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DE DELTA EN HET HF EMBLEEM
EEN DIEPE VERSTANDHOUDING.

Het succes van een wagen is het
resultaat van de idee dat aan het
concept ervan de grondslag ligt.
De Lancia Delta dankt zijn suc-
ces aan de doorbraak van het
"Delta-concept", volgens Lancia
de meest actuele, dynamische en
jongste concretiseringvan presti-
ge en raffinement. Van meetaf
aan heeft de Delta de sportieve
bestemming, waar hij naartoe
evolueerde, nooit verloochend.
Zo mag een Delta terecht met
trots een embleem dragen dat
herinneringen oproept aan ras-
sportwagens, gelauwerd met de
roem van de overwinning. De
nieuwe Delta HF is de meest he-
dendaagse uiting van het hart-
stochtelijke, sportieve tempera-
ment dat al te vinden was in de
vroegere Lancia HF en dat trou-
wens het hele Delta-gammaken-
merkt. Dit temperament bereikt
zijn hoogtepunt in de vooruit-
strevende technologie van de
turbo-compressor, die door Lan-
cia langdurig en met succes ge-
test werd in competities en die
nu, voor het eerst, tot de serie-
uitrusting van Lancia behoort.



DELTA HF.
i- SPORTIEF TEMPERAMENTIN LANCIA-STIJL. ----------

,
HF



De Delta HF heeft nog steeds
de fraaie lijn die hem tot een
van de meest stijlvolle wa-
gens in de moderne auto-de-
sign maken.
Een vormelijke eigenschap,
die niet valt los te weken van
de intrinsieke kwaliteit van
het geheel, waarin het func-
tionele aspect, de materia-
lenkeuze en de uiterst ver-
zorgde afwerking doorslag-
gevend zijn. Uiterlijk onder-
scheidt de Delta zich door
een aantal elementen die zijn

sportief temperament onder-
strepen: luchtinlaat op de
motorkap, zwarte spoiler op
de achterrand van het dak,
skirts opzij, die de luchtweer-
standscoëfficiënt aanzienlijk
verbeteren.
Athermische getinte ruiten
verbeteren de warmte-isola-
tie en verhogen het comfort.
Esthetische en functionele
keuzen die voor Lancia ver-
antwoord zijn, zeker op een
snelle wagen zoals de Delta
HF.



LANCIA-SPORTWAGENS.
- EEN BROK GESCHIEDENIS.

Als Lancia zich met volle
overgave in de autosport
gooit, gebeurt dat met een
precies doel voor ogen: de ei-
gen technologische keuzen
in extreme omstandigheden
op de proef stellen.
Zowel op moeilijke rally-par-
cours als op racebanen.
Daarom heeft elke nieuwe
technologie die door Lancia
op zijn wagens wordt toege-
past, het hoogste betrouw-
baarheidspeil bereikt.
Natuurlijk is autosport ook
een ware passie.
Tijdens de wedstrijd krijg je
pas goed de smaak van de
overwinning te pakken.
En de Lancia's hebben al en-
kele van de mooiste bladzij-

den in de geschiedenis van de
automobielsport geschreven.
Sommige daarvan zijn al le-
gende geworden, zoals de
Fulvia HF, die wellicht het
meest geïnspireerd heeft tot
de huidige Delta HF.
De Fulvia HF was oorspron-
kelijk een seriewagen, maar
wel met een uitzonderlijk
temperament, die zich ont-
popte tot een echt rallyfeno-
meen.
Van 1960 tot 1970 schreef hij
meer dan 1.000 overwinnin-
gen op zijn naam.
De roemrijkste was ongetwij-
feld die in de Rally van Mon-
te-Carlo, in 1972, het jaar dat
Lancia voor het eerst We-
reldkampioen werd.



LANCIA MONTECARLO TURBO 1980
Vanaf zijn dehuut in 1979 staat hij aan de top van de
C~Grocp en in 1980 wordt hij Merken-Wereldkampioen.
Hetzelfde jaar oo.!!wint hij het Duitse Kampioenschap
(H eerste plaatsen in 1:1wedstrijden).

LANCIA MONTECARLO TURBO 1981
Krachtigur dan zijn voorgnngcr. verovert hij met zijn 490 pk
de Merken- Wereldtitel in 198], niettegenstaande de
sterkere concurrenten met hun grotere cilinderinhoud.

