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AUTO 
Chevrolet Corvette C6 technisch bekeken

Klassiek concept in verfijnde vorm

Corvette blijft 
bijzonder
Al met het debuut van de vijfde generatie Corvette

maakte Amerika’s bekendste sportwagen een forse

omslag naar meer Europees georiënteerde techniek. Zo

moest de Corvette C5 meer erkend worden als gelijk-

waardig aan andere exclusieve sportwagens. In de hui-

dige C6 is dat allemaal nog eens verfijnd. Toch heeft de

Corvette zijn eigen(wijze) concept behouden.

Hoewel concept, aard en uiterlijke lijn van de
zesde generatie Corvette niet zoveel anders zijn
dan bij de vijfde uitgave, is de nieuwste versie
toch echt een andere auto. De wielbasis werd
groter en de buitenmaten kleiner, de motor is
vergroot en zo zijn er veel meer belangrijke ver-
schillen. Voor de traditionele liefhebber tellen
dingen als de nu vast gemonteerde xenon pro-
jectiekoplampen, nadat de Corvette decennia-
lang opklapbare koplampen had. Zo laat
men ook niet na te melden dat
de open versie nu weer
voor het eerst
sinds
1962

elektrische bediening voor het cabriodak heeft.
Onveranderd behoudt de Corvette zijn construc-
tie met een apart chassis en
kunststof carros-
serie, waar
voorin

een dikke V8 huist. Sinds de vijfde generatie is
voor een betere gewichtsbalans de transmissie
naar achter verhuisd, waarbij opvalt dat dit
naast een moderne handgeschakelde zesbak
ook een heel traditionele viertrapsautomaat
kan zijn. Overigens blijft het met deze ‘transax-
le’ bouwwijze nog zo dat 51% van het gewicht
op de vooras drukt, vrij veel voor een auto met
aandrijving achter en een berg motorkracht.

Staal, aluminium en kunststof
Het blijft erg apart dat de Corvette letterlijk
gedragen wordt door een rollend chassis dat is
opgebouwd met stalen kokers uit één stuk,
door ‘hydroforming’ (vloeistof onder hoge druk)
in de juiste vorm gebracht. Uit aluminium
maakt men daar een voorruitframe op. Ook de
wielophanging is van aluminium. Een aantal
generaties geleden kreeg ook die wielophan-
ging iets bijzonders, namelijk een dwarse blad-
veer uit kunststofcomposiet, die op de bovenste
draagarmen ligt. Zo neemt de vering erg weinig
ruimte in. Als extra is nog steeds variabele
schokdemping mogelijk, met een ook weer
ongebruikelijke techniek van magnetisch beïn-
vloedbare vloeistofvulling die daarmee een 
variabele viscositeit krijgt.
Het klinkt allemaal erg exotisch. Zo is de in het
chassis gemonteerde vloer een composietplaat,
waarin voor de semi-raceversie Corvette Z06
zelfs ultralicht balsahout als kern wordt
gebruikt. Daarbij heeft die Z06 geen stalen
maar aluminium chassiskokers. Maar om nu te
zeggen dat het een bijzonder lichte constructie
oplevert, dat niet. Met stalen chassis brengt de
Corvette ruim 1500 kg op schaal, de aluminium

Z06 haalt daar 90 kg

Nog altijd heeft de Corvette een kunststof 
carrosserie op een afzonderlijk chassis.

Daardoor was het niet moeilijk ook een cabrio-
versie te maken, al heeft die toch een aange-

past chassis zonder de hier zichtbare dakbeugel
achter de portieren.
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vanaf, mede met enkele koolstofvezel- in plaats
van polyester/glasvezelcarrosseriedelen. In
afmeting, informeert de fabrikant trots, komt
de compacter gemaakte Corvette nu overeen
met een Porsche 911, maar die is wel ruim 100
kg lichter. Opvallend is echter dat de cabrio-
versie bij Corvette nauwelijks meer weegt dan
de coupé (9 kg!), wat de sterkte van het chassis
onderstreept. Porsche moet kennelijk veel meer
doen om de zelfdragende 911 carrosserie dak-
loos te kunnen maken. De 911 cabrio weegt
85 kg meer.

