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AUTO 
Saab 9-3 Sport Sedan technisch bekeken

Evenwichtige ruilhandel met Opel

Saab blijft turbospecialist
Op zijn reputatie als eigenwijs merk moet Saab zuinig

zijn, ook als onderdeel van het General Motors concern,

waarin het merk immers zijn aparte ‘premium’ positie

moet behouden. Aan de andere kant komt uit kosten-

oogpunt geen enkel merk heen om rationalisatie en het

delen van hoofdcomponenten. Daarin is bij de nieuwe 9-

3 een betere balans gevonden dan in zijn voorgangers.

Menig wenkbrauw werd gefronst toen Saab na
te zijn overgenomen door GM een nieuwe 900
bracht op basis van de toenmalige Opel Vectra.
Niet dat die Vectra zo beroerd was, hij deed het
juist uitstekend. Maar een echte Saab moest
toch heel iets anders zijn. Evengoed joeg die
laatste 900 de zorgwekkend gedaalde productie
van Saab weer een heel eind in de goede rich-
ting. De opvolger 9-3 trok dat succes door,
ondanks dat hij niet werd gebouwd op de

bodemgroep van de inmiddels vernieuwde
Vectra met onafhankelijke achterwielophan-
ging, maar op de oude 900/Vectra basis. Bij de
in Sport Sedan herdoopte nieuwe 9-3 is de aan-
pak veranderd en meer doordacht.

Aangepast chassis
Als basis gebruikte Saab ditmaal wel de net
nieuwe Vectra, kennelijk zijn nu de ontwikke-
lingsprogramma’s bij Saab en Opel beter gesyn-
chroniseerd. Een aanwijzing daarvoor is ook
dat niet meer lijnrecht de bodemgroep werd

overgenomen. Die van de Saab is ietsje kleiner
in wielbasis en spoorbreedten, hoewel de 9-3 als
geheel juist wat langer is dan de Vectra. Daarbij
speelde mogelijk mee dat de Vectra nu in wiel-
basis gelijk op gaat met de Saab 9-5, terwijl de
9-3 natuurlijk een slagje kleiner moet blijven.
Afgezien van de afmetingen is de opbouw van
het chassis bij Saab en Opel grotendeels gelijk.
We herkennen dezelfde multi-link achteras en
McPherson voorwielophanging, beide aan een
apart subframe bevestigd. Waar Opel overstapte
op elektro-hydraulische bekrachtiging voor de
besturing houdt Saab het echter bij een traditi-
oneel hydraulisch systeem. In het remsysteem
zien we weer zowel overeenkomsten als ver-
schillen. Saab past liefst vijf verschillende
maten schijven toe, om het remsysteem bij de
motorversie aan te passen, drie maten vooraan
en twee achteraan. Net als bij Opel zien we ABS
met elektronische remkrachtverdeling, een in
de bekrachtiger opgenomen noodremassistent,
anti-doorslipregeling en CBC. Deze Cornering
Brake Control is een verfijning in de ABS-rege-
ling, die rekening houdt met het niet ongewen-
ste toerentalverschil tussen linker- en rechter-
wielen bij remmen in een bocht. Met de bedoe-
ling dat dat geen stuurreactie oproept.

Foto’s / tekeningen: Saab

Typische Saab-lijnen en details in de 9-3, tot en
met een contactslot op de middenconsole, maar
toch gedeelde techniek met de nieuwe Opel
Vectra. De bodemgroep is kennelijk modulair,
zodat Saab een aangepaste wielbasis kon kiezen.
Op deze bodem komt nog een 9-3 station-
wagon, een daarvan afgeleide multi-pur-
pose versie 9-3 X, en een cabrio.
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Andere keuze
Opmerkelijk is dat Saab echter niet zoals Opel
een ESP Plus-stabiliteitsregeling gebruikt. Het
nieuwe Plus-systeem bij Opel stabiliseert een
slippende auto door zonodig op maximaal drie
wielen te remmen, waar ESP tot nu toe gewoon-
lijk op niet meer dan twee wielen remt om de
auto in de gewenste koers te houden. Saab
rekent blijkbaar op iets anders, wat we bij Opel
weer niet aantreffen. Het heet ReAxs en behelst
een meestuureffect van de achteras. Dat bereikt
Saab door in de rubbers van de draagarmen
(vier per wiel) gericht wat beweging toe te laten
bij zijwaartse kracht op de wielen, resulterend
in 1/100 van de hoekverdraaiing die de gestuur-
de voorwielen op dat moment maken.
Tenminste, aannemende dat geen slip optreedt
die met stuurbeweging wordt gecompenseerd.
Maar de bedoeling van ReAxs is ook juist om
het van nature bij voorwielaandrijving optre-
dend onderstuur tegen te gaan, dus slippen te
voorkomen.
Vooralsnog verschilt de Saab 9-3 volledig van de
Vectra in het motorenaanbod. De daaraan
gekoppelde transmissies zijn niet heel anders,
Saab levert ook transmissies aan General
Motors/Opel. Naast de handgeschakelde vijfbak
komt nog een compacte zesversnellings trans-
missie met drie assen, ook Opel zal daarmee
komen. De vijftraps automaat komt van het
Japanse Aisin, tevens hofleverancier bij Opel. In
een poging het wat te maskeren spreekt Saab
over Sensotronic schakeling, doelend op de
mogelijkheid voor sequentiële handbediening,
als extra eventueel met knoppen aan het stuur-
wiel.  Maar waar Sensotronic bij de 900 ooit
stond voor een halfautomaat betekent het nu
dat het adaptieve schakelprogramma van deze
vijftraps automaat door Saab is ontwikkeld.

