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Nietwatje zeI
Eind 1999 wordt de autowereld verrast met de Chrysler PT Cruisen, een auto die enigszins doet
denken aan een hot r-od. ln 2OO1 komt-ie naar Europa. Aanvankelijk is de merknaam Plymouth, maan
omdat Chrysler van plan is dat merk te schrappen, gaat dat niet door. Het carnosserieontwerp is van
Bryan Nesbitt en PT staat voor 'Personal Transpontation'. De technische basis van de voorwielaandrij-
ver is de Chnysler Neon en de auto wordt gebouwd in Mexico.

I n Nedertand wordt de PT Cruiser geïntro-

I duceerd met een tweeliter zestËnktep-
I per. Voor een gewicht van 1,4 ton is t40 pk

niet overdreven. Een snet[e jongen is het niet,
zeker niet met de optionete automaat met
vier gangen. Standaard is een vijíbak. Door de
vrij hoge carrosserie verwacht je geen spor-
tief weggedrag. Vatt mee; mede door de vrij
stugge schokdempers gaat de retromobiet met
niet a[ te veel onderstuur de hoek om. Daarbij
profiteer je van een (voorAmerikaanse begrip-
pen!) fijne stuurinrichting. Niet verkeerd

is de diese[, afkomstig van Mercedes-Benz. riaal voor het dashboard. Betangrijker is het
Voor gebruik in de PT Cruiser 2.2 CRD krijgt strakkere onderstel, afgestemd op het ftink
deze 220 CDI common rail viercitinder twee hogere vermogen.
ba[ansassen voor een rustige [oop. Wit je echt
vooruitkomen, kiesdan de2.4of beternogde ER ZIJN lN NEDERLAND drie uitvoeringen:
GT Turbo, waarbij het onderstuur wat opdrin- Ctassic, Touring en Limited Edition, steeds
geriger wordt ats je het vermogen ook echt met airco, etektrisch bediende ruiten en
gebruikt. Van buiten onderscheidt die laatste vier airbags. De Touring heeft daarboven een
zich door bumpers in bodykteur, een dikkere
uitlaat en forsere 'neusgaten' om de intercoo- 1 | Het eerste dashboard heeft een middencon-
[er z'n werk te laten doen. Lederen bekteding sole met afgeronde vormen. 2 | Voor modeljaar
is standaard, net als een carbon-achtig mate- 2006 komt er een nieuw front.



lederen stuur en pookknop, 15" tichtmetaal
(snetlere versies 16" of 17"), mistpitten en
cruise controt. Voor ABS ben je aangewe-
zen op de Limited Edition, met tevens ver-
chroomde wie[en en lederen bekteding.
Chryster heeft goed begrepen dat je het
ktassieke uiterLijk niet moet combineren
met een modern interieur. Dat wil zeggen:
de vormgeving van de binnenkant is in over-
eenstemming met het exterieur. Het paneel
rond de instrumenten en het gedeette boven
het dashboardkastje zijn in de carrosserie-
kteur uitgevoerd. Typisch Amerikaanse zaken
als bekerhouders zitten er natuurtijk wel
in. De afwerking vaLt niet tegen voor een
Amerikaan. Praktisch is zo'n MPV-achtige ook:
de achterbank kan in ongetijke deten worden
neergektapt of verwijderd en de passagiers-
stoel is om te klappen. ln 2005 verschijnt
een cabriotet met vaste rotbeuget. Die weegt
ruim anderhatve ton en dan kom je met de
atmosferische 2.4 iets te kort. Maar er is ook
nog een ïurbo, dus... Nou ja, als je tenminste
kunt leven met de behoorlijk torderende car-
rosserie en het bij ftink gassen nogal hinder-
Iijke onderstuur.
In 2009 gaat Chryster faittiet en votgt over-
name door Fiat. De PT Cruiser verdwijnt uit
het Nedertandse leveringsprogramma. I

WAAROP LETTEN BIJ AANKOOP?
Aígemeen

. Onderhoud is eenvoudig. Vóór aanschaf: het
ruime interieur en het bekijks. Tegen: de aan-
schaÍprijs (ook tweedehands), de motorÍijtui-
genbelasting en het brandstofuerbruik.

