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LANCIA DELTA F.L.
HET VERVOLG OP EEN SUCCES.

1980: 52 journalisten uit 16 Europese
landen, gespecialiseerd op autogebied,
onderzoeken alle door de automobiel-
industrie uitgebrachte noviteiten. De
wagens worden aan een reeks uiterst
strenge proeven onderworpen om ze te
beoordelen op de vormgeving, het
comfort, de veiligheid, de rijeigen-
schappen, de prestaties, de funktiona-
liteit en de verhouding tussen kwaliteit
en prijs.
Met meer dan 70% van het totaal aan-
tal punten, een uitzonderlijk feit in de
geschiedenis van de onderscheiding,
steekt één wagen met kop en schouder
boven alle andere uit. Het is de Lancia
Delta, die wordt uitgeroepen tot" Auto
van het Jaar 1980".
Het publiek onderstreept deze erken-
ning. In de categorie compacte reis-
wagens wordt de Delta binnen korte
tijd een van de grootste automobiel-
successen van de laatste jaren.
Thans introduceert Lancia opnieuw de
Delta. Een vernieuwde Delta die
krachtiger, sierlijker en nog meer ver-
fijnd is. Maar trouw aan het concept
dat de inspiratie vormde voor de eerste
Delta.
De Delta F.L. is dan ook een waardig
opvolger in de lijn van zowel de lange
Lancia traditie, als de meer recente
Delta traditie.
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DE GEBOORTEPLAATS
VAN DE LANCIA DELTA F.L.

Auto's als de Delta F.L. ontlenen hun
bestaan aan twee faktoren: de erfenis
die Vincenzo Lancia naliet, namelijk
de filosofie om met gevoel voor stijl en
detail technisch superieure automobie-
len te maken, alsmede de uiterst mo-
derne fabrieken waarover Lancia be-
schikt. De bedrijven in Chivasso, waar
alle Lancia-modellen worden gepro-
duceerd, zijn uit technologisch oog-
punt zeer geavanceèrd.
De belangrijkste produktiefasen zijn
maximaal geautomatiseerd teneinde
een absoluut constante kwaliteit van
het produkt te garanderen. Maar men
heeft geenszins afstand gedaan van de
menselijke inbreng, van het technisch
vakmanschap en ambachtelijk hand-
werk - het was en is onontbeerlijk.
De inrichting van de produktie vormt
een synthese van automatisering en
ambachtskunst, opgezet met als doel
een constant evoluerend produkt te
brengen dat in sterke mate een indivi-
dueel karakter heeft. Een robot, "F e-
nice" genaamd, die in zijn soort uniek
is in de wereld, heeft als taak de sub-
groepen van de carrosserie te controle-
ren. Het systeem waarschuwt tijdig in-
dien de opstelling van de te controleren
plaatwerkdelen afwijkt van de ideale
positie, waardoor een onmiddellijke
correctie aan de montagelijnen moge-
lijk is. Ook de gehele elektrische in-
stallatie, met inbegrip van de dash-
boardinstrumenten, wordt aan specia-
le controles onderworpen.

Alle informaties van de verschillende
controlestations worden ingevoerd in
een computer, welke de naam "Passa
Parola" heeft gekregen. Bij het con-
stateren van eventuele afwijkingen van
de kwaliteitsnorm is deze computer in
staat om de bewerkingsfase te blokke-
ren waarin zich de fout heeft voorge-
daan, ongeacht of het de montage, het
lakspuiten, de afwerking of de eind-
controle betreft. Vooral de lakfase is
bijzonder lang en uitgebreid.

