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6800 t/min)
die beschikken
over een hoog vermo-
gen en koppel.

De motorontwerpers heb-
ben als hoofddoel gekregen: 10
procent brandstof besparen bij de
nieuwe sedan-modellen die voor
1998, dus dit jaar, zijn bedoeld.
Het aluminium motorblok is zo-
veel lichter (22 kg bij de 3.5 liter
V6) dan een gietijzeren exemplaar
dat daarmee al veel brandstof is te
besparen. Door de cilinderinhoud
te verkleinen en de ‘ademhaling’ te
verbeteren, daalt het specifieke
brandstofverbruik bij deellast.
Hoge compressieverhoudingen
verbeteren het rendement en dat is
met een centraal geplaatste bougie
te bereiken. De vier kleppen zor-
gen voor een goede ademhaling en
een optimale gasbeweging.

Stil en trillingsvrij
Chrysler wil een bepaalde geluids-
kwaliteit, een laag trillingsniveau

AUTO
Chrysler 300M technisch bekeken

In het vooronder van de 300M
huist een V6 3.5 liter motor, die via
een viertrapsautomaat de voorwie-
len aandrijft. De V6 motor heeft
een kleinere versie van 2.7 liter die
binnenkort naar Europa komt. In
AMT van april 1997 zijn de moto-
ren al aan u voorgesteld. Om het
geheugen op te frissen, volgt hier
een korte samenvatting.

Chrysler ontwikkelde in zeer
korte tijd drie nieuwe V6-motoren.
Voor het eerst kwam er geen teken-
bord aan te pas, alle ontwerpen

kwamen tot stand met behulp van
de computer. Chrysler zegt dat
daardoor 26 weken gespaard zijn,
wat een aanzienlijke kostenbespa-
ring betekende. Dat mag ook wel,
want er is ruim één miljard gulden
besteed aan het ontwerpen van de
motoren.

Alle motoren zijn geheel ver-
vaardigd van aluminium legerin-
gen, ze hebben vier kleppen per
cilinder en twee bovenliggende
nokkenassen per bank. Het gaat
om sneldraaiende motoren (tot

en een soepele aandrijving. Dat is
bereikt dankzij een aantal ingrij-
pende maatregelen. Om de trans-
missie en het motorblok zo stijf
mogelijk met elkaar te verbinden,
hebben de ontwerpers eerst het
blok stijver gemaakt. De hoofd-
lagerkappen zijn met zes bouten
vastgezet; vier verticaal en twee
horizontaal. De lagerkappen zijn
opgenomen in een gietstuk dat als
een ladder met sporten zorgt voor
het onderlinge verband. Bouten en
ladder zorgen voor een toename
van de stijfheid met 28 procent. De
smeedstalen krukas is 26 procent
stijver dan de krukas van de vorige
3.3 liter V6 die is gemaakt van no-
dulair gietijzer.

Dankzij 15 procent lichtere zui-
gers zijn de contragewichten op de
krukas lichter geworden. Kleinere
toleranties van alle lagers zorgen
voor een lager geluidsniveau.

De V-hoek van 60° geeft voor
een regelmatige verbrandings-
afstand en een goede balancering.

Europese en Japanse topklasse als referentie

Goed voorbeeld doet 
goed volgen
Een Europese Amerikaan noemt Chrysler de

300M. Z’n grootste concurrenten zijn de door-

gaans high-tech Duitse en Japanse automo-

bielen. Die nam Chrysler als referentie en pro-

beerde de gevestigde orde zelfs nog te over-

treffen. Het resultaat wekt ontzag!

Constructief zijn de nieuwe 3.5 liter en
2.7 liter V6 motoren gelijk,alleen de
boring-slagmaten verschillen.Op deze
tekening is de 2.7 liter weergegeven.Het
gaat om vierkleppenmotoren met een
centrale bougie.Slepers met een naald-
gelagerde rol steunen op hydraulische
stelplunjers.De twee bovenliggende
nokkenassen per bank zijn gekoppeld
door een korte ketting.De gietijzeren
cilindervoeringen zijn in het aluminium
blok gegoten.De motor is zodanig ont-
worpen dat het mechanische verlies zo
laag mogelijk is.

Chrysler heeft de motor van de
300M in lengterichting geplaatst
met de viertraps automaat er
achter.Het differentieel is naast
de bak geplaatst,vandaar wor-
den de voorwielen aangedreven.
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Er ontstaat echter een omlopend
moment dat de krukas wil doen be-
wegen in een diabolo model. Door
een bijzondere vormgeving van de
contragewichten is deze beweging
aanzienlijk verkleind ten opzichte
van de vorige V6 motoren.

Bijzondere voeringen
De zuigers lopen in gietijzeren ci-
lindervoeringen die volgens een
door Chrysler ontwikkeld systeem
op hun plaats worden gehouden tij-
dens het gieten van het blok. Het
aluminium verbindt zich intensief
met het gietijzer, daardoor loopt de
warmte-afvoer geen gevaar.

