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Conventionelere bouw verbetert smart fortwo

Recent heeft DaimlerChrysler na acht productiejaren 

de unieke smart fortwo vervangen, het enige 

 resterende model van dat merk. Bij een vluchtige blik

lijkt weinig veranderd aan het hoogst uitzonderlijke

tweezittertje. Maar dat is schijn, er zit veel vernieuwing

in. Heeft smart daarmee weer toekomst?

Tot op zekere hoogte kun je zeggen dat de smart
aan zijn eigen succes ten onder dreigt te gaan.
Het idee van een superlichte en compacte twee-
zits stadsauto is zo uitzonderlijk uitgewerkt dat
vrijwel niets te bedenken valt als logisch aan-
sluitende uitbreiding van het modelgamma.
Zoals wel bleek, want de grotere vierdeurs for-
four had alleen uiterlijk wel iets weg van het

smart-idee, maar was veel meer een gewone
auto. Er zat te weinig smart in, de kopersvraag
bleef uit. Het roadster sportmodel was wel een
echte smart, technisch gezien immers gelijk aan
de fortwo.
Maar daarmee maak je geen aantallen in de pro-
ductie, dus verdwenen zowel de roadster als de
forfour. Blijft alleen de fortwo. Daarom wilde

DaimlerChrysler een nieuwe fortwo geschikt
maken voor de VS, en zo een forse nieuwe afzet-
markt openen. Dan zou de productieschaal
groot genoeg kunnen worden om smart op één
model renderend te maken. Want de fortwo
blijft een uniek en geslaagd ontwerp.
Er moest toch wel meer conventionele, goedko-
pere techniek in om productiekosten te sparen.
De oorspronkelijke smart bestond bijna geheel
uit ongewone constructies die speciaal voor de
fortwo gebouwd moesten worden.

Harttransplantatie
Het concept van een motor die gekanteld tussen
de achterwielen ligt blijft de beste oplossing
voor een zo kort mogelijke auto. De Ameri-
kaanse eisen aan kreukelzones (een 5 mijl/h-
botsing onbeschadigd doorstaan) en Europese
eisen voor voetgangersveiligheid dwongen tot
een verlenging van de neus en achterkant met
elk 7 cm, de wielbasis groeide 5,5 cm. Veel
zwaarder mocht de smart niet worden, het
scheelt uiteindelijk maar een kilo of twintig.
Dus hoefde de aandrijving ook niet veel sterker.

smart wordt
smarter

Een nieuwe, grotere driecilinder benzinemotor
haalde DaimlerChrysler bij voormalig partner Mit-
subishi vandaan. Het is een variant op de kleinste
motor voor de Colt, tot vorig jaar parallelmodel
van de smart forfour. Mitsubishi ontwikkelde hem
in Japan voor een eigen nieuwe stadsauto.
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Toch onderging de smart een volledige hart-
transplantatie. Eerder al, in 2003, werd de Su-
prex turbobenzinemotor van 0,6 naar 0,7 liter
inhoud vergroot. De in 1999 toegevoegde diesel
mat meteen al 0,8 liter, die driecilinder kan nu
in verbeterde (schoner en sterker) vorm nog
steeds mee. De driecilinder benzinemotor voor
de smart was al in ontwikkeling voordat smart-
bedenker Hayek zijn project grotendeels aan
DaimlerChrysler overdeed. Conventioneel van
opzet, met één nokkenas en twee kleppen per
cilinder.
Bij de vergroting in 2003 kreeg hij er een tweede
bougie per cilinder bij, naar het voorbeeld van
toenmalige Mercedes V6 motoren. Alleen had-
den die ook nog drie kleppen per cilinder. En ze
waren niet berekend op een beperkte levens-
duur, smart garandeerde de motor maar voor
50.000 km. Vanuit de gedachte dat je met korte
stadsritten dan wel lang genoeg toe kon. Heel
erg betrouwbaar zijn die smart-motoren ook

niet, toonde de praktijk.
Dat moest dus heel anders. De oplossing was
vrij simpel, Mitsubishi bouwt al 1.1 driecilinders
voor de Colt, zusje van de voormalige smart for-
four. Een tot 999 cm3 verkleinde versie werd

aangepast voor de fortwo. Met dubbele nokke-
nas, vier kleppen per cilinder, geheel uit alumi-
nium gemaakt, en een verstelbare
inlaatnokken-as een toonbeeld van moderne
motorbouw. En meer een massaproduct, in
plaats van een smart-unicum.
Deze grotere motor kan zonder turbo toe in ba-
sisversie, met 45 kW al even sterk als de middel-
ste van de drie 0.7 turbomotoren in de voor-
gaande fortwo. Daarnaast zijn er ook van deze
1.0 twee turboversies (52 en 62 kW). Opmerke-
lijk is dat daarbij de compressie nauwelijks om-
laag hoeft, die blijft 11,4:1 in de lagedruk turbo-
versie, en nog 10:1 bij de sterkste turbomotor.