LANCIA ENDURANCE TURBO "GROEP 6"
Deze wagen betwiste het Wereldkampioenschap UithoudinJr1982.
Mede dank zij dc krachtige turbo en het grondeffect
behaalde hij opmerkelijke resultaten. Tijdens zijn
debuuûuur moest hij, na 8 wedstrijden. de overwinning in
het Kamploensehup Uithoudimr prijsgeven met slechts
4.7 seconden achterstand!

LANCIA ENDURANCE B1TURBO "GROEP C"
Ook in 1983 zette Lunciu zijn experimenten met de turbo in
hel Wcrr-ldkampioenschup Uithouding verder. Dat gebeurde
met. deze wazen. die in de nieuwe "Groep C., was
geklasseerd. Zijn 8-cilindcr V-motor met dubbele
turbocompressor ontwikkelt een vermogen van meer dan 600 pk.



DE LANCIA-TURBO.
VAN WERELDTITEL NAAR DELTA HF.

ze toe. Met
deze techno-
logie kunnen
de sportieve
eigenschap-
pen van de
wagen opti-

maal worden
benut. De Turbo

verschaft de Delta
een buitengewone
vinnigheid en uit-

zonderlijke pre-
staties bij hoge
en middelhoge
toerentallen,
zonder even-

wel afbreuktedoen
aan het rijplezier bij lagere berei-
ken. De koppel kromme stijgt snel
(18kgm bij 2.300 t/min.). De Del-
ta HF levert ook bij laag toerental
al een groot vermogen. Deze voor-
delen laten u het plezier smaken

van de klassieke "zweepslag" van
de Turbo, naast moeiteloos rijden
in het stadsverkeer. Dank zij de
vooruitstrevende technologie van
de overdwars geplaatste motor
van de Delta HF - een 4-cilinder in
lijn van 1.585 cm' met dubbele bo-
venliggende nokkenas - kan met
grote betrouwbaarheid de bela-
sting worden opgevangen die ver-
oorzaakt wordt door de Garrett T3
Turbocompressor, die op volle
kracht draait met een snelheid
van maar liefst 120.000 timin. De-
ze manier van laden, zoals toege-
past op de Delta HF, is een van de
meest geperfectioneerde technie-
ken die momenteel bestaan. Een
"wastegate" veiligheidsklep zorgt
voor een optimale benuttiging
van het motorvermogen en leidt
de lucht af zodra de overdruk
0,55 bar bereikt. Een lucht/
lucht-warmtewisselaar (inter-

Momenteel bestaan er twe tech-
nieken om automobielmotoren
bij te laden: de turbocompressor
en de mechanisch aangedreven
compressor. Alleen Lancia heeft
ze beide ontwikkeld en biedt de
keuze tussen de Turbo en de Vo-
lumex (de volumetrische com-
pressor), om de eigenschappen
van zijn wagens optimaal te be-
nutten. Voor een vinnige en
krachtige sportwagen zoals de
Delta HF is de turbocompressor
technisch de ideale oplossing.
Door het gebruik van de Turbo
beschikt men over meer vermo-
gen (130pk) zonder de cilinderin-
houd te vergroten. Dit resultaat
wordt verkregen door de cilinders
te vullen met een mengsel onder
druk, via een centrifugaalcom-
pressor die verbonden is met een
turbine, die op haar beurt wordt
aangedreven door de uitlaatgas-
sen. De Turbo komt in volle actie
vanaf ongeveer 2.700 t/min. Het
vermogen verhoogt en de presta-
ties nemen op spectaculaire wij-
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Driedimensionele grafische voorstelling van
het "geheugen" van de Marelli Microplex
elektronische ontsteking.

