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Ready  to Race



-MODELLENREEKS 2012EXC



ThE rEvoluTion
goEs on

Na een uiterst succesvol motocross-seizoen waarin Tony Cairoli het MX1-wereldkampioenschap won met de 
350 SX-fabrieksmachine, die vorig jaar nota bene voor het eerst meedeed, staat KTM nu klaar om met dezelfde 
stijl en flair de enduro-arena te betreden. De revolutionaire 350 EXC-F is de bike die aanstalten maakt om de 
endurowereld ondersteboven te keren. De volledig nieuwe EXC-racemachine is ontwikkeld met ondersteuning 
van David Knight en Johnny Aubert. De bike zet nieuwe standaards, met een lichtgewicht chroom-molybdeen 
frame, een ultramodern bodywork en een nieuwe PDS-achtervering, in combinatie met de nieuw ontwikkelde, 
compacte en krachtige 350 EXC-F-krachtbron. Het resultaat? De ultieme enduro, met een speelse handling, 
een minimaal gewicht en perfect op enduro toegespitste motoreigenschappen: een pakket dat een ongekend 
offroadrijplezier biedt.

Aansluitend op een lange enduro-traditie biedt KTM ook voor modeljaar 2012 weer een breed scala aan 
grondig vernieuwde offroadmodellen aan, met onder meer een nieuw rijwielgedeelte en talrijke verbeteringen 
aan de krachtbron. De 250 EXC-F-motor is verder doorontwikkeld, de 350 EXC-F vormt een geheel nieuwe 
categorie, en de 450 en 500 EXC-modellen hebben een compleet nieuw motorblok gekregen. Alle viertakt EXC-
motoren zijn nu uitgerust met een state-of-the-art Keihin EFI-systeem. Met haar tweetaktmodellen vormt KTM 
al vele jaren een klasse apart; de motoren worden elk jaar geüpdatet. Een powervalve, een elektrische starter 
voor de 250- en 300cc-machines en een zesversnellingsbak voor alle modellen maken deel uit van de bewezen 
KTM-standaard. Voor modeljaar 2012 vormen de relatief goedkope lichtgewicht tweetaktmachines door hun 
verbeterde motorprestaties en superieure handling een nog betere keuze wanneer het om extreem endurowerk 
gaat.



riJWiElgEDEElTE MODELJAAR 2012 
Frame Alle EXC- 

modellen hebben een compleet nieuw frame met een verbeterde PDS-achter-
vering gekregen. Volgens aloude KTM-traditie zijn de frames vervaardigd van 

hoogwaardig lichtgewicht chroom-molybdeenstaal, in verschillende profielen. In 
vergelijking met voorgaande jaren biedt het EXC-frameontwerp van modeljaar 2012 

een hogere torsiestijfheid en een gereduceerde overlangse stijfheid, wat resulteert 
in een betere spoorstabiliteit en een verbeterde handling. Daarnaast is het frame 

specifiek ontworpen op het absorberen van door het achterwiel doorgegeven klappen. 
Als antwoord op de trend naar aluminium frames bij de concurrentie, hebben wij een 

hightech stalen frame ontwikkeld dat circa 0,5 kg lichter is dan dat van de 
lichtste concurrent. Ons frame is beter te onderhouden en ge-

makkelijker om aan te werken, terwijl het boven-
dien meer plaats biedt aan de tank 

en andere onderdelen.



MODELJAAR 2012 PdS-achtervering 
De nieuwe EXC-modellen zijn uitgerust met een 

volledig nieuwe,  langere PDS-schokdemper van 
WP Suspension. De geometrie is verder verfijnd 
(de PDS-schokdemper is vlakker gemonteerd dan 

in 2011), waardoor het progressieve karakter van 
de vering verbeterd is. De demper is voorzien van een 

verbeterde zuiger en nieuwe lagerbussen die betere 
afdichtings- en frictie-eigenschappen hebben en hogere 

assnelheden kunnen verwerken. Door toepassing van een 
nieuw veerbevestigings- en voorspanningssysteem kan de 

veervoorspanning zonder hamer en drevel worden 
gewijzigd. Een groot instelbereik voor de 

uitgaande demping en de high- en 
lowspeed compressie-

demping is standaard 
KTM-praktijk.

achterbrug 
Alle modellen zijn uitgerust met 

een nieuwe, gegoten aluminium achterbrug. 
Door toepassing van uit één stuk gegoten componenten is het 
aantal geometrie-oplossingen vrijwel onbeperkt, terwijl er geen 

afwijkingen ten gevolge van lasprocessen kunnen optreden. De fra-
me- en veringkarakteristieken worden ondersteund door gewijzigde 

montageposities, iets hoger uitgevoerde profielen en een verbeterde 
flexibiliteit. En, niet onbelangrijk: de verbeterde vering levert ook nog 

eens een gewichtsbesparing van 300 gram op!