Snel schakelen
Nog uitzonderlijker was de transmissie, een
driebak met tweeversnellings eindreductie, se-
quentiële schakeling en geautomatiseerde kop-
peling. Op wens kon de schakeling net als de
koppeling met een elektromotor geautomati-

In een net zo mo-
derne, minimalisti-
sche stijl zag hij de
auto van de toe-
komst. Dat moest een
stadsauto zijn, die
zuinig omging met
ruimte, grondstof en
milieu. Begin jaren
negentig werden stu-
dies gemaakt, tot en
met een fabriek en
een totaal nieuw ver-
koopsysteem bedacht
men bij de nieuwe
‘smart lifestyle’.
Hayek en zijn team
zagen echter dat een
professionele auto-
partner onontbeerlijk
was. Dat werd Daim-
lerChrysler, dat een
meerderheidsaandeel
nam in Hayek’s Micro
Car Company, en de

vereiste speciale mo-
toren zou ontwikke-
len. Waarna nog een
krachtige herziening
van het onderstel
volgde, nadat Merce-
des begin 1998 aan
de schandpaal gena-
geld werd omdat de
nieuwe A niet veilig
zou zijn.
Gevreesd werd dat
de smart ook wel
moeite zou hebben
met de plots be-
faamde ‘elandtest’.
Daarom kreeg hij
nog gauw zeer indi-

recte besturing, iele
voorbandjes en uit-
gebouwde achter-
wielkasten met breed
rubber eronder.
Naast standaard ESP
waarmee Mercedes
tegen wil en dank
(en tegen enorme
kosten) ook de A be-
veiligde. Hiermee
werd het autootje zo
akelig onderstuurd
dat de fortwo nau-
welijks meer korte
uitwijkbeweging kon
maken, laat staan
kantelen.
Zo zijn in een haartje
meer dan acht jaar
ruim 770.000 fortwo
city coupés en ca-
brio’s gebouwd, met
niet meer dan kleine
wijzigingen. Dus nog

geen 100.000 per
jaar, waar gerekend
was met minimaal
150.000 tot 200.000.
De wereld was toch
niet helemaal klaar
voor Hayek’s visie.
Het werkte niet met
de verkoop via gla-
zen smart centers.
Hoewel de topsnel-
heid uit zuinigheids-
oogpunt begrensd
werd op 135 km/h
wilde men toch ster-
kere versies. De eigen
fabricage die MCC
had bedacht in Ham-
bach, Frans Lotharin-
gen, kon niet effi-
ciënt draaien.
Kortom, Daimler-
Chrysler bleef tot op
heden geld bijpom-
pen in smart. �

Start als Swatch-auto
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smart-geschiedenis op www.AMT.nl
� Het doordachte concept van de smart

(1997-7/8)
� smart city coupé (1998-7/8)
� smart blijft op koers (1999-6)
(Typ smart in het zoekvenster op de site)

Voordat eind 1998 de eerste smart van de
productieband rolde had het model al een
bewogen geschiedenis doorleefd. Het begon
als een idee van Nicolas Hayek, die het horlo-
gemerk Swatch modieus en vooral groot
maakte.

Zo zagen smarts van de
eerste generatie eruit,
deze modellen stam-
men uit 2001.

Het concept van de smart-
tweezitter bleef volledig overeind,

maar de tweede generatie bevat toch
nauwelijks dezelfde onderdelen als de eerste.

Alleen de wielophanging en de dieselmotor zijn in
deze generatie niet volledig anders geworden.