cooler) koelt de aangevoerde
lucht af voordat deze in de carbu-
rateur komt, en zorgt daarmee
voor een beter rendement en een
lagerverbruik. Een aantal techni-
sche eigenschappen van de Delta
zijn sinds de invoering van de
Turbo
gewij-
zigd. De
carbura-
teurs is nu
een dubbele
Weber-carbu-
rateur met een
blazende in
plaats van een
zuigende power-
valve (stroomaf-
waarts van de compres-
sor), om koudstarten te
vergemakkelijken en de
motor sneller te laten rea-
geren. De benzinepomp is
elektrisch in plaats van me-
chanisch. De kleppen zijn van
austenietstaal, de uitlaatkleppen
met natrium. De cilinderkoppak-
king is van "Astadur" , de schraap-
veren in versterkt roestvrij staal
dat bestand is tegen hoge tempe-
raturen. Dynamische luchtinlaat,
warmteafvoersysteem bij stil-
stand en oliekoeler. De zuigers
hebben een nieuwe vorm gekre-
gen en de koel vis. radiateur is
groter gemaakt. De Delta HF is
bovendien uitgerust met een gea-
vanceerd elektronisch ontste-
kingssysteem: de Marelli Micro-
plex met microprocessor en pin-
geldetector. Dit systeem dat volle-
dig afgestemd is op turbomoto-
ren, wijzigt elektronisch de waar-
de van de voorontsteking zodra de

detector pingelen in
de cilinders aanvoelt.

16 voorontstekingskrommen, die
samen meer dan 1.000 ideale ont-
stekingstijdstippen bestrijken en
berekend zijn in functie van het
toerental en de onderdruk in het
inlaatspruitstuk zorgen altijd
voor een optimaal rendement van
het motorvermogen en hebben
Doorsnede van de Lancia-motor met
turbocompressor

een gunstige invloed op het ver-
bruik bij laag toerental. Mocht de
"waste-gate" -klep uitvallen, dan
reageert een drukopnemer door
de ontsteking te onderbreken tot
de druk opnieuw zijn normale
waarde bereikt. De technische ei-
genschappen van de Delta HF zijn
ideaal ontworpen om het vermo-
gen van de Turbo om te zetten in
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SCHEMA TURBO-LADING
1 - Uitlaatgasturbine
2 - Turboblazer
3 - Omgevingslucht
4 - Lucht/Iucht-warmtewiseelanr
5 -Carburateur
6 - Mengsel in overdruk
7 - Uitlaatgassen
8 - Overdrukklep (waste-gate)
9 - Uitlaatgassen

rijplezier. Schijfremmen op alle
vier wielen, rembekrachtiger met
onderdruk en remdruk regelaar
op het achterste remcircuit. Onaf-
hankelijke McPherson-vering op
de vier wielen, lichtmetalen vel-
gen. Laagprofielbanden met lage
weerstand en goede wegligging.
Een sportieve ZF 5-versnellings-
bak. Kenmerken die een echte
sportwagen waardig zijn, volko-
men afgestemd op zowel sportief
als veilig rijden.
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hand van oplichtende balk-
jes (bargraph).
Als de lichten worden aange-
stoken, wordt de intensiteit
van de bargraphs automa-
tisch verminderd. Met deze
vooruitstrevende techniek
krijgt u doorlopend een nauw-
keurig en betrouwbaar beeld
van de essentiële functies
van de wagen.
Alle bedieningsinstrumenten
zijn makkelijk bereikbaar
voor de bestuurder: 7 druk-
knopschakelaars en de ka-
chelbediening staan gegroe-
peerd op de middenconsoIe.
Het stuurwiel is in hoogte
verstelbaar, zodat iedereen
zijn ideale rijhouding zelf
kan instellen. Het is bekleed
met handgenaaid leder en
biedt een goede greep voor
sportief rijden.
De verstelbare zetels zijn be-
kleed met rijke wollen stof-
fen, exclusief voor 'Lancia
ontworpen door Ermenegil-
do Zegna.
Een "Haute Couture" -keuze
die het raffinement van de
Delta HF onderstreept en
ook onschatbare voordelen
biedt op het vlak van comfort
en warmte-isolatie.
Recaro kuipzetels. eveneens
bekleed met door Ermenegil-

1 - Oliedrukmeter
2 - Olie temperatuurmeter
3 - Koelvloeistof temperatuurmeter
4 - Benelucpeilmeter
5 - Verklikkerlampje voor oliedruk
6 - Laudetroomverkltkkerlamoic
7 - Verklikkerlampje maximumtemperatuur

en motorkoeling
8 - Verklikkerlampje brandstofreserve
9 - Verklikkerlampje mistlampen