Om te beginnen worden de kale car-
rosserieën, die eerst met de hand en
daarna automatisch zijn ontvet, voor-
zien van een fosfaatlaag. De serie be-
handelingen wordt voortgezet met het
passiveren met een zuuroplossing, het
wassen met gedemineraliseerd water
om de residuen te verwijderen en het
drogen in een oven. Daarna worden de



carrosseneen onderworpen aan het
uiterst moderne kataforese-procédé,
waarbij ze volledig in een lakbad wor-
den gedompeld. De lak dringt zelfs tot
in de kleinste hoeken van de holle delen
door, zodat een uitstekende bescher-
ming tegen corrosie wordt verkregen.
De daarop volgende behandelingen
zijn het moffelen van de grondlak tot
180°C, het met de hand met PVC be-
spuiten van de onderzijde, het automa-
tisch spuiten van de moffelkleurlak,
het aanbrengen van een transparante

beschermlak en tenslotte het inspuiten
van alle holle delen met een wasachtige
substantie.
Het zijn al met al een heleboel fasen,
maar stuk voor stuk noodzakelijk om
een vlekkeloos uiterlijk en een corro-
siebescherming te garanderen wals
men van een Lancia mag verwachten.
Tenslotte de testrit. Hier heeft de com-
puter de mens, in casu de ervaren Lan-
cia-testrijder, niet kunnen vervangen.
Naast de fabriek is een proefbaan aan-
gelegd die uniek is in Europa vanwege

zijn compleetheid en technische uitrus-
ting. Alle Delta's die van de produktie-
lijn rollen worden één voor één be-
proefd op drie soorten wegdek, in
bochten met verschillende gradaties, in
het doorwaden van een waterbassin en
in het achteruit wegrijden op steile hel-
lingen.
Op deze wijze test men onder alle mo-
gelijke omstandigheden het vermogen,
de remafstand, de wegligging en het
geluidsniveau.
Slechts wanneer alle proeven met goed

gevolg zijn doorstaan, wordt de Delta
middels de handtekening van één van
de officiële Lancia-kwaliteitsinspek-
teurs vrijgegeven voor aflevering aan
de cliënt.

I) Beeld van de carrosserie-monlagelijn.
2) De robot "Fenice" controleert de subgroepen

van de carrosserie.
3) Kataforese-dompelbad.
4) Lakstraat.
5) Centrale computer "Passa Parola".
6) Montagelijn van de mechanische componenten.
7) Controle op testbaan.
8) Eindinspektie.





Als de keuze van de Delta F.L. op
grond van zijn stijl en elegante uiterlijk
gerechtvaardigd is, kan deze keuze al-
leen maar worden bevestigd na bestu-
dering van zijn technische eigenschap-
pen en details.
De carrosserie is zelfdragend en waar-
borgt een maximale passieve veilig-
heid. Het voorste en het achterste ge-
deelte hebben een gedifferentieerde
weerstand om bij een eventuele botsing
de vrijkomende energie te kunnen op-
nemen. Het passagierscompartiment
vormt daarentegen een sterke kooi ter
bescherming van de inzittenden. In ge-
val van een frontale aanrijding tot een
snelheid van 50 km/h ondergaat deze

geen enkele vervorming. De stuurko-
lom bestaat uit drie delen met schok-
absorberende koppelingen. Het dash-
board is gemaakt van speciaal mate-
riaal ter voorkoming van letsel.
De benzinetank bevindt zich op de vei-
ligste plaats, onder de vloer en vóór het
hart van de achterwielen.
De motoren van de drie versies van de
Delta F.L. zijn afgeleid van technisch
vooruitstrevende krachtbronnen met
bovenliggende nokkenassen en ze zijn
dwars voorin de wagen geplaatst. De
dubbele carburateur is gemonteerd op
een speciaal inlaatspruitstuk en het
luchtfilter heeft een thermostatisch
geregelde luchtinlaat om bij elke bui-
tentemperatuur een optimale werking
van de motor mogelijk te maken.



De Delta F.L. heeft, zoals alle Lan-
cia's sinds meer dan 20 jaar, voorwiel-
aandrijving. Dankzij de uiterst zorg-
vuldig ontworpen voortrein met zijn
geringe schuurstraal wordt voorkomen
dat trillingen en ongewenste weg- en
aandrijfreakties op het stuurwiel wor-
den overgebracht.

