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Denne lille præsentation er udsprunget af min begejstring for  DUCATI 
motorcykler – 

 ”DESMO L-Twins” fra Bologna.

Nu er det ikke fordi jeg ikke kan lide andre motorcykler, men få (måske 
ingen) har en så interessant historie og karisma som DUCATI. 

DUCATI er født på racerbanerne, hvorimod mange andre fabrikater har en 
oprindelse som transportmidler, groft sagt.

Jeg har selv haft fornøjelsen af at eje nedenstående ST2, SS900 og ST4.
Næste projekt hedder S4R.

  
Kig med. Måske bliver du også DUCATIST.

                                                                                     Ole Jensen 



  

Historien starter helt tilbage i 1926. På dette tidspunkt blev firmaet ”Societá Radio Brevetti 
Ducati” stiftet og beskæftigede sig i starten med produktion af radio transmissions udstyr. 
Adriano DUCATI havde mange originale og geniale ideer som han sammen med sine brødre 
Bruno og Marrcello patenterede og producerede. 
I løbet af 1930érne gik det så godt for DUCATI at man åbnede egne afdelinger i London, 
Paris, New York, Sydney og Caracas.
Op gennem 30érne blev DUCATI en særdeles succesrig producent af, ikke bare radioer men 
også kameraer og el-shavere (som man tydeligt kan se på de nybarberede brødre nedenfor).



  

Men hvad forårsagede skiftet fra radioer, kameraer og el-shavere til motorcykler ? 
Forklaringen er understøttet af nulevende DUCATI medarbejdere fra den tid. 
Efter den totale sønderbombning af fabrikken under 2. verdenskrig, havde Bruno, Adriano og 
Marrcello ikke kapital nok på kontoen til at få den oprindelige produktion på fode igen indenfor 
overskuelig tid. Derfor besluttede de at prøve noget helt andet.
Faktisk kan man sige at hvis ikke fabrikken var blevet bombet havde vi formentlig ikke haft 
DUCATI motorcykler i dag.
DUCATI var allerede d.9 september 1943 blevet besat af Tyskerne, som ville bruge både 
fabrikken og produktionsudstyret til fabrikation af krigsmateriel. DUCATI brødrene blev tidligt 
advaret om at de ville blive invaderet og havde derfor forsøgt at ødelægge så meget af 
produktionsudstyret som de kunne nå inden ”Hitler & Co” indtog fabrikken og ændrede den til 
produktion af sikringer og amunition.



  

Den lokale modstandsbevægelse forsøgte at sætte en stopper for tyskernes produktion hos 
DUCATI og informerede de allierede tropper, som foretog gentagne mindre succesfulde 
luftangreb som fabrikken overlevede. 
DUCATIs bygning var den største i Borgo Penigale, men først i forbindelse med de allieredes 
totale bombardement af hele Bologna i 1944, lykkedes det for piloterne at finde og ramme 
fabrikken. 
Kl.12.52 d.12 Oktober 1944 startede operation ”Pancake” og American Air Force B17 fly væltede 
732 stk 500 punds bomber ned over DUCATI -fabrikken og de omkring liggende bygninger.
Genopbygningen af fabrikken sluttede først i 1962 og enkelte af sporene fra operation ”Pancake” 
har man valgt at lade stå uberørt for eftertiden.



  

I 1946, da røgen var lettet, startede brødrene 
DUCATI med at stable mursten for de resterende 
midler og præsenterede snart  ”Cucciolo”, en lille 
motor som var beregnet til montering på enhver 
almindelig cykel. Lidt lige som den gamle 
”røvskubber”.
Denne motor skulle naturligvis have sit eget stel. 
Dette blev produceret i samarbejde med et andet 
Italiensk firma ”Caproni” og den første DUCATI 
cykel var en realitet.. 
Derefter kom flere videreudviklinger som bla. 
Cruiser scooteren i 1952; en 175cc scooter med 
elstart og automatgear. 



