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Opel "Kadett": productieconcept
voor de naaste toekomst
DE eerste "Kadett" die Opel in Büs-
seisheim produceerde was een twee-
deurs sedan met vier zitplaatsen en
een voor zijn tijd (1936) bijzonder mo-
derne carrosserie. Bij een zuigerver-
plaatsing van 1074 cc gaf deze motor
18 kw bij een topsnelheid van 96
km/u. Het vermogen per 1îter zuiger-
verplaatsing bedroeg 21 pk (16 kw).
De wagen had de befaamd geworden
Opel Synchrovering en onafhankelijk
geveerde voorwielen. De Olympia
"Kadett" van 1936 was één der meest
succesvolle wagens van zijn tijd (prijs
2100 mark). In zijn klasse had deze

De wieloph.anging voor de Opel Ka-
dett 1200 serie, boven met trommel-
remuitvoerîng, onder met schijfrem-
uitvoering. De spoorbreedte van de
voortrein is 5 cm groter en de dwarse
bladveer is vervangen door wrijving-
loze schroefveren.

wagen een marktaandeel van 58 pct.
Tot het uitbreken van de oorlog wer-
den er 107.000 van gemaakt, voor die
tijd een enorm aantaL Toen na de oor-
log de Opelfabrieken werden her-
bouwd en gereorganiseerd kwam men
op de gedachte een nieuwe Kadett te
gaan bouwen, Ten koste van een mil-
jard mark werd nabij Bochum een fa-
briek gebouwd, waar in 1962 de twee-
de generatie van de Kadett werd ge-
boren. Hoewel aanvankelijk alleen
verkrijgbaar met een motor van 1000
cc en 30 kw vermogen, werd de mo-
torenserie uitgebreid met grotere ty-
pen, zoals de S-motor van 36 kw in
1969, In drie jaar tijd werden er vijf-
honderdduizend wagens van dit type
gebouwd. Nieuwe modellen met mo-
toren van 33 tot 42 kw en verschillen-
de modeJlen met twee en met vier
deuren, coupémodellen en caravans
deden hun intrede. De produktie-
cijfers bereikten onwaarschijnlijke

DE behoefte aan een nieuwe Kadet!
deed zich de afgelopen jaren steeds
sterker gevoelen. Opel had met de
nieuwe Manta en Ascona modellen
een vernieuwing tot stand gebracht.
maar het programma vereiste nog een
afronding naar berieden. Dat is de
Opel "Kadett" van de derde genera-
tie, een wagen voor de lagere midden-
klasse, zeer comfortabel, zeer functio-
neel, goed geïnstrumenteerd, met be-
hoorlijke ruimte voor inzittenden en
koffers, stevig gebouwd en met een
pittige motor. Deze wagen is tech-
nisch zowel als economisch interes-
sant. De motor is compact, fors en zui-
nig met een benzineverbruik van een
Iiter op de 11,5 tot 12,5 km, De wa-
gen ligt gunstig wat belasting en
verzekering aangaat en is dankzij het
transferstraatproduktiesysteem van
Opel bijzonder goedkoop in de ender-
delen. De fabriek in Bochum is ten
dele vernieuwd en gemoderniseerd
met de nieuwste transferstraatsyste-
men om de produktie zo snel en goed-
koop mogelijk te doen geschieden.
Men gebruikt door de gehele serie
heen dezelfde onderdelen zowel voor
carrosserie als voor wielophanging,
terwijl de motor hoewel in verschil-

, i lende uitvoeringen beschikbaar het-
_______ " zelfde basismiddel heeft. Zoals bekend
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Drie systemen achterassen voor de
nieuwe Opel Kadettserie_ Boven de
achtems, voor modellen met de 120Q
cc motor, midden die VOOT de 1200-S-
motor met stabilisatiestang en onder
de achteras t'oor de stationWl1gen met
schuingeplaatste sch.okdempers.

