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AUTO 
Cadillac CTS technisch bekeken

Amerikaanse stijl op Europese leest

Actuele techniek in de CTS
In een snel veranderende

autowereld maakte

General Motors de Cadillac

CTS, waaraan tenminste

aanvankelijk een rol op

wereldschaal toebedacht

was. Nu is het vooral een

succes in de VS, ruim een

jaar na zijn introductie ook

in Europa losgelaten. Met

enkele aanpassingen, maar

van huis uit kreeg deze

Amerikaan al heel Euro-

pese techniek.

Vele jaren heeft General Motors in Europa een
weifelend beleid gevoerd met Cadillac. Had het
merk met in de VS een topstatus hier nu wel of
geen kans tegenover gevestigde Europese top-
merken? Daarbij was er twee jaar geleden nog
sprake van dat Saab en Cadillac in Europa orga-
nisatorisch samengevoegd zouden worden en
speelde tevens de mogelijkheid om op één
bodemgroep een kleine Cadillac, een Saab 9-5
en mogelijk zelfs een grote Fiat te bouwen.
Het ging allemaal niet door, de kleine Cadillac
CTS verscheen eerst alleen in de VS. Daar werd
hij ook ontworpen, hoewel de V6-motoren van
Opel stammen. Nog wel, want in de VS versche-
nen dit jaar een V8-versie en een nieuwe 3.6 V6.
De V8 komt uit de Chevrolet Corvette, de V6 is
nieuw ontwikkeld in de VS.

Europese invloed
De CTS vervangt in de VS het model Catera, een
tot Cadillac verbouwde Opel Omega. Net als de
Omega kreeg de CTS aandrijving op de achter-
wielen, een hele omschakeling daar het leeuw-
endeel van de Amerikaanse auto’s eerder juist
op voorwielaandrijving was overgegaan. Nu is
aandrijving achter ineens weer sterk in
opkomst, maar Cadillac ging niet uit van de

Catera, doch zette een heel nieuw ontwerp op.
De grote lijnen daarvan zijn wel weer Europees,
niet alleen door de fraaie wielophanging met
veel draagarmen. Voor en achter gemonteerd op
subframes, zodat trillingen uit de carrosserie
weggehouden worden. Het stuurhuis is juist
zonder rubberisolatie op het subframe
bevestigd, ten gerieve van een zo precies moge-
lijk stuurgevoel. Maar noch de ophanging voor,
noch die achteraan met vijf armen per wiel is
een kopie of afleiding van bekende Opel-con-
structies. Het valt ook op dat de wielbasis van
de CTS langer is (3 cm) dan die van de hier
eveneens gevoerde aloude Seville, met voorwiel-
aandrijving en een maat grotere carrosserie (16
cm langer). Het idee dat een dwars geplaatste
motor en aandrijving vooraan zaligmakend zijn
voor compactheid en toch veel binnenruimte,
gaat dus niet helemaal op.

Automaat uit Straatsburg
Cadillac benadrukt ook dat een flink deel van
de ontwikkeling in Europa plaatsvond. En niet
alleen om voor export een aan de Europese
smaak aangepaste CTS te maken, met bijvoor-
beeld stijvere ophangrubbers in de wielophan-
ging en hardere remblokken die beter bestand
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Het nieuwe Sigma-platform waarop
de CTS staat deelt alle kenmerken
met moderne Europese bodem-
groepen: een lange wielbasis, achter
de vooras geplaatste motor voor
goede gewichtsverdeling, en mooie
onafhankelijke wielophanging. Maar
het is geen afleiding van een
Europees ontwerp.
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Hoewel General
Motors ook in de VS
al lang V6-motoren
voert koos men voor de
CTS eerst de nog niet oude
Ecotec V6 die Opel in 2000
uitbracht voor de Omega.
Er komt echter een nieuwe
in Amerika ontwikkelde V6
aan, met weer modernere
constructie, en zelfs een
V8 met handgeschakelde
transmissie.
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zijn tegen afremmen uit hoge snelheid. De
handgeschakelde vijfbak komt van het Duitse
Getrag, nadat Cadillac ruim twintig jaar geen
enkel handgeschakeld model meer leverde.
Voor de nu alleen in de VS leverbare sportieve
achtcilinder CTS-V is er zelfs een zesbak.
Maar ook de vijftraps 5L40-E automaat wordt in
Europa gebouwd en compleet met onderhouds-
vrije olievulling naar de VS verscheept. Die
automaat heeft overigens een overbrugging van
de koppelomvormer in alle versnellingen, zodat

