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Corvette-techniek blijft bijzonder

Chevrolet Corvette Stingray herleeft
Voor de VS is het een soort historische gebeurtenis: een nieuwe Chevrolet Corvette, dé Ameri-

kaanse sportwagen. In de zevende generatie met moderne techniek, maar trouw aan de oude 

principes. Met zoveel zelfvertrouwen vernieuwd dat de toevoeging Stingray terugkeert, refere-

rend aan de beroemdste Corvette ooit, uit 1963.

 De allereerste Stingray was de tweede generatie 
van het Corvette-model, die tien jaar na de eerste 
generatie verscheen. Het nieuwe model dat dit 
najaar in productie komt zet zo twee jubilea 
luister bij: zestig jaar Corvette en vijftig jaar sinds 
de eerste Stingray. Deze ging overigens maar vier 

jaar mee, maar werd wel de bekendste Corvette-
versie, met gesplitste achterruit en kantelkoplam-
pen. Het was ook de eerste uitvoering die niet 
gebaseerd was op een personenwagenchassis, 
maar een geheel eigen ontwerp had, lezen we in 
de historie.
Het begon in 1953 met een personenautochas-
sis, nog voorzien van een starre achteras. Een 
kunststof carrosserie, destijds een wereldprimeur 
in massafabricage, haalde door het geringe ge-

wicht betere prestaties uit de standaard Chevrolet 
zescilinder. Ook was het in kunststof makkelijker 
kleinere aantallen en de bijzondere Corvette-
rondingen te maken. Pas vanaf 1956 verscheen 
de Small Block V8 in de auto die de Corvette sinds-
dien standaard aan boord heeft. 

 Nog lichtere materialen 
 Hoewel de zevende Corvette-generatie bijna vol-
ledig uit nieuwe onderdelen bestaat, volgt hij de 
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Het hart van de nieuwe Corvette, zowel de forse V8 als de 
handgeschakelde zevenbak, zijn compleet nieuw ontwikkeld. 
Zelfs de motorelektronica is een eigen ontwikkeling.
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bouwprincipes die bijna alle voorgaande oplages 
kenmerkten. Dat wil zeggen een grote V8 in een 
metalen chassisraam met kunststof carrosserie. 
En de uitzonderlijke dwarse kunststof bladveren, 
sinds de vierde modelgeneratie vanaf 1983. Die 
maken een lagere bouw mogelijk  dan schroefve-
ren, met name aan de vooras. 
Om dezelfde reden krijgt ook deze Corvette met 
een compleet nieuwe motor weer geen bovenlig-
gende nokkenassen, die maken een motor hoger 
en zouden een hogere neus op de auto vereisen. 
Anderzijds staan er nu wel forse kasten voor 
positieve carterventilatie bovenop de cilinder-
koppen, waar Chevrolet vreselijk trots op is. Zou 
een boel schelen in olieverbruik en behoud van 
oliekwaliteit. 
 Op een nieuw centraal frame van aluminium en 
enkele magnesium delen is de nieuwe kunst-
stof carrosserie nog lichter gemaakt. Bestaat 

het grootste deel weer uit glasvezelversterkte 
SMC kunststof, de motorkap en het traditionele 
uitneembare dakpaneel zijn van koolstofvezel-
composiet. Nu is dat op zich niet echt nieuw voor 
Chevrolet. Al in 2006 verscheen de Corvette Z06-
variant met een frame van aluminium en magne-
sium in plaats van staal, en koolstofvezelkunststof 
spatborden. Daarna uitgebreid met koolstofvezel 

voor het dakpaneel bij de Corvette ZR1. Nu dus 
standaard voor alle versies, niet meer alleen de 
speciale sport/race variant. 