hoogten: 1966 het eerste miljoen, 1969
het tweede miljoen en in 1972 het
derde miljoen.
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is Opel altijd bijzonder sterk geweest
voor wat de produktie van een stevi-
ge motor met een maximum vermogen
aangaat bij een lange levensduur en
een laag brandstofverbruik. Het is in
dit verband opvallend, dat één van de
nieuwe motoren alleen normale ben-
zine gebruikt, terwijl deze motor toch
een uitstekende prestatie levert. De
vorm van de verbrandingskamers
speelt hierbij een belangrijke rol even-
als het ontstekingssysteem, dat enke-
le belangwekkende wijzigingen heeft
ondergaan. Een punt, waarin Opel,
als onderdeel van het General Motors
concern, bijzonder sterk is, is de me-
tallurgie van de motoren en trans-

De drie modellen van de Kadettserie
van de derde ge.neratie. Boven de
vierdeurs sedan. ook leverbaar als

missies. De nieuwe Kadett-serie is
ook met automatische gangwissel vel'-
krijgbaar, overigens een produkt uit
de GM-transmissiefabriek in Straats-
burg, De motor met zijn gietijzeren
carter en lichtmetalen kop borduurt
voort op de goede traditie van de on-
gecompliceerde lijnmotor met schuin
bovenin liggende nokkenas en han-
gende kleppen. De motor is voorzien
van een alweer verbeterd systeem
van positieve carterventilatie, van
een valstroomcarburateur en een
drukomloop smeersysteem. De ontste-
king wordt versteld d.m.v. een centri-
Iugaal-onderdruksysteern. Achter de
motor bevindt zich een enkelvoudige

tweedeurS'model, midden het coupé-
model met de sportschakeling voor de
stationwagen.
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De motor van de nieuwe Opel Kadett
in zij-aanzicht en in doorsnede met
reehtsonder het kleppenmechanisme.
Het gaat hier om de 1,2 liter motor.
Deze is leverbaar met een vermogen
van 39 tot 45 kw en een maximum-
koppel van 78 resp. 88 Nm bij 3400
tpm.

drogeplatenkoppeling met een volle-
dig gesynchroniseerde vierversnel-
lingsbak met schuinvertande tandwie-
len. Eventueel kan ook een drletraps
automatische gangwissel met koppel-
omvormer worden geleverd op bepaal-
de modellen.

HOEWEL geheel nieuw bouwt de
derde generatie Kadett toch voort op
de oude traditie, zoals die in de loop
der jaren is gevestigd, d.w.z. met
tweedeurs, vierdeurs en coupémodel-
len benevens met een stationwagen-
uitvoering. Hoewel tot de lagere mid-
denklasse behorend is de nieuwe Ka-
dett geenszins een kleine wagen. Hij
heeft ruime afmetingen, ongeveer
even lang en breed als zijn voorgan-
ger van de tweede generatie, maar
iets lager, wat het algehele aanzien
ten goede komt. Alle modellen zijn be-
schikbaar in een luxe uitvoering en
een standaarduitvoering, met uitzon-
dering van de coupé, die alleen in
luxe uitvoering beschikbaar is. Men
ziet het verschil aan de voorzijde:
alle standaarduitvoeringen hebben
ronde koplampen, de luxe uitvoerin-
gen hebben vierkante koplampen. De
carrosserieën zijn voorzien van een be-
langrijke mate aan ingebouwde vei-
ligheid met o.m, fikse kneuszones en
vervormbare stuurstangen- De veilig-
heidskooi tussen de beide kneus zones
is overigens ook zijwaarts versterkt,
ingelaten deurgrepen binnen en bui-
ten en beveiligde deursloten. Overi-
gens maakt niet alleen de motorkap
voor deel uit van de kneuszone. maar
ook de beide voorspatschermen zijn
hierin constructief opgenomen. De in-
wendige ruimte is royaal met een
goed uitzicht rondom en een uitste-
kende verwarming en ventilatie. Ook
in langzaam stadsverkeer heeft men
voldoende luchtverversing mede dank-
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zii de achterste tochtr-uitcn, De ruime
k()[ferruimte biedt de vcrrnssing, dat
men cvcntuuel he! roservewiel kan
co reikun zonder alll's u it te hoeven
pakken.