Voorvering Alle EXC-modellen zijn uitgerust 
met de nieuwste generatie 48-mm Upside-Down-voorvor-

ken, geproduceerd door WP in Oostenrijk. De vorken zijn 
voorzien van nieuwe afdichtingen en verbeterde bussen, 

waardoor ze meer feedback geven dan op modeljaar 2011.  
En uiteraard zijn de instellingen voor alle modellen perfect 

aangepast aan de eisen van het nieuwe onderstel.

Waarom PdS voor de
eXc-serie? In endurowedstrijden worden 

steeds vaker extreem rotsachtige hardcore secties 
opgenomen, waarbij een traditioneel linksysteem ge-
makkelijk schade kan oplopen. In dergelijke omstan-

digheden kunnen de met PDS-achtervering uitgeruste 
KTM EXC-modellen optimaal profiteren van hun grotere 

grondspeling, omdat er geen veringdelen onder de 
lijn van de achterbrug zitten. Daarbij vergt het PDS-

systeem minder onderhoud, weegt het minder en is het 
makkelijker te bereiken: de schokdemper laat zich op 

enkele seconden tijd van de bike verwijderen.



riJWiElgEDEElTE MODELJAAR 2012 
Bodywork Het bodywork van de nieuwe EXC-

serie heeft zijn kwaliteiten al bewezen in de SX-modellen van vorig jaar. Met 
advies en ondersteuning van tienvoudig MX-wereldkampioen Stefan Everts 
werd in de eerste plaats gestreefd naar een superslanke ergonomie en opti-

male contactzones tussen rijder en machine. Stefan drong ook aan op mon-
tage van een 50 mm langer achterspatbord, dat is voorzien van een nieuwe 

nummerplaatsteun voor enduro‘s. Een ander, uiterst nuttig hulpmiddel is 
de geïntegreerde handgreep aan de buitenzijde van het achterspatbord, 

goed beschermd tegen opspattend vuil van het achterwiel.



MODELJAAR 2012 airbox Bij het ontwerp van de nieuwe airbox 
stonden twee zaken voorop: een betere bescher-
ming van de luchtfilter tegen stof en vuil, en meer 
vermogen door maximalisering van de luchtstroom. 
De constructeurs ontwierpen verschillende inlaa-
trubbers (tussen filter en gasklephuis/carburateur) 
voor elke cilinderinhoud, met een aanzienlijke 
vermogensverbetering als resultaat. 

De grote Twin Air-luchtfilter is op alle KTM-modellen 
standaard snel en zonder gereedschap te verwis-
selen.

Uitlaatdemper De viertaktmodellen zijn 
voorzien van een nieuwe, verbeterde uitlaatdemper 
met een moderner en groter profiel. Ze zien er niet 

alleen beter uit, maar houden ook het geluidsni-
veau onder de door de FIM ingestelde norm van 

112 dB(A). 

De innovatieve uitlaatdemper van de tweetakten is 
uitgevoerd volgens het zogenoemde tweecomponen-

tensysteem. Om de demper steviger aan de motor-
fiets te bevestigen is middels een spuitgietproces 

een sterke kunststof houder rond de aluminium 
demper aangebracht.

Wielen Alle modellen zijn standaard 
voorzien van hoogwaardige KTM-wielen met CNC-bewerkte naven. De nieuwe, 
zilverkleurige velgen ogen niet alleen lichter dan velgen met andere coatings, 

ze zijn ook beter bestand tegen de beschadigingen die haast onvermijdelijk 
optreden tijdens het verwisselen van banden. De spaken zijn nu voorzien 

van een hoogwaardige zink-nikkelcoating, waardoor ze visueel perfect 
aansluiten bij de zilverkleurige velgen, maar bovendien beter corrosie-
bestendig zijn. De nieuwe spaaknippels zijn vervaardigd van aluminium 

met hoge treksterkte. Het gewicht kon hierdoor worden verminderd met 
200 gram per wiel, wat vanwege een kleiner gyroscopisch effect een bel-

angrijke verbetering van de vering en de handling oplevert.



riJWiElgEDEElTE MODELJAAR 2012 

Koelsysteem Het bewezen doelmatige, geïnte-
greerde koelsysteem loopt nu van de cilinderkop via de 
framedriehoek rechtstreeks naar de beide radiatoren. 
Door het kortere slangtraject kon de bevestiging van de 
radiatoren worden vereenvoudigd, terwijl tegelijkertijd 
de luchtstroming verbeterd werd. De warmtedissipatie is 
verder verbeterd door toepassing van een T-stuk met een 
optimale doorstroming van de koelvloeistof. 

