COMPACT PLUS
Laatste achterwielaangedreven Chryslers TOT 1989

Na 1978 - De “New Chrysler Corporation” komt er weer bovenop
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De Louwman groep werd weer importeur
als natuurlijke opvolgers van het Compact Cars pogramma.
voor verschillende Europese landen.

Laatste achterwielaangedreven modellen sluiten in 1989
het tijdperk van de achterwielaangedreven Chryslers
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Valiant en Dart nemen afscheid na ruim
15 jaar trouwe dienst!
Vanaf modeljaar 1976 zouden de oorspronkelijk
begin 1960 geintroduceerde Valiant en Dart
modellen in de USA vervangen worden door de
Plymouth Volare en Dodge Aspen series. Van de
Valiant en Dart en de daarvan afgeleide
versies waren er op dat moment sinds
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gebouwd en het zijn zonder twijfel
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geweest. Kort daarvoor was ook de productie
van de Barracuda en Challenger gestopt.
De Volare en Aspen zouden het maar tot 1980
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Downsizing levert nieuwe modellen
met oude namen op.
Als onderdeel van de downsizing kwam
het merk Chrysler in 1975 met de redelijk
succesvolle Cordoba coupe en Dodge met
de minder succesvolle Charger coupe ( het
was geen echte!). Vanaf 1977 waren er de
Chrysler LeBaron en de Dodge Diplomat
sedan
en wagon modellen. Sommige modellen
Chrysler Le Baron 1981
hadden weer “houten” zijpanelen.

Als onderdeel van de downsizing kwam
het merk Chrysler in 1975 met de redelijk
succesvolle Cordoba coupe en Dodge met
de minder succesvolle Charger coupe ( het
was geen echte!). Vanaf 1977 waren er de
Chrysler LeBaron en de Dodge Diplomat
sedan en wagon modellen. Sommige modellen
hadden weer “houten” zijpanelen.

Chrysler Le Baron T&C 1979
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1979 Chrysler Cordoba 300

1980 Dodge Mirada

1981 Chrysler Cordoba

1981 Imperial Coupe

1979 Dodge St. Regis

1983 Chrysler 5th Avenue

1984 Dodge Diplomat

1979 New Yorker 5th Avenue

1983 Chrysler 5th Avenue
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