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AUTO 
Smart Forfour technisch bekeken

Partnerschap beperkt ontwerpvrijheid

Smart-gevoel in 
confectiepak
Wanneer we de nieuwe Smart gezinsauto diep in de

ogen kijken blijkt de eigenzinnige stijl waar dat merk

voor staat hier vooral uiterlijke schijn. Deze Smart komt

uit Nederland en ontstaat te midden van sterk verwan-

te Mitsubishi’s. Dat kan alleen als buitenissige techniek

in de Forfour achterwege blijft.

Het slimme van deze Smart zit vooral in opti-
male ruimtebenutting binnen beperkte buiten-
maten. Daarin volgt de Forfour wel het idee van
de eerste Smart, die echter veel verder ging in

het bereiken van uiterste compactheid en ver-
nieuwend denken over vervoer. Het hield niet
op bij minimaal formaat, berekend op de ruim-
te waaraan de meeste automobilisten feitelijk

genoeg hebben. Minimaal ruimtebeslag om met
name de behoefte aan parkeerruimte in steden
te beperken voerde tot een onconventionele
oplossing als de motor tussen de achterwielen,
onder de bagageruimte. De Forfour heeft
gewoon de motor voorin. Gezien zijn formaat
kon het ook niet blijven bij een maar 600 cc
metend driepittertje waarmee Smart begon. De
eerste Smart was immers ook nog lichtgewicht
dankzij een dragende kooi van aluminium.
De bedoeling was dat die aluminium kooi als
een soort uitwendig skelet zichtbaar moest blij-
ven, door alleen de overige (kunststof) carrosse-
riedelen te lakken. Met als ludiek idee dat je die
dan makkelijk eens kon verwisselen voor een
ander kleurtje, maar is dat bij Smart al geen
heilig principe meer. Toch imiteert men het in

Een röntgenblik op de Forfour toont
conventionele techniek die vooral
gericht is op compactheid, zodat
veel nuttige ruimte overblijft.
Vandaar aan de achterwielen simpe-
le gekoppelde langsarmen die de
tank omarmen, en motor plus voor-
wielvering die half onder het dash-
board liggen.
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de Forfour, al is de dragende kooi gewoon van
staal. Hij is van buitenaf zichtbaar, en in kleur
contrasterend met de overige carrosseriedelen.
Eenvoudig verwisselbaar zijn die echter niet.

Verschil in vormgeving
Het kon nauwelijks anders, omdat de Forfour
voorbestemd was om in een samenwerkingsver-
band geproduceerd te worden. Smart was
onderdeel geworden van DaimlerChrysler, die
tevens de plaats van Volvo innam als partner
van Mitsubishi bij de NedCar-fabriek in Born. In
plaats van de Volvo S/V40 en de technisch ver-
wante Mitsubishi Carisma zou daar op verge-
lijkbare wijze een combinatie van Smarts en
Mitsubishi’s moeten ontstaan, concreet de
modellen Forfour en Colt. Met voldoende over-
eenkomsten voor een efficiënte productie, waar
aluminium kooien of onconventionele aandrijf-
lijnen niet bij pasten. Vormgeving en aankle-
ding maken het onderscheid, onderhuids zijn
beide modellen vergaand gelijk aan elkaar.
Dat moet de ontwerpers veel hoofdbrekens heb-
ben gekost. Hoe maak je een uitwendig zichtba-
re kooi zoals Smart wenst, terwijl op dezelfde
productielijn tevens een heel anders uitziende
Mitsubishi moet kunnen ontstaan? Terwijl dat
laatste merk ook nog eens een driedeurs uitvoe-
ring wil brengen? Waarbij bovendien de Smart
duurder en modieuzer moet zijn dan de meer
volkse Mitsubishi. En dat alles met gelijke aan-
drijflijn en onderstel voor al die varianten.
Voor de opzet van het onderstel zorgde
Mitsubishi, die ook de benzinemotoren bij-
draagt. Naar huidige maatstaven is de auto
licht gebouwd, met voor de simpelste versie een
leeggewicht onder 1000 kg. Een van de dingen
die daaraan bijdraagt is de keus voor elektri-
sche stuurbekrachtiging, lichter en compacter
in te bouwen dan de populaire hydraulische
bekrachtiging met elektrische pomp. De wielop-
hanging is ongecompliceerd. Vooraan
McPherson-poten en een stabilisator, achteraan
langsarmen met een torsiebuis ertussen. Een
standaard oplossing die nog altijd gewoon goed
werkt.