De 450 en 500 EXC zijn standaard uitgerust met een 
koelventilator.

andere highendcomponenten De 
EXC-modellen van KTM staan bekend om de toepassing 
van hoogwaardige en betrouwbare componenten die 
iedereen direct opvallen. De lijst met standaard extra‘s 
omvat onder meer een comfortabele hydraulische koppe-
ling, een taps toelopend aluminium stuur, Renthal-han-
dvatten en CNC-bewerkte wielnaven. Het frame is perfect 
gelast door de beste lasrobots. Elk model is standaard 
voorzien van een KTM-gereedschapsset waarmee, door 
de toepassing van speciale gestandaardiseerde bouten, 
bijna de hele motorfiets kan worden gedemonteerd.



MODELJAAR 2012 

tank De slanke 9-liter brandstoftank is ver-
vaardigd van lichtgewicht doorschijnend polye-
thyleen. 

De viertakten zijn uitgerust met de allernieuwste 
brandstofpomp. Het PowerParts-programma bevat 
daarnaast voor alle modellen een 13-liter tank en 
voor de tweetakten een 10-liter tank. Met de bewe-
zen efficiënte kwartslag-tankdop kan de tank snel 
en eenvoudig worden gevuld, terwijl een drukverg-
rendeling ongewild losraken van de dop tegengaat.

Remmen 
Alle KTM-offroadbikes zijn standaard voorzien 
van topklasse Brembo-remmen met lichtgewicht 
Wave-schijven, die optimale feedback, dosering en 
prestaties bieden.



EXC-F250

Motor -
management-
systeem (EMS)

Het nieuw ontwikkelde Keihin-motormanage-
mentsysteem met elektronische inspuiting en 
42-mm gasklephuis staat borg voor maximaal 
vermogen, met een spontane en krachtige 
reactie op het gas. De automatische tem-
peratuur- en hoogtecompensatieregeling is 
absoluut state-of-the-art. Het tijdverslindende 
zoeken van de juiste sproeierbezetting en het 
stilvallen van de motor bij snel openen van het 
gas behoren nu definitief tot het verleden, wat 
de 250 EXC-F een stuk gebruiksvriendelijker 
maakt. Met een optionele Map Select-scha-
kelaar kunnen verschillende motorkarakte-
ristieken worden geselecteerd. Met de User 
Setting Tool (PowerParts) kunnen de motor-
gegevens bovendien naar een laptop worden 
gelogd, terwijl met een paar muisklikken de 
ontsteking (± 2°) en de EFI-mappings kunnen 
worden gewijzigd.

De motor van de 250 EXC-
F is standaard voorzien 
van zowel een elektrische 
starter als een kickstarter. 
De nieuwe kickstarter is 
lichter en gebruiksvri-
endelijker. Het nieuwe 
elektrische startsysteem 
is gelijk aan dat van de 
350 SX-F/EXC-F. Het is nu 
aangesloten via het dy-
namodeksel (in modeljaar 
2011 zat de aansluiting in 
het linker carterdeksel).

Starter 



MoTorBloK
De 250 EXC-F staat vanouds bekend om zijn sterke performance en heeft 
al verscheidene Enduro-wereldkampioenschappen gewonnen. De nieuwe 
generatie ontwikkelt nog meer vermogen dankzij de toepassing van brand-
stofinjectie. Dat is een belangrijke stap voorwaarts om deze uiterst wendbare 
lichtgewicht enduromachine in de toekomst nog concurrerender te maken.

Het hart van de uiterst com-
pacte krachtbron wordt gevormd 

door de briljante cilinderkop, met 
twee bovenliggende nokkenassen 

en DLC-gecoate tuimelaars die vier 
titanium kleppen bedienen (inlaat 
30,9 mm, uitlaat 26,6 mm). Een mid-
dels flowberekeningen en -simulatie 
geoptimaliseerd inlaatkanaal zorgt 
voor een 10% hogere gasflow, met 
een aanzienlijke prestatieverbetering 
als resultaat. De inlaatnokkenas is 
hetzelfde gebleven als op modeljaar 
2011. De uitlaatnokkenas is voorzien 
van een verbeterd profiel voor de 

automatische kleplichter.