 Nu geen elektronica-primeurs 
 De wielophanging met dubbele draagarmen 
rondom is van aluminium, op diverse plaatsen, 
zoals in de stoelframes, is lichter magnesium toe-
gepast. Voor de afdekplaat onder de bodem werd 
koolstofvezel gekozen. 
 Het enige wat nog niet de allermodernste 
mogelijkheid benut zijn de koplampen, van het 
xenon type en niet met led techniek. Een beetje 
opmerkelijk is dat de runfl at banden van Michelin 
komen, niet van het Amerikaanse Goodyear. Om 
het onderstel meteen maar af te maken: het Z51 
sportpakket voegt daar verstelbare schokdem-
ping aan toe volgens het rheostatisch principe. 
Daarmee was General Motors in serieproductie 
ooit de eerste, een schokdempervloeistof met me-
taaldeeltjes die door magnetisering een andere 
viscositeit krijgt en zo traploos de demping kan 
variëren.
Dat debuteerde overigens niet bij de Corvette, 
maar eerst in een Cadillac. Zo'n beetje tegelijk 
kregen Cadillac en de Corvette de primeur van 
een head-up display, iets waar op dat moment 
alleen nog vliegtuigpiloten van hadden gehoord. 
Maar deze keer dus geen elektronische nieu-
wigheden, buiten het feit dat de Corvette een 
multimedia display krijgt zoals nu gebruikelijk is 
in elke nieuwe auto.
Daar de productie pas later dit jaar begint heeft 
Chevrolet, zelfs voor de Amerikaanse markt, nog 
geen defi nitieve technische gegevens. Zo is helaas 
ook nog niet bekend hoe weinig de hele Corvette 
nu weegt, met al die nieuwe materialen.
 

De aandrijfl ijn is één stijf geheel, met een enorme lichtmeta-
len 'torque tube' waarin de cardanas loopt tussen motor en 
achteras.

Het dragend skelet van de Corvette is nu standaard van licht-
metaal, gemaakt volgens de modernste productiemethoden 
waarvoor de fabriek dan ook omgebouwd moest worden.

Deze blik op de Small Block V8 laat mooi de in de zuigers 
verwerkte verbrandingskamer zien, met heel veel computersi-
mulaties (zes miljoen uur rekentijd!) ontwikkeld.

TEKST: PETER FOKKER
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Verbrandingskamer in de zuiger 
Uiteraard kan zelfs dé Amerikaanse sportwagen 
Corvette er niet omheen dat het zuiniger moet. 
Daarop is de vijfde generatie van de small block 
V8 ontwikkeld. Maar hij blijft een monsterlijke 6,2 
liter groot, waar de small block in 1955, ook in de 
Corvette, begon met ’slechts’ 4,3 liter inhoud. De 
nieuwe LT1 heeft nog steeds een centrale nokken-
as, die maar twee kleppen per cilinder bedient. 
Net als in de voorgaande motorgeneratie is de 
centrale nokkenas wel verstelbaar, om precies te 
zijn gaat het feitelijk om twee concentrische nok-
kenassen die ten opzichte van elkaar verdraaid 
kunnen worden. 
 Groot verschil met de voorgaande generatie LS 
achtcilinders is dat nu directe injectie verschijnt, 
in combinatie met cilinderafschakeling bij lage 
motorlast. Dit Active Fuel Management kan 
vier cilinders uitschakelen. Met een gemiddeld 
verbruik van circa 9 l/100 km zou er nooit zo'n 
zuinige Corvette zijn geweest, en is er ook geen 
andere auto in deze vermogensklasse die beter 
scoort. Zegt Chevrolet tenminste.
Hoewel de LT1 op het eerste gezicht, afgezien 
van de directe injectie, sterk lijkt op de LS3/7/9-
voorgangers zegt een nadere toelichting dat hij 
wel degelijk totaal nieuw werd ontworpen. Met 
moderne details als een variabele oliepomp, 
nieuw motormanagement, oliegekoelde zuigers 
en zo meer. Dankzij directe injectie kon de 
compressie omhoog naar 11,5:1, nog wat meer 
dan de opgevoerde zevenliter LS7 uit de huidige 
Corvette Z06 heeft. Dat bereikte men mede door 
heel speciaal gevormde verbrandingskommen 
in de zuigers te maken, die samen met de directe 
injectie in die zuigerkommen zouden zorgen voor 
een ideale mengselvorming en verbranding. Geen 
wonder dus dat er oliekoeling is voor de zuigers, 
waarvan de kronen bij de fabricage nabewerkt 
worden om precies de juiste verbrandingskamer-
vorm te krijgen. 
De oliesproeiers worden geschakeld, ze werken al-
leen bij de koude start om de cilinderwanden ex-
tra te smeren, en bij hoge motorlast als zuigerkoe-
ling nodig is. Voor de VS iets bijzonders: er wordt 
dunne motorolie voor lage wrijving voorgeschre-

