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Opel driecilinders
De vaart komt er aardig in 
bij Opel, al is het nog even 
wachten op compleet nieuwe 
modellen. Eerst waardeert het 
merk de technische inhoud 
van bestaande modellen op. 
Terwijl nog maar net nieuwe 
1.6 viercilinders zijn gekomen 
lanceert Opel nu een nieuwe 
driecilinder familie.

Verwoed doet Opel zijn best de modi-
euze stadsauto Adam als ‘hebbeding’ 
populair te maken, de ware stormloop 
op dat model blijft echter nog uit. 
Daarna kwam nog de aantrekkelijke 
Cascada cabriolet, maar dat wordt 
geen massaproduct. Nu is de Insignia 
opgewaardeerd, met volledig nieuwe 
1.6 turbobenzine- en dieselmotoren 
worden de Astra en Zafira aangepakt.

Beschaafde driecilinder
Bij de voorstelling van die 1.6 motoren 
in 2013 stond al de aankondiging dat 
ook een totaal nieuwe driecilinder ge-

neratie zou debuteren, met inhouden 
van 1.0 tot 1.5 liter. Op de autoshow 
van Genève begon dat nu, met een 
1.0 die in de Adam beschikbaar komt. 
Maar daar blijft het zeker niet bij.
Nadrukkelijk wordt de nieuweling in 
66 en 85 kW versie vergeleken met 
de bestaande vrij aanzuigende 1.6, 
basismotor voor de Astra en Zafira. De 
1.0 SIDI driecilinder heeft meer trek-
kracht, 20% lager verbruik én zou een 
mooiere loop bieden. Blijft alleen nog 
de vraag hoe snel er een nieuwe Corsa 
om dit aggregaat heen komt.
De aanduiding SIDI wijst op directe 
benzine-injectie, zoals ook bij de nieu-
we 1.6 turbo viercilinder. De driepitter 
is geen ‘afgezaagde’ versie daarvan. 
Neem alleen al dat de 1.6 op benzine 
een gietijzeren motorblok heeft, bij de 
driecilinder is dat aluminium, net als 
bij de nieuwe 1.6 diesel.

Alle moderne kenmerken 
aanwezig
Voor de rest zit alles erin wat je van 
een hedendaagse motor kan verwach-
ten. Twee verstelbare nokkenassen 
met kettingaandrijving, variabele 
oliepomp, uitschakelbare waterpomp, 
en een balansas in het carter. Ook 
de laatste stand van zaken: uitlaat-
spruitstuk in de cilinderkop gegoten, 

watergekoelde turbo.
Het resultaat is 66 of 85 kW bij maar 
4.700 t/min, en in beide gevallen 166 
Nm koppel vanaf 1.800 t/min. Dat 
belooft enorme souplesse, maar daar-
naast heeft Opel naar eigen zeggen al 
het mogelijke gedaan om geluid en 
trilling te onderdrukken. Vandaar dat 
de driecilinder mooier zou lopen dan 
menige 1.6 viercilinder, en afgaand op 

onze gunstige ervaring met de nieuwe 
1.6 motoren kon dat best waar zijn.
De nieuwe motor gaat samen met een 
ook nieuwe zesversnellingsbak, die 
30% lichter is dan de huidige zesbak. 
Met keus uit twaalf versnellingsver-
houdingen en zeven eindaandrijvin-
gen gaat de nieuwe zesbak dienst 
doen in alle modellen die tot 220 Nm 
koppel in huis hebben.

Schematisch overzicht: uitlaatspruitstuk in de cilinder-
kop, inspuitventielen midden in de cilinders, bougies 
schuin aan uitlaatzijde.

Met 37 kg gewicht zou de nieuwe zesbak met betere synchronisaties nog 
30% lichter zijn dan de nu bij kleinere Opels gebruikte zesbak.

Bij de nieuwe Opel driecilinder drijven geluidsarme ge-
tande kettingen de nokkenassen en de balans-as aan.

TWEEDE NIEUWE MOTORGENERATIE DEBUTEERT IN DE ADAM

?meer weten
Veelbelovende 
motorplannen bij Opel
In het septembernummer 
uit 2013 van AMT magazine 
gingen we uitvoeriger in op 
Opels nieuwe 1.6 viercilinders. 
Inclusief rij-indrukken die 
een heel goede eerste indruk 
achterlieten. Een nadere toe-
lichting inclusief de algehele 
motorlijnplannen voor Opel 
gaven we eerder in mei 2013. 
Beide artikelen vindt u via links 
in ons maanddossier op
www.amt.nl/3-2014
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