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RUBRIEKSKOP
Onderkop

De nagelnieuwe Forfour is in samenwerking
met Mitsubishi ontstaan en wordt naast de
nieuwe Colt, waarop hij is gebaseerd, in dezelf-
de fabriek in Born gebouwd. Nedcar verloor
Volvo maar kreeg daar Smart (DaimlerChrysler)
voor terug waarmee er daar in Born nu twee
frisse, nieuwe modellen van de band rollen.
De kunstzinnig vormgegeven Smart is een ge-
heel andere en ook veel duurdere auto dan de
praktische, van origine Japanse maar in Europa
ontworpen Colt. Hip, cool, levensblij, kwalifica-
ties die ons te binnen schieten bij het zien van
de Forfour. De splinternieuwe, eerste vierdeurs,
vierzits Smart heeft een alleraardigst snuitje.
Uiteraard vind je in het ontwerp diverse Smart-
kenmerken van de Fortwo (voorheen City
Coupé) terug, maar de Forfour is uniek van
vormgeving. Verkleinwoorden zijn ook bij deze
Smart nodig want de Forfour is met z’n slechts
375 cm allesbehalve groot. De styling wordt
gedomineerd door de opvallende Tridion-kooi.
Deze is in de kleuren zwart, zilver en titanium
te bestellen en zorgt voor een hip tweekleuren
schema van de carrosserie. De grote, zwarte por-
tierhendels liggen dik bovenop het kunststof
plaatwerk. Dat geeft een aardig effect.
Concurrentie is er genoeg, zeker gezien de hoge
prijs van deze Yup. We noemen een Honda Jazz
1.4, Lancia Ypsilon 1.4, Mini One, Peugeot 206
Gentry 1.6 of VW Polo 1.4. Auto’s met meestal
een grotere motor en qua interieur minimaal
net zo ruim als de Forfour. Maar, uitgezonderd
misschien de Mini, toch niet half zo bijzonder.

Gedeelde motor
Smart levert drie benzinemotoren en een diesel
in de Forfour. De 1.5 liter driecilinder turbodie-
sel is pas in december leverbaar en is van
Mercedes afkomstig. De driecilinder 1.1 liter

benzinemotor en de twee viercilinders in de
grootte van 1.3 en 1.5 liter zijn Mitsubishi-moto-
ren. Ze worden in een nieuwe fabriek in het
vroegere Oost-Duitsland gefabriceerd en komen

ook voor in de Colt. Met de Smart Fortwo-moto-
ren hebben ze helemaal niets te maken, want
die zitten in de eerste plaats achterin onder de
twee stoeltjes en drijven de achterwielen aan
terwijl bij de Forfour de motor dwars voorin is
gemonteerd en van daaruit via een standaard
vijfbak of optioneel een softouch-automaat met
zes overbrengingen de voorwielen aandrijft.

De Forfour-bestuurder
beschikt over weinig
directe informatie die
hem overigens wel gro-
tendeels analoog
wordt toegediend.
Overige info moet digi-
taal worden opgeroe-
pen.

De middenconsole is
tamelijk eenvoudig van
opzet en bevat de be-
diening van de beken-
de zaken als radio/CD,
airco, mistlampen en
eventuele navigatie.

Het interieur en het
dashboard stralen een
en al vrolijkheid en
jeugdigheid uit. Het is
gewoon een genoegen
om hier te verblijven.
De stoelen zijn helaas
nogal hard.

De achterbank kan over 15 cm schuiven en in
delen worden omgeklapt. Achterin ontstaat een
redelijke beenruimte, maar de bagageruimte is
dan minimaal.

Onderscheidende Smart in praktisch concept

Voor de blijeYup
Smart raakt vooral bij een bepaald type klant met de

nieuwe Forfour een gevoelige snaar. De auto heeft een

tamelijk hoog Yuppengehalte, is duur in aanschaf maar

biedt helaas net iets te weinig om al dat extra geld te

rechtvaardigen. Doch de bezitters pret is groot.