  

I 1954 ansatte DUCATI en herre der 
skulle blive én af de allerstørste 
nytænkere og originaler indenfor 
mortorcykel industrien; konstruktøren 
Fabio Taglioni. Han havde allerede 
tidligere konstrueret motorcykler der var 
ud over det sædvanlige hvad angår 
teknik og ydeevne.
Hans genialitet blvel vekslet til stor 
sucess til DUCATI på racerbanerne og 
i 1958 præsenterede han det første 
stabile desmodromiske ventil system 
(tvangs styrede ventiler), som er 
DUCATIs vare mærke den dag i dag. 

DUCATI vandt 
op gennem 
60érne alt hvad 
der kunne 
vindes indenfor 
motorsport med, 
primært én 
cylindrede 
maskiner. 

Fabio Taglioni



  

1972 blev introductions året for ”the L-Twins”, 750cc som fik 1. og 2. plads i det første løb de 
blev indsat i. Motorerne blev i løbet af 70érne også produceret i 900cc versioner, og er idag 

grund konstruktionen i alle DUCATI motorer, fra 398 til 998cc.



  

I 1983 købte Claudio & Gianfranco Castiglioni DUCATI , som derved blev en del af Cagiva 
Gruppen. De 2 herrer var meget entusiastiske motorsport fans og Ducati´s position på verdens 

racer baner blev yderligere cementeret. 
De var også ansvarlige for introduktionen af model 916 i 1994, samme år kåret af adskillige 

magaziner som ”Motorcycle of the year”. 

Året før havde Ducati designer Galluzzi 
introduceret ”Monster” serien, strippet ned 
til ”the bare essentials”. En rigtig Fun-Bike, 
og stamfader til alle dagens ”streetfighters”.



  

Hvad brødrene Castiglioni havde af kreative motorcykel evner, manglede de desværre på den 
økonomiske side. På trods af stor succes på banerne såvel som udenfor, var kassen i 1995 tom, 

drænet af forskellige søsterselskaber i Castiglioni gruppen.
 

 DUCATI blev samme år købt af ”Texas Pacific Group”, en Amerikansk investeringsfont, som 
stillede med hårdt tiltrængt kapital og en ansvarlig ledelse der hurtigt fik tingene på ret køl. 

Allerede i løbet af 1996 stod man klar med ST sport-tourer serien, og DUCATI model-linien var 
komplet.

 
Siden da er DUCATI Motor Holding blevet mere end en mc-fabrik og børsnoteret selskab. De 
har skabt en helt speciel stemning omkring DUCATI ejere og fans, der gør det ekstra sjovt at 
være Ducatist. Hvis du vil opleve noget af denne stemning, samt læse flere detaljer omkring 

DUCATIs modeller og historie, så besøg ”The DUCATI World” på www.ducati.com 

http://www.ducati.com/


  

DUCATI

..... teknikken
i

DESMOERNE



  

”L-Twin”
..........er kort fortalt en motor med 2 cylindre i 90 grader V form,  med 270 grader mellem 
stempelslagene. L - fordi den ene cylinder peger frem i stellet og den anden lige op.
DUCATI har en meget karakteristisk pumpende lyd (stærkt vanedanende), samt et bundtræk som en 
diesel og en momentkurve så flad som vadehavet. Med andre ord er kræfterne til stede når du skal 
bruge dem og kræver ikke nedgearinger, som på mange andre MCér.
At lave en MC motor med høj topydelse er den nemmeste sag i verden. At finde et stort moment ved 
lave omdrejninger (uden trykladning) er derimod en kunst.
Lidt firkantet sagt har en 1000cc DUCATI motor kun omkring 115hk hvor en typisk japansk 1000cc 
ligger på 160hk eller mere. Forskellen er den at 90% af DUCATIens kræfter er klar allerede ved 3500 
omdr. hvorimod de fleste andre skal op over det dobbelte omdrejningstal før der begynder at ske 
noget.
Dette kombineret med markedets bedste køreegenskaber, frembragt af et meget stift stel, samt 
bremser og affjedring af højeste kvalitet fra verdens bedste underleverandører, gør at en DUCATI  i 
praksis er væsentlig hurtigere dér hvor det er sjovt at køre MC. Altså når vejen IKKE går lige ud.



