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RUBRIEKSKOP
Onderkop

De nieuwe Croma, die in geen enkel opzicht op
zijn illustere voorganger lijkt, is geen hatch-
back, geen MPV en ook geen stationwagon. We
noemen het een ‘cross-over’. De Croma is een
hoge, grote auto waar de binnenruimte al aan
de buitenkant vanaf straalt. Qua uiterlijke
vormgeving is die weinig inspirerend. Er gaat
wel een zekere degelijkheid vanuit. Vooral de
berijder die ruimte nodig heeft voor zijn werk
of het gezin, zal de nieuwe Croma waarderen.
De Croma valt door zijn prijs, geboden ruimte
en z’n cross-over status in een concurrentieveld
dat flink hevig is en waar auto’s als de Xsara
Picasso, Mondeo Stationwagon, Mazda5, Opel
Vectra, Peugeot 407 SW en ook de Skoda
Octavia al een belangrijk aandeel voor zich
opeisen. Dus wat zoekt deze grote Fiat hier?
Achter de plompe neus is er keuze uit diverse
motoren. Het programma begint meteen met
een flinke 2.2 liter, 108 kW benzinemotor. Voor
wie liever dieselt is er de 1.9 MultiJet, die als 8v
goed is voor 88 kW en als 16v een vermogen
van 110 kW in de schaal legt. De prijzen begin-

nen bij € 26.995,-. Als topmodel is er voor 
€ 39.995,- een snelle 2.4 MultiJet 20v die er 147
kW uit perst. Deze laatste heb je alleen als dure
en complete Emotion Automaat.
Wij kozen voor deze test een 1.9 MultiJet 16v.
We kregen ‘m als zeer complete Business
Connect met zesbak die voor € 34.995,- in de
prijslijst staat. Voorzien van wat extra’s zoals
een comfortpakket en 17” lichtmetalen wielen,
kwam ‘onze’ auto op een stevige € 36.480,-.

Sportieve motor
Binnen het grote Fiat-concern is de 1.9 16v
MultiJet geen onbekende. Met z’n vermogen
van 110 kW komt deze onder meer voor in de
Alfa 156 en ook in z’n opvolger, de 159. Deze
turbodieselmotor komt standaard met een DPF
partikelfilter en EGR systeem. Hiermee haalt hij
met gemak de Euro 4-eisen.
De common-rail diesel heeft een goed hoorbare,

variabele turbo en een intercooler. Deze motor
is samen met de prima schakelende zesbak, die
standaard is op alle diesels, een van de aange-
naamste onderdelen van de Croma. Hij is zeer
geruisarm, ook al direct na de koude start, en
zorgt voor uiterst aangename prestaties. Snel
inhalen doet de ruim 1500 kg wegende Croma
met het grootste gemak en de werkijver wordt
niet door een hoog brandstofverbruik afge-
straft. Wij haalden een testverbruik van net
geen 7 liter op 100 km en dat is voor een derge-
lijke grote en zware auto zeker geen slecht
resultaat. Soepel is de common-rail motor ook,
je hoeft maar weinig te schakelen om behoor-
lijk snel met het overige verkeer mee te kun-
nen. De zesde versnelling is een duidelijke over-
drive. Wil je rap inhalen, dan is het verstandig
naar de vijf terug te schakelen. Vooral boven de
2000 t/min komt de Croma goed tot leven.
Opvallend is wel het tamelijk grote turbogat,
dat er voor zorgt dat de commando’s van het
gaspedaal enigszins vertraagd worden uitge-
voerd.

Fiat riep de hulp in van Giugiaro bij het ontwerp
van de nieuwe Croma. De grootmeester moet wel-
haast in een saaie bui zijn geweest.

Vooral goed in uitrusting en comfort

Croma op herhaling
Fiat keert met de geheel

nieuwe Croma weer terug

in het vechtsegment, waar

onder meer de Ford

Mondeo, Peugeot 407 en

de VW Passat de dienst uit-

maken. De concurrentie is

hevig, maar Fiat denkt een

sterke aanbieding te heb-

ben. Vooral de geboden

ruimte en de complete uit-

rusting zijn sterke troeven

van de Croma.
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navigatie die bij de Croma in de uitvoering
Business Connect standaard is. Dit kleuren-
scherm geeft ook andere zaken weer die te
maken hebben met de audio en telefoon.
Verder treffen we elektrische bediening van
spiegels en portierruiten aan, afstandsbediende
centrale vergrendeling, cruise control, parkeer-
sensoren en zelfs een GSM-telefoon. Dat mag je
wel heel erg compleet noemen en juist daarom
valt het extra op dat je apart moet betalen om
de rugleuning van de rechter voorstoel om te
klappen, voor dakrailings, voor een regensensor
en voor de dubbele bodem in de 500 liter grote