Overzicht van de Lancia voorwielaandrijving met
dwarsgeplaatste motor.
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De onafhankelijke ophanging van alle
vier wielen is van het Mc Pherson-type
en bestaat uit telescopische veerele-
menten die voorzien zijn van dubbel-
werkende schokdempers, schroefve-
ren, alsmede de astappen van de wie-
len. Dit alles draagt bij tot een onge-
kend groot rijcomfort.
Ten behoeve van de geluiddemping van
de carrosserie is tijdens de ontwikke-
lingsfase gebruik gemaakt van het
"Fourier Analyser System", een sy-
steem dat door middel van laserstralen
alle individuele triJIings- en geluids-
bronnen kan analyseren.
Het verwarmings- en ventilatiesy-
steem, tenslotte, is zo doeltreffend dat
het onder de meest uiteenlopende kli-
maatsomstandigheden een optimale
temperatuur in de wagen weet te hand-
haven. De warme lucht wordt in
hoofdzaak naar opzij geleid en vormt
zo een scherm tussen de passagiers en
de ruiten, wat gewoonlijk de koudste
delen van de wagen zijn. De tempera-
tuur is onderin het interieur altijd iets
hogen dan bovenin, overeenkomstig de
thermische behoeften van het mense-
lijk lichaam. De toevoer van ventilatie-
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lucht geschiedt onafhankelijk van de
rijsnelheid van de wagen. Onder zeer
koude omstandigheden is het systeem
ruimschoots in staat om de tempera-
tuur in het interieur snel te verhogen en
de voor- en zijruiten binnen korte tijd
te ontdooien.

Onafhankelijke ophanging van alle vier wielen (sy-
steem Me Pherson).

Verwarmings- en ventilatiesysteem met zij-uit-
stroomopeningen.
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De harmonieuze stijl die kenmerkend
voor de Delta F.L. is, manifesteert
zich ook in het interieur en is geba-
seerd op rationaliteit en raffinement.
Rationaliteit die vooral tot uiting komt
in de opvatting die Lancia huldigt om-
trent het werkterrein van de bestuur-
der. Het in hoogte verstelbare stuur-
wiel, de uitstekend steun biedende stoel
en de volledig verstelbare hoofdsteun
zorgen voor een ideale rijpositie en
bieden een maximum aan comfort,
ook tijdens lange reizen.
Het dashboard is in de stijl van de wa-
gen ontworpen en omvat twee "tech-
nische" elementen, het instrumenten-
paneel en de console, waarin dezelfde
segment vormen terugkomen die het
uiterlijk van de wagen kenmerken. Het
uiterst complete en nauwkeurige in-
strumentarium is goed afleesbaar on-
der alle omstandigheden en bij elke
stand van het stuurwiel.
De bedieningsorganen zijn gemakke-
lijk voor de bestuurder bereikbaar in
de console gegroepeerd en omvatten 7
drukschakelaars en de regelknoppen
van het verwarmings- en ventilatie-
systeem.
De CT 1600 is tevens uitgerust met
een digitaal uurwerk, een oliedruk-
meter en een elektronische toerentel-
ler. Bovendien kan deze uitvoering op
besteUing worden geleverd met een
tripcomputer, een vernuftig instru-
ment dat op elk moment een veelheid
aan gegevens omtrent de reis kan ver-
schaffen.

1 _ Controlelampje voor voorste mistlampen
2 - Controlelampje voor rmstachterlamp
3 - Oliedrukcontrolelampje (1300-1500 Allt.)
4 - Controlc1:lIllpje voor ol'cncmitling van automatische

trllllsmissie
5 _ Conlroletampj~ voor minimum remeloeistofniveau
6 - Controlelampje ,'oor aangetrokken handrem (knipper-

licht)
7 - Vacuümmeter (1300-1500Aul.)