DE motor van de Kadctt uit de derde
generatle is l'en vel'del'e ontwikke-
ling van de miljoencnvoudig kwali-
tnitsbewezcn motor van deze serie
met een vermogen van 39 tot 45 kw
voor de 1200 Cl' motor. Dat komt neer
op een vermogen van 32 pk (24 kw)
per liter zuigervcrplaatsing bij 5600
tpm. en van 37 pk (28 kw) pel' 1000
cc zuigerverplaatsing voor de S-mntor
bij 5400 tpm. Er is nog een derde mo-
tor van 1000 cc met 35 kw vermogen
bij 5600 tpm., wat neerkomt op een
vermogen van al weer 35 kw (49 pk)
bij 5600 tpm. per Iiter zuigervcrplaat-
sing. De drie motoren hebben een
zeer gunstig koppel van 71, 78, resp.
88 Nm bij 3400 tpm, Men heeft deze
zeer gunstige vermogens bereikt
dankzij een geringe vergroting van de
zuigerverplaatsing van de standaard-
motoren. Men is daarbij echter wel
binnen de (Duitse) belastinggrenzen
gebleven, zodat de nieuwe Kadett niet
in een hogere klasse valt. Het belang-

Vooraanzicht van de Kadettserie van
de derde generatie in luxe uitvoering.
Men herkent de standaarduitvoering
aan de ronde koplampen, de lu.re uit-
voering aan de rechthoekige koplam.
pen. De nieuwe Kadert-serie heeft 25
pct. meer glasoppervlak dan de vorige
serie.

rijk verbeterde koppel geeft een bete-
re acceleratie, voorkomt te veel scha-
kelen, is goed aangepast aan de auto-
matische transmissie en maakt de wa-
gen zeer geschikt voor het trekken
van een caravan. Een belangwekkend
punt is ook, dat het brandstofver-
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Sedert Opel zijn Kadettproduktie in
de fabriek van Boclll.m begon zijn er
meer da.n drie miljoen wagens van
dit type gebouwd. De afgebeelde WQ-
gen is de vierdellrs in standaard-
uitvoering met 1200 cc motor van 3g
kw.

bruik zo gunstig ligt, waardoor dele
wagen bij een tankinhoud van -14 liter
toeh een actieradius van 500 km heeft.
De topsnelheden liggen vrij hong voor
deze soort wagen: van 146 km per
uur voor de coupé tot 132 km voor de
stationwagen. Het gangwisselsysteem
met de handgeschakelde vierbak
werkt vlot en soepel en vereist als
gevolg van het goede koppe-l woinig
schakelen, De automatische driebak
is van het beproefde 3-QVH model
van General Motors.

