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RUBRIEKSKOP
Onderkop

Ondanks de verrassende, recente aanstelling
van Kroymans als nieuwe Cadillac- en Corvette-
distributeur voor Europa, verwachten wij er
niet echt veel van. Cadillac bouwde in een grijs
verleden vooral enorme slagschepen en heeft
zichzelf daarmee steeds verder van onze markt
vervreemd. Zelfs een enkele frisse oprisping
zoals de tweezits Allante van Pininfarina en de
hoekige Seville uit eigen huis, heeft Cadillac
niet meer kunnen redden van de totale verge-
telheid in de meeste Europese landen. Ga maar
na: met de op de Opel Omega gebaseerde
Cadillac Catera nam General Motors zelfs niet
eens meer de moeite om die naar Europa te stu-
ren.
Maar met de nieuwe CTS lijkt Cadillac Europa
wel weer serieus te nemen. De auto is tijdens
zijn ontwikkeling ook langdurig onder
Europese omstandigheden getest en voorts zijn
de afmetingen op z’n minst gezegd nogal
Europees. Hij is op 17 cm na vijf meter lang en
daarmee is de CTS weliswaar nog geen kleine
auto, maar de opvallend hoekige en gedurfde
carrosserie kan op buitenmaten bogen die in
het segment van rond de 50.000 euro niet mis-
staan. Hoekig, schuin, verticaal, alles is door de
Amerikanen uit de kast gehaald om er iets bij-

zonders van te maken. En daarin is GM naar
onze mening absoluut geslaagd. Ronde vormen
vind je aan de CTS helemaal nergens.
De CTS is een bijzondere auto die in het seg-
ment Audi A6, BMW 5, Lexus GS300, Mercedes
E en Volvo S80 geen slecht figuur slaat. Het
basismodel met de ‘kleine’ V6 motor en hand-
bak kost vanaf € 47.500,- en de duurste met 3.2
liter V6 en automaat komt op € 51.300,-. Een
dieselmotor is niet leverbaar, maar dat maakt
eigenlijk niet uit want de CTS zal toch altijd
wel een exclusieve auto blijven.

Zelfs met handbak
Cadillac monteert twee versies van de V6,
namelijk een 2.6 en een 3.2 liter. Het ontwerp
stamt uit Amerika en beide motoren worden
daar ook vervaardigd. Maar de 3.2 liter ligt,
voorzien van iets minder vermogen, ook in de
nieuwe Opel Vectra GTS 3.2 V6, en deze motor
wordt weer wel in Europa geproduceerd.
De V6 is in de lengterichting ingebouwd waar
hij via een vijftraps automaat, die door GM in
Straatsburg wordt gebouwd en die ook aan
BMW wordt geleverd, de aandrijving aan de
achterwielen verzorgt. Voor wie iets minder
geld kwijt wil, of liever zelf wenst te schakelen,

levert Cadillac tot ieders schrik een handge-
schakelde vijfbak. Een constructie die we bij dit
merk al zeker zestig jaar niet meer hebben
gezien. Uit curiositeit vroegen wij voor de AMT-
test bij de importeur een model met zo’n hand-
bak te leen en we hadden daar geen spijt van.
Al dient gezegd dat deze handbak samen met
de V6 motor ook het laatste restje Cadillac-
gevoel weg nam.
De V6 is een moderne unit met vier kleppen
per cilinder en twee bovenliggende nokkenas-
sen per cilinderrij. De kleppen worden via
hydraulische stoters bediend en de distributie
verloopt via een getande riem. Hij levert een
maximum vermogen van 160 kW en een kop-
pel van 300 Nm bij 3400 t/min. Zelfs voorzien
van de kort en krachtig schakelende vijfbak
(starten van de motor kan alleen met ingetrap-
te koppeling) is deze motor voldoende stil en
soepel. Alleen bij accelereren hoor je ‘m grom-
men maar voor de rest verheft hij zelden zijn
stem. Dat kan ook amper want de rustig lopen-
de V6 draait bij 100 km/h amper 2500 t/min en
bij 120 km/h nog steeds slechts 2900 t/min.
Ook bij een vlotte rijstijl is schakelen niet erg
nodig, er is koppel genoeg. Maar die extra
handbeweging en de noodzakelijke koppelings-