10 - Verklikkerlampje achtermistlamp
11 - verkltkkcrfumpje remvloeistofpeil
12 - Verklikkerlampje humdrum
13 - Controlelampje linker knipperlicht
14 - Controlelampje stadslichten
15 - Controlelampje dimlicht
16 - Controlelampje grootlicht
17 - Controlelampje achterruitontdooiing
l8 - Controlelampje rechter knipperlicht
19 . Kilometerteller met totaal- en dagteller
20 - Toerentelter
21 - Schakeiuur mistlampen
22 - Schakelaar achtermistlamp
23 - Schakelaar achterrult-wlsser/sproeler
24 - Schakelaar achterruit verwarming
25 - Vrije schakelaar
26 - Noodknipperlichten
27 - Werkingacontrole alle verklikkerlampjes
28 - Voltmeter
29 - Turbo-drukmeter

Het is echt uitzonderlijk dat
men in zo'n sportieve wagen
als de Delta HF een dergelijk
stijlvol en geraffineerd inte-
rieur aantreft.
Ook op dit vlak blijft de Del-
ta HF trouw aan de Lancia-
stijl, die stoelt op esthetisch
en functioneel onderzoek.
Te beginnen met de boordin-
strumenten, waarvoor ruim
gebruik werd gemaakt van
halfgeleider - weerg-avetech-
nieken zonder bewegende
delen.
De benzinemeter, de Turbo-
overdrukmeter, de oliedruk-
meter en de ampèremeter
worden afgelezen aan de







do Zegna ontworpen stoffen,
zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Kiest u hiervoor, dan wordt
de vorm en het motief van de
achterbanck aan de "optio-
nele" voorstoelen aangepast.
Zo blijft men trouw aan de
Lancia-filosofie, die ook waar-
de hecht aan de afwerking
van elk detail.
De hoofdsteunen, de rol-gor-
dels, de veiligheidsvergren-
deling op de achterportie-
ren, het schokdempend in-
strumentenbord en de drie-
delige stuurkolom zijn es-
sentiële elementen voor de
veiligheid van de inzitten-
den van de Delta HF.
De passieve veiligheid wordt
verder nog verhoogd door de
onvervormbare passagiers-
ruimte bij schokken tot 50
km/u en door de afgeschenn-
de benzinetank.
Ook de kachelbediening-
draagt bij tot het uitzonder-

lijke comfort van de Delta HF.
Dit systeem zorgt voor een
ideale temperatuur in alle
omstandigheden.
De wanne-luchtstroom wordt
voornamelijk naar de zijkan-
ten gericht, waardoor er een
soort scherm ontstaat tussen
de passagiers en de ruiten;
maar ook naar het midden
van het interieur stroomt er
lucht, om een zekere fris-
heid te handhaven rond het
hoofd van de passagiers.
De bijzonder doeltreffende
verluchting is onafhankelijk
van de snelheid van de wagen.
De Delta laat zich aange-
naam besturen en blijkt
ideaal voor lange afstanden.
Onder de achterklep gaat
een regelmatig gevormde
kofferruimte schuil, die vol-
ledig bekleed is met vast ta-
pijt en omvormbaar is tot
een laadruimte van 1000 dm',
door neerklappen van de

tweeledige achterbank (stan-
daard).
Zo kan tegelijkertijd voldaan
worden aan de ruimtebehoef-
ten van passagiers én bagage.
Nog een element dat het func-
tionele aspect van de Delta
HF onderstreept.





I DELTA HF.
SPORTIEF TOT IN DE KLEINSTE DETAILS.



1) HF-kenteken aangebracht
op het authentieke Lan-
cia-radiatorrooster.

2) Sportieve ZF 5-versnel-
lingsbak voor een optimaal
rendement van de Turbo-
motor.

3) Zwarte sier- en deurlijsten
en aërodynamische spoiler.

4) Detail van het instrumen-
tenbord met visuele aan-
duiding door oplichtende
grafische balkjes.

5) Lichtmetalen velgen en
Michelin TRX-laagprofiel-
banden, die bij rijden een
geringe rolweerstand, een
betere wegligging en meer
comfort bieden.

6) Athermische getinte rui-
ten.

7) Luchtinlaat op de motor-
kap. voor een betere ver-
luchting van de turbo-
motor.

8) Turbo-kenteken aange-
bracht op de skirts die
bijdragen tot een betere
luchtweerstand.



