
meer rond is.
Haarscheurtjes. Deze ontstaan soms door droogte en
stilstand, maar ook door ouderdom. Bij echte diepe
scheuren in een band: Niet meer doorrijden! Er staat een
DOT code op de band. De eerste 2 cijfers omschrijven
de productieweek en de laatste 2 cijfers productiejaar.
Foto zie volgende bladzijde.
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DOT code.
In dit geval week 38
van jaar 2012

Merk: Dunlop
Type: D402
Maat: MT90B16
Load/speed: 74H

-MT is de breedtemaat (MT is gelijk aan 130 mm)
-90 is de hoogte maat (staat voor 90% van de
breedtemaat)
-B staat voor Bias (gaat over de constructie van de
band. Radiaal komt ook veel voor)
-16 is de diameter in inches van het wiel.

In de velg van je motor staat een gegoten, gelaserd of geslagen
cijfer. Bijvoorbeeld 3.00 x 16. Deze maten zijn in inches. Deze
maat zou ideaal passen bij de band op de linker pagina.
Schema afkomstig van Hagon wheel service. Rood is
aanbevolen maat en blauw zijn alternatieven. Het is ter indicatie
en afmetingen zijn afhankelijk van bandenmerk

GESPREK MET

W

AAROM LIEFDE VOOR FLH ELECTRA GLIDE?
Dit kunnen we het beste vragen aan een ouwe rot uit het
vak, die destijds nog nieuwe shovels verkocht en er nu
nog gek op is: Shovelspecialist Hendrik Derk Hutten
oftewel D’n Henk.
Henk maakt deel uit van het team van De Firma Motors in
Esbeek, een familiebedrijf dat inmiddels gerund wordt door zijn
dochter Martje Hutten. Je kunt er terecht voor reparatie, revisie,
advies, onderdelen en onderhoud van Harley Davidsons vanaf
voor de oorlog tot de allernieuwste Harleys…alles behalve de
elektrische uitvoeringen.

D’N HENK
Geen plastic covers
Wat trekt jou in de Shovels? “Het is de puurheid van deze
machines” vertelt Henk. “IJzersterk frame en achterbrug. Een
robuuste voorvork met een vette koplamp behuizing en stevige
wielen. Plaatstalen spatborden, benzinetank en olietank. Alles is
metaal of aluminium. Niks wordt met plastic covertjes of dekseltjes
weggewerkt. What you see is what you get.”
Stijgend in waarde
Op het moment van het interview staan er op Marktplaats zo’n
1400 Harley Davidsons te koop aangeboden, waarvan maar 6
stuks (!) 4-speed Electra Glides. “In Belgie en Nederland zijn
Electra’s altijd zeer populair geweest en ze zijn in grote getalen
aangeschaft. In andere Europese landen zijn Electra’s pas jaren
later in trek gekomen. Er zijn daardoor inmiddels al veel van de
‘Nederlandse’ Shovels verkocht naar o.a. Italie, Duitsland en vele
andere landen. Hierdoor zijn ze hier schaarser geworden en dat
heeft de prijzen laten stijgen. Vooral het afgelopen jaar hebben wij
een sterke prijsstijging gezien.” Henk geeft een goede tip mee
voor als je er zelf een aan wilt schaffen: De waarde van de motoren
wordt wel bepaald door de graad van originele staat van de motor.
Ook matching numbers (zelfde frame en bloknummer) zijn
waardebepalend.
Goed bruikbaar
“Deze oude Harley’s zijn nog prima bruikbaar in het huidige
verkeer, omdat ze eigenlijk best vooruitstrevend waren voor hun
tijd. Harley Davidson was er al vroeg bij met hydraulische remmen
en zelfinstellende hydraulische units voor het automatisch afstellen
van de kleppen en elektrische starter.” Henk maakt gekscherend
een vergelijking: “In die tijd waren ze in Japan de motoren nog aan
het aanduwen!”
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Geen racemachine
Ondanks dat de topsnelheid ver boven de in Nederland
toegestane maximumsnelheid ligt, leent de motor zich niet echt
voor hogere snelheden geeft Henk aan. “Met de standaard
overbrengingen rijdt de motor niet prettig meer boven de 100 km
per uur. Voor mensen die veel op de snelweg rijden is deze
grens eenvoudig te verhogen door voor een andere
overbrenging te kiezen met een groter versnellingsbak tandwiel
en/of een kleinere achterwiel tandkrans.” Opvallend is het
nagenoeg nihil aantal ongelukken met Electra’s. Dit heeft zeker
te maken met het relaxte karakter en de zichtbaarheid van de
motor. ‘Ik had ‘m niet gezien’ komt eigenlijk niet voor.
Tijdloos comfort
Dat Harley Davidson vroeger de modellen grotendeels voor de
Amerikaanse markt maakte is duidelijk te zien aan de relaxte
zithouding om grotere afstanden te kunnen rijden zonder dat je
verkrampt door een onnatuurlijke houding van je benen. De
nieuwere Touring modellen en de Dyna Switchback hebben tot
heden nog dezelfde zithouding. Ook de passagier werd door
Harley Davidson niet vergeten en kan letterlijk achterover leunen
in een relaxte houding. Eventueel nog extra verwend door talloze
luxe extra’s.
Switchback geïnspireerd door de Electra Glide
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Goed verkrijgbare onderdelen
“Doordat deze Harley Davidsons zelden gesloopt worden zijn
er dus wereldwijd nog veel van in gebruik en maakt het voor
onderdelen producenten interessant om de onderdelen te
blijven maken” geeft Henk aan. “De productieaantallen van
deze onderdelen zijn vrij groot en dat zorgt ervoor dat deze
betaalbaar zijn.” Let op: Extreem goedkope onderdelen zijn
bijna altijd van Chinese makelij en zijn niet te adviseren voor
technische doeleinden. Advies: gebruik voor technische
onderdelen als het kan gerenomeerde merkproducten.
Mooi geluid
“Het rijden met een FLH Electra Glide is echt een beleving!”
vindt Henk. “Bij het plaatje van beleving hoort echter ook het
geluid. De oudere Harley Davidson kopkleppers, Knuckles,
Panheads en Shovels hebben bolle zuigers. Deze bolle zuigers
dragen er aan bij dat er een mooie warme plof uit de uitlaat
komt waar we het allemaal voor doen” vertelt Henk met een
glimlach. “Een leuke bijkomstigheid is dat een voertuig moet
voldoen aan de eisen die bij de eerste ingebruikname golden.
En laten die nu een stuk gunstiger liggen dan die van nieuwe
motoren…Da’s mooi meegenomen!”