Oliedrukmeier met controlelampje voor te 13gt' druk
(GT 1(00)

8 - Koch'jlló'istortemperaruurmeter met contrclelamp]e voor
Ol'crverhiuing

9 - Benzinemeter met controlelampje voor re:serl'CHKlrraad
10 - Voltmeter met laadstroörncöntrelelnmpje
11 _ Snelheidsmeter mcr totaal- en trajektkilometerteller
12 - Analoog uurwerk (1300-1500 Aut,)

Elektronische toerenteller (GT 1600)
13 - Controtelamp]e voor linker richtin~~;lnwij1,ers
14 - Stadslichtcentrclelamp]c
15 - Dlmbchtccntrclclampjc
16 - Grootlichtcontrolelampje
17 - Controlelampje voor achterruitverwarming
18 - Controlelampje voor rechter richtingallnwijzefll
19 - Extra schakelaar
20 - Schakelaar voor mistachterlamp
21 - Schakelaar voor achterrultwisserz-sprecier
22 - Schakelaar "oor achterruitverwarming
2J - Extra schakelaar
2-1 - Schakelaar \OOT alarmkmppertiehten
2S - Schakelaar \'OOr testen van hoofdcolltroldarnlJjes

Tot de standaarduitrusting van de
1300 en 1500 Automatica behoren een
analoog uurwerk en een vacuümmeter.
Dit laatste instrument geeft voortdu-
rend aanwijzingen om zo zuinig moge-
lijk te rijden. Alle uitvoeringen van de
Delta F.L. hebben een knop om de
lichtsterkte van de instrumenten en be-
dieningsorganen te regelen, alsmede
een drukschakelaar om de werking te
testen van de belangrijkste controle-
lampjes: knelvloeistoftemperatuur,
remvloeistofniveau, olietemperatuur
van automatische transmissie (indien
van toepassing) en benzinereserve.







De dashboardsteun is van speciaal
schokabsorberend materiaal vervaar-
digd volgens een hoogst modern procé-
dé ("slush-moulding") dat Lancia als
eerste in Europa heeft toegepast.
Rechts van de middenconsole bevindt
zich een afsluitbaar handschoenen-
kastje, voorzien van binnenverlichting
en een make-up spiegel.
Alle versies van de Delta F.L. zijn
voorzien van een inbouwset voor een
autoradio; de CT 1600 is tevens voor-
bereid voor de inbouw van een aircon-
ditioning-installatie.
Comfort en veiligheid voor de inzit-
tenden zijn de maatstaven geweest bij
het ontwerp en de uitvoering van het
inlerieur. Voortreffelijk gevormde
stoelen, automatisch werkende veilig-
heidsgordels voorin (op bestelling ook
leverbaar op achterbank) en veilig-
heidsvergrendelingen op de achterpor-
tieren - bijzonder nuttig indien men
met kinderen op reis gaat.
De buitengewoon smaakvolle bekle-
dingsstoffen van de Delta F.L. onder-
strepen het luxe-aspekt van de wagen.
Op de CT 1600 zijn ze, exclusief voor
Lancia, door Ermenegildo Zegna ont-
worpen.
Uit praktische overwegingen is geko-
zen voor de toepassing van een Se deur;
deze geeft toegang tot een bagage-
ruimte die door zijn rechthoekige
vorm en de afwezigheid van obstakels
en versmallingen maximaal kan wor-
den benut. De achterklep wordt door
twee gasdruk veren in balans gehou-
den. De bijzonder zorgvuldige con-
structie van de scharnieren verzekert
een solide en rammelvrije bevestiging
van de klep aan de carrosserie. De ba-
gageruimte is geheel met tapijt be-
kleed. De achterbank is necrklapbaar
waardoor een totale laadcapaciteit
van 1000 liter ontstaat. Op bestelling
is een tweedelige achterbank lever-
baar, die ook bij het reizen met drie
personen een vergroting van de laad-
ruimte mogelijk maakt. Want zelfs op
het punt van het bagagevervoer doet de
fraaie vormgeving geen afbreuk aan
het comfort en de doelmatigheid.

Variabele bagageruimte dankzij geheel of gedeel-
telijk neerklapbare achterbank.