Kwaliteit zit snor
Wat je van de Croma ook mag denken of zeg-
gen, het interieur is voor elkaar. Ruimte is het
eerste dat opvalt zodra je instapt. Ook achterin
is het dankzij de hoge koets en de forse wielba-
sis van 270 cm, heel goed toeven. Het interieur
is van allerlei handige bergmogelijkheden voor-
zien. Het tweede dat opvalt is de kwaliteit van
de auto. De materialen die Fiat gebruikt zien er
goed uit en alle onderdelen steken mooi in
elkaar. Tegelijkertijd begin je ook te twijfelen
aan de missie van de Croma, want als het een
stationwagon is, zijn we niet onder de indruk
van de omklapbaarheid van de tweede zitrij die
geen vlakke laadvloer oplevert. Ook is de
achterbank niet te verstellen of te verschuiven
en om de rugleuning van de rechterstoel om te
klappen, moet je bijbetalen of de duurste versie
kopen. Als MPV gooit de Croma evenmin hoge
ogen want geen van de meubelstukken zijn op
een andere plek in het interieur te gebruiken of
zelfs maar uitneembaar.
De zit achter het stuur is op diverse manieren

instelbaar. De stoel wordt middels een goed
werkend handpompje hoog of laag gezet en de
stuurkolom kan schuiven en kantelen. Alleen
aan de kantelstand mankeren enkele centime-
ters zodat je, om te voorkomen dat je als een
aap aan het stuur moet hangen, de kolom
alleen in de laagste stand kunt gebruiken en
daarbij de stoel flink omhoog moet zetten. En
zelfs dán nog is sturen op de lange duur ver-
moeiend voor de onderarmen.
Het analoge instrumentarium is smaakvol en
overzichtelijk opgesteld en ingedeeld. Op de
middenconsole zit het 6,5” scherm voor de

Het instrumentarium is overzichtelijk
gegroepeerd met een digitaal infor-
matiedisplay in het midden. De
knopjes op het stuur zijn voor de
audio en de telefoon.

De dubbele laadvloer is reuze praktisch, maar helaas een optie.
Handig zijn de vakken links en rechts in de vloer.

Aan de achterkant straalt de Croma nog enige
dynamiek uit, mede door de geslaagde lichtunits.

Starten doe je op de tunnel en met
de koppeling ingetrapt. De stan-
daard navi-connect laat zich redelijk
goed bedienen, het instellen van de
radio is een regelrechte ramp.

Het dashboard ziet er goed uit en met de kwaliteit
is niets mis. Ook biedt de Croma veel ruimte.

De achterbank is comfortabel, je kunt ‘m makkelijk omklappen
maar een volledig vlakke laadvloer levert dat niet op. Schuiven
doet de bank ook niet.
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kofferbak. Handig zijn de kleine vakken links en
rechts in de vloer.
De ergonomie is voor elkaar, al is het even wen-
nen om de motor als een Saab te starten met
het tussen de stoelen geplaatst contactslot. Op
het gebied van veiligheid ontbreekt er maar wei-
nig aan de Croma. Hij biedt zeven airbags en
antiwhiplash hoofdsteunen voorin plus ABS,
brake assist en ESP.

Accent op comfort
Fiat maakte voor de Croma gebruik van de Opel
Vectra-bodemplaat. Je kunt hier en daar onder
de motorkap de GM-stempels nog tegen komen.
Hoezo jammer? Je kunt het veel slechter treffen!
Het onderstel bestaat uit veerpoten met schroef-
veren vóór en een multilink constructie achter.
De afstelling van het onderstel is niet sportief,
de Croma is juist veeleer op comfort ingesteld.
Zonder dat deze grote Fiat daardoor een door
bochten zwierende auto is geworden, voelt hij
juist lekker relaxed aan en kun je er ook op
bochtige wegen toch stevig mee blijven doorrij-
den. De auto maakt een stabiele en veilige
indruk. De elektro-hydraulische besturing zou
iets meer gevoel mogen doorgeven. De remver-
traging is uitstekend, het pedaal voelt in eerste
aanleg bijterig aan. Je remt daardoor de eerste
keer altijd te hard.

