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MultiAir in nieuwe motoren bij Chrysler

Alfa Romeo Giulietta op zijn Amerikaans
De resultaten van Fiat’s bemoeienis bij Chrysler beginnen zich te manifesteren. Deel één, het 

voor de Europese markt omdopen van Chryslers tot Lancia’s, is achter de rug. Nu is het tijd 

voor het omgekeerde. Het nieuwe Amerikaanse model Dodge Dart, op het verlengde platform 

van de Alfa Romeo Giulietta, krijgt naast Fiat’s 1.4 MultiAir ook nieuwe ‘Tigershark’ motoren. 

En daar is er één van uitgerust met MultiAir2.

 Toen Fiat een fors belang in Chrysler nam, hadden 
de Italianen al in hun achterhoofd dat het MultiAir 
systeem een goede techniek zou zijn om op korte 
termijn Chrysler-motoren zuiniger te maken. 
Door een modifi catie aan de cilinderkop zou het 
mogelijk zijn om MultiAir voor bediening van de 
inlaatkleppen te monteren. De praktijk blijkt toch 
een beetje anders uit te pakken.
Als basis voor de nieuwe Tigershark motoren zijn 
de bestaande ‘World Gas Engines’ (WGE) geno-
men: een serie viercilinders die een aantal jaren 
geleden door Chrysler samen met Mitsubishi en 
Hyundai is ontworpen, om de kosten te delen. 
Daar was de ‘Global Engine Manufacturing Al-
liance’ voor in het leven geroepen.
Volgens Bob Lee, hoofd van de afdeling motoren 
en elektrische aandrijvingen, zijn de ingenieurs nu 
echter weer met een blanco vel papier begonnen. 
“De Tigershark motoren hebben maar een fractie 
van de onderdelen uit de World Gas Engines 
overgenomen”, weet hij te vertellen. “Het zijn 

hoofdzakelijk bouten, moeren en 
pakkingen die gelijk zijn gebleven. 
De 2.0 is voor 88 procent nieuw, 
de 2.4 voor 89 procent.” De wijzigin-
gen hebben voor een deel meer 
effi  ciency tot gevolg, maar veel 
modifi caties zijn doorgevoerd om 
het geluidsniveau en trillingen te 
verminderen. Bij deze ontwikkeling 
heeft Chrysler een eigen record gebro-
ken. “Door zeven dagen per week en 
24 uur per dag te werken, waren de moto-
ren in slechts 95 weken tijd productierijp”, 
vertelt Bob Lee. Het oude record stond op 
115 weken voor de 6.1 HEMI V8. 
   
 Een versie met MultiAir2 
 Bij de Tigershark heeft Chrysler gekozen voor 
twee soorten ademhaling van de motoren: de 
2.0 is net als voorheen voorzien van verstelbare 
nokkenassen, de 2.4 heeft het MultiAir-systeem 
van Fiat gekregen. Dat voorziet in een elektro-
hydraulische klepbediening waarbij een nok van 
de nokkenas, via een tuimelaar, een oliepompje 
aandrijft. Elke cilinder heeft zijn eigen oliepomp-
je en een elektromagnetische klep. 
Die klep wordt door het motormanagementsys-
teem aangestuurd en regelt de oliedruk waar-
mee de inlaatkleppen van de betreff ende 
cilinder worden geopend. Zo worden openings-
tijd en lichthoogte van de inlaatklep tot op 
zekere hoogte vrij regelbaar.
De Dodge Dart 2.4 krijgt het MultiAir2 systeem. 
Daarbij kunnen de inlaatkleppen desgewenst 
langer open blijven staan. Volgens Chrysler 
maakt dit interne uitlaatgasrecirculatie in de 
motor mogelijk. Dat zorgt voor een lager ver-
bruik, hoger vermogen, maar gaat wel iets ten 

koste van het koppel. De 2.4 Tigershark levert 
138 kW tegen 129 kW voor de even grote WGE 
motor. Het maximale koppel is gezakt van 225 
Nm bij 4.000 t/min naar 200 Nm bij 3.900 t/min. 
Over de exacte verbruikswaarden kan Chrysler 
nog geen informatie geven. De 2.4 is namelijk 
nog niet op de markt.
Waarom heeft de Tigershark 2.0 géén MultiAir? 
We krijgen antwoord van Eric Mayne, 
pr-manager voor onder meer de ontwikkelings- 
en motorenafdeling. “Elke motor wordt ontwik-
keld om een bepaald prestatieniveau te halen of 
overtreff en. Dat doet de 2.0 ook zonder MultiAir, 
dus feitelijk is het een strategische (marketing) 
keuze.” 
   
 Select fi t krukaslagers 
 De twee Tigersharks hebben, net zoals de WGE 
motoren, een aluminium cilinderblok met 
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MultiAir, staat er trots op de 2.4 Tigershark 
motor. Pas als hij in een Chrysler/Dodge 
model leverbaar wordt, zullen we 
een idee krijgen of het helpt aan veel 
zuinigheid.

