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Nieuwe motorgeneraties van start bij Opel

Noodzakelijke inhaalslag
General Motors is vastbe-

sloten dochter Opel terug in 

de zwarte cijfers te krijgen, 

en slankt daarom niet alleen 

af maar investeert ook. On-

derdeel daarvan is een grote 

schoonmaak in het palet van 

aandrijflijnen. We kregen als 

eerste gerecht een echt eigen 

1.6 Opel-diesel en een even 

grote benzinemotor met  

directe injectie opgediend.

In zijn inleiding op het Opel-testcomplex Duden-
hofen schetst directeur benzinemotorontwik-
keling voor Europa dr. Thomas Johnen dat de 
komende drie jaar dertien nieuwe motoren zullen 
verschijnen. Het aantal gebruikte motorenfamilies 
moet in 2020 gehalveerd zijn. Voor het nieuws 
gaan drie ontwikkelingscentra zorgen, in Rüs-
selsheim, in het Amerikaanse Pontiac en in Turijn. 
Johnen benadrukt dat het dieselcentrum in Italië, 
ooit samen met Fiat opgezet toen er sprake was 
dat GM Fiat zou overnemen, nu een volledige 
Opel-bemanning heeft.
Er horen ook nieuwe transmissies bij, de trend 
gaat volgens Johnen onder meer naar automaten 
met meer dan acht versnellingen, CVT-automaten 
en dubbelkoppelingsbakken. Maar het belang-
rijkst blijft handschakeling. De handbediende bak-
ken ontwikkelt Opel zelf, automaten komen uit de 
VS met in Duitsland ontwikkelde schakelbesturing.

Zuinigheid uit de transmissie
De praktijk moet worden dat Opel drie typen 
handbakken en vier automaten toepast. Rond 
2020 zou het in de (Europese) automarkt naar 
verwachting zo zijn dat 20 procent automaten 
en 10 procent dubbelkoppelingsbakken worden 
verkocht. Van het overige, de handgeschakelde 
bakken, zou 40 procent zes versnellingen tellen 
en nog altijd 60 procent het goedkoper doen 
met vijf versnellingen. Maar hoe gaat Opel nu de 

toekomst in? We konden uit de ontwikkeling drie 
transmissies proberen. Er komt voor de sterkste 
Opels een achttraps automaat (nu zestraps), 
gebouwd bij Aisin. Een Japanse fabrikant dus, 
maar gebouwd in de VS. Er is een diesel- en een 
benzineversie van die automaat, we spreken over 
toepassing in de Insignia, en daar zouden de twee 
extra versnellingen 3,6 procent besparen op het 
brandstofverbruik. In 2016 mogen we andere 
nieuwe automaten tegemoet zien, maar daarover 
of over dubbelkoppelingsbakken en CVT's kwam 
verder geen enkele mededeling los. Er komt nu 
een nieuwe zesversnellings handbak aan voor alle 
kleinere modellen dan de Insignia. Dunnere olie 
met gehalveerde viscositeit levert hier 1,5 procent 
brandstofbesparing, verder is de schakelkwaliteit 

verbeterd door constructieve maatregelen. Kan 
de dunnere olie in een transmissie ook levens-
lang mee, vroegen we nog? Ja, is het antwoord, 
daaraan verandert niets. In ons laatste AMT thema 
over smering hoorden we heel wat voorzichtiger 
geluiden, u vind het via ons maanddossier.
Vrij onverwacht is dat Opel ook werkt aan een ge-
automatiseerde handbak voor de Adam en Corsa. 
Goedkoper dan een echte automaat, maar in een 
kleine auto voor stadsbewoners ziet Opel wel 
behoefte aan automatisch schakelen. Dat komt in 
2014, begrijpen we. Dan is er nog wel wat te doen, 
de Adam met geautomatiseerde vijfbak toonde 
bepaald nog geen vlekkeloos schakelgedrag.

Nieuwe reeks benzinemotoren
Het commerciële belang bepaalde de opzet van 
deze techniekpresentatie. De verbeterde handge-
schakelde zesbak speelt in de verkopen van Opel 
een zware hoofdrol, alleen niet heel zinvol om ons 