Motormanagement, inlaat en katalysator-
systeem zijn door Cadillac aangepast, mede om
de trekkracht bij laag toerental te versterken,
maar de prestatiegegevens zijn niet anders dan
bij Opel. Aardig is een stationairregeling via de
elektronische gasklepbediening die het stan-
daard toerental van 600 naar 650 verhoogt bij
stapvoets manoeuvreren, om te compenseren
dat de snelheidsafhankelijke, conventioneel
hydraulische stuurbekrachtiging dan motorver-
mogen opneemt. Het stationair toerental wordt
tevens verhoogd, tot maximaal 1000 t/min, als
de accuspanning laag wordt en de generator
extra aan de slag moet.
In de VS is voor de CTS met automaat een nieu-
we 3.6 V6 verschenen, waarvan we nog maar
beperkte gegevens hebben. Net als de Opel-
motoren met vier nokkenassen en vier kleppen
per cilinder, maar ook nog met verstelbare
inlaatnokkenassen. Bovendien is het motorblok
van aluminium, bij de hier geleverde V6 is dat
van gietijzer. De 3.6 wordt opgegeven voor 190
kW vermogen en maximaal 342 Nm koppel,
een interessante schep meer dan de 160 kW en
300 Nm van de Opel 3.2. Al verbleekt dat weer
naast wat de CTS-V presteert, met 280 kW en
ruim 500 Nm koppel uit de 5.7 achtcilinder LS6-
motor, afkomstig uit de Chevrolet Corvette. ●

Helemaal bij de tijd: dubbele driehoeksarmen aan
de voorwielen, gemaakt van aluminium. Voor Eu-
ropa bevestigt men de dragers in stijvere elasto-
meer rubbers in plaats van hydraulisch gedempte
bussen voor de VS, zodat het stuurgedrag strakker
en gevoeliger wordt. Opmerkelijk is de aluminium
‘kroon’ als een soort extra subframe, waarin veer-
poot en bovenste draagarm zijn gemonteerd.

De achterwielen hangen aan vijf armen, deels van
aluminium, waaronder een instelbare spoorstang.
Net als de voorwielophanging is het geheel
gemonteerd aan een isolerend subframe. Sachs
Nivomat schokdempers met hulpveren voor auto-
matische niveauregeling zijn in Europa standaard.

Peter Fokker

via daarop aangepaste schakelprogram-
mering afremmen op de motor mogelijk is.
Wanneer de remmen te heet worden, een meet-
sensor registreert dat, wijzigt de schakelpro-
grammering verder om meer op de motor af te
remmen door een lagere versnelling te kiezen
bij bijvoorbeeld afdalen van hellingen.
De remmen worden immers ook gebruikt in
het Delphi Bosch ABS-systeem met anti-doorslip
regeling en Cadillacs eigen StabiliTrak, zeg
maar een ESP-stabiliteitsregeling die via selec-
tieve remingrepen de auto zo nodig bijstuurt.
Dat zit overigens in het extra te bestellen
Luxury Sport pakket. Samen met onder meer
xenon koplampen, alweer een Europese invloed
want dit soort koplicht is in de VS nog verre
van gebruikelijk.

Aangepaste motoren
Zoals gezegd zijn de 2.6 en 3.2 V6 motoren
afkomstig van Opel, dat ze al gebruikte in de
Omega en de vorige Vectra-generatie. Toch zijn
het nog nieuwe aggregaten, pas drie jaar gele-
den verschenen. De kleine hoek van 54° tussen
de cilinderbanken houdt de motoren compact.
De twee varianten verschillen zowel in boring
als in slag. Uit het oogpunt van standaardisatie
wordt vaak maar één van beide maten aange-
past. Ze krijgen wel gelijke transmissies mee,
alleen de eindoverbrenging verschilt.
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