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AUTO
Test Chrysler 300M 3.5i V6

Amerikaans karakter (gelukkig) ver te zoeken

Op de Europese toer
Wil je als Amerikaanse autofabrikant scoren op de veeleisende Europese markt,

dan is een deinende, indirect sturende koets uit den boze. Dat heeft Chrysler

met de 300M goed begrepen. Met een solide wegligging, messcherpe besturing

en verfijnde motor met AutoStick automaat, staat hij z’n mannetje in ons felbe-

vochten topsegment.

De 300M is een enorm grote auto.
Hij meet maar liefst vijf meter wat
voor onze begrippen imposant is,
maar slechts een sub-compact voor
de gemiddelde Amerikaanse inwo-
ner. De 300M heeft een zeer opval-
lend, bijna agressief uiterlijk. Je
kunt eenvoudig niet om de typi-
sche Chrysler-grille heen die wordt
geflankeerd door twee paar dubbe-
le koplampen met ook al zo’n
spraakmakende vormgeving. Ze
zitten in een relatief korte neus die
over gaat in een plat liggende
voorruit en een kort dak met een
coupé-achtige C-stijl. De achter-
kant is kort en hoog.

Chrysler levert de 300M in twee
uitvoeringen. Dat zijn een allesbe-
halve kale 2.7i V6 en een duurdere,
zeer complete 3.5i V6. De prijzen
bedragen respectievelijk ƒ 89.900,-
en ƒ 109.900,-. Wij testten de 3.5i
V6, die op de Nederlandse markt
geen gelijkwaardige (lees Ameri-
kaanse) concurrenten telt. Maar hij
valt uiteraard wèl in de prijsklasse
van Europese klassiekers als de
Audi A6, de BMW 5-serie, de
Mercedes E en straks ook de Volvo
S80. Auto’s die voor dat geld veel-
al minder interieurruimte en een
kleinere motor, maar wèl meer
klasse bieden. Hoewel, wie de
moeite neemt om deze Amerikaan
eens echt goed te bekijken...

Lekkere beul
Ondanks de voorwielaandrijving
van de 300M is de V6 motor in de
lengterichting gemonteerd. Het is

een geheel lichtmetalen krachtbron
met een slagvolume van 3518 cm3,
dat wordt verkregen door de flink
overvierkante boring x slagverhou-
ding van 96 x 81 mm. Elke cilin-
derkop is voorzien van twee bo-
venliggende nokkenassen. Deze
bedienen de vier kleppen per cilin-
der. Chrysler maakt hierbij gebruik
van hydraulische klepstoters. De
motor krijgt zijn brandstof via een
sequentieel werkende multipoint
injectie.

Het maximum vermogen van
deze beul met fluwelen handschoe-
nen, bedraagt 186 kW bij 6600
t/min. Chrysler geeft een maxi-
mum koppel op van 339 Nm bij
het,. voor Amerikaanse begrippen,
vrij hoge toerental van 3850 t/min.

We hebben vanwege de te ver-
wachten problemen met de auto-
maat-elektronica, deze gegevens
niet op de MAHA testbank geveri-
fieerd. Maar we gaan ervan uit dat
ze de werkelijkheid goed benade-
ren. Bij de koude start hoor je een
fractie van een seconde de kleppen
tikken. Een lichte druk op het 
drive-by-wire gaspedaal, heeft als
gevolg dat de auto met een zacht
snorkend geluid de straat uit
roetsjt. Moeiteloos, dat is de eerste
indruk die heel lang blijft hangen.
De Chrysler is bij normaal gebruik
een dociele, fluisterstille auto. Hij
draait heel rustig en maakt bij 100
km/h constant slechts 1950 t/min.
Bij 120 zijn er dat nog slechts
2350! De motor hangt lekker aan
het gas. Trap je dat pedaal onver-
wacht diep in dan blijkt de kracht-
bron er plotseling een dualistisch
karakter op na te houden. Hij ver-
andert dan namelijk van een lieve
auto in een zeer snelle auto met
een opwindend lekker brullende
motor die fel op het gaspedaal re-
ageert en die onvermoede accelera-
tiesnelheden te voorschijn weet te
toveren. Je moet overigens niet al
te vaak zo rijden, want de 300M is
van huis uit al niet superzuinig en
met een dergelijke rijstijl maak je
het alleen nog maar erger.