Warm hart voor deze klassiekers blijft in de familie
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Checklist
Waar moeten je op letten als je zo’n prachtmotor wilt kopen?
>Staat de motor als FLH Electra Glide op kenteken? Zo nee,
dan is dit een grote waardevermindering van de motor.
>Matchen de nummers van het frame en het motorblok? Zo
nee, dan is dit geen ramp, maar wel waardevermindering voor
de motor. Deze komt dan vaak al niet meer in aanmerking als
interessante motor voor bijvoorbeeld export of verzamelaars.
>Zijn de cijfers en letters origineel? Die hoeven we niet toe te
lichten.
>Staar je niet blind op kilometerstanden. Tellers kunnen
vervangen zijn en dus te laag aangeven. Of originele tellers te
hoog omdat ze in de tussentijd al gereviseerd zijn.
>Wat is het (bewijsbaar) verleden van de motor? Daar kun je
vaak veel uit opmaken over de technische staat. Heb je er echt
geen kaas van gegeten? Dan kun je ook altijd een
aankoopkeuring laten doen bij een gespecialiseerd bedrijf.
>Mooi spuitwerk is geen garantie voor een goede technische
staat.
“Denk je eraan om een FLH aan te schaffen, dan is het goed
om een beetje realistisch te zijn. Je koopt een motor van 40
of 50 jaar oud! Natuurlijk is een motor van deze leeftijd wel
eens gereviseerd, maar wanneer en door wie?” Dit is zeker
van belang vindt Henk. “Los van het blok zijn er nog veel
andere onderdelen die ook 50 jaar gedraaid hebben, zoals:
versnellingsbak, koppeling, wiellagers, achterbruglagers,
schokbrekers, balhoofdlagers, startmotor, remmen enz. Als
je lekker wilt rijden zonder steeds met storingen
geconfronteerd te worden, dan zul je deze punten liefde en
aandacht moeten geven. Je hebt dan wel een tijdloze,
heerlijk rijdende, karaktervolle prachtmachine.”
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OP ZOEK NAAR EEN
ANDERE HARLEY?
BIJ DE FIRMA MOTORS VERKOPEN WE MOTOREN IN
NIEUWSTAAT, MOTOREN WAAR NOG IETS AAN MOET
GEBEUREN OF COMPLETE PROJECTEN. ZOWEL
KLASSIEKERS ALS MODERNE MOTOREN. KOM GERUST
KIJKEN. KOFFIE STAAT KLAAR!

