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Als we even afzien van de niet meer gevoerde Ronda, waarmee het 25 jaar geleden

voor Seat allemaal begon, is de Ibiza het langstlopende model van het merk. Een

model dat heel geleidelijk steeds meer Volkswagen-groep-trekjes kreeg. Maar in zijn

jongste versie blijft toch wat van de eigen stijl over.

In vogelvlucht beschreven ontstond Seat bijna
60 jaar geleden, als Spaanse licentiebouwer van
Fiat-modellen. Met heel beperkte export, en
maar weinig eigen modelversies. Totdat Seat
een volwaardige autofabrikant wilde worden,
maar Fiat dit niet wilde steunen en zich terug-
trok. Seat huurde de hulp van Porsche in om
een motorfamilie te ontwikkelen, waarmee de
Ronda werd uitgerust, in 1983 het eerste eigen
exportproduct.
Een jaar later kwam de kleinere Ibiza. Zonder
steun van een groot autoconcern, met name
voor technische ontwikkeling en levering van

motoren en transmissies, kon Seat echter toch
niet. Er kwamen contacten met de Volkswagen-
groep, die in 1986 grootaandeelhouder en later
volledig eigenaar werd.

Uiterlijk verschil
Gevolg van de Volkswagen-bemoeienis was dat
de tweede Ibiza-generatie al veel VW-techniek
bevatte. Uiteindelijk verschenen in het najaar
van 2001 kort achtereen een nieuwe VW Polo en
Seat Ibiza op gelijke technische basis. Met ver-
schillende carrosserie en afstemming werden
het toch op het oog geen gelijke auto’s. Zo hield

de Ibiza wat stramme vering, naar de algemene
voorkeur van Seat. Ook een opvallend hoog ge-
plaatst stuurwiel en dashboard bleef kenmer-
kend voor de Ibiza.
Die Polo is nog niet vernieuwd, de Ibiza nu wel.
Het hoge dashboard en stuur heeft hij nog
steeds, de nadrukkelijk stevige vering niet meer.
De bodemgroep werd niet drastisch gewijzigd,
de prettiger vering komt kennelijk uit een be-
tere afstemming van het onderstel. Wel kwam
er een nieuw voorste subframe met wielophan-
ging. Dit levert een kleine toename in de wielba-
sis, en een flink grotere spoorbreedte. Daarbij
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De wat vergrote bodemgroep van de Ibiza is een
voorbode van de volgende Volkswagen Polo. Wiel-
basis en vooral spoorbreedte namen toe, maar de
algemene constructie bleef gelijk. Hier in doorzicht
de driedeursversie, met een eigen achterbouw nu
als Ibiza SC betiteld.

Primeur voor vernieuwd onderstel

Ibiza met eigen stijl
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Onder de vele moderne snufjes die nu ook de Ibiza kan bieden is
bochtverlichting. Het gaat om de statische variant, die gebruik
maakt van aangepaste mistlampen. Het mistlicht krijgt een dub-
belfunctie, bij afslaan met lage snelheid gaat één mistlamp aan
zoals hier getekend.

Net nieuw is een Ibiza Ecomotive, naar het voor-
beeld van de VW Polo BlueMotion. Met dezelfde
1.4 TDI motor, en maatregelen zoals deze afgeslo-
ten grille om luchtweerstand te sparen.
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draaiende actieve bochtverlichting. Maar simpe-
ler statische bochtverlichting in combinatie met
standaard halogeenlicht kan ook.
Wat betreft de aandrijflijn houdt Seat het in eer-
ste instantie simpel. Uit de huidige VW Polo ken-
nen we de motoren en handgeschakelde vijfbak
waarmee deze Ibiza debuteert. De driecilinder
twaalfkleps 1.2 en viercilinder zestienkleps 1.4
zijn geen gloednieuwe, maar allicht moderne
ontwerpen. Daarbij komt de hiervan afgeleide
1.6 benzinemotor, met dezelfde cilinderaf-
metingen als de 1.2, maar een cilinder meer.
Voorlopig grijpt Seat naast de nieuwe dieselge-
neratie. In de Ibiza komen de aloude 1.4 en 1.9
TDI pompverstuiverdiesels, (nog?) geen common
rail-motoren. Seat monteert er wel een roetfilter
aan, meteen vanaf de 59 kW 1.4 TDI.

Nieuwe varianten
Daar Seat hecht aan een sportief imago werd be-
sloten deze keer de driedeurs Ibiza een klein
beetje coupékarakter mee te geven. Hij krijgt
een eigen aanduiding SC, en is in die versie 18
mm korter en lager dan het vijfdeursmodel.
Ook werd gekozen om speciaal op deze SC de ze-
ventraps-DSG met droge dubbele koppeling te
introduceren, in combinatie met de 1.6 benzine-
motor. Gezien de productiecapaciteit in de DSG-
fabriek van Volkswagen krijgt Seat niet de
vrijheid alle motoren op wens met een DSG te
bieden. Diezelfde DSG zit wel standaard vast aan
de 1.4 TSI voor de komende Ibiza Cupra. Merk-
waardig genoeg communiceert de fabriek deze
132 kW sterke krachtbron als een ‘bi-turbo’. Hij
is wel 7 kW sterker dan de tot nu toe sterkste va-
riant die Volkswagen bracht, maar het blijft toch
een aggregaat met zowel een turbo als een me-
chanische compressor. Geen dubbelturbo, maar

Binnenkort wordt de Ibiza-reeks bekroond met een
Cupra, volgens Seat voorzien van een ‘dubbel-
turbo’-motor. Het gaat feitelijk om een nog iets
extra versterkte versie van de Volkswagen 1.4 TSI.
Met zoals u hier in lichtblauw ziet een compressor-
deel, in rood een turbo, en in donkerblauw het
slimme mengdeel, met aansluiting naar de tussen-
koeler.

een TwinCharger in VW-terminologie.
Natuurlijk mag tegenwoordig een superzuinige
variant niet ontbreken, de Ibiza Ecomotive
komt eraan. Deze zal zowel in drie- als vijfdeurs-
versie leverbaar zijn. Met vergelijkbare aanpas-
singen als in de Polo 1.4 TDI BlueMotion, waar-
mee VW ooit zijn eigen extra spaarzame gamma
startte. Bij Seat betekent het dat de CO2-uitstoot
tegenover een gewone Ibiza 1.4 TDI daalt van
114 naar 99 g/km. Met de geijkte middelen zoals
verlaagde lucht- en rolweerstand, langere over-
brengingen in de transmissie, aangepast motor-
management, en gewichtsbeparing door ingre-
pen als een bandenreparatieset in plaats van
een reservewiel.
Er zit ook nog een Ibiza FR in de pijplijn, waar
bijvoorbeeld heel mooi de 1.4 TSI met alleen een
turbo en 90 kW in zou passen. Volgend jaar
mogen we een nieuwe VW Polo verwachten die
nauw met deze Ibiza verwant is. Mogelijk houdt
VW daarvoor nog wat mooie technische nieuw-
tjes achter, die dan pas wat later ook aan de
Seat-verwant ten goede komen. Tot slot: de
Skoda Fabia is eveneens verwant aan de VW
Polo. Maar diens huidige, vorig jaar verschenen
generatie staat nog op de oude Polo-bodem-
groep, niet die van de geteste Seat Ibiza. �

werd ook de achteras breder gemaakt.
Er is echter geen sprake van radicaal andere
constructies. Een geheel herziene McPherson-
ophanging voor, elektrohydraulisch bekrach-
tigde besturing met nieuwe programmering, en
een torsie-as met langsarmen achteraan. Voor
Sport-Up-varianten wordt dat alles steviger en
sportiever afgestemd. Dikkere stabilisatoren,
stuggere ophangrubbers, 25% stijvere veren, en
schokdempers die variabel reageren op snelle
en langzame demperbeweging.

Actuele voorzieningen
Uit het onmetelijke VAG-groepsmagazijn krijgt
de Ibiza een aardige dosis moderne elektronica.
ESP is nu mogelijk, met Traction Control en een
Hill Hold-functie tegen terugrollen van de auto.
Xenonlicht kan geleverd worden, inclusief mee-
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