  

Desmodromiske ventiler
Desmodromisk; er sammensat af to Græske ord: ”desmos” (kontrol,sammenhæng) og ”dromos” 
(slag, spor, bane). I mekanisk sammenhæng betyder det at have kontrol over bevægelse i begge 

retninger.
I de fleste motorer åbnes ventilerne af knaster på knastaksler eller i efterhånden sjældne tilfælde, 
af en central knastaksel som via stødstænger aktiverer en vippearm, som igen aktiverer ventilen 

(gammelt system). Ventilerne lukkes i begge tilfælde af en fjeder der sidder på undersiden.
I en Desmo-motor tvangs styres begge bevægelser, så der er altså ingen fjeder, men en arm der 

tvinger ventilen til at lukke igen. Det giver en bedre timing og ydelse, da ”fjederventiler” kan 
begynde at ”svømme” (altså ikke lukke hurtigt nok), især ved høje omdrejnings tal. Desuden giver 

systemet langt mindre friktion i motoren end stramme ventilfjedre = mere effekt. 
Eneste ulempe ved dette system, er en mere kompliceret justering 

og lidt mere mekanisk støj. (eller ”musik” afhængig af smag)



  

Desmosystemet er ikke en Ducati opfindelse men det var DUCATI der forfinede det så det 
blev stabilt. Det første forsøg blev lavet helt tilbage i 1910 fordi kvaliteten af fjedre var meget 
dårlig i motorens barndom. Man anbefalede faktisk altid at tage ekstra fjedre med når man 

skulle ud at køre. Det eksempel de fleste nok husker, er faktisk Nimbussen, hvor ventilfjedrene 
også sidder ude i fri luft så de er nemme at komme til. 

Siden da har mange konstruktører, heriblandt Mercedes som en af de store,  forsøgt sig med 
bud på denne teknik uden at det lykkedes at udvikle et stabilt system. 

Fabio Taglioni legede med DESMO ideer allerede før han blev ansat i DUCATI og fra sin 
indtræden i firmaet i 1954 og fire år frem gik meget af hans tid med at udvikle ideerne.

I 1958 det præsenterede han og DUCATI det første stabile system med 3 knastaksler, som 
skulle blive grundstenen til den ventil styring der findes i DUCATI L-Twins i dag.

Idag er DUCATI den eneste motorkonstrultør som benytter desmodromisk ventilstyring. 



  

 
Her har vi et godt billede af moment kurverne. Og som man kan se har selv den mindste 
DUCATI 620 et solidt moment til rådighed allerede ved 3500 omdrejninger.

Begge nedenstående motorer er luftkølede 2 ventilere.



  

Og trenden fortsætter. Til venstre den nyeste opgradering af den luftkølede 992cc, 2 ventiler, 
med nye forbrændingskamre og dobbelt tænding (2 tændrør pr.cylinder).
Til højre er det 996cc, 4 ventiler og vandkøling. 



  

Nyeste motor udvikling. Grundprinciperne er bibeholdt, L konstruktion, DESMO ventiler, 3 af 
slagsen pr.cylinder. Første gang DUCATI laver et kompromis imellem 2 ventilerens råstyrke og 4 
ventilerens omdrejningvillighed og respons. Denne motor, som yder 107hk, sidder indtil videre kun 
i Sports Toureren ST3.

Her ses iøvrigt tydeligt Marelli benzin indsprøjtningen som findes på alle DUCATI motorer idag.



  

De basale dele og den komplette Testretta 
motor, DUCATIs mest moderne og højtydende 
motor til dato. Her er vi oppe på 140hk.



  

Optimering:

Her er et eksempel på at finde 
mere ”power”.