DE uitvoering van de stationwogen
is in wezen dezelfde als van de stan-
daardmodellen. Er is een ruimte van
mee!' dan anderhalve kubieke meter
inhoud met een wijde toegangsdeur.
De SR-uitvoerillg verschilt van de an-
dere modellen dool' ander" wielen.
banden en interieur. Hebben de twee-
deu rs- en vicrdcursmndctlcn een
gangwisselhefboom op de bak zelf. de
sportversie heeft een gangwissel met
verlengde tussenstang. omdat de af-
stand tussen motor en zitplaats gro-
ter is. In wezen is de SR-uitvoering
van de nieuwste Kadett niet zo ver-
schillend van de befaamde Rallye-
Kadett, die sedert 1966 zoveel overwin-
ningen op zijn naam heeft staan.
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DE wegligging van de nieuwe Kadert-
serie L, uitstekend. Er is dan ook heel
wat veranderd, zowel aan de vooras
als aan de achteras. De spoorbreedte
van de voortrein is 5 em breder en
bedraagt nu 130 cm. De dwarse blad-
veer werd vervangen door wrijving-
loze schroefveren. De wielgeleiding
geschiedt via ongelijke draagurmen.
die aan de basis extra breed zijn ge-
houden. De voortreingeometrie werd
met computersystemen vastgesteld.
De vergroting van het caster van 3'
tot 5' 30" draagt belangrijk bij tot een
goede koersvastheid en l'en sneller te-
ruglopen van het stuur. De draai-
cirkel ligt beneden de 10 meter. De
achteras bleef in principe ongewijzigd.
De schroefveren zijn nieuw ontwor-
pen, terwijl de schokdempers nu ver-
tikaal en zover mogelijk naar buiten
zijn opgesteld. De Panhardstang voor
de zijdelingse balanccring is verlengd.
Daarmede heeît men een meer recht-
streekse wielgeleiding een een beter
grip voor de achterwielen verwezen-
hjkt. De progressieve schroefveren
verbeteren het veercomfort, onafhan-
kelijk van de belasting. Alle Kadett-
modellen zijn voorzien van een ge-
scheiden remcircuit. De uitvoeringen
met de standaardruotor hebben rond-
om trommelremmen, de uitvoeringen
met de S-motuT hebben voor schijf-

De Op€! Kadett in stationwagenuit-
voering met meer dan anderltalve
kubieke meter laadruimte. De laad~
vloer is laag geplaatst dankzij het
achterassysteem en de !aaddeur is
zeer breed.

remmen en achter trommelremmen
met rembekrachtiging. De remschijven
zijn vergroot tot 17". Tegen meerprijs
is dit systeem eveneens leverbaar op
de standaarduitvoeringen.

DE produktie van de Kadett van de
derde generatie draait momenteel al
op vulle toeren. De voorgaande Ka-
deU-uitvoeringen werden naar meer
dan honderd landen over de hele we-
reid geëxporteerd, wat ook met de
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De ingebouwde veiLigheid van de
Opel Kadettserie van de derde gerne-
Tatie.
1. MowTkapveiligheid onafhankelijk
van motorkap.slu.îting. 2. Motorkap-
sluiting bestand tegen krachten van
alle richtingen. 3. VOOTstuk van chas-
sis is onderdeel van de krettkzone.
4. Voorspatschennversterkingen. 5.
Knoppen en schakelaars van pJ.a,stic
materiaal. 6. GlansvTije instrumenten
en dashboard beschermd met plastic.
7. Gecapittonn.eerde annsteunen. 8.
Versterkingen in dak. 9. IlIIgeLaten
dev..rgrepen van binnen_ 10. RoU-
oVe'rbeugel in dak. 11. Beschermde
brandstoftank. 12. Verbeterde stoeL-
gordeLbevestigingen_ IJ. Beschermde
deursloten tegen openspri.ngen. 14. In-
gelaten dev..rgrepett. 15. Veiligheids-
stuurwiel, onbreekbaar stuurwiel. 16.
DeurVe'rsterkingen opzij. 11. Versterk-
te deursc hami eren. 18_ Vervorm bare
pedaatsteunen. 19. Verbeterde stuur~
inrichting en telescopische stuur-
kolom.

nieuwste uitvoering wel het geval zal
zijn. Geheel in stijl met de eisen des
tijds biedt de nieuwe Kadettserie
meer dan alleen vervoer. Onder de
wagens van zijn klasse biedt deze wa-
gen ontegenzeggelijk een belangrijke
mate aan rijgenot. Dankzij de compac-
te afmetingen, de pretentieloze en
toch smaakvolle uitvoering met grote
functionaliteit, de goede snelheid, be-
trouwbaarheid en zuinigheid, is er
geen twijfel aan, dat de Kadettserie
van de derde generatie het succes
van de voorgaande twee series ten-
minste zal evenaren zoal niet voorbij-
streven.
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