Cadillac lonkt (weer) naar Europa

Caddy opherhaling

De zoveelste Amerikaanse

auto die tevergeefs pro-

beert de Europeaan te ver-

leiden, zult u denken. Toch

heeft Cadillac grootse

plannen in Europa en de

gloednieuwe CTS moet

baanbrekend werk gaan

verrichten. Hoe valt die in

de smaak, zo’n Amerikaan

met Europees karakter?
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pen met sproeiers.
De bestuurder en bijrijder beschikken over
elektrisch verstelbare stoelen die stevig en met
een redelijk houvast zitten, maar zonder
geheugen. De stuurkolom kan alleen kantelen
en dus niet schuiven. Het instrumentenbord
onder de grote overkapping is simpel, een
beetje somber zwart en effectief goed aflees-
baar. Het bestaat uit een grote ronde snelheids-
meter en dito toerenteller, brandstofmeter en
analoog klokje. Geen temperatuurmeter.
Bedieningsknoppen voor de (standaard) audio
inclusief cassettedeck en CD-speler en de cruise
control, zitten op het stuurwiel en werken uit-
stekend. Op de middenconsole een duidelijk
navigatiescherm (ook voor TV) plus de bedie-
ning van de radio/cassette/CD-speler en de

bediening, hoe prettig die ook werkt, plus de
af en toe toch wel hoorbare motor maakten dat
wij tijdens onze testperiode geen moment een
Cadillac-gevoel hadden. Een auto met dit logo
in de grille hoort namelijk volmaakt geluid-
loos, geheel volautomatisch en met ladingen
koppel te zoeven en te glijden. En dat doet de
CTS dus niet. De gierende transmissie en de
huilende achteras beschouwen we als exempla-
rische foutjes van deze auto. De Cadillac CTS
voelt eerder aan als een zescilinder Ford
Mondeo of een Nissan Maxima QX om twee
voorbeelden te noemen. Luxueus en comforta-
bel, maar in de verte ook nog besprenkeld met
een vleugje sportiviteit. Wie dit weet te
waarderen moet beslist eens over deze CTS
nadenken. In zijn klasse is hij niet duur en

exclusiviteit is gegarandeerd. Bovendien is de
zescilinder bepaald zuinig want ons testver-
bruik lag steeds rond de 10 liter per 100 kilo-
meter.

Aardig interieur
Het interieur is een mix van Amerikaanse en
Europese smaak. Het doet licht en luchtig aan
maar is ondanks de wielbasis van 288 cm niet
echt lekker ruim voor vier tot vijf personen.
Been- en hoofdruimte zijn vooral achterin
matig voor een auto van dit formaat. Het Sport
Luxury pakket zorgt voor een luxueuze aankle-
ding met fraai, glad leder, houten accenten,
ook op het stuurwiel (bah), en belangrijke
zaken als Stabilitrak (ASR/ESP), 17 inch lichtme-
talen wielen (chroom, bah), en xenon koplam-

De Cadillac CTS verrast door z’n bijna rechthoeki-
ge, verticale koplampunits met daarin dubbele
ronde lampen. De carrosserie is vooral hoekig en
massief.

Het half lederen, half houten stuur-
wiel omvat ook bedieningstoetsen
voor de radio en de cruise control.
De functie van vier toetsen is zelf
toe te wijzen.

De in ongelijke delen omklapbare achterbank bezit een midden-
armsteun met twee bekerhouders en een bergruimte.

Aan de achterkant
domineert de iets te
grote kunststofplaat
met daarin het kente-
ken, de achteruitrijlam-
pen en de mistachter-
lichten. Het derde rem-
licht zit op bijna dezelf-
de hoogte als de nor-
male remlichten.

De middenconsole doet erg Europees
aan. De bediening van de navigatie
en de TV vraagt geen bijzondere
leerstof. Ook bevinden zich hier de
audio en de gescheiden, automati-
sche climate control.

Cadillac koos voor gladde lijnen in het interieur. Het instrumen-
tenbord is simpel in zwart, de vormgeving is strak en er zijn veel
kunststoffen gebruikt. Het Sport Luxury pakket brengt leven in
het interieur met lederen bekleding en houten accenten.

De pook voor de handgeschakelde vijfbak, zorgt
voor een Europees gevoel in het Cadillac-interieur.
Ook zien we hier twee bekerhouders en een ruim
bergvak in de middenarmsteun.
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automatische airco. De ergonomie is Europees,
bediening van een en ander eveneens en roept
dan ook geen vragen op. De aankleding is dank-
zij de vele kunststofdelen en het (nep?)hout
weer aan de Amerikaanse smaak aangepast.
Tot de omvangrijke uitrusting behoren stoelver-
warming en elektrisch bediende zijruiten en
een op afstand bediend kofferdeksel. En de CTS
komt met bekerhouders en bergruimten in de
middenarmsteunen voor en achter, een werke-
lijk piepklein dashboardkastje, minimale por-
tierbakjes en een in twee delen omklapbare
achterzitting. De bagageruimte meet een rede-
lijke 420 liter.