Cilinder-
kop

Uitlaat-
systeem

De nieuw ontworpen uitlaat en uit-
laatdemper staan borg voor optimale 
prestaties en een laag geluidsniveau 
dat voldoet aan de huidige regelge-
ving voor endurowedstrijden.

dynamo De 250 EXC-F is uitgerust met 
een nieuwe wisselstroomdynamo; deze heeft een 
grotere capaciteit (196 W in plaats van 130 W) en 
is nu oliegekoeld. De nieuwe dynamo levert genoeg 
energie voor het injectiesysteem, de verlichting, 
enzovoort. Om de grotere dynamo te huisvesten 
en van olie te voorzien is het linker carterdeksel 
vernieuwd, terwijl tevens het ontstekingsdeksel is 
vergroot.



EXC-F350
De nieuw ontwikkelde zuiger 
heeft een lagere compressie. 
Om een gelijkmatigere motorka-
rakteristiek te verkrijgen, is de 
zuigerbodem vlakker uitgevoerd 
en de cilinder verlengd, waar-
mee de compressieverhouding 
is verlaagd tot 12,3 (in verge-
lijking met 13,5 voor de SX-F).

De krukas drijft een tussentandwiel 
aan dat vervolgens de distributie-
ketting aandrijft, maar daarnaast 
dienst doet als balansas en boven-
dien de waterpomp huisvest. Een 
hydraulische kettingspanner zorgt 
ervoor dat de distributieketting exact 
en betrouwbaar op spanning wordt 
gehouden, wat resulteert in een 
uiterst nauwkeurige nokkenastiming.

De 350 EXC-F is uitgerust 
met een nieuwe krukas met 
zwaardere krukwangen dan 
de SX-F. De grotere mas-
satraagheid leidt tot een 
gelijkmatiger vermogensaf-
gifte en meer tractie.

Cilinder en 
zuiger

Krukas

Cylinder & 
Piston

Klepbediening

Motor-
management-
systeem (EMS)

Het nieuw ontwikkelde Keihin-motormanage-
mentsysteem met elektronische inspuiting en 
42-mm gasklephuis staat borg voor maximaal 
vermogen, met een spontane en krachtige 
reactie op het gas. De automatische tempera-
tuur- en hoogtecompensatieregeling is absoluut 
state-of-the-art. Het tijdverslindende zoeken 

van de juiste sproeierbezetting en het stilvallen van 
de motor bij snel openen van het gas behoren nu defi-
nitief tot het verleden. Met een optionele Map Select-
schakelaar kan desgewenst een van drie verschil-
lende motorkarakteristieken worden geselecteerd. Met 
de User Setting Tool (PowerParts) kunnen de motor-
gegevens bovendien naar een laptop worden gelogd, 
terwijl met een paar muisklikken het ontstekingstijd-
stip (tot 2° voorontsteking en 10° naontsteking) en de 
EFI-mappings kunnen worden gewijzigd.



MoTorBloK

cilinderkop De DOHC-cilinderkop is uitgerust 
met vier ultralichte titanium kleppen (inlaat 36,3 mm, 
uitlaat 29,1 mm) in combinatie met uiterst kleine, slechts 
8 gram wegende, DLC (Diamond-Like Carbon)-gecoate 
tuimelaars. De rode zone begint pas bij 12.000 o/min. De 
nieuwe nokkenassen zijn gewijzigd ten opzichte van de 
SX-F-motor, en specifiek voor endurogebruik ontworpen 
op meer vermogen onderin het toerengebied. Bovendien is 
de EXC-cilinderkop uitgerust met iets lichtere klepveren, 
gewijzigde veerschotels en nieuwe zittingringen.