Foto’s: Jan Lieftink
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instrumentenbord. Twee ronde klokken omvat-
ten de analoge snelheidsmeter en toerenteller,
maar zowel de totaalteller als de tripteller, de
klok en de brandstofmeter zijn digitaal. Alle
andere informatie zoals de motortemperatuur
loopt via controlelampjes. De Smart Forfour
heeft geen boordcomputer maar de buitentem-
peratuur wordt op verzoek wel aangegeven.
Op de middenconsole bevinden zich de hendels
en knoppen van de radio (optie) en de airco,
plus die voor de mistlampen voor en achter.
Uiteraard is een navigatiesysteem leverbaar. En
nu we het toch over opties hebben: de Forfour is
zelfs in de wat duurdere Passion-uitvoering
(€ 20.295,-) onverwacht kaal. Want ook voor
cruise control, elektrische ruitbediening achter-
in en elektrische zijspiegels moet worden bijbe-
taald. In een aantal gevallen gaan deze opties in
combinatie met een pakket. Wel standaard zijn

De viercilinder in onze Smart 1.3 is een lichtme-
talen motor met twee bovenliggende nokkenas-
sen en vier kleppen per cilinder. Smart geeft
een vermogen op van 75 kW en een maximum
koppel van 125 Nm. Geen recept voor kanonsko-
gelprestaties, maar gezien het eigen gewicht
van 945 kg kun je met deze Smart behoorlijk
snel uit de voeten. Kijk maar naar de kwieke
tussensprint van 80-120 km/h die de Forfour 1.3
in de derde versnelling weet af te leggen.
Vanzelfsprekend krijg je de beste prestaties wan-
neer je de vijfbak veelvuldig beroert en de
motor lekker op toeren houdt. De Smart-kracht-
bron houdt zich onder alle omstandigheden
heel rustig, behalve bij fel accelereren. Dan zet

hij een goed hoorbare keel op. De vijfde over-
brenging is een sterke overdrive, in die versnel-
ling is de auto niet meer tot snelle acties bereid.
Het verbruik is gunstig: bijna 1 op 15!

Vooral vrolijk
Smart heeft een goede neus voor design en
jeugdige uitstraling. De Forfour zit er tot de nok
toe vol mee, niet alleen van buiten, ook van
binnen. Wie achter het stuur kruipt krijgt
meteen een blij gevoel, ook al zijn de stoelen
tamelijk klein en erg hard en is de leuning niet
traploos verstelbaar. Hoewel de Forfour niet
voor grote mensen gebouwd lijkt, is hij met z’n
wielbasis van 250 cm opvallend ruim. Doordat
de achterbank over een afstand van 15 cm kan
schuiven ontstaat achterin, weliswaar ten koste
van de bagageruimte, veel beenruimte.
De bestuurder kijkt uit op een uiterst minimaal

De Forfour heeft een geweldig leuk snuitje. De
grille en de vier priemende koplampen, elk onder
een eigen kaasstolp, maken de redelijk praktische
vierzits Smart tot een opvallende verschijning.

De variabele bagageruimte is niet al te ruim, er is
geen hoedenplank aanwezig. Onder de vloer ligt
geen reservewiel maar een plaatsbesparende
reparatieset.

Niet alleen de kleine, hoog geplaatste ronde ach-
terlichten zijn bijzonder, ook de laag uitgesneden
achterruit en de markante kleurstelling van de Tri-
dion-kooi zorgen voor onderscheidend vermogen.

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



AUTO 
Test smart Forfour Passion 1.3 

een lederen stuur en pookknop, een glazen dak
en zonwering, aardige lichtmetalen wielen  en
mistlampen in de voorbumper.
Ruimte voor kleine spullen is er voldoende
dankzij bruikbare deurbakken, grote open bak-
ken op het dashboard en een redelijk dashbo-
ardkastje. De auto heeft wel bekerhouders maar
geen middenarmsteunen en ook geen rugtas-

sen. De twee- tot driezits achterbank is in onge-
lijke delen omklapbaar. Dat gaat vrij eenvoudig
met enkele handbewegingen. De gehele afwer-
king van de Forfour is eerder vrolijk en levens-
blij dan nauwkeurig zoals je van een Mercedes
gerelateerd product zou mogen verwachten. Er
wordt erg veel kunststof in de auto gebruikt. Op
zich niet zo erg, maar gezien de prijs die voor
deze Smart wordt gevraagd doet een en ander
wel erg goedkoop aan. De portierhendels aan
de buitenkant zijn van een slechte kwaliteit, je
moet er vaak hard aan trekken om een portier
te openen en ze voelen ook erg goedkoop aan.

