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The Standard by Koen Ongkiehong

Cadillacs van 1980 en 1981
De Cadillacs van 1980 en 1981 hebben de leeftijd van 40 jaar bereikt en zijn volledig vrijgesteld van 
wegenbelasting ongeacht het soort brandstof. Er zijn zelfs modellen met dieselmotor.
De Ville en Fleetwood modellen van 1977 -1979 kwamen aan de orde in de eerste Standard van 2018. 
In 1980 werden deze modellen gewijzigd maar hielden sterke overeenkomsten met hun voorgangers. 
Ze waren beter gestroomlijnd en met een gewicht van circa 1.850 kg waren ze iets lichter dan hun 
voorgangers. Ter vergelijking zijn Fleetwoods uit 1979  en 1980 boven elkaar gezet. 
Alle De Villes en Fleetwoods van beide jaren waren 5,61 meter lang.

De verschillen leken gering. De achterruit van het 1980 
model staat meer verticaal met als voordeel vijf centimeter 
meer beenruimte achterin. De middenstijl van de 1980 
Fleetwood had een rechthoekige vorm terwijl die in 1979 
taps was. Totaal nieuw voor 1980 was de Seville. 
Feitelijk zouden de Fleetwood Broughams tot 1993 weinig 
veranderen. 

Er werd veel elektronica toegepast in de nieuwe modellen. 
Digitale benzine-injectie was standaard op de Seville en 
optioneel voor de andere modellen. De auto’s met injectie 
hadden een microprocessor die o.a. het momentane 
en gemiddelde verbruik berekende. Optioneel waren 

verwarmde buitenspiegels. In het midden van 1980 werd 
de Fleetwood Coupe gepresenteerd.
Enkele firma’s, zoals Hess & Eisenhardt uit Cincinatti, 
bouwden Coupe de Villes om tot Le Cabriolet en ook 
werden Eldorado’s omgebouwd tot cabriolet.

Motoren

In 1980 werd de nieuwe 368 cubic inch (6,0 liter) V-8 motor 
gepresenteerd die standaard voor alle modellen behalve de 
Seville was. Deze hadden één liter inhoud minder dan hun 
voorgangers die een 425 motor hadden.
De carburateur versie had 150 pk en die met injectie had 
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145 pk. Vreemd dat de injectie minder pk had, maar het 
was een vrij primitief Single point Fuel Injection systeem in 
tegenstelling tot de voorganger die acht injectoren had.
De Seville kreeg de 5,7 liter V-8 diesel met 105 pk als 
standaard motor die in 1978 door Oldsmobile was 
ontwikkeld. De diesel was afgeleid van de befaamde en 
betrouwbare Rocket motor. Op alle andere modellen 
was de diesel als optie verkrijgbaar. Een Seville met de 
benzinemotor was $ 266 goedkoper dan de diesel.
Later in 1980 werd de 4,1 liter V-6 Buick motor met 125 pk 
als optie verkrijgbaar. Voor het eerst in zestig jaar was dit 
een andere motor dan een V-8.
In 1980 werd ook de Seville geleverd met de sterkere 5,7 

liter 350 Oldsmobile benzinemotor.
Vanuit de fabriek werden geen Cadillac cabriolets geleverd. 

In 1981 voorzag Cadillac de 368 motor van een door de 
Eaton Corporation ontwikkeld systeem met uitschakelbare 
cilinders. Deze kon op vier, zes of acht cilinders lopen, 
met als doel het benzineverbruik omlaag te brengen. 
Deze motoren waren makkelijk te herkennen door de 
hoge kleppendeksels. Helaas was het systeem niet zo 
betrouwbaar en buiten werking gesteld zodat de motor 
constant op acht cilinders liep. In 1981 werd deze motor 
standaard voor alle modellen behalve de Seville die 
standaard met een diesel werd uitgevoerd. 
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Seville

Het onderstel van de Seville was gelijk aan dat van de 
voorwielaangedreven Eldorado die een jaar eerder uit 
kwam. Beide hadden een wielbasis van 2,90 m en waren 
5,20 m lang en 1,81 m breed (bijna 20 cm smaller dan de 
meeste Cadillacs binnen de CCN). 
Ondanks de geknikte schuine achterkant had de Seville een 
kofferbak volume  van 410 liter en dat was vijftig liter meer 
dan zijn voorganger. De nieuwe Seville was 135 kg lichter 
dan zijn voorgangers uit 1975-1979. In standaard uitvoering 
woog een Seville 1820 kg. Door de voorwielaandrijving was 
vloer vlak. 
De Seville en Eldorado hadden onafhankelijke wielophanging 
achter die 
zorgde voor 
een goede 
wegligging en 
schijven op alle 
wielen zorgden 
voor goede 
remprestaties.
De benzine 
uitvoering van 
de Seville was 
geen sprinter 
want het duurde 
bijna 14 sec om 
de 100 km/uur 
te halen en de 
top was net geen 
180 km/uur.
De elders in 
deze Standard 
geplaatse test 
van de 1981 
Seville is geschreven door Wim Oude Weernink en is 
afkomstig uit het autotijdschrift Auto Select van maart 1981.
De Engelse fabrikant Hooper inspireerde de ontwerpers. 
Het ontwerp was controversieel: het was haat of liefde. De 
leider van het ontwerpteam van de Seville was Wayne Kady.

De 1980 modellen werden geïntroduceerd op 11 oktober 
1979. De productie in het kalenderjaar 1980 bedroeg 
203.992 stuks en voor het modeljaar 1980 totaal 231.028 
stuks. In 1980 had Cadillac een marktaandeel van 3,4% in 
de VS. De modeljaar productie lag 27 % lager dan in het 
voorgaande jaar.
De vraag naar grote auto’s was sterk verminderd en 
Cadillac was in 1980 al bezig met de ontwikkeling van 
de later zeer ongelukkig gebleken 4,1 liter V-8 aluminium 
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motor en de van de Chevrolet Cavalier afgeleide 
viercilinder Cimmaron die eind 1981 op de markt 
kwam. Dit model wordt verder niet besproken maar is 
wel afgebeeld.

In het modeljaar 1981 produceerde Cadillac 253.591 
auto’s waarvan 13.402 Cimarrons.
30.440 Cadillacs waren uitgevoerd met een V-6 en 
42.200 waren diesel.
De verschillen tussen 1980 en 1981 bestonden uit 
cosmetische verschillen o.a. in de grilles. 
Een nieuwe optie in 1981 was een elektrisch verstelbare 
bestuurdersstoel met twee geheugenstanden.