Comfortmix
Echte Cadillacs horen te zwijgen, te zweven en
te zoeven. De CTS heeft daar een andere
mening over. Is de CTS dus geen echte Caddy?
Valt mee: het onderstel is met wieldraagarmen
en veerpoten voor, en een multilink as achter
verfijnd genoeg van constructie. Maar dan met
name voor de door Europeanen meest geliefde
manier van rijden: sportief met een communi-
catief onderstel. En dat biedt de Cadillac meer
dan we hadden verwacht. Hij rijdt Europees,
veert voelbaar comfortabel en dempt ietwat
stug, maar zonder dat gaten en kuilen al te
goed worden doorgegeven. Hij helt ook amper
over in een snel genomen bocht. Ook al is de
besturing in de middenstand ronduit wollig,
toch kun je met de Caddy behoorlijk sportief en
voorspelbaar sturend je gang gaan. Maar als je
daar genoeg van krijgt, ook rustig en comforta-
bel voortglijden. Maar een Cadillac? Nee, dat
gevoel hadden we geen moment. Wel dat van
een prettige, opvallende en exclusieve auto! ●

Dick Schornagel

Kort service-
interval
Uitgezonderd de
longlife bougies, met
een standtijd van
120.000 km, is de
onderhoudsbehoefte
van de Cadillac CTS
nogal conventioneel.
Elke 15.000 km is

een werkplaatsbe-
zoek nodig voor een
oliewissel.
Voorgeschreven is
een 10W30. Het
luchtfilter en het
interieurfilter zijn
elke 30.000 km aan

vervanging toe.
Kleppenstellen is
niet nodig. De moto-
ren zijn uitgerust
met een distributie-
tandriem die na
120.000 km of 8 jaar

vernieuwd moet
worden. Na 165.000
km is de transmissie
aan nieuwe olie toe.
Voor de smering
wordt een Dexron III
aanbevolen. ●

In tegenstelling tot de Europese topmerken
besteedt Cadillac weinig aandacht aan styling
onder de motorkap. Kabels en slangen liggen
open en bloot door de motorruimte.

De boordcomputer geeft keurig in een percentage
de resterende levensduur van de motorolie weer.
Desondanks wordt een vast verversingsinterval
voorgeschreven.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ............ 160 kW bij 6000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................300 Nm bij 3400 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: ....6,1 sec. ......0-100 km/h: 7,7 sec. ....80-120 km/h: ....6,4 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 62 dBA ................100km/h: 65 dBA ..................120 km/h: 67 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 14,9 liter op 100 km ....................Buitenweg: 8,7 liter op 100 km

Combinatierit: ............................................................11,2 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..................................................liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: ..............................238 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................240 km/h

Gegevens: Opel Nederland

De Cadillac
CTS heeft
dankzij z’n

opvallende vormge-
ving een enorm posi-
tieve uitstraling.
Andere weggebrui-
kers kijken bewon-
derend naar deze
vreemde eend in de
bijt en proberen het
logo te lezen. Want
niemand verwacht
een Cadillac met
zo’n koetswerk. Hij
zit goed, rijdt
Europees, is aantrek-
kelijk geprijsd, blijft
ongetwijfeld exclu-
sief en beschikt over
een complete uit-
rusting.

We hadden
bij een
auto van

deze afmetingen wel
iets meer ruimte ver-
wacht. Achterin zit je
door de te krappe
beenruimte vrij
matig, vooral wan-
neer de bestuurder
en de bijrijder zo
rond de 1,90 meter
lang zijn. De afwer-
king is beslist niet
slecht, maar haalt
nog niet het niveau
van de meeste
Europese topmerken.
Onze testauto had
last van een gieren-
de achteras, vermoe-
delijk een exempla-
risch probleem.

Modelserie en prijzen
Cadillac CTS 2.6 L V6:................................................................€ 47.500,-

Cadillac CTS 2.6 L V6 Automaat:..............................................€ 49.200,- 

Cadillac CTS 3.2 L V6:................................................................€ 49.600,-

Cadillac CTS 3.2 L V6 Automaat:..............................................€ 51.300,- 

ABS: ..............................................................................................standaard

ASR: ..................................onderdeel van Sport Luxury Package (€ 4.400,-)

Stabiliteitsregeling: ........onderdeel van Sport Luxury Package (€ 4.400,-)

Zij-airbags: ..................................................................................standaard

Hoofdairbags:..............................................................................standaard

Windowbags: ..............................................................................standaard

Xenon verlichting: ..........onderdeel van Sport Luxury Package (€ 4.400,-)

Elektrische ramen: ......................................................................standaard

Automatische airco: ..................................................................standaard

Cruise control: ............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ............onderdeel van Infotainment pakket (€ 4.200,-)

Lederen bekleding: ........onderdeel van Sport Luxury Package (€ 4.400,-)

Elektrisch schuif/kanteldak: ..............................................optie € 1.930,-

Opel Nederland, ☎ (076) 544 80 00
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