Prima rijgedrag
Smart en Mitsubishi werkten op meerdere fron-
ten samen bij het ontwerpen en ontwikkelen
van de Forfour en de Colt. In het interieur her-
kennen we een aantal kleine overeenkomsten,
de contactsleutel is voor beide auto’s dezelfde
en de bodemplaat en het onderstel zijn nage-
noeg onveranderd voor beide merken. Aan de
voorkant vinden we MacPherson veerpoten en
schroefveren, achter is een torsieas met schroef-
veren gemonteerd plus stabilisator. De elek-
trisch bekrachtigde tandheugelbesturing werkt
licht en precies, beter dan bij andere Smart-pro-
ducten. Het rijcomfort staat ondanks de relatief
korte wielbasis op een opvallend hoog peil, de
Forfour slokt grote oneffenheden meestal mooi
op. Ook voelt de bestuurder vrij precies waar de
auto heen wil en de in rechte lijn stabiele
Smart laat de indruk achter van een veilige en
comfortabele auto. Hij kan meer dan je zou ver-
wachten en je kunt er ook heel comfortabel
lange reizen mee ondernemen. ●

Dick Schornagel

Smart op de
hefbrug
De benzinemodellen
van de Smart Forfour
worden elke 20.000
km in de werkplaats
verwacht voor een
oliewissel. Daimler-
Chrysler beveelt een
10W40 aan die vol-
doet aan de DC 229.1
eisen. Tijdens deze
beurt wordt ook het
interieurfilter vervan-
gen. Elke 40.000 km
is de Smart benzine-

motor toe aan nieu-
we bougies en een
luchtfilter. De klep-
speling kan met vul-
plaatjes worden ge-
corrigeerd, maar dat
is pas na 100.000 km
nodig. De distributie
verloopt met een
ketting en is daar-
door onderhoudsvrij.
Dat laatste geldt ook
voor de transmissie
die voor het leven

gesmeerd is. Mocht
bijvullen nodig zijn,
dan kan dit met een
75W80W volgens DC
235.10 specificatie.
De service-interval
van de Forfour diesel
bedraagt 25.000 km.

Een oliespecificatie
kon DaimlerChrysler
ons nog niet opge-
ven. Ook bij de die-
selmotor wordt een
onderhoudsvrije dis-
tributieketting toe-
gepast. ●

Onder de piepkleine motorkap ligt een Japanse
Colt motor. Deze wordt overigens in Duitsland
gebouwd. Eind van het jaar volgt een Mercedes
dieselmotor voor de Forfour
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): .............. 70 kW bij 6000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ................................125 Nm bij 4000 t/m

Acceleratie:

0-80 km/h: .... 8,8 sec. ......0-100 km/h: 10,8 sec. ..80-120 km/h: .. 8,4 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 65 dBA ................100km/h: 68 dBA ..................120 km/h: 72 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 7,4 liter op 100 km ....................Buitenweg: 4,8 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................5,8 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................6,7 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................180 km/h

De Smart
Forfour is
natuurlijk

van voor- tot achter-
bumper een lifestyle
auto, met redelijk
praktische eigen-
schappen en een
goed rijgedrag. Hij is
vooral aaibaar met
geraffineerde lijnen
en een vrolijke kleur-
stelling en zit vol
opvallende en leuke
details. Als je daar
gevoelig voor bent is
dit een serieuze aan-
bieding in zijn klasse.
Ben je dat niet, dan
is ‘ie plat gezegd
gewoon veel te duur.

De afwer-
king van
binnen- en

buitenkant kan net-
ter. De kunststof pa-
nelen sluiten niet
overal even goed op
elkaar aan, de por-
tierhendels zijn van
slechte kwaliteit en
in het interieur zijn
hier en daar goedko-
pe oplossingen ge-
vonden. Ook is ge-
zien de aanschaf-
prijs, de standaard
uitrusting verre van
compleet. Aange-
kleed met enkele
opties komt een erg
hoog prijskaartje uit
de bus.

Modelserie en prijzen
Smart Forfour 1.1 55 kW: ..........................................................€15.930,-

Smart Forfour 1.3 70 kW: ..........................................................€17.495,-

Smart Forfour 1.5 80 kW: ..........................................................€18.890,-

Smart Forfour 1.5 DID 68 kW: ........................................nog niet bekend

ABS: ..............................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

Remassistent: ..............................................................................standaard

Zij-airbags: ..................................................................................standaard

Windowbags: ........................................................................optie (€355,-)

Regensensor: ........................................................................optie (€320,-)

Centrale vergrendeling met afstandsbediening: ....................standaard

Elektrische ruiten voor:..............................................................standaard

Elektrische ruiten achter:........................optie in comfortpakket (€825,-)

Handbediende airco: ..................standaard op Passion (Pulse + €1250,-)

Cruise control: ......................................................................optie (€345,-)

Audiosysteem: ......................................................................optie (€635,-)

Navigatie:............................................................................optie (€2400,-)

Automaat: ............................................................................optie (€780,-)

Leren bekleding: ................................................................optie (€1900,-)

Elektrisch schuif/kanteldak:................................................optie (€495,-)

DaimlerChrysler Nederland

☎ (030) 247 19 11

www.smart.nl
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