Nieuwe motorgeneratie
De vanouds bekende 1985 cc viercilinder die al
sinds de eerste turbo-Saab en reeds daarvoor
dienst deed heeft plaats gemaakt voor een
nieuw 1998 cc aggregaat. Met verschillend afge-
regelde turbodruk, tussen 0,5 en 0,85 bar, ont-
staan drie varianten waarbij de zwakste mislei-
dend als 1.8t te boek staat. Het basisontwerp is
van Opel, die dit geheel lichtmetalen blok een
goede twee jaar geleden als nieuwe 2.2 motor

voor de Omega bracht. Door een verkleinde
boring wordt het een 2.0, met ‘vierkante’ maat
voor boring en slag, waar de oude Saab-motor
een duidelijk korteslag-ontwerp was.
Overgenomen van Opel werd de trillingwerende

pendel-ophanging, met twee ophangpunten
bovenaan de motor en één onder. Natuurlijk
had Opel al voorzien in de gebruikelijke moder-
ne kenmerken zoals directe ontsteking met
voor elke bougie een eigen bobine, ooit door
Saab als primeur gebracht. Of kettingaandrij-
ving voor de nokkenassen, ruimtesparend door
kortere motorbouw dan met riemaandrijving,
en onderhoudsarm. Ook bij Saab zijn er nu vari-
abele onderhoudsintervallen die door de boor-
delektronica worden bepaald.
Maar met de ware specialiteit kon Saab aan de
slag, het aanbrengen van een turbo, waarbij het
hele draaiend gedeelte is aangepast. Op zijn
beurt gaat Opel een van deze turbomotoren
overnemen. Inclusief Trionic 8 motormanage-
ment, de laatste versie van het zeer verfijnde
systeem dat Saab jaren geleden voor zijn turbo-
motoren ontwikkelde. Weinig gebruikelijk is
dat de nieuwe motor ook werd voorzien van
kettingaangedreven balansassen, gewoonlijk
pas bij grotere viercilinders ingezet om secun-
daire trillingen te bestrijden.
Een CAN-bus systeem voor de aandrijflijn had
Saab al, dat is nu aangevuld met een tweede
multiplex bekabeling met glasvezel voor info-
tainment apparatuur. Voorbereid op de
Bluetooth-standaard, om draadloos elektronica
aan te koppelen zoals een autotelefoon.
Helemaal bij de tijd dus, de nieuwe 9-3. ●

Peter Fokker

Deze compacte meervoudige geleiding voor de
achterwielen komt in grote lijnen van de Opel
Vectra. Saab geeft er een eigen smaakje aan door
een meestuureffect in te bouwen. Tevens worden
speciale bussen toegepast in de bovenste schok-
demperbevestiging die trilling en schokken absor-
beren.

Voor de 9-3 ontstond
een geheel nieuwe
generatie turbomoto-
ren, met als basis de
lichtmetalen motor die
Opel eerder voor de
Omega ontwikkelde.
Turbotechniek en
motormanagement blij-
ven Saabs specialiteit,
net zoals Opel blijft
zorgen voor een diesel-
variant.

In tegenstelling tot Opel houdt Saab het op puur
hydraulische stuurbekrachtiging. De pomp hier-
voor kreeg een wat aparte plaats, op het eind van
de inlaatnokkenas. Met turbo, close-coupled kata-
lysator en inlaatluchtkoeler is er naast de motor
namelijk weinig plaats meer beschikbaar.
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