De elektronisch gestuurde vier-
traps automaat schakelt bijna on-
merkbaar, je kunt ‘m ook door de
AutoStick, handmatig bedienen,
zoals de Tiptronic automaten.
Maar dat is een marketing-grapje

De Chrysler 300M is een uiterst
opvallende auto met een brede,
lage voorzijde.Mede door de im-
posante grille heeft de 300M veel
bekijks.

De korte en hoge achterkant
geeft de 300M een sportief 
karakter.

De AutoStick handmatige bedie-
ning van de automaat is leuk,maar
je gebruikt die zelden of nooit.Be-
kerhouders zijn een ‘must’.

De schakelaars voor ruit- en spie-
gelbediening zitten voor het grij-
pen in een keurig portierpaneel.
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De 3.5 liter V6 motor ligt in lengte-
richting voorin.Hij staat een re-
laxte rijstijl toe,maar is tevens
goed voor indrukwekkende pres-
taties.

Het interieur straalt klasse uit met een riant dashboard en fraaie en pret-
tig zittende lederen bekleding.

Het klassiek ogende instrumentarium is
mooi afgewerkt en goed afleesbaar,maar
het past totaal niet bij de rest van de auto.

De brede middenconsole biedt
ruimte aan de geluidsinstallatie en
de bediening van de airco.

Een boordcomputer,een zelfdim-
mende spiegel en een kompas,ze
horen allemaal bij de standaard-
uitrusting.De uitschuifbare zon-
nekleppen zijn handig.

De bagageruimte is zeer groot;de
hydraulische steuntjes zitten bij
een volgepakte bak niet in de
weg.

De 300M heeft zelfs een gedeeld
neerklapbare rugleuning van de
achterbank.Zo is deze forse li-
mousine ook echt een praktische
auto.
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Modelserie en prijzen
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Test Chrysler 300M 3.5i V6

Plus
De Chrysler 300M is vooral een
auto voor de individualist.Hij
staat z’n mannetje in een klas-
se waar Amerikanen traditio-
neel achterbleven.De afwer-
king is degelijk met mooie
materialen,de standaarduit-
rusting is uiterst compleet.Wat
betreft rijcomfort en wegleg-
ging denk je van doen te heb-
ben met een Europese auto.
Het uiterlijk zorgt voor regel-
matig draaiende hoofden.

Min
De minpunten van de 300M zijn
op de vingers van één hand te
tellen.Bij stevig doorrijden
lust de 300M een flinke slok.
Lastig bij parkeren en in de ga-
rage zijn de onhandig grote
portieren.Een tankdop met
sleuteltje is een misser in deze
klasse.

dat je bij deze auto hooguit twee of
drie keer gebruikt, om er vervol-
gens niet meer naar om te kijken.
De automaat is adaptief, dus past
zich aan de ‘wensen’ van de be-
stuurder aan.

Het remsysteem is modern en
voorzien van schijven rondom
waarvan geventileerde voor en
ABS. Het pedaal voelt lekker aan
en de remmen gedragen zich zeer
Europees. Want ook na enkele ste-
vige stops blijft er nog voldoende
remkracht over.

Riante ruimte
De grote portieren zwaaien breed
open om toegang te bieden tot een
ruim interieur voor vijf Europe-
anen. Die portieren zijn bij nauwe
parkeerplekken eigenlijk genant
groot, want je stoot er al gauw mee
tegen een muur of een belendende
automobiel. Problemen die ze in
het uitgestrekte Amerika niet tegen
komen.

De 3.5i V6 is aangekleed met
een mooie lederen bekleding. De
zit achter het verstelbare stuurwiel
en de eveneens in de hoogte ver-
stelbare voorstoel, is uitstekend.
De houten panelen in het interieur
dragen bij aan een luxueus gevoel
en de ronde meters met de beige
achtergrond en verchroomde om-
lijsting brengen een vleugje sporti-
viteit in het geheel. Ze detoneren
overigens behoorlijk bij het verder
nogal tijdloze interieur.