Motoren allemaal nieuw
Hoewel Mitsubishi over een breed gamma
bestaande motoren met kleinere inhoud
beschikt kwam er voor dit project toch een
nieuw ontwerp. Tot en met de productie, waar-
voor Mitsubishi in Europa nog geen faciliteiten
heeft, en voor deze gelegenheid samen met
DaimlerChrysler een fabriek in Duitsland
opzette. Daar worden ook de handgeschakelde
versnellingsbak, de achteras en delen van de
bodemgroep gemaakt. Verder gaat het om de
benzinemotoren, diesels komen uit de fabrica-

ge van Mercedes-Benz. Bij beide motorsoorten
zorgt een bouwdoossysteem dat uit één ont-
werp een hele motorreeks komt.
Een enkele blik op de technische gegevens
brengt al aan het licht dat eenvoudig gevari-
eerd wordt met cilindertal of slaglengte. De 1,1
liter driecilinder benzinemotor is gelijk aan de
1,5, behalve dan dat die een cilinder méér
heeft. Om aan een 1,3 liter te komen gebruikt
men in de viercilinder variant een kortere slag-
lengte. Daarmee heeft de laatste een vrijwel
‘vierkante’ verhouding van boring en slag, de
1.1 en 1.5 zijn langeslag motoren wat gunstig is
voor een hoge koppelwaarde. Overige kenmer-
ken zoals dubbele nokkenas, vier kleppen per
cilinder en een compressie van 10,5:1 zijn bij
alle benzinetypes gelijk. De moderne opbouw
blijkt ook wel uit toepassing van een traploos
verstelbare inlaatnokkenas, bij kleinere moto-
ren nog lang niet zo gebruikelijk als in de
middenklasse en daarboven.
Wat betreft de diesels gaat het feitelijk maar
om één motor, die in twee vermogensversies
geleverd wordt. De 1,5 liter driecilinder blijkt
gelijk aan de nieuwe diesels voor de komende
Mercedes A-klasse, behalve dan dat die vier
cilinders en twee liter inhoud telt. Ook daarbij
zijn er verschillende vermogensvarianten. Als
basis diende de diesel uit de huidige Mercedes
A, maar die is zo grondig gemoderniseerd en
aangepast dat het gerust een hele nieuwe
motor mag heten. Voorzien van vier kleppen
per cilinder en tweede-generatie common rail
inspuiting, met verschil in de turbo en motor-
sturing om aan twee vermogensvarianten te
komen.
De aandrijflijn wordt gecompleteerd met een
conventionele vijfbak of een geautomatiseerde
zesbak. Zowaar nog een stukje originele Smart,
de laatste is in principe dezelfde transmissie
die in andere Smarts wordt gebruikt. Met als
bijzonderheid dat de koppeling bediend wordt
door een elektromotor en nokschijf in plaats
van de meer gebruikelijke servocilinder. Dat
werkt niet snel bij het schakelen, wel kun je
met de nauwkeurig regelbare ontkoppeling
goed een kruipneiging oproepen, als bij een
automaat met koppelomvormer. ●

De benzinemotoren komen van Mitsubishi en zijn
nieuw. Ze worden in een joint venture met Daim-
lerChrysler gebouwd in Duitsland. Te zien is hier
dat de inlaatnokkenas van de moderne zestien-
klepper een verstelmechanisme heeft, het schuine
sierdeksel geeft nog eens aan dat het aggregaat
maar half zichtbaar is onder de motorkap.

Peter Fokker

Als optie is er een zestraps auto-
maat, een stuk originele Smart-tech-
niek. Het is een doorontwikkeling
van de geautomatiseerde handbak in
de Smart Fortwo, met hier duidelijk
zichtbare koppelingsbediening via
een elektromotor en nokkenschijf.

De dragende  structuur
heet bij Smart een
‘Tridion veiligheidscel’,
maar is geen alumini-
um constructie als bij
de kleine Fortwo. Het is
echter ook niet precies
hetzelfde chassis als bij
een Mitsubishi Colt, die
om te beginnen twee
zijraampjes meer heeft.

2 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




