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AUTONIEUWS

Startschot inhaalslag GM motoren
GM is goed bezig met zijn modellen, maar had de bijpassende motoren niet om dat te verzil-

veren. Denk aan de Adam, Cascada en Trax. Nu start de comeback met de eerste van dertien 

nieuwe motoren. AMT reed met 1.6 CDTI en 1.6 SIDI diesel- en benzinemotoren. Volgende 

zomer staan ook driecilinders in de showroom.

Op Euro 6 is al gerekend bij 

de Opel diesel, zie het dopje 

voor AdBlue-toevoeging dat 

hoort bij de SCR-katalysator.

De nieuwe 1.6 diesel is een 

absolute topper, AMT is  

benieuwd naar andere 

versies die volgen.

De afgelopen jaren zorgde Opel met workshops 

dat de buitenwereld een beetje geloof hield in 

de al veel te lang beloofde nieuwe motoren. Niet 

lang geleden konden we met prototypes op de 

testbaan rijden, zoals u al las in AMT 5.

Met name kleine spaarmotoren en een opvolger 

voor de veelvoudig opgepoetste 1.7 CDTI stonden 

met stip genoteerd om Opel en zustermerk 

Chevrolet in Europa ‘aan de zuurstof’ te leggen. 

Vanaf nu wordt het daarmee menens. De direct 

ingespoten twaalfkleppen turboversie 1.0 SIDI 

werd tijdens de IAA van Frankfurt voor het eerst 

in 85 kW/166 Nm uitmonstering getoond en zal 

volgens Opel marketingtopman voor ‘motoren 

en CO
2
’ Marcus Schneider tussen nu en komende 

zomer beschikbaar komen. 

De primeur is voor de Adam, met de bijbehorende 

nieuwe en veel lichtere zesversnellingsbak. Hij 

speelt qua prestaties de rol die een 1.6-versie zou 

spelen, noteren we. “Naast de nu getoonde drieci-

linder komen er zowel kleinere als grotere versies. 

Daarmee wordt een motorenserie van drie- en 

viercilinders opgebouwd die in heel veel model-

len toegepast zal worden. Overigens komt er op 

termijn ook een ingrijpend vernieuwde versie van 

de 1.3 CDTi.”

Rüsselsheim en Turijn
De benzinemotoren zijn compleet zelf ontwikkeld 

in Rüsselsheim. “Geen samenwerkingsverband,” 

klinkt het gedecideerd. “Ook niet met Peugeot.” 

Het is al duidelijk dat de 1.6 SIDI heel breed zal 

worden uitgerold. Naast Chevrolet komt ook Buick 

in beeld. En naast Europa en Amerika ook andere 

grote markten, zo gauw de milieutouwtjes daar 

strakker worden aangetrokken.

De 1.6 SIDI vierde zijn première in 147 kW/300 Nm 

uitvoering nu op de IAA, in een Cascada. AMT 

reed hem in de meer alledaagse 125 kW/280 Nm 

uitmonstering in een Astra. Dat bevestigde onze 

eerdere indrukken met prototypes: hij is sterk, 

heeft weinig turbotraagheid, maar lijkt ‘onderin’ 

minder levendig dan je verwacht. Verrassend: 

mogelijk door de directe inspuiting is hij minder 

stil dan de 1.6 CDTI. 

Een rijindruk met de productieversie van de Zafira 

Touring als nieuwe 100 kW/320 Nm dieselversie 

levert zeer positieve ervaringen op. 

In Turijn hebben de dieseltechnici – niet langer 

in samenwerking met Fiat – een motor neergezet 

die alle herinneringen aan de oude 1.7 wegvaagt. 

Zelfs in deze zware ruimtewagen rij je gemakke-

lijk rond de 4,5 tot 5 liter op 100 kilometer en de 

souplesse is opvallend. 

Maar het meest indrukwekkend: zelfs bij de start 

is de krachtbron ondanks het lichtmetalen motor-

blok ongemeen stil. GM heeft de klant lang laten 

wachten, maar het resultaat kon wel eens een 

‘game changer’ zijn.