BRANDSTOF
BENZINE OF WATER?

Voor gewone Harley Davidsons die regelmatig de weg
op gaan kun je met Euro 95 of met Euro 98 rijden. De
voorkeur gaat uit naar Euro 98 omdat daar in NL over
het algemeen het minste ethanol aan toegevoegd is.
Motoren met een hoog compressieblok moeten Euro 98
hebben of een premium benzine met octaangehalte van
minimaal 98.
Echte oldtimers adviseren we sowieso te tanken met
een brandstof waar zo min mogelijk ethanol in zit.
Voor perioden dat motoren langer stilstaan adviseren we
een eenmalige toevoeging van een middel dat benzine
bederf tegen gaat.

Tip: Tank bij een drukbezocht pompstation. Waarom? Om
dezelfde reden dat je ook geen oud brood bij de bakker
gaat kopen. Reguliere benzine is tegenwoordig nog maar
ca 3 maanden houdbaar.
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‘EURO’ staat voor

‘E’ staat voor

octaangehalte. EURO
98 heeft een hoger
klopgehalte
(ontbranding bij druk,
zonder vonk) dan
EURO 95.

ethanolgehalte
oftewel alcohol. Dit
trekt vocht aan. Goed
voor het milieu, maar
slecht voor corrosie
en houdbaarheid.

ALTERNATIEF: In zuivere benzine, bijvoorbeeld Aspen 4 met
een octaangehalte van 95, zit geen ethanol. Zuivere
benzine is minder slecht voor gezondheid of milieu en blijft
wel 4 jaar goed. Jammer alleen dat het zo ontzettend duur
is. We zijn benieuwd wat de toekomst brengt. Harleys op
waterstof of een ‘algen’benzine? We’ll keep you posted.

TUNING
&DIGITAAL SLEUTELEN

W

anneer een motorfiets niet
lekker loopt wordt er al snel
gedacht dat het probleem
afkomstig is van de ECM
oftewel computer van de motor.
Lang niet altijd terecht.
Net voor het millennium zijn ze bij
Harley Davidson begonnen met het
monteren van computers en
injectoren. Dit ter vervanging van
carburateurs en ontstekingen.
Later zijn er veel functies aan
toegevoegd en nu kun je eigenlijk
voortaan bijna alle funcionaliteiten
digitaal uitlezen of op je motor
aanpassen. Je kunt zelfs digitaal
‘zien’ of je jiffy uitgeklapt staat.
Niet alles is even handig, want als een
motor nu niet functioneert zoals het
hoort, dan kan dit liggen aan: A een
defect onderdeel of B een defecte
computer of C een defecte verbinding
van een onderdeel naar de computer.
Je motor kan dus ‘denken’ dat je jiffy
niet goed ingeklapt zit en wil
vervolgens niet starten.
Anderzijds kun je tegenwoordig wel
behoorlijk voordelig en eenvoudig je
motorfiets tunen / opvoeren.

CHIPTUNING IN HET KORT: Tijdens een
chiptuning wordt de originele opgeslagen
informatie in de computerchip(s) vervangen
door geoptimaliseerde gegevens om het
vermogen en het koppel te verhogen. Het
resultaat is een aangenamer en vlotter
motorkarakter.
Dit kan met de motoren van
tegenwoordig redelijk eenvoudig omdat ze
een grote motorinhoud hebben, maar
fabrieksaf aan veel milieueisen moeten
voldoen en daardoor wat ‘geknepen’ zijn.
Zuinig rijden middels de
computerinstellingen, maar ook door
bijvoorbeeld met geluidsarme uitlaten die de
luchtuitlaat beperken en zo ook het
vermogen begrenzen.
Lambda sensoren: Wanneer je de luchtinlaat
vergroot met een ander luchtfilter of de
luchtuitlaat vergroot met andere uitlaten, dan
zou je zeggen dat je meteen de computer
moet chiptunen. Dit is echter niet altijd het
geval. De lambdasensoren van de motor
kunnen veel zelf aanpassen. Dus niet
meteen aan de programma’s klooien, maar
eerst uitproberen.
Wanneer je overstapt naar highflow
injectoren of kiest voor bijvoorbeeld een
andere krukas om het vermogen te
verhogen, dan is tuning wel zeker
noodzakelijk.
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DIAG4BIKE