På Testretta motoren til højre, i 
forhold til 996 motoren til 
venstre, har man lavet en 

stejlere vinkel på ventilerne. 
Samtidig øger man boringen og 

forkorter slaglængden.
Større boring for at give plads 

til større ventiler og mindre 
slaglængde for at opnå højere 

omdrejningstal.
Summen er mere luft/benzin 
gennemstrømning og bedre 

forbrænding.
 Alt i alt, flere heste.



  

Testretta motorerne er, som man kan se, anderledes konstruerede. Omdrejningstallene er 
højere og selv om der masser af moment, ligger det højere oppe ad skalaen. Specielt for 
750eren. En typisk trend for sportsmaskiner.



  

Og en Testretta motor på vej i prøvebænken, hvor den bliver afprøvet før 
den monteres i stellet.



  

Forskellige modeller:



  

SUPER SPORT
Klassikeren, og for mange mennesker den ”rigtige” DUCATI. 

Fås i 620, 800 og 1000cc luftkølede DESMODUE versioner. (2 ventiler pr. cylinder)



  

MONSTER serien: 

En ”naked bike” som så dagens lys i 1993 og idag er stamfader til alle ”street fighters”. Designer 
Galuzzi lavede denne model hvor alt overflødigt udstyr er fjernet og der er fri udsigt til alle 
herlighederne.

Fås som:

620cc, 63hk, 4V

800cc, 73 hk, 4V

1000cc, 84hk, 4V

alle luftkølede.

Samt topmodellen

1000cc, 117hk, 8V, 
vandkølet



  

SPORT TOURING ST serien:

Efter TPG overtog DUCATI i 1996, introducerede de samme år ST-serien, som deler stel, 
affjedring og bremser med sportscyklerne. Den fik en god kåbe og vandkølede motorer og var 
dermed klar til langtur igennem Europa. Top versionen ST4 findes i en version med ABS, som 
BREMBO og BOSCH sammen har udviklet. Verdens mest effektive MC bremser.

Kan fås som:

ST3, 6V, 107hk

ST4S, 8V, 117hk



  

HYPER SPORT
Den nyeste generation. Her er Testretta motorerne med 4 ventiler pr. cylinder, vandkøling og er 
på henholdsvis 749 og 999 cc, og op til 140hk.



  

MULTISTRADA
En cykel med såvel sport som allroad egenskaber. Her har vi større frihøjde, længere affjedring 

og de luftkølede Desmoer på henholdsvis 620 og 1000 cc.
Stel og bremser er de samme som på sportsmaskinerne.



  

MULTISTRADA 

Og når man så skal på 
tur, hører der jo også 

ordentlig instrumentering 
til.



  

MONSTER S4R:

Min personlige favorit. 
Her ligger 996 cc med 117 vandkølede heste og frit udsyn til alle detaljer.
Affjedringen er 100% justerbar, af ypperste slags fra Svenske - Öhlins.



  

Og til slut lidt motorsport:

Denne model er DUCATIs indsats køretøj i SuperBike klassen. Og for første gang (med undtagelse af 
et enkelt forsøg i 1960´erne), bryder DUCATI traditionen med 2 cylindrede motorer og har her 4 cylindre 

i samme L form, og med DESMODROMISK ventilstyring som altid. Mere info på næste side.



  

Dette er den 4 cylindrede DESMOSEDICI GP4.
Den er på 989 cc og den yder ca. 230hk ved 16.000 omdr/min !!!! 

Her er vi oppe lige under Formel 1 liter-effekt.

DUCATI måtte erkende at 230hk+, som er nødvendig hvis man vil vinde 
Super Bike serien, ikke kunne nås med en 2 cylindret maskine.



  

Og sådan KAN det se ud når 230hk ”bider” i asfalten.



  

Tja....og hvis det stadig ikke er nok, 
må man jo gå til ekstremer...



  
Kilde og billeder: www.ducati.com

Kildemateriale og 
billeder:

www.ducati.com

God fornøjelse derude ....... i svingene
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