In tegenstelling tot de 350 SX-F is de nieuwe DOHC-krachtbron een specifiek voor 
enduro ontwikkelde krachtpatser. De 350cc-viertaktmotor beschikt over een brede, 
goed doseerbare powerband, met een uiterst dynamische en toch energiezuinige 
motorkarakteristiek. Met een vermogen van meer dan 45 pk geeft de 350 EXC-F 
elke 450 cc in de E2-klasse het nakijken. De ultracompacte krachtbron heeft een 
slag van 57,5 mm en een boring van 88 mm, en is uitgerust met een geavanceerd 
elektronisch inspuitsysteem. Het breed inzetbare snelheidsbereik en de ongekende 
gebruiksvriendelijkheid bieden een ongeëvenaard rijplezier. De afmetingen van het 
350-cc motorblok benaderen die van de 250cc-viertakt, bij een bijna gelijk gewicht 
(circa 28,5 kg). De speelse handling is vergelijkbaar met die van een 250cc-viertakt, 
en vloeit vooral voort uit het verregaand reduceren van de roterende massa‘s. En de 
rijder puurt daar, zeker bij langere races, ontegensprekelijk voordeel uit; zowel de 
professional als de amateur.



EXC-F350
dynamo De 350 EXC-F is uitgerust met een 
196W-wisselstroomdynamo met een geïntegreerde 
eenwegkoppeling voor de startmotor. De nieuwe dy-
namo levert genoeg energie voor het injectiesysteem, 
de verlichting, enzovoort. De oliegekoelde rotor 
heeft een grotere diameter dan die van de SX-F, wat 
een grotere massatraagheid oplevert en een groter 
ontstekingsdeksel vereist.

Starter De motor van de 350 EXC-F is stand-
aard voorzien van zowel een elektrische starter als 
een kickstarter. De elektrische starter zit nu achter 
de cilinder en is via het dynamodeksel aangesloten 
op het vliegwiel, dat is voorzien van een eenweg-
startkoppeling.

Om de oscillerende massa tot een 
minimum te beperken, is de motor van 
de 350 EXC-F voorzien van een balansas. 
Deze is gemonteerd aan de rechterzijde 
van de motor, doet tevens dienst als tus-
sentandwiel voor de waterpomp en drijft 
verder via een ketting de nokkenas aan. 
Deze oplossing resulteert in een uiterst 
compact motorontwerp. Door de lichtere 
zuiger en het lagere toerenbereik van 
het EXC-F-blok is het niet nodig om voor 
het balansgewicht gebruik te maken van 
extra wolfraam-inserts, zoals bij de SX-F.

De specifiek voor de motorkarakteristiek 
van de 350 EXC-F ontwikkelde zesversnel-
lingsbak is ontworpen op universeel endu-
rogebruik en schakelt uiterst nauwkeurig.

Balansas

Transmissie



MoTorBloK

De koppelingskooi vormt één geheel met het primaire tandwiel en is vervaardigd 
van hoogwaardig gewalst staal. Bij deze constructie wordt geen klinkverbin-

ding toegepast, hetgeen een ongeëvenaarde betrouwbaarheid garandeert 
en in hoge mate bijdraagt aan de geringe breedte van de krachtbron. 

Bovendien kunnen dunnere stalen koppelingsplaten worden toegepast, 
wat de bouwbreedte van de koppeling nog verder vermindert. Door de 

toepassing van een nieuw ontwikkelde diafragmaveer kon een extra 
rubberen transmissieschokbreker worden gebruikt, hetgeen leidt tot 
een grotere betrouwbaarheid van de overbrenging en een betere 
tractie. De hydraulische Brembo-koppeling in combinatie met de 
nieuwe diafragmaveer staat borg voor een vederlichte en perfect 
doseerbare bediening van de koppeling.

Koppeling

De nieuwe 350 EXC-F-motor is net als de 250-cc motor 
uitgevoerd met twee oliepompen. Een drukpomp verzorgt 
de smering van de krukas, de zuiger, de balansas, de nok-
kenaskettingspanner en de distributietandwielen. De pomp 
draagt bovendien zorg voor de smering van de koppeling 
en de koeling van de ontsteking. Een zuigpomp zuigt de 
olie uit het carter en smeert de versnellingsbak, waarbij in 
het carter een onderdruk wordt gecreëerd die de 
motor aan extra vermogen helpt.

Smeersysteem



MoTorBloK
KTM is al jaren toonaangevend voor viertakten met een grote cilinderinhoud. 
Met de introductie van de innovatieve 450 en 500 EXC (resp. 449,3 en 510,4 cc) 
heeft KTM echter een nieuwe standaard voor deze klassen neergezet. De nieuwste 
SOHC-motoren blinken uit door een extreem compact ontwerp, grote onderhouds-
vriendelijkheid, verbeterde duurzaamheid en een gewichtsbesparing van maar 
liefst 2,5 kg ten opzichte van hun voorgangers. In combinatie met het nieuwe 
EFI-systeem bieden de motoren van de nieuwe 450 en 500 EXC ongeëvenaarde, 
specifiek op endurogebruik afgestemde prestaties.  Samen met het compleet 
nieuwe rijwielgedeelte vormen ze het ijkpunt voor iedereen die op zoek is naar ma-
ximale viertaktperformance en optimale handelbaarheid in de E2- en E3-klasse.