D

iag4bike is het syteem waar we bij De Firma Motors mee
werken. Zowel voor diagnostisering als tuning. Dit
betaalbare systeem heeft in Europa een dicht dealer
netwerk, zodat je bij storingen goed lokaal geholpen kunt
worden.
Door diagnostisering met dit programma kunnen uiteraard
foutcodes uitgelezen en gewist worden. Maar ook heel handig om
actuele functies te bekijken, alarmsystemen te installeren en
basisinstellingen zoals het stationair toerental bij te kunnen
stellen.
Voor bovenstaande functies heb je geen gepersonaliseerde code
nodig voor de motor en is dus erg voordelig.
Voor performance tuning heb je zo’n code wel nodig, maar door
de gebruiksvriendelijkheid van het programma kost het verder
weinig tijd om te tunen en vallen de totaalkosten mee.
We kunnen zelfs nieuwe Harley Davidson ECM’s installeren als
dit nodig is. (Gelukkig niet vaak nodig, want dit is wel een
kostbaar onderdeel).
Tip: E-throttle
gashandels zijn
prima afstelbaar.
Dus minder zenuwachtig en toch
zeker niet lui.
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GEEN EMC PROBLEEM

D

us Diag4bike is een super handig en goed systeem. Toch is
het nog steeds zo dat 9 van de 10 keer problemen van
mechanische aard zijn en niets met de computer of de
software te maken hebben. Een paar voorbeelden van
mechanische problemen die symptomen vertonen die lijken alsof
het de afstelling van de software betreft:
Luchtlek in de manifold: valse lucht zorgt ervoor dat de motor niet
meer egaal loopt. Onregelmatige verbranding zorgt ervoor dat de
bougies vuil worden en de verschijnselen verergeren.
Defecte benzinepomp: Een verschijnsel hiervan is dat de motor
vermogen verliest tijdens het rijden. Of als hij helemaal defect is,
niet meer wil starten.
Verstopte of defecte injectoren: Dit kan zich op allerlei manieren
uiten bij het rijgedrag van de motor. Meestal is vervangen niet
nodig, maar knappen ze enorm op van een reinigingsbeurt.

Injectortester in actie bij DFM
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ALARM
TRANSPORTSTAND
INSCHAKELEN

(VOOR ALS JE GEEN DIAG4BIKE BIJ DE HAND HEBT)

HD alarmsystemen modeljaar 2007 en jonger
Deze handleiding wijkt af bij sommige modellen!
1. Zet het contact op IGN (ontsteking)
2. Draai het contact door naar de accessoirestand
3. Druk gelijktijdig beide richtingaanwijzers in en houd deze
vast tot de richtingaanwijzers 3 keer knipperen
4. Zodra dit is gebeurd dan de contactknop terugdraaien
naar OFF-stand

HD alarmsystemen t/m 2006
1. Schakel het alarm uit en zet het contact op ON
2. Druk de afstandsbediening knop in tot het
systeem reageert met drie knippersignalen, daarna
de knop loslaten
3. Zet het contact op OFF
4. Druk de afstandsbediening knop in tot het
systeem reageert met drie knippersignalen, daarna
de knop loslaten. De motor is nu klaar voor
transport
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CUSTOMIZEN
AANDACHTSPUNTEN EN TIPS
Laat het geen verrassing zijn: het is super gaaf, maar een
dure aangelegenheid om je motor rigoreus te verbouwen of
een complete custom bike te laten maken. Een aantal tips:
> (Gedeeltelijk) zelf verbouwen bespaart een hoop kosten.
Maar als je weinig ervaring hebt en je wilt aan de
basisconstructie werken, dan is het goed om dit met een
professional samen te doen. Eerst technisch goed, dan
mooi.
> Zorg ervoor dat je bike echt one of a kind uniek wordt. Er
zijn custombuilders waar je een soort mix en match systeem
hebt. (Bijvoorbeeld keuze wiel en koplamp A, B of C). Zo stel
je een motor samen die niet meer origineel is, wel mooi,
maar niet echt uniek is. Je kunt dan vaak zien van welke
bouwer hij af komt. Persoonlijk vinden wij dat zonde van de
investering.
> Gebruikte onderdelen kun je laten stralen en
poedercoaten. Zomaar voordelige pronkstukken voor op
jouw unieke bike.
> Werk je samen met een professionele bouwer? Laat hem
dan vooraf een beeldimpressie maken waar je helemaal
happy mee bent. Daarna een offerte. Als je halverwege de
bouw telkens aanpassingen doet, dan lopen kosten vaak uit
de hand.
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Basismotor