Lang zonder
onderhoud
Voor de benzinemo-
dellen hanteert Fiat
een olieverversingsin-
terval van 30.000 km.
Wanneer de diesels
aan verse olie toe
zijn, hangt af van de
rij-omstandigheden.
Langer dan twee jaar
mag de olie echter
niet blijven zitten.
Voor de benzinemo-
toren schrijft Fiat een
5W-30 voor (Fiat
9.55535-GI of ACEA
A3/B3) en voor de
dieselmotoren een
5W-40 (Fiat 9.55535-
M2). Kleppenstellen
is alleen nodig bij de
8-kleps 1.9 MultiJet,

namelijk elke 30.000
km, alle andere mo-
toren zijn voorzien
van hydraulische klep-
stoters. Het luchtfilter
maakt bij de benzine-
motoren na 60.000
km plaats voor een
nieuw exemplaar en
bij de diesels na
30.000 km. Ook het
pollenfilter moet elke
30.000 km worden
vervangen. De bou-
gies houden het
120.000 km vol. De
benzinemotoren heb-
ben een onderhouds-
vrije distributieket-
ting, de diesels een
tandriem die elke

150.000 km of 3 jaar
vernieuwd wordt. Tot
slot de transmissies:
de handgeschakelde
bak is voor het leven

gesmeerd, bij de
automaat adviseert
Fiat controle en zo-
nodig bijvullen elke
30.000 km. ●●

Onder de imposante kunststof plaat huist de com-
mon-rail diesel, standaard voorzien van een roet-
filter.

De Croma laat keurig zien wanneer het tijd is voor
de volgende onderhoudsbeurt.

M
 (N

m
)

)
Wk( P

0 20001000 3000
Toerental (t/min)

Motorvermogen in kW Koppel in Nm

4000 5000

120

100

80

40

60

20

0

320

240

160

80

Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ............110 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ................................320 Nm bij 2000 t/m

Acceleratie:

0-80 km/h: .... 6,9 sec. ......0-100 km/h: 9,6 sec. ....80-120 km/h: .. 7,7 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 62 dBA ................100km/h: 65 dBA ..................120 km/h: 67 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 8,2 liter op 100 km ....................Buitenweg: 4,9 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................6,1 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................6,9 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................210 km/h

Vooral het
interieur is
de grote

trekker van de
Croma. Er heerst een
gevoel van warmte
en comfort. Hij is bo-
vendien goed afge-
werkt en lekker ruim.
Ook het rijcomfort
staat op een aange-
naam hoog peil,
mede door de fijne
diesel.

Van buiten
toont de
Croma on-

geïnspireerd en saai.
Van binnen missen
we variabele moge-
lijkheden met het
meubilair. Echt goed-
koop is de Croma
niet, en wat zal die
opleveren na enkele
jaren intensief
gebruik?

Modelserie en prijzen
Fiat Croma 2.2 16v: ............................................................v.a. €26.995,-

Fiat Croma 1.9 MultiJet 8v 120: ........................................v.a. €29.995,-

Fiat Croma 1.9 MultiJet 16v 150: ......................................v.a. €33.295,-

Fiat Croma 2.4 MultiJet 20v 200: .......................................... €39.995,-

ABS+EBD: ....................................................................................standaard

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

ESP-stabiliteitsregeling: ............................................................standaard

Elektrische zijruiten voor/achter: ............................................standaard

Handbediende airco: ..................................................................standaard

Automatische klimaatregeling: ........................standaard vanaf Dynamic

..........................................................................................(Active +€450,-)

Cruise control: ........................standaard vanaf Dynamic (Active +€195,-)

Audiosysteem: ............................................................................standaard

Navigatiesysteem: .............................. standaard vanaf Business Connect

Xenon-verlichting:..................................................................optie €995,-

Bandenspanningssensoren: ..................................................optie €195,-

Bagageruimte met dubbele bodem:....................................optie €150,-

................................................................................(standaard op Emotion)

Automatische transmissie: ................................................optie €1.700,-

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

Zij-airbags achter: ..................................................................optie €395,-

Windowbags:.............................................................................. standaard

Knie-airbag bestuurder: ............................................................standaard

Fiat Auto Nederland

☎ (020) 342 17 00

www.fiat.nl

Al met al is de Croma een relaxte auto, ruim,
compleet en comfortabel. Alleen jammer dat
Fiat niet voor een meer flitsend design heeft
gekozen en meer aandacht heeft besteed aan de
variabele gebruiksmogelijkheden van het inte-
rieur. ●

Dick Schornagel
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