
Downsizing eind jaren 70 – begin jaren 80

en overschakeling op voorwielaangedreven wagens

door “The New Chrysler Corporation”

resulteert in F-Body en M-body modellen

als natuurlijke opvolgers van het Compact Cars pogramma.

Laatste achterwielaangedreven modellen sluiten in 1989

het tijdperk van de achterwielaangedreven Chryslers

voorlopig af, tot de komst van de 300C in de volgende eeuw.

Laatste   achterwieLaangedreven   chrysLers   tOt   1989

cOMPact   PLUs

Na 1978 - De “New Chrysler Corporation” komt er weer bovenop

Het verhaal is bekend. De oude Chrysler Corporation stevende af op een 
bankroet. President Iacocca slaagde er in dit te voorkomen door immens te 
saneren – een lening te krijgen en nam de gok door de al lang in de klei staande 
Minivans in productie te nemen. En met nog wat andere modellen erbij begon 
het beter te gaan en de lening werd zelfs voortijdig afgelost. Het zou Chrysler 
niet geweest zijn als er nog niet een crisis zou volgen welke weer overwonnen 
werd en bovendien had men het lef om Jeep te kopen. Mede dankzij een goede 
toeleveranciers politiek werd  de “ New Chrysler Corporation” in de jaren 90 
een zeer renderend bedrijf. 

Chrysler 300

Assemblage in Oostenrijk door Magna Steyr

1998- Naar de toekomst met 
DAIMLERCHRYSLER

Maar 20 jaar nadat Chrysler Corporation  
in de haast voor 250 millioen dollars zijn 
Europese en daarna andere internationale 
fi lialen had verkocht wilde het weer een global 
player worden en ging op zoek naar mede 
kandidaten. Ook dit verhaal is bekend. Het 
werd de “merger of equals” onder het nieuwe 
Daimler Chrysler. Het leuke is, dat de Chrysler 
300 terug is – Dodge terugkomt en sommige 
modellen net als vroeger weer in Europa 
geassembleerd worden.

17

De Louwman groep werd weer importeur 
voor verschillende Europese landen.

In 2001 verdween het merk Plymouth.



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 
1960 wereldwijd  ruim 7 millioen 
gebouwd en het zijn zonder twijfel 
Chrysler’s meest succesvolle modellen 
geweest. Kort daarvoor was ook de productie 
van de Barracuda en Challenger gestopt. 

De Volare en Aspen zouden het maar tot 1980 
volhouden.

Dodge Aspen

Plymouth Volare

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 
hadden weer “houten” zijpanelen.
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1975 Valiant SE

De Valiant en Dart productie liep 
in sommige Zuidamerikaanse 
Assemblage farbieken en in Australië 
nog door tot 1981.
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Chrysler Le Baron 1981 Chrysler Le Baron T&C  1979



1979 Chrysler Cordoba 300

1980 Dodge Mirada

1984 Dodge Diplomat1984 Dodge Diplomat

1979 Dodge St. Regis

1983 Chrysler 5th Avenue

1979 New Yorker 5th Avenue

1983 Chrysler 5th Avenue

1981 Chrysler Cordoba 

1981 Imperial Coupe 
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