Opel was er vroeg bij met directe benzine-injectie op zijn in-
middels uitgefaseerde 2.2, maar deed er verder niets mee tot 
aan deze 1.6 SIDI. De direct ingespoten 2.0 uit de voormalige 
Opel GT was een Amerikaans aggregaat.
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die te laten proberen zonder als vergelijking de 
voorganger erbij. Hij schakelt goed, maar schakelt 
hij ook echt beter? Moeilijk te zeggen.
Interessanter zijn de eerste compleet nieuwe 
motoren van Opel. Waarbij de 1.6 SIDI (spark 
ignition direct injection) benzineversie de eerste 
en meeste aandacht kreeg, hoewel wij achteraf 
de diesel veel meer een openbaring vinden. Maar 
natuurlijk verkoopt Opel meer benzine- dan die-
selmodellen. De eerste aanzet tot downsizing in 
de huidige Astra, met een 1.4 Turbo, maakte geen 
diepe indruk. Brave motor, maar voor een 103 kW 
aggregaat weinig opwindende prestaties.
Het echte nieuws debuteerde zojuist in de nieuwe 
Cascada cabrio, de nieuwste A16-motor. Met 
directe injectie en turbo, zoals al veel andere 
merken hebben. En met andere moderne voor-
zieningen, zoals een variabele oliepomp, twee 
verstelbare nokkenassen met kettingaandrijving, 
zelfs een voorziening om balansassen in te bou-
wen. Voor het hoogste comfort, aansluitend bij de 
stille loop waaraan veel waarde werd gehecht bij 
de ontwikkeling.
Het grote plan is dat de huidige zeven families 
benzinemotoren gereduceerd worden tot drie. 
Volgend jaar komt een driecilinder in de kleine 
familie, van 1.0 tot 1.5. De 1.6 hoort tot de middel-
grote familie, waarin ook een 1.8 staat gepland. 
De grote familie zal 2.0 en 2.5 viercilinders omvat-
ten. Daarbij zijn meerdere vermogensversies 
mogelijk. Zo reden we nu in een Astra de nog 
komende A16SHT in 147 kW ‘Performance-versie’, 
waar de Cascada van start gaat met de 125 kW 
A16XHT ‘Eco-versie’.

Familieleden uit Hongarije
Het verschil tussen beide 1.6 varianten zit niet 
alleen in de afstelling, horen we, ze hebben ook 
verschillende zuigers met aangepaste verbran-
dingskom in de zuigerkop. Minder gebruikelijk 
is dat Opel koos voor een dunwandig (3 mm) 
gietijzeren motorblok, net als Volkswagen voor 

diens 1.4. Onderaan wordt het blok versterkt met 
een ‘bedplate’ van aluminium.
Vooruitlopend naar de dieselmotor valt op dat die 
juist een geheel aluminium motorblok heeft. “Dat 
is sterker”, verklaart chef dieselontwikkeling Jens 
Claassen. Behalve de inhoud lijkt er, zeggen we 
alvast, vrijwel geen overeenkomst tussen de 
nieuwe benzine- en dieselmotor. Des te knap-
per dat ze over dezelfde productieband lopen in 
Szentgotthard, Hongarije.
Het vermogen moet bij de 1.6 SIDI varianten uit 
het toerental komen, valt ons op. Op zich is 125 of 
zelfs 147 kW uit een 1,6 liter heel niet gek. 

Alleen scheelt het weinig in koppel, opgegeven als 
maximaal 280 of 300 Nm. Dat blijkt dan ook nog 
inclusief een ‘overboost’ zoals Ford al lang toepast, 
tijdelijk extra kracht op een verhoogde turbodruk. 
Trekken we die eraf, dan blijken de twee 1.6 SIDI's 
allebei 230 Nm koppel te leveren, met 50 Nm extra 
op overboost voor de 125 kW versie en 70 Nm 
extra voor de 147 kW uitvoering.

Iets té soepel?
Bij een kort testrondje draait de nieuwe 1.6 
inderdaad heel mooi rond en produceert een zeer 
beschaafd geluid. In dat opzicht ‘missie geslaagd’. 

In plaats van twin scroll of verstelbare leidschoepen gebruikt Opel naar eigen zeggen een speciale 
vorm in het turbinewiel.

Als een soort zadel ligt de automatische bediening bovenop de vijfversnellings handbak voor 
Adam en Corsa.

Met een kettinkje aan transmissiezijde kan de 1.6 benzinemotor balansassen aandrijven, maar die heeft niet elke versie.
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Let op de details bij de 
nieuwe 1.6 CDTI: voorop de 
motor geen distributie, die 
zit aan vliegwielzijde.

Mogelijk dat Opel-klanten, tenminste in de visie 
van motorontwikkelaars, bijzonder gesteld zijn 
op rust en beschaving. Wat ons betreft had de 
147 kW 1.6 wat agressiever mogen oppakken, 
net als bij de eerdere 1.4 turbomotor mis je het 
gevoel van forse kracht. Natuurlijk wil een zo 
sterke Astra behoorlijk vlot vooruit, maar het gaat 
met zo gladjes opbouwende kracht dat de ‘wow’-
factor ontbreekt.
Bij heel lage toeren gebeurt er nog weinig, al bij 
1.700 tot 1.800 t/min is er volle trekkracht. Die 
dan aanhoudt tot tussen 4.000 en 5.000 t/min het 
maximum vermogen in zicht komt. De nieuwe 
motor zou tot 13 procent zuiniger zijn dan de 
huidige A16LET turbomotor die in prestaties 
tussen de nieuwe XHT- en SHT-aggregaten in 
ligt. Mogelijk maken de overige prestatiecijfers 
veel indruk, zodra de nieuwe 1.6 SIDI offi  cieel in 
meerdere modellen verschijnt. Voorlopig is onze 
indruk van deze benzinemotor: rustig en sterk, 
maar niet sportief. Terwijl Opel juist wel meer 

gevoel van dynamiek kan gebruiken, maar dat is 
dan een persoonlijke mening. 