De nieuwste generatie motoren is revolutionair gewijzigd ten 
opzichte van haar voorgangers. De motorafmetingen konden 
drastisch worden teruggebracht, waardoor de onderste frame-
buizen hoger konden worden geplaatst, met een grotere gronds-
peling als belangrijk resultaat. Dit werd onder meer bereikt 
door van een centrale balansas over te stappen op een aan de 
zijkant geplaatste balansas met geïntegreerde waterpomp. 
Het carter wordt nu vervaardigd via spuitgieten in plaats van 
zandgieten, waardoor de wanddikte en dus het gewicht konden 
worden verminderd, met behoud van de sterkte. Een speciale 
slagvaste, elastische aluminiumlegering zorgt ervoor dat de 
kans op beschadiging zo klein mogelijk wordt gehouden. Om de 
onderhoudsvriendelijkheid te vergroten wordt bij de nieuwe ge-
neratie gebruikgemaakt van één gemeenschappelijk oliecircuit. 
Door deze aanpak kon een gewichtsbesparing van maar liefst 
2,5 kg ten opzichte van de voorganger worden geboekt.

Compactheid



EXC450 500EXC

De buitenzijde van de SOHC-cilinder-
kop met de titanium inlaatkleppen 
en stalen uitlaatkleppen is in grote 
lijnen hetzelfde gebleven, maar 
binnenin hebben grote veranderingen 
plaatsgevonden. De geflowde in- en 
uitlaatpoorten en de gewijzigde vorm 
van de verbrandingskamer zijn af-
gestemd op het nieuwe EFI-systeem 
voor een optimale vermogensafgifte 
en performance. De nokkenas is over-
genomen van de voorganger, maar 
de watermantel van de cilinderkop 
is opnieuw ontworpen. De verbeter-
de warmteafgifte wordt nog verder 
opgevoerd door toepassing van de 
standaard aanwezige koelventilator.

Cilinderkop

De cilinder heeft dezelfde boring van 95 mm als op 
modeljaar 2011, maar is nu voorzien van een mecha-
nische distributiekettingspanner (in plaats van een 
hydraulische kettingspanner) en nieuwe kettinggelei-
ders. Om trillingen te verminderen is voor elk model 
een nieuwe, lichtere zuiger ontwikkeld. De zuiger is 
uitgerust met nieuwe, high-performance zuigerveren, 
om de afdichting te verbeteren en het olieverbruik te 
verminderen.

Cilinder en 
zuiger

Krukas

De krukas (met een slag van 
63,4 mm voor de 450 EXC en 
72 mm voor de 500 EXC) is voorzien 
van een nieuwe, uit een speciale 
hoogwaardige staalsoort ver-
vaardigde, ultralichte drijfstang. 
Deze door Pankl geproduceerde 
drijfstang voldoet aan de hoogste 
nauwkeurigheids- en betrouwbaar-
heidseisen.

Motor-
management-
systeem (EMS)

Het nieuw ontwikkelde Keihin-
motormanagementsysteem met 
elektronische inspuiting en 42-mm 
gasklephuis staat borg voor maxi-
maal vermogen, met een spontane 
en krachtige reactie op het gas. De automatische 
temperatuur- en hoogtecompensatieregeling is 
absoluut state-of-the-art. De nieuwe, oliegekoelde 
196W-wisselstroomdynamo levert genoeg energie 
voor het injectiesysteem, de verlichting, enzovoort. 
Het PowerParts-programma biedt als optie een Map-
Select-schakelaar en de User Setting Tool-software.



Balansas

De op endurogebruik afgestemde 
zesversnellingsbak heeft zich op 
modeljaar 2011 terdege bewezen 
en is ongewijzigd overgenomen. De 
bak schakelt gemakkelijk en uiterst 
nauwkeurig.