DELTA HF.
RIJPLEZIER MET EEN GROTE
VEILIGHEIDSMARGE.

,
•

Een sportieve wagen hoeft niet
noodzakelijk brutaal en moei-
lijk bestuurbaar te zijn. In ieder
geval niet bij Lancia.
Dezelfde technologie waarmee
de Delta HF zo briljant kan zijn,
draagt bij tot meer veiligheid,
met een grote voorzienbaar-
heidsmarge.
De karakteristieken van de ver-
mogen- en koppelkromme van
de Lancia Turbo, de vooras met
een stuurrolradius van bijna 0,
de laagprofiel-banden met mi-



nimale weerstand en maximale
wegvastheid, de onafhankelijke
McPherson-vering op de vier
wielen, de schijfremmen, de uit-
stekende opeenvolging van de
versnellingen, het perfecte even-
wichtvan de voorwielaandrijving.
Lancia staat borg voor een ui-
terst precieze en veilige rijstijl.
Daarom ook is de Delta ideaal
voor elk wegtype - snelweg, ge-
mengd, bergwegen - en op de
meest uiteenlopende wegdekken.
Met zijn compacte afmetingen

en zijn soepele motor voelt hij
zich zelfs in het stadsverkeer in
zijn schik.
Voor een Turbo is dit - op zijn

minst - een uitzonderlijke kwa-
liteit.
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DELTA HF
MOTOR

Boring x slag
4 cylinders in lijn, vooraan overdwars geplaatst

84 x 71,5mm
Cilinderinhoud

8:1
1585

MaK. vermogen DIN pk (kW) bU tImin. 130 (95)/5600
Compressieverhouding

Max. koppel DIN kgm (Nm) bU tlrnin. 19,5 (191)/3700
Distributie
Ontsteking

2 bovenliggende nokkenassen, aangedreven door een distributieriem
statische elektronische Marelli Mieroplex met vonksensor

dubbele carburateur, lading door Garrett '1'3 Turbocompressor
met lucht/lucht-warmtewisselaar

Voeding

voorwielaandrijving
droge enkel- voudige met diafragmaveer

OVERBRENGING
Koppeling
Aantal versnellingen 5

STUURINRICHTING tandheugelstuurinrichting, drieledige stuurkolom met energie-absorberende geledingen
in de hoogte (60 rnm) verstelbaar stuurwiel

Draaicirkel 10,6
REMMEN

m

4 schijven met zwevend remzadel
rembekrachtiging vacuum bediend, diagonaal gescheiden rem systeem

met remdruk regelaar op de achtelwielen

OPHANGING
Voor

onafhankelijke MacPherson ophanging, met onderliggende reactie almen en stabiiisatorstang,
dubbelwerkende telescopische hydraulische schokdempers

Achter
onafhankelijke Macl'herson-ophanging; dwarsstangen,

langsverblndingastang; stabilisatorstang
ELEKTRISCHE UITRUSTING spanning 12 V, dynamo 55 ampère, accu 40 amp/uur (zonder onderhoud), 2 iodium-vérstralers

WIELEN
Velgen 135 'l'R 340 Fl-IB
Banden ('l'ubeless) 'l'RX AS 170/65 R 340

AFMETINGEN EN GEWICHT
Wielbasis mm 2475

Lengte-breedte-hoogte mm 3895 x 1620 x 1380
Spoorbreedte voor/achter mm 1400/1400

Kofferinhoud dma 260 rot 1000
Rijklaar gewicht kg 1000

1100
Max. laadvermogen kg 450
Max. trekvermogen kg

45Benzinetank I

PRESTATIES
Max. snelheid kin/u 195
Acceleratie
0- 100 km/u

(seconden)
8,9

0- 400 m 16,1

38,9
0-1000 m
Maximaal haalbare helling

29,9

6,8
NOImaaI verbruik
bij 90 kin/u

1/100 km

bij 120 km/u
10,8in stadsverkeer

LEVERBARE ACCESOIRES'

• De uitrustingen in optie kunnen verschillen
van markt tot markt,

9,3

Elektrisch bediende ruiten
Automatische veiligheidsgordels achter
Anatomische Reeare- stoelen
Buitenspiegel rechterzijde
Koplamp-sproeier/wisser
Schuifdak
Metallic-lak






