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Star Twin ThunderStar 1200 TDI
De eerste motorfiets op diesel met ongekende
prestaties op het gebied van snelheid,
kracht en zuinigheid.

THUNDERSTAR: oerdegelijk Nederlands

De GP race vering, de lichte remmen en de carbon vel-

Een nieuwe motorfiets met
prestaties vergelijkbaar met topklasse benzinemotoren en de

zonder in te leveren op vermogen en accelleratie.

gen zorgen voor een optimale wegligging. Met diesel als
brandstof en directe injectie rijdt de motor bijzonder zuinig

Dit alles bij elkaar maakt de ThunderStar 1200 TDI een
bijzonder gebruiksvriendelijke, krachtige en zuinige motorfiets. Een motorfiets met een motorblok geschikt voor een

kracht en zuinigheid van diesel.
Dat is de Star Twin ThunderStar
1200 TDI. Een betrouwbare motor
van Nederlandse bodem voor
lange afstanden, die ook in races

verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden: races,
stadsverkeer, lange afstanden en off the road ritten.

en op de openbare weg niet onderdoet aan zijn broertjes op benzine.

Technishe gegevens:
De makers
De ThunderStar 1200 TDI is ontwikkeld door Star Twin Motors te Loenen.
Initiatiefnemer en mede-eigenaar van Star Twin Motors, Kees van der Starre,

Motor:

keek al jaren meewarig toe hoe er werd geprobeerd dieselmotorfietsen te
maken, zonder overweldigend resultaat. Met als basis de inmiddels hoog
ontwikkelde techniek voor dieselmotoren

Cilinderinhoud:

vloeistofgekoelde 3-cilinder TDI
dieselmotor
1200 cc

Boring * slag:
Compressie:
Injectie:
Turbo / Interkoeler
Aantal versnellingen:

76.3 * 87 mm
1:16
Directe injectie
ja / ja
5

Frame:
Voorvering:

Star Twin vakwerkframe
WP GP voorvork

Achtervering:
Remmen voor:

WP GP monoshock
dubbele PFM 6-zuiger radiale

Remmen achter:

remklauwen en 320 mm schijven
enkele Brembo 2-zuiger
remklauw met Star Twin wavedisk

Banden:
Balhoofdhoek:

voor 120/65 R17; achter 190/50 R17
23 graden

Wielbasis:
Gewicht:
Tankinhoud:
Verbruik:

1533 mm
205 kg rijklaar
18 liter
2,5 liter per 100 km

in auto's moest het mogelijk zijn een
goede motor te maken die niet onderdoet
voor de benzinemotor. Van der Starre
schakelde ing. Jeroen Bernart in om deze
motor te maken. Hij ontwierp de motor
geheel in 3D alvorens het bouwen te
beginnen.
Ontwerp
Bij het ontwerpen en bouwen van de ThunderStar 1200 TDI is gebruik
gemaakt van diverse vernieuwende technieken voor
optimale kwaliteit. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van materiaal van Nederlandse bodem en bijzondere giettechnieken, ontwikkeld door Verdult in
Heerhugowaard. Door alle onderdelen direct op het blok te
monteren en het gebruik van velgen en kuipwerk van carbon weegt de ThunderStar 1200 TDI rijklaar slechts 205 kg.