Transmissie

Koppeling

MoTorBloK

Door toepassing van hoogwaardige materialen 
en een verder verfijnd ontwerp zijn de KTM-
constructeurs erin geslaagd de oscillerende 
massa in de motor drastisch te verminderen 
(450: - 15%, 500: - 20%). Het werd daardoor 
mogelijk een kleinere, 0,5 kg lichtere, aan de 
zijkant geplaatste balansas toe te passen, in 
plaats van een veel meer ruimte vergende 
centrale as. De balansas huisvest ook de 
geïntegreerde waterpomp.

De koppelingskooi vormt één geheel met het primaire tandwiel 
en is vervaardigd van hoogwaardig gewalst staal. Bij deze 
constructie wordt geen klinkverbinding toegepast, hetgeen een 
ongeëvenaarde betrouwbaarheid garandeert en in hoge mate 
bijdraagt aan de geringe breedte van de krachtbron. Bovendien 
konden dunnere stalen koppelingsplaten worden toegepast, 
wat de bouwbreedte van de complete koppeling nog verder 
vermindert (met 6,5 mm). Door de toepassing van een nieuw 
ontwikkelde diafragmaveer kon een extra rubberen transmis-
sieschokbreker worden gebruikt, met een grotere betrouwbaar-
heid van de overbrenging en een betere tractie als resultaat. De 
hydraulische Brembo-koppeling in combinatie met de nieuwe 
diafragmaveer staat borg voor een vederlichte en perfect 
doseerbare bediening van de koppeling.



EXC450 500EXC
De 450 en 500 EXC zijn standaard 
uitgerust met zowel een elektrische 
starter als een kickstarter. Het elek-
trische startsysteem is in grote lijnen 
overgenomen van modeljaar 2011 en 
zit goed beschermd achter de cilinder. 
Op de nieuwe motor is een kleinere 
en lichtere startmotor gemonteerd, 
evenals een nieuwe kickstarter.

Starter 

Smeersysteem De nieuwste genera-
tie motoren is voorzien van een volledig nieuw 
ontworpen smeersysteem, met twee in plaats van 
drie oliepompen, en een enkel, gemeenschappelijk 
oliecircuit. Een drukpomp verzorgt de smering van 
het drijfstanglager, de balansas en de distribu-
tietandwielen, en de olietoevoer voor de koeling 
van de zuiger. Een zuigpomp zuigt de olie en langs 
de zuiger passerende gassen en vloeistoffen uit 
het carter en smeert tegelijk de koppeling en de 
transmissie.
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De 125 EXC is de ideale bike voor jonge rijders in de E1-raceklasse en voor iedereen 
die op zoek is naar een motorfiets die ultralicht stuurt en extreem licht, redelijk 
geprijsd en relatief goedkoop in onderhoud is. Het geweldige motorvermogen, dat de 
standaard in zijn klasse heeft neergezet, kon voor modeljaar 2012 nog verder worden 
opgevoerd, en zal de harten winnen van alle toekomstige jonge kampioenen.

EXC125NIeUWS  
» nieuw frame (PDS)
» verbeterde handling
» nieuwe achterbrug
» nieuwe PDS-schokdemper
» nieuwe wielen
» nieuw bodywork
» nieuwe airbox
» stromingstechnisch geoptimaliseerde

inlaatflens (tussen filter en carburateur)
voor meer vermogen

» nieuwe uitlaatpijp voor betere
vermogensafgifte

» geoptimaliseerde carburateurafstelling
(naaldpositie)

» nieuwe kickstarter (80 g lichter
en gebruiksvriendelijker)



Een ideale combinatie: de vederlichte handling van een 125 cc en nagenoeg het 
vermogen van een 250 cc. De 200 EXC is de volmaakte bike voor iedereen die, 
los van officiële wedstrijden en reglementen, op zoek is naar puur rijplezier, 
optimale handelbaarheid en perfecte offroadprestaties tegen redelijke kosten.

EXC200

NIeUWS  
» nieuw frame (PDS)
» verbeterde handling
» nieuwe achterbrug
» nieuwe PDS-schokdemper
» nieuwe wielen
» nieuw bodywork
» nieuwe airbox
» nieuwe inlaatflens voor meer vermogen
» nieuwe ontstekingskarakteristiek

voor gelijkmatiger vermogensafgifte
» nieuwe kickstarter (80 g lichter

en gebruiksvriendelijker)
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KTM heeft zich jarenlang ingezet voor de ontwikkeling van tweetaktmotoren, die 
op tal van punten aanzienlijke voordelen bieden ten opzichte van viertakten. On-
geëvenaarde vermogen-gewichtsverhouding, lage aanschaf- en onderhoudskosten 
en overzichtelijke techniek: ook iemand zonder monteursopleiding kan een zuiger 
vervangen. Met zijn geavanceerde krachtbron met elektrische starter, zijn op 
enduro‘s afgestemde zesversnellingsbak en zijn nieuwe rijwielgedeelte is de nieuwe 
250 EXC een machine die zich bij uitstek leent voor bikkelharde enduroritten. Taddy 
Blazusiak bewees dat vorig jaar al door de 2011 Indoor Extreme World Championship 
op zijn naam te schrijven.