ven, 5W30, waar in de States eerder 10W40 de 
norm is. Als voorheen zijn blok en cilinderkoppen 
van aluminium, evenals het meedragend carter. 
Een herzien ontwerp heeft de stijfheid van het 
geheel vergroot. Hoofdlagerkappen van nodulair 
gietijzer dragen verder bij aan trillingsdemping.   

 Zes of zeven versnellingen 
 Het resultaat van de hoge compressie zou zijn 
dat de standaard LT1 pas bij hoog toerental 
minder koppel paraat heeft dan de 7.0 LS7. De 
vermogenswinst tegenover de vorige generatie 
LS3 is niet groot, er wordt nu uitgegaan van 335 
kW (was 321 uit dezelfde cilinderinhoud) en 
610 Nm koppel (was 575). Dat is de voorlopige 
opgaaf, die specifi ek gericht lijkt op mooie, ronde 
cijfers. In Amerikaanse eenheden, horsepower en 
pound-foot, komt het namelijk prachtig uit op 
450 voor beide prestaties. Toeval, of streefcijfers 
die men minimaal wil halen? Er is al gerekend op 
sportievere varianten van deze motor, daarvoor 

De achteras is feitelijk een 
multilink constructie, met 
dubbele driehoeksarmen 
en de hier goed zichtbare 
spoorstangen. De kunststof 
bladveer ligt op de onderste 
draagarmen, ook bij de 
vooras.

Bij de vooras valt op dat de stuurbekrachtiging geheel elektrisch 
gaat. U ziet ook de optionele, elektromagnetisch regelbare 
schokdempers.

Als optie krijgt het dashboard een display met verschil-
lende programmeerbare meters, in plaats van een klassieke 
toerenteller. Let op de schakelfl ippers 'rev match' achter de 
stuurwielnaaf, om soepel met de hand te schakelen.

is dry-sump smering voorbereid. Deze zit in het 
hiervoor genoemde Z51 sportpakket. Samen 
met grotere wielen, grotere remschijven voor-
aan, koelsleuven in de schijven, de beschreven 
variabele schokdemping, en extra koeling voor 
de transmissie en het sperdiff erentieel dat bij dit 
pakket hoort. Standaard in de Corvette is een 
vijfstanden schakelaar om het karakter van de 
auto in te stellen. Hierbij worden tot twaalf elek-
tronische instellingen in de auto, aandrijfl ijn en 
onderstel gestuurd.   De ware sportieveling krijgt 
bij de nieuwe motor een even nieuwe transmissie, 
met zeven handgeschakelde versnellingen. Lijkt 
wat overdreven, bij een doorgaans erg soepel 
trekkende V8 van forse omvang. Maar het is wel 
een korteslag motor (boring x slag 103 x 92 mm, 
als voorheen) die goed toeren moet maken om 
fl ink te presteren. En een Porsche heeft nu ook 
zeven versnellingen. De handbak is elektronisch 
gekoppeld aan de motor, met een regeling om bij 
overschakelen voor het passende motortoerental 
te zorgen. “Zodat elke schakeling soepel gaat”, wat 
voor Amerikanen die niet gewend zijn om met de 
hand te schakelen zeker niet vanzelf spreekt.
Maar natuurlijk moet er ook een automaat be-
schikbaar zijn, dat is een zestraps exemplaar, net 
als in de vorige Corvette. Die C6 Corvette is acht 
jaar meegegaan, dus een historische gebeurtenis 
is het wel een beetje wanneer zich weer een nieu-
we generatie aandient. Over nogmaals acht jaar 
kon de volgende Corvette bovendien best eens 
elektrisch zijn, misschien zelfs op brandstofcellen, 
en kan dit de laatste V8 Corvette blijken te zijn. 
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