 Verbazend goede diesel 
 Geleidelijk zal de nieuwe 1.6 diesel die nu in de 
Zafi ra wordt geleverd de vanouds bekende 1.7 
vervangen, en de zwakkere 2.0 diesels. In het 
gesprek laat ontwikkelaar Jens Claassen vallen 
dat later een 70 kW variant komt om de sterkste 
1.3 af te lossen, en een 118 kW biturbo. Voor dit 
moment debuteert de Opel-diesel met 100 kW en 
320 Nm als prestatiepeil.
Voor een 1.6 diesel mag je dan al spreken van 
topwaarden. Op de weg komt dat er in een Zafi ra 
ook uit, deze diesel heeft geen enkele moeite met 
de middelgrote mpv. Niet alleen dat, hij draait 
heel mooi rustig, met een minimum aan geluid en 
trilling. Wat een verschil met eerdere Opel-diesels, 
zeker de zelf ontwikkelde 2.2 van weleer. Tot nu 
toe de enige recente diesel uit eigen ontwik-
keling, geen aangepaste versie van andermans 

ontwerp. De 1.7 werd immers geboren als een 
Isuzu-motor, de 1.3 en 1.9 zijn overgenomen JTD-
aggregaten van Fiat. 

 Moderne kenmerken 
 Dat deze diesel werkelijk vanaf een schoon vel pa-
pier in Turijn ontstond blijkt al uit de nog ongebrui-
kelijke opzet met een distributie aan vliegwielzijde. 
Geheel van deze tijd is de inspuitdruk van maxi-
maal 2000 bar, met als opmerkelijk detail dat Opel 
zelf de motorelektronica ontwikkelde in plaats van 
een ingekocht systeem met eigen parameters af te 
stemmen.
In die elektronica zit een ‘closed loop-regeling’, die 
signalen gebruikt van in de gloeibougies inge-
bouwde druksensors. Nu wordt het interessant. Wij 
zagen dat al in 2007, bij de voorstelling van een to-
taal nieuwe V6 diesel die in de Cadillac CTS moest 
komen. Toen waren gloeibougies met druksensor 
maar net in productie. De Europese motorontwik-
keling van General Motors stelde als eerste een 
closed loop inspuitregeling voor. Via ons maand-
dossier vind u ons artikel daarover. Opmerkelijk dat 
Jens Claassen nu de indruk gaf voor het eerst van 
die Caddy-diesel te horen, op de vraag of daarvan 
de techniek met closed loop-regeling is afgeleid. 
Al is het een feit dat de 2.9 V6 diesel wel in 2009 
voor de CTS werd aangekondigd, maar niet is ge-
komen, vandaar dat weinigen er nog van weten.
De inspuiting bij de nieuwe Opel-diesel werkt ove-
rigens klassiek met magneetventielen, geen piëzo 
elementen. Uiteraard is ook hier een variabele olie-
pomp toegepast, met daarnaast een uitschakel-
bare waterpomp voor snelle opwarming. Gekoelde 
EGR helpt de NO x -uitstoot te verlagen, voor de 
hand ligt dat deze diesel (en de benzinemotor) in-
gericht is op Euro 6-eisen die over een jaar ingaan. 
Hiertoe kan de diesel met twee nabehandelings-
systemen uitgerust worden. In grotere auto’s wordt 
dat het bekende SCR met AdBlue-toevoeging, 
voor kleinere auto’s zou een NO x -opslagkatalysator 
volstaan, zonder AdBlue. 
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Opvallend is dat de nieuwe 1.6 Opel-diesel een aantal kenmer- 
ken deelt met de V6 diesel die GM Europa in 2007 liet zien. Lees 
het verhaal daarover in ons maanddossier op www.amt.nl/
mei2013, of scan de QR-code. U vindt er ook de verwijzing naar ons thema over transmis-
siesmering, met meningen over verversingstermijnen of ‘for life-vulling’.

Meer over motor 
en transmissie

Deze vergelijking toont de oude 1.6 Turbo (LET) 
naast de nieuwe SHT- en XHT-varianten.
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