~==~~/K~~~~~;~~J\~:~~~~~~4
-I 0 ~
_1\ CD

\~ /
\\

I~ \ I ---
1 D
1 (

~
)

~
~

~ / -. ~
'" \\ -

1
1













De Delta GT 1600 kan op verzoek
worden uitgerust met een elektro-
nische tripcomputer die aan een digi-
laai uurwerk is gekoppeld en op elk
tijdstip informatie kan verschaffen
over de gemiddelde snelheid, de reis-
duur, de buitentemperatuur, de tijd, de
dag, de maand ...
UiterUjk is de Delta GT 1600, behalve
aan de GT-monogrammen op de ach-
terzijde en op de radiateurgrille, te
herkennen aan de exclusieve matzwar-
te ruitsierlijsten van geanodiseerd alu-
minium en aan de eveneens in gedistin-
geerd zwart uitgevoerde portierhand-
grepen.
Het interieur heeft het hoogste uitrus-
tingsniveau van de Delta-serie.
Ermenegi1do Zegna heeft exclusief
voor Lancia nieuwe wollen bekledings-
stoffen ontworpen met een apart blok-
motief.
Elegantie en sportiviteit, twee opval-
lende elementen in de Delta-creatie,
vinden thans hun hoogtepunt in de
nieuwe Delta GT 1600.

1 - Aansluiting voor vacuümsensor
2 - Elcktronlschc regelecuheld
3 - Bobine
4 - Kapje
5 - Rotor
6 - Toerentalsensor
7 - Poelie
8 - Vliegwiel
9 - Accu

10 - Toerenteller
11 - Bougie
12 - BOP-sen.-'mr



Het sportieve en eigenzinnige karakter
van de Delta komt thans het best tot
uiting in de nieuwe Delta GT 1600.
Een wagen die zich met het volste
recht schaart in de rij van de roem-
ruchte Gran Turismo-Lancia's, Het is
overigens Lancia zeLfgeweest die in de
jaren vijftig het Gran Turismo-concept
heeft uitgedacht als synthese van spor-
tiviteit en Luxe-klasse. Twee eigen-
schappen die de Delta GT 1600 ten
volle bezit.
Een vooruitstrevende nieuwe motor
met dubbele nokkenas: soepel, krach-
tig en betrouwbaar. Een vermogen van
105 pk, een topsnelheid van circa 180
kmlh, één kilometer vanuit stilstand in
32 sekonden, van 0 tot 100 km/h in
10,2 sekonden, vier krachtige schijf-
remmen, Lancia voorwielaandrijving,
onafhankelijke ophanging van alle vier
wielen, vijfde versnelling. De Delta
GT 1600 is standaard uitgerust met
het meest vervolmaakte elektronische
ontstekingssysteem dat momenteel
bestaat: de Digiplex digitale ontste-
king. De traditionele stroomverdeler
en de bijbehorende mechanische sys-

temen voor de vervroegingsregeling,
onderdelen die alle onderhevig zijn aan
slijtage, zijn vervangen door een cen-
trale elektronische regeleenheid met
een geheugen waarin meer dan 500
vaste ontstekingsgegevens zijn opge-
slagen omtrent de verhouding tussen
het motortoerental en de onderdruk in
het inlaatspruitstuk. Dankzij de elek-
tronische verwerking van de stuursig-
nalen welke van de sensors en het ge-

SCHEMA VAN HET UIGII'LEX
DlGITMLGESTUUHIlE
El.EKTKONISCIIE
ONTSTtJ';INGSS\'STEEM

heugen worden ontvangen, zal de bou-
gievonk altijd op exakt het juiste tijd-
stip overspringen. De prestaties en het
brandstofverbruik worden hierdoor
geoptimaliseerd, terwijl het gevaar
voor "pingelen" is uitgesloten. De toe-
passing van het Digiplex-systeem op de
nieuwe motor, plus de verbetering van
de luchtweerstandscoëfficiënt geven de
wagen een felheid en een souplesse die
het rijden tot een ongekend genoegen
maken.
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