






LANCIA
YPSILON
FIRE i.e.
Lancia. Een naam die herinneringen
oproept aan Italiaanse automobielen
met een onmiskenbaar eigen stijl. Ele-
gant door hun exclusieve verschijning,
diejarenlang blijftboeien. Een tikkeltje
nonchalant misschien, als vanzelfspre-
kend bewijs van goede smaak. En na-
tuurlijk sportief, getuige de honderden
overwinningen in de rallysport.

Ypsilon. Een Lancia in hart en nieren.
Maar ook een zeldzaam concept; bin-
nen nauwelijks drie meter biedt hij
ruimte voor vier.

Of minder natuurlijk, want de achter-
bank kan in een handomdraai worden
omgeklapt. Zo wordt een exclusieve
tweezitter met een overdosis bagage-
ruimte gecreëerd. Dat is de Ypsilonten
voeten uit Hier is de auto niets minder
dan een partner in uw stijl van leven.

Gehaast? Zijn 52 pk motor heeft geen
moeite met 780kilo Italiaans tempera-
ment Verwend? De beste ontwerpers
van Italië kennen uw smaak. Zemaken
immers ook uw kleding,

Fire. Een motor die door dezelfde
computers is ontworpen die hem nu
ook bouwen. In de modernste moto-
renfabriek van Europa, waarrobotshet
mensenwerk feilloos overnemen. Zelfs
de controle achteraf. De nieuwe tech-
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LANCIA
YPSILON
FIRE LX i.e.
Lancia. Geen macht ter wereld kan
Lancia beroven van zijn enorme repu
taue, die teruggaat tot de jaren twintig,
dertig. Sindsdien heeft Lancia altijd
auto's gebouwd die beantwoorden aan
de meest verwende smaak. Niet alleen
qua bediening en prestaties verwacht
men méér vaneen Lancia Ookzijnaan-
kleding zal altijd de faam van deze
dynastie waardig zijn.

Ypsilon LX. De hoge verwachtingen
die men aan een Lancia mag stellen,
worden meer dan beantwoord in de
Ypsilon LX. Geen compacte auto die
zijn meerwaarde ontleent aan mo-
dieuze ingrepen. In de Ypsilonvindt de
verwende Lancia rijder alles wat hij
ook in andere topmodellen van zijn
merk venvacht Het geniale schuilt in
de toepassing van deze materialen en
voorzieningen binnen de begrenzingen
van 3,4 meter. Dus hanteerbaar in de
drukste snaarjes en op de smