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AUTO
Opel Astra technisch bekeken

Opel rekte de Astra een flink stuk op, en zet hem
op het nieuwe gezinsautoplatform dat ook dienst
doet voor de Chevrolet Cruze. Achter de binnen-
spiegel zien we de Opel Eye-camera, die uit de
grote broer Insignia werd overgenomen.

Opel schept meerwaarde op klein budget

Astra evolueert
opnieuw
Hoewel de ontwikkeling van de nieuwe Astra een heel

stuk eerder begon dan de nu nog heersende economische

malaise, had zuinigheid al veel invloed op dit proces. Het

ontbreekt de Astra bepaald niet aan nieuwe elementen,

maar veel daarvan zijn niet alleen voor dit model ont-

staan. Een ware primeur is de ongewone achteras.

Er is één echt nieuwe motor, de 1.4 Turbo, maar
ook dat is een GM-concernontwikkeling. Hij
dient sinds kort ook in de Amerikaanse Chevro-
let Cruze, en komt zonder turbo in de Chevro-
let Volt/Opel Ampera.

Beperkte downsizing
In grote lijnen is de 1.4 Turbo ontwikkeld uit
de gewone Ecotec 1.4, met een iets verkleinde
boring. Ook is de compressie iets verlaagd, maar
zeker voor een turbomotor niet veel, van 10,5
naar 9,5:1. De met een ketting aangedreven nok-
kenassen zijn bij de turbomotor beide verstel-
baar geworden. Er is veel gedaan aan lichte
bouw, zoals toepassing van hol gegoten nokken-
assen en een turbo die met het uitlaatspruitstuk
één geheel vormt.
Met betere prestaties en lager verbruik vervangt
hij de 1.8 uit de vorige Astra. Maar verder is er
eigenlijk niets nieuws onder de zon. De beken-
de 1.4 en 1.6 Twinport-benzinemotoren blijven,
als sterkste is er voorlopig de 1.6 Turbo met
132 kW, ook al in de oude Astra toegepast. Ben-

Het compacte platform van de Astra dient niet
alleen mede voor de (volgende) Zafira, maar nu
ook voor de Chevrolet Cruze en de daarvan af-
geleide mpv Orlando. Veel geld en moeite werd
gestoken in de ontwikkeling van moderne elek-
tronische snufjes voor de Insignia, waar de Astra
nu volop van meeprofiteert. Voor de Corsa werd
eerder al de onzichtbaar in te klappen fietsdra-
ger achterop ontwikkeld, die nu ook de Astra
als optie krijgt.

Onder moeder General Motors werd Opel be-
paald niet ruim bedeeld met ontwikkelingsbud-
get. Een reeks jaren voordat in 2009 oud GM
omviel en nieuw GM startte, schreef het con-
cern vette verliezen, en was zuinig aan doen
dus het motto. Bovendien zette GM, net zoals
bijvoorbeeld Ford, Volkswagen of Fiat, in op de
ontwikkeling van een klein aantal platforms
waar wereldwijd veel verschillende auto’s op
gebouwd moesten worden.
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Video: Opel Astra onderstel
Een bijzonder detail van de nieuwe Astra
is de torsie-as met dwars geplaatst Watts-
stangenstelsel. Het zorgt voor effectieve
opvang van de dwarskrachten. Hoe be-
weegt deze extra zijdelingse stabilisatie
van de wielen nu echt? Zie het Astra-on-
derstel in werking op www.AMT.nl, ru-
briek Video, onderwerp Onderstel.

Een videocamera met beeldherkenning brengt
snufjes zoals detectie van bepaalde soorten 

verkeersborden, en de wegbelijning. Met een 
rijbaanassistent en waarschuwing voor snelheids-

geboden onderscheidt de Astra zich. Nog weinig
compacte gezinsauto’s kunnen die luxe bieden.

De nieuwe 1.4 Turbo is een General Motors-
wereldmotor, nu ook ingezet in de Chevrolet Cruze 
(in VS-versie), en mede bedoeld als ‘range extender’ 
in de elektrische Chevrolet Volt/Opel Ampera.

Het onderstel is zo conventioneel en eenvoudig
mogelijk gehouden. Watts-stangen tussen de ach-
terwieldragers blijken gunstig voor het weggedrag,
zonder kosten en gewicht van een volledige multi-
linkophanging.

zinemotoren zonder turbo krijgen nog gewoon
een vijfbak mee. De 1.4 Turbo valt mede zuini-
ger uit dan de oude 1.8 omdat daar nog een vijf-
bak achter zat. Wel zijn nu alle oude automaten
opgeruimd, er is alleen nog een moderne zes-
trapsautomaat, zoals diesel-Astra’s eerder al
kregen.
Ook bij die diesels blijft het nieuws beperkt. De
eigen 1.7 CDTi in twee versies blijft behouden,
alleen de extra zuinige Astra Ecoflex krijgt een
1.3 MultiJet-diesel uit de Fiat-stal. De oudere 1.9
diesel maakt plaats voor de nieuwe 2.0 MultiJet
met enkele turbo, bij Opel heet die dan 2.0 CDTi.
Opmerkelijk is dat alleen de zuinigheidsversie
Ecoflex onder de diesels, géén zesbak krijgt.
Kost wel meer, maar zou ook het verbruik nog
verder verlagen.

Slimme as
De nieuwe bodemgroep voor de Astra
voorziet in een vrij simpel onderstel. 

Alleen voor de superzuinige Astra EcoFlex
met start-stopsysteem zet Opel de 1.3

CDTi in, alias de nieuwste versie van de
kleine MultiJet-diesel uit de Fiat Power-

train-fabrieken. Met 109 g/km CO2-emis-
sie, in ons land voor een diesel nog ruim

te veel voor leuke belastingkortingen.

Alleen vooraan is er een subframe, voor de aan-
drijflijn en McPherson-veerpoten. Achteraan zit
de wielophanging direct aan het chassis vast,
zonder isolerend subframe. Er is niet gerekend
op een multilinkophanging zoals de Insignia-
bodemgroep heeft, mét subframe.
Toch vonden de Opel-technici een gewone tor-
siebuis met langsarmen tussen de achterwielen
wel erg gewoon, naast multilinkconstructies bij
de VW Golf en Ford Focus. Maar hoe vind je daar
iets op dat simpel en niet duur is? Zo kwamen

Tekeningen: Opel

ze op Watts-stangen als dwarsgeleiding, een
beetje vergelijkbaar met wat Mercedes-Benz nu
onder de A- en B-Klasse gebruikt. Alleen daar
met een centraal opgehangen Omega-as, de com-
binatie met een torsiebuis van Opel is heel on-
gebruikelijk.
De dwars opgestelde Watts-stangen beperken
niet het torsie-effect van de klassieke voorwiel-
aandrijversachteras. Maar ze beperken wel flink
de dwarskracht en het buigmoment in de lang-
sarmen, die onder invloed van bochtkrachten
ontstaan. De achteras heeft minder last van ver-
anderlijke sporing, de ophangbussen van de
torsie-as kunnen soepeler en dus comfortabeler
gekozen worden. ●
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