Eindresultaat

Digitaal voorbeeld

VOORBEELD
PROJECT
‘THE DUTCHMAN’
Unieke motor precies naar
wens van de eigenaar
Peter den Hollander.
Bijzonder mooi plaatje en
rijdt fantastisch.
Heel veel customwerk
waaronder de achterbrug

STALLING
&ACCU ONDRHOUD

TIPS VOOR STALLING
1. Zet de motor niet onder een zeil of
motorhoes die niet kan ademen.
Eventueel aanwezig vocht kan dan niet
verdampen en blijft schade aanbrengen.
2. Geef je motorfiets een oliewissel
voordat je hem voor een langere periode
wegzet. Eventueel aanwezig vocht in de
olie ben je dan al kwijt.
3. Voeg antibederf toe aan de brandstof
bij een laatste ritje of laat hem even
draaien. De chemicaliën komen zo ook
bij de carburateur of injectiesysteem.
4. Laad de accu minstens een keer per
maand op. Niet voor een uurtje, maar
voor een hele dag.
5. Continu aan een druppellader leggen
werkt alleen goed als je daar een
geschikte acculader voor hebt. Van de
meeste laders krijg je dan een ‘luie’
accu.
6. Heb je geen alarm op je motor? Dan
kun je overwegen om een
massaschakelaar op je motor te
monteren. Dit voorkomt lekstroom.
7. Extreme kou vinden accu’s over het
algemeen ook niet leuk.

STALLING
BIJ DE FIRMA MOTORS
Het gezelligste logeeradres voor jouw
motor. Droog, warm, veilig en goed
betaalbaar.
Vooral als je dit combineert met onderhoud
van je motor. We bieden een accuservice en
verder zijn er diverse mogelijkheden voor
transport als dat nodig mocht zijn. Kijk voor
de voorwaarden op onze website
www.defirmamotors.nl
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POETSTIPS
& HANDIGE HUISHOUDPRODUCTEN
ONTVETTER
Dasty (o.a. Wibra) is
een top ontvetter.
Niet meer dan 10
min in laten trekken
en goed afspoelen!

UITLAATREINIGER
Strijkboutreiniger is
er super voor! In
combinatie met een
KOPERspons krijg je
er alles af!

WITTE BANDEN
Met een beetje water,
schuurmiddel en een
schuursponsje krijg je
het blauw of vuil zo
van je white wall!

Ratbikes worden er over het algemeen niet gaver
op als ze gepoetst worden, maar verder kan iedere
trouwe tweewieler op z’n tijd wel een poetsbeurt
gebruiken. Hoe wij dat doen?
We starten eerst met ontvetten, daarna afspoelen.
In de motorshampo en weer afspoelen.
Droogblazen (of rijden als je geen luchtspuit bij de
hand hebt.) Daarna pas poetsen.
Als je motor niet onder het zand zit en je hebt
weinig tijd, dan zijn doekjes ‘wassen zonder water’
ook een prima oplossing.
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AUTEUR

MARTJE HUTTEN DE FIRMA MOTORS

We hebben een grote passie voor vakwerk. Of het nu gaat
om reparaties of het vinden van de perfecte Harley Davidson.
Zo hebben we met zorg dit tech tip magazine samengesteld.
Heel het team heeft eraan bijgedragen. Ik heb het mogen
schrijven en samenstellen en ik ben trots op het resultaat.
Net zo trots als op ons schitterende familiebedrijf. Erg
dankbaar dat ik mag samenwerken met mijn ouders en een
fantastisch sterk team!
Misschien ten overvloede om te vermelden, maar toch: Niets
uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt door middel
van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook,
zonder voorafgaand de schriftelijke toestemming van De
Firma Motors.
Hopelijk heb je als lezer veel plezier van dit Tech Tip
magazine. Heb je vragen die we hierin niet beantwoorden?
Neem contact met ons op of kom gewoon een keer langs. Je
bent van harte welkom & de goeie koffie staat klaar!
Met hartelijke groet,
Martje Hutten
namens heel het team De Firma Motors

“WE HEBBEN EEN
GROTE PASSIE
VOOR
UITZONDERLIJK
VAKWERK”

JE BENT

WELKOM BIJ DFM

Heb je andere technische vragen? Daarvoor (en voor nog
veel meer) kun je bij ons terecht. Bel, mail, app of nog
beter: kom gerust langs!

Esbeekseweg 10A - 5085 EB Esbeek - 0031 (0) 13 303 2299 info@defirmamotors.nl - www.defirmamotors.nl
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