Motor
. Geen speciÍieke problemen, maar neem
geen te kleine (1.6) motor. Voor rijplezier is

minimaal een 2.0 nodig, liever een 2.4 oí GT
ïurbo.
o Diesels zijn OK en LPG ook, maar Ricardo
van Buijtenen van Cruisin,nl zegt: 'Bij LPG

is een oliedruppelaar een vereiste, anders is

het met 250.000-300.000 km gedaan met de
motor en heb je hoge kosten.'
. Automaat maakt auto'lui', bovendien is het
verbruik flink hoger.

Ondërstel
. Hoor- en voelbaar bonkend geluid onder
voetenbak wijst op probleem met draag-

armrubbers. Zelf vervangen is lastig, dealer
rekent ongeveer € 600.
. Auto hoort iets voorover te staan, zo niet
dan zijn achterste veren/dempers versleten.
. Onderzijde roestgevoelig (tectyllaag laat
los).

Carrosserie
o Onder klepje brandstotuulopening: afuoer
ontbreekt, zelf schoon/droog houden, anders
roest.
. AÍvoergoten onder motorkap (links en

rechts op paravan, kunststof deel onder de
ruitenwissers) zijn vaak verstopt, wijst op
slecht onderhoud.
. 'Spatlap' achter voorwielen is één geheel

met de binnenkap, is vaak sterk vervuild,

mogelilke roestplek!

lntèrieur
. Lederen bekledíng is onderhoudsvriendelijk,

maar bij koud weer niet fijn, let op (werkende!)

stoelverwarming.
. Combihendel knipperlicht, verlichting en

mistlampen storingsgevoelig, maar makkelijk
te vervangen
. Let op (terechtel) foutcodes in digitale dis-
play, vaak motormanagement.

VANJAARTOTJAAR
(modetiaren, dus vanaf herfst vooryaand jaari tenzij anders vermeld)

2001 2.0 140 pk/188 Nm, 190 km/u,0-100 9,6 sec.
2OO3 2.2CRD 121pk/300 Nm, 183 km/u, 12,1 sec.
2@4 1.6i 116pk/157Nm, 176km/u. 13,5sec.: cTTurbo

2.4220 pW332Nm,200 km/u, 7,5 sec.
2005 2.0 maakt plaats voor2.4i,143 pk/214 Nm, 195

km/u, 10,3 sec..
2006 Facelift: grille loopt niet meer door onder bumper,

andere koplampen, ronde mistlampen. Nieuwe
achterbumper, dakspoilertje. Andere middenconsole.

2m8 Productie Cabrio stopgezet.

2O1O PT Cruiser verdwijnt uit Nederlands leverings-
programma. Juni: einde productie.

CLUB EN DANK
PT Cruiser eigenaren kunnen prima

terecht bij Cruisin.nl, opgericht in

2003. De club beschíkt met www.
cruisin.nl over een zeer fraaie en

proÍessionele site. Aardig is het
jaarlijkse internationale evenement

Cruise The NetheÍlands, steeds in

een ander deel van het land. Zie

www. pi-cruiser.nllctn/

Dank aan Ricardo van Buijtenen van
Cruisin.nl

PRIJZEN
Ruim 200 PT Cruisers zijn gewoon-

lijk in ons land wel te vinden, veel

2.0literc maar ook de CRD en

de (niet aanbevolen) 1.6 komen

regelmatig voor. Schaars maar

niet per se duurder is de GT Turbo.

Prijsindicaties: 2000 € 3.200-8.000;

2001 € 4.750-9500; 2002 € 5.000-

10.000; 2003 € 5.000-1 2.000; 2004

€ 5.200-15.000; 2005 € 6.500-

1 6.000; 2006 € 7.700-"1 9.000; 2007

€ 13.000-20.000;2008 € 16.000-

22.000; 2009 € 23.000-38.000.
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