Nieuwe zijairbags met een groot oor eraan, in
plaats van aparte hoofdairbags, zijn een element
dat deze smart geschikt maakt voor Amerikaanse
veiligheidseisen.
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seerd worden. Nog iets heel bijzonders in 1998,
een halfautomaat met sequentiële schakeling.
Helaas werkte het tergend traag.
Ook daar is vanaf gestapt, eveneens uit de Mit-
subishi Colt werd de vijfbak overgenomen. Met
als aanpassing wederom sequentiële schakeling
en elektromotoren om het schakelen te automa-
tiseren. Maar dan door een veel sneller reage-
rend systeem, met twee elektromotoren voor
het schakelen.
De dieselmotor kreeg een nieuw inspuitsysteem
aangemeten, met hogere druk en andere in-

spuitventielen. Nodig voor schoner uitlaatgas,
evenals gekoelde uitlaatgasrecirculatie. Nu nog
aangevuld met een open roetfilter, volgend jaar
komt een gesloten filter met inspuitregeling die
voor regeneratie zorgt.
Overigens kwam smart ook een beetje terug op
zijn snelheidsbegrenzing. De eerste gedachte
was dat zuinigheid en haastigheid elkaar uit-
sluiten. Dus was snel schakelen niet nodig, en
werd de topsnelheid afgeregeld op 135 km/h.
Daar is nu toch 145 van gemaakt. En wie daar-
mee nog moeite heeft kan als voorheen terecht Peter Fokker

bij de smart Brabus, nu tot 72 kW opgejaagd en
pas bij 155 km/h begrensd.

Andere kunststof
Zonder grote verandering is het onderstel over-
genomen. Al vroeg in de smart historie werd de
dwarse bladveer tussen de voorwielen vervan-
gen door de gebruikelijke McPherson-veerpoten.
De enige modernisering die nu werd toegevoegd
is verbinding van de stabilisator met koppel-
stangen aan de veerpoten, in plaats van aan de
wieldraagarmen.
Achter zijn de dimensies van de De Dion-as ver-
anderd, waardoor een stabilisator daar niet
meer nodig is. Aardig is trouwens dat die as, een
gebogen buis met middenop een ophangpunt
en dwars achteraan een Watts-stangenstel, heel
veel weg heeft van de ‘parabool-as’ die Mercedes
later voor de A- en B-klasse ontwikkelde. Of af-
keek bij smart?
Gebleven, zij het in volledig aangepaste vorm, is
de stalen draagconstructie aangekleed met
kunststof carrosseriedelen. Alleen de materiaal-
keuze is gemoderniseerd. In de deuren zitten
nu stalen versterkingen, in plaats van duurder
aluminium. De buitenbeplating wordt gemaakt
van goed recyclebaar polypropyleen (PP), in
plaats van polycarbonaat. Bovendien is PP lich-
ter en beter bestand tegen chemische inwer-
king.
Het dakpaneel maakt men nu juist wel van poly-
carbonaat in plaats van veel zwaarder glas. Met
als bijkomend voordeel dat polycarbonaat zo
goed als onbreekbaar is, waar de ingelijmde
glasdaken van de smart (door spanningen bij de
montage) eerst bepaald wel breukgevoelig ble-
ken. Door al deze ingrepen verloor de smart
fortwo de meeste van zijn onaangename eigen-
aardigheden, zonder zijn eigenaardig karakter
te verliezen. Hij is ook goedkoper in productie
gemaakt, en geschikt voor Amerika. Met dat re-
cept moet smart gezond worden. �

Dit is de beroemde, aan de auto deels van buitenaf
zichtbare Tridion-veiligheidskooi. De stalen con-
structie beschermt zeer effectief, blijkt bij bots-
proeven. Verder is bijna de hele buitenkant van de
smart tot en met het dak uit plastics gemaakt,
licht en roestvast.

Zo zag de oude Tridion-kooi eruit, in vergelijking
met de nieuwe bijna volledig anders gevormd.
Toen nog was het idee dat de plastic buitenbepla-
ting makkelijk en goedkoop geheel uitwisselbaar
moest zijn (in een uurtje), om je smart eens een an-
dere modieuze kleurcombinatie te geven.

Voorop de Tridion-kooi moest een frontmodule,
grotendeels uit plastic, toegevoegd worden in ver-
band met voetgangersbescherming en Ameri-
kaanse botseisen. Voornamelijk daardoor werd de
smart twee decimeter langer.

Ook de geautomatiseerde versnellingsbak komt
van Mitsubishi, die deze vijfbak echter in handge-
schakelde vorm gebruikt. Bovenop twee elektro-
motoren die elk een schakelwals voor drie
versnellingen bedienen. Die nieuwe automatise-
ring werkt veel sneller dan bij de oude, speciaal
voor smart ontwikkelde zesbak.
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