De 2.0 Tigershark heeft 8 procent meer koppel gekregen in het 
middengebied. Het vermogen steeg maar met 1 kW naar 
119 kW. Volgens Chrysler is het verbruik 2 tot 3 procent lager 
ten opzichte van de WGE motor.
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gietijzeren cilinderbussen. De boring van de bus-
sen is altijd 88 mm. Het verschil in cilinderinhoud 
ontstaat door vergroting van de slag. Die is 82 mm 
bij de 2.0 en 97 mm bij de 2.4. In de onderkant van 
het blok is een gietijzeren constructie aangebracht 
waarin de krukaslagers zijn gemonteerd. De krukas 
zelf is verzwaard en heeft nu kruktappen met een 
diameter van 53 in plaats van 48 mm.
Voor de lagering past Chrysler het ‘select fi t’ 
principe toe. De bovenste lagerkap van het hoofd-
lager is er in drie maten. Die verschillen onderling 
steeds zes micron (duizendste van een millime-
ter). De onderste hoofdlagerkap is in vijf maten 
beschikbaar. Ze lopen per drie micron op. Van het 
onderste drijfstanglager zijn er ook drie varianten 
die onderling drie micron verschillen. Welke maat 
er wordt gemonteerd, hangt af van de gemeten 
diameters aan de krukas. Zo wordt de lager-
speling binnen nauwe grenzen gehouden en 
hoeft minder olie door de lagers te stromen.

De oliepomp is gewijzigd, afhankelijk van de 
motortemperatuur en rijomstandigheden wordt 
de pompdruk tussen 1.500 en 3.000 
t/min verminderd. Beide Tigersharks hebben een 
oliekoeler gekregen. Een elektrische thermostaat 
in het koelsysteem houdt de motortemperatuur 
op peil. Verder is de balansas van de viercilinders 
aangepast aan de gewijzigde gewichten van 
krukas en zuigers. 
   
 Uitlaat verplaatst 
 Van buiten is de Tigershark te herkennen aan 
zijn uitlaat. Die zat bij de WGE motor aan de 
schutbordzijde en was dus naar de inzittenden 
gericht. Bij de Tigershark is de uitlaat verhuisd 
naar de voorkant. Volgens Eric Mayne was de 
belangrijkste reden voor deze wijziging geluids-
reductie in het interieur.
De 2.0 heeft zoals gezegd geen MultiAir-systeem, 
maar verstelbare nokkenassen. Die had de WGE 
ook, maar bij die motor was de inlaatnokkenas 
40 graden verstelbaar en die van de uitlaat 
slechts 35 graden. Nu zijn in- en uitlaat gelijk, 
beide zijn ze over een hoek van 60 graden 
verstelbaar.
De Tigersharkmotoren zijn onderhoudsvrijer 

geworden. Zo zijn er bougies gemonteerd die 
100.000 miles (160.000 km) mee moeten gaan. 
De carterinhoud is met een  liter vergroot tot 
5,7 liter. Dat maakt volgens Chrysler een langere 
verversingstermijn mogelijk. De carterpan zelf is 
voorzien van geluiddempend materiaal.
Behalve de twee Tigersharks levert Chrysler de 
Dodge Dart ook met de 1.4 MultiAir turbo van 
Fiat. Meerprijs: 1.300 dollar. Hij heeft hetzelfde 
‘Europese’ koppel (250 Nm bij 2.500 t/min), maar 
119 kW in plaats van 125 kW. Achter deze motor 
hangt een handgeschakelde zesbak. Daarvan 
is de 'zes' (45,4 km/h bij 1.000 t/min) aangepast 
aan de Amerikaanse omstandigheden, hij is een 
stuk langer dan die van de Alfa Giulietta (39,3  
km/h). Optioneel is op de 1.4 Alfa’s TCT automaat 
met dubbele koppeling  leverbaar. De 2.0 en 2.4 
hebben een zestraps automaat als optie. 
Als verbruik geeft Chrysler voor de 
1.4 motor 7,4 l/100 km op (Amerikaanse EPA 
norm) en dat is 0,7 l/100 km minder dan dat van 
de 2.0 Tigershark. Dus waarom zou je die laatste 
kopen, lijkt de vraag? Tja, Amerikanen zullen 
heel erg moeten wennen aan een 1.4 ‘downsize’ 
motortje en maken zich nog altijd wat minder 
zorgen over het brandstofverbruik.    

 TEKST: WIM RUBERG / BEELD: DODGE 

De World Engine, hier afgebeeld, heeft de inlaat aan de voorzijde 
en de uitlaat aan de passagierskant. Bij de Tigershark zijn in- en 
uitlaat omgedraaid. Dat zorgt voor minder geluid in de cabine. 

Het inlaatspruitstuk, waarin de injectoren zijn gemonteerd, is van 
geluidabsorberend materiaal. Daar overheen zit een extra afdekking. 

Eerste auto waarin de nieuwe motoren zitten is de Dodge Dart. Die is gebouwd op de bodemplaat van de Alfa Romeo Giulietta 
maar heeft, net als zijn Chinese soortgenoot Fiat Viaggio, een ruim 7 cm langere wielbasis dan de Alfa.

De zuigers hebben nu geen vaste pistonpen meer, maar een zwevende. En die is voorzien van een koolstof coating die volgens 
Chrysler zo hard is als diamant. De zuigers zelf zijn voorzien van een coating die wrijving moet verminderen.
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