Eenvoudige krachtpatser
Het mag zijn dat de Corvette, als vanouds, over
een heel ruime motorinhoud beschikt, dit bete-
kent niet dat de motor zwaar is. Niet alleen is
die helemaal uit aluminium opgetrokken, voor-
al ook is het blok constructief simpel. Geen vier
nokkenassen, zelfs geen vier kleppen per cilin-
der, geen nokkenasverstelling of andere
gewichtsverhogende aanbouwdelen. Heel
gewoon één centrale nokkenas en klepstoters
naar twee kleppen per cilinder. Daarvoor werd
gekozen omdat de motor zo mooi laag bouwt,
wat in de Corvette beter past dan GM’s

Northstar V8 met vier nokkenassen en 32 klep-
pen.
Voor de zesde generatie is een nieuw motorblok
gemaakt, onder meer om klopsensors op te
nemen, daar de compressieverhouding tot een
niet geringe 10.9:1 is opgevoerd. Het heet offi-
cieel een ‘small block’ V8, maar de inhoud
komt nu met een vergrote boring op niet min-
der dan zes liter (was 5.7). Dan is er nog wat
reserve over, want in de Z06 krijgt het ‘small
block’ een nog grotere boring en slag om hem
op iets meer dan zeven liter te brengen. Daarbij
een naar 11,1:1 verhoogde compressie, een dry-
sumpsmeersysteem en een reeks titanium
delen (drijfstangen, klepstoters, klepveren).
Omdat deze enorme LS2 en LS7 achtcilinders
relatief gezien toch ‘overvierkante’ korteslag-
motoren zijn kunnen ze sportief hoge toeren-
tallen aan: de 6.0 LS2 mag tot 6500 t/min draai-
en, de 7.0 LS7 kan zelfs 7000 t/min aan. Een
machtig koppel is letterlijk het sterke punt van
deze aggregaten, vandaar dat alle versies van de
Corvette een oliekoeler hebben op de zwaar
belaste transmissies.

Overigens is ten opzichte
van de Corvette C5 niet
alleen de motor aange-
past, ook alle transmis-
sies werden versterkt en
de geometrie van de
wielophanging is veran-
derd. Mede omdat de

Corvette C6 standaard staat op Goodyear run-
flatbanden, wiens stijve flanken een aangepast
karakter van vering en schokdemping vragen.
Een ongewoon elektronicasnufje is het als optie
mogelijke head-updisplay, dat de belangrijkste
dashboardinformatie in de voorruit projecteert.
Op knappe wijze, want het ziet er van achter
het stuur uit of de projectie boven de neus van
de auto zweeft. Zoiets is inmiddels bij nog een
enkel ander automodel leverbaar, voor de
Corvette is het geen nieuws: het was er al voor
de in 1997 verschenen C5. ●

De doorsnede van de
opnieuw herziene ‘small
block’ V8 laat de klassieke

opbouw zien: twee kleppen per cilin-
der, centrale nokkenas. Dat geeft een
lage bouw, nu ook heel interessant
in verband met botseisen voor voet-
gangersbescherming die voldoende
vrije ruimte tussen motor en motor-
kap vergen.

Zowel voor als achter hebben de wielen dubbele
triangels met dwarse bladveer als ophanging,
waarbij de onderste ophanging aan een subframe
is bevestigd. Vooraan, is hier te zien, met een ex-
centerbevestiging voor afstelling van de wielstand.

Het hart van de Corvette, aandrijflijn
en wielophanging. Sinds de C5-versie
zit de transmissie bij de achteras,
een dikke buis tussen motor en
transmissie huisvest het cardan. Hier
niet zo duidelijk zichtbaar: de koppe-
ling of koppelomvormer zit tegen de
motor.

Het dragend deel van de Corvette bestaat uit
onder hoge druk gevormde stalen buisprofielen,
voor de sportversie wordt aluminium gebruikt.
Merk op dat de motor geheel achter de vooras
ligt, wat ook wel moet bij toepassing van een
dwarse kunststof-bladveer voor en achter.

Peter Fokker
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