EXC250

NIeUWS  
» nieuw frame (PDS)
» verbeterde handling
» nieuwe achterbrug
» nieuwe PDS-schokdemper
» nieuwe wielen
» nieuw bodywork
» nieuwe airbox
» nieuwe inlaatflens voor meer vermogen
» nieuw inlaatmembraan voor een

betere gasrespons



De 300 EXC heeft zijn kwaliteiten de afgelopen jaren al bewezen in talrijke offroadwedstrijden. 
Hij staat bekend om zijn fabelachtige tweetaktperformance en zijn enorme koppel. De nieu-
we krachtbron is voorzien van een nieuw ontwikkelde cilinder, een elektrische starter en een 
zesversnellingsbak, en heeft nu onderin nog meer vermogen dan voorheen. Met zijn nieuwe 
rijwielgedeelte en zijn verder verbeterde handling is de 300 EXC de beste keuze wanneer het 
hard tegen hard gaat.

EXC300
NIeUWS  
» nieuw frame (PDS)
» verbeterde handling
» nieuwe achterbrug
» nieuwe PDS-schokdemper
» nieuwe wielen
» nieuw bodywork
» nieuwe airbox
» stromingstechnisch geoptimaliseerde

inlaatflens
» nieuw inlaatmembraan voor een

betere gasrespons
» nieuwe cilinder voor meer vermogen onderin



STROKE2
six days  125 exc  250 exc  300 exc  



STROKE4

siXDAYs2012
» Orange gecoat frame
» Gefreesde en orange gecoate kroonplaten
» Orange gecoat stuur
» Supersprox-achtertandwiel

van staal/aluminium
» Orange gecoate achterremschijf-protector
» Robuuste achterremschijf (zonder gaten)
» ‚Camel‘-zadel met speciaal zadeldek
» Motorbeschermplaat voor alle modellen
» Koelventilator voor alle viertaktmodellen
» Map-Select-schakelaar voor 250/300 EXC
» Carbon uitlaatprotector voor de tweetakten
» Uitlaatdemper met speciale titanium

Sixdays-coating
» Wielen met zwarte spaken en zwarte GIANT-velgen
» Steekassysteem in het voorwiel
» Quick-Change-borgpen voor de achterremblokken
» Exclusieve Six Days-graphics (Finland)

six days  250 exc-f  350 exc-f  450 exc  500 exc



Bij de KTM-dealer wordt de potentiële endurorijder niet alleen verwelkomd met KTM-motorfietsen, 
maar ook met een compleet door KTM ontworpen PowerWear vrijetijds- en motorkledinglijn. Nuttige 
accessoires die van elke rit een perfecte rit maken, trendy items waarmee je tijdens treffens of na 
afloop van races je Orange-sympathie kunt uiten, of KTM-geschenken voor de echte offroadfans! Alle 
KTM PowerWear-items zijn getest en ontwikkeld in samenwerking met onze nationale en internationale 
Enduro-kampioenen.

team tee

ktm neck  
brace adv II 

body armour 

baja  
hydration 
pack 1650 



Create your own bike – met de originele producten uit het gigantische KTM 
PowerParts-programma! Of het nu gaat om coole looks of een gave sound: je 
kunt je van huis uit al schitterende ‚Ready to Race‘-bike op tal van manieren 
nog meer laten opvallen. Met originele KTM PowerParts kunnen rijders hun KTM 
tot in detail aan hun individuele rijstijl aanpassen, zonder zich zorgen te hoeven 
maken om garantie of functionaliteit – bijvoorbeeld met de User Setting Tool 
(software om je bike zelf met een laptop voor alle toerenbereiken te tunen). Alle 
KTM PowerWear-items zijn getest en ontwikkeld door de officiële R&D-afdeling 
van KTM, in samenwerking met onze nationale en internationale Enduro-kampi-
oenen.

slipon factory  
silencer

user 
setting tool

x-seat
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