Door een warmtebehandeling is
het aluminium blok met gesloten
dek sterker dan het huidige gietij-
zeren blok. Alle olietoevoer- en
olie-afvoerkanalen zijn ingegoten
en zo geplaatst dat ook bij de hoog-
ste toerentallen de olie snel naar de
carterpan terugloopt. Om te voor-
komen dat de ronddraaiende krukas
de olie opklopt tot schuim, is de
hoofdlagerladder uitgevoerd als
olie-afscheider.

Lage emissies
Dankzij dichtbij de motor geplaats-
te katalysatoren met een stalen bed
wordt de starttemperatuur voor de
chemische omzetting van de scha-
delijke gassen sneller bereikt dan
voorheen. Bovendien zijn deze kats
lichter dan hun ‘stenen’ collega’s.

Het verdelerloze ontstekingssys-
teem levert 28 procent meer ener-
gie dan het vorige systeem, arme
mengsels en mengsels met een
hoog percentage uitlaatgas worden
beter ontstoken. Dat is ook gunstig
voor het brandstofverbruik. Elke
katalysator is voorzien van twee
lambdasensoren, één er voor en één
er achter om een optimale meng-
verhouding snel en nauwkeurig te
kunnen regelen. De tweede lamb-
dasensor werkt bovendien voor het
On Board Diagnosis (OBD) sys-
teem. De dunwandige uitlaat
spruitstukken warmen sneller op
dan de dikke gietijzeren exempla-
ren. Het complete uitlaatsysteem
heeft een 23 procent lagere tegen-
druk dan voorheen en dat bevordert
het vermogen en verlaagt de emis-
sies (minder ongecontroleerd rest-
gas in de cilinders) en het brand-

stofverbruik.
Dankzij een uit-
gekiend in- en
uitlaatsysteem,
mede mogelijk
door de lengte
inbouw van de
motor, en een
stevige koprol-
wervel in de
vierkleps ver-
brandingska-
mers levert de
motor een hoge
gemiddelde ef-
fectieve druk
van 12,2 bar bij 4000 t/min. Tegen-
over het hoge toerental (6400
t/min) waarbij het maximum ver-
mogen van 187 kW wordt gele-
verd, staat het lage stationair toe-
rental van slechts 525 t/min. De
kans is groot dat het analoge dash-
boardklokje meer geluid produ-
ceert dan de motor.

AutoStick transmissie
Hoewel er in Europa vijftraps au-
tomaten worden toegepast, blijft
Chrysler de viertraps versie trouw.
Bijzonder is dat de topsnelheid van
230 km/uur in de ‘direct-drive’,
dus 1:1 overbrenging, wordt ge-
haald. Dat is de derde trap; de
vierde is duidelijk bedoeld als
‘overdrive’.

De overbruggingskoppeling van
de koppelomvormer wordt elektro-
nisch aangestuurd om de slip
nauwkeurig te kunnen regelen. Het
gemoduleerde slippen voorkomt
transmissieschokken en beperkt
toch het verlies-
vermogen van
de koppelom-
vormer. De
elektronica is
adaptief, dat wil
zeggen dat het
zich aanpast
aan het rijge-
drag, de rijcon-
structies, de
temperatuur en
de slijtage. Zo-
wel de schakel-
punten als de
schakeltijden
worden dan ge-
wijzigd.
De bestuur-

der(ster) kan ook met de hand
schakelen. Merkwaardig is dat
Chrysler heeft gekozen voor een
zijdelingse beweging van het keu-
zehendel. Naar links bewegen
zorgt voor terugschakelen, naar
rechts bewegen heeft opschakelen
tot gevolg.

Minimaal onderhoud
Afgezien van olieverversen en fil-
ter vervangen, hoeft de Chrysler
300M pas bij 100.000 km naar de
werkplaats om de V-snaar voor de
dynamo en de stuurbekrachtiging
te laten spannen. Dat gebeurt ou-
derwets, dus met een mechanische
spanner. De lange poly-V-snaar,
die de overige hulpapparatuur aan-
drijft, heeft een automatische span-
ner en wordt pas na 160.000 km
vervangen. Dan zijn ook de bou-
gies met platina punten aan de
beurt, maar dat is dan ook alles.

Paul Klaver

Chrysler beschrijft de onafhanke-
lijke achterwielophanging als
‘Chapman-Struts’en wijst op de,
door Colin Chapman in de jaren
vijftig ontwikkelde,wielophan-
ging van Lotus.Een aluminium
dwarsbalk fungeert als subframe.
Stevige langsarmen nemen de
remreactiekrachten op.
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De voorwielen zijn bevestigd aan
een McPherson-ophanging.Let
op de dikke torsiestabilisator,die
is 25 procent stijver dan die van de
VS-uitvoering.Het stalen subfra-
me draagt bij aan het isoleren van
wiel-weggeluiden.De bekrachtig-
de tandheugelbesturing is recht-
streeks gekoppeld aan de veer-
poten.Let op de spoorstangen
van gelijke lengte.
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