De Chrysler 300M is een dure
knaap, dus hij heeft een complete
standaarduitrusting. Bijna alles

wat bewegen kàn, beweegt dan ook
elektrisch. Er is een boordcompu-
ter, een zelfdimmende spiegel en
zelfs een kompas aan boord, de
airco hoeft bij de dealer niet extra
te worden afgerekend, en hij heeft
een elektronisch geregelde vier-
traps automaat met Autostick, een
snelheidsafhankelijke stuurbe-
krachtiging, ABS en Traction Con-
trol. Uiteraard horen twee airbags,
een radio/cassette-combinatie met
elf speakers, speedcontrol, vier
verstelbare hoofdsteunen, midden-
armsteunen voor en achter, beker-
houders en, ja ja: zelfs een asym-
metrisch gedeelde achterbank, er
ook allemaal bij. Het onhandige
sleuteltje voor de tankdop is een
minpuntje. Bij de 300M heeft de
klant nog slechts keuze uit metallic
lak (helemaal niet duur, dus altijd
doen), een alarmsysteem en een
tweetal V6 motoren.

De in allerlei opzichten goed en
vooral solide in elkaar stekende
300M, verwent zijn inzittenden
met zeer veel ruimte, goede zittin-
gen en een aangename ambiance
waaraan een (bijna) overdaad aan
luxe, mede debet is.

Verrassend goed
Het onderstel is voor en achter on-
afhankelijk. Amerikanen hebben in
dat opzicht een lange weg afge-
legd, ongeïnteresseerd als ze waren
in een goede wegligging. Deze is

bij de 300M, net als bij zijn voor-
ganger de Vision, uitstekend voor
elkaar. De McPherson voorpoten
en de geleide armen achter, plus
stabilisator voor en achter en een
dwars geplaatste torsie-as, doen
hun uiterste best om de 300M een
Europese wegligging te verschaf-
fen, zonder het typische Ameri-
kaanse comfort te vergeten. Die
combinatie is naar onze smaak per-
fect gelukt. De 300M ligt uitste-
kend op de weg, hij is onderstuurd
tegen neutraal aan en hij gaat met
z’n directe tandheugelbesturing
opvallend strak de bocht om. Bij
een stevige acceleratie voel je de
aandrijfkracht in het stuurwiel. In
een korte bocht doet de lange wiel-
basis van zich horen door een licht
stuikende carrosserie.

Maar de 300M is als geheel een
Europees aanvoelende auto; hij
heeft niets van doen met het Ame-
rikaans deinende van vroeger. Dat
komt vooral door de handling-
package die in Amerika extra moet
worden besteld, maar die op de
Europese modellen standaard
wordt geleverd. En dat bevalt, net
als de rest van deze auto, bijzonder
goed. Je moet alleen even wennen
aan die Amerikaanse uitstraling en
aan het formaat. Maar dat gaat vrij
snel en bekijks heb je met de
300M zeker!

Dick Schornagel

Chrysler 300M 2.7i V6 ....................ƒ 89.900,-
Chrysler 300M 3.5i V6 ..................ƒ 109.900,-
ABS:................................................standaard
ASR:................................................standaard
Airbag bestuurder: ........................standaard
Airbag passagier: ..........................standaard
Stuurbekrachtiging: ......................standaard
Centrale portiervergrendeling: ....standaard
Elektrische ruitbediening: ............standaard
Airco: ..............................................standaard
Cruise control: ................................ƒ 1.100,- 
......................................(standaard op 3.5i V6)
Automaat: ......................................standaard
Lederen bekleding:........standaard op 3.5i V6
..............................................(optie op 2.7i V6)
Alarminstallatie: ..............................ƒ 2.250,-
Metallic lak: ........................................ƒ 545,-

Importeur
Chrysler Nederland bv
☎ (0347)  36  34  00

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ....................186 kW bij 6.600 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ....................................339 Nm bij 3.850 t/min

Acceleratie:
0-80 km/h: 5,9 sec .............0-100 km/h: 8,4 sec. ............80-120 km/h: 6,3 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 64 dBA ..................100 km/h: 67 dBA ....................120 km/h: 70 dBA

Brandstofverbruik ECE:
90 km/h: 9,4 liter op 100 km ..............................120 km/h: 10,1 liter op 100 km

Standsverbruik: ................................................................17,4 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..................................................13,7 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: ......................................230 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave): ........................................................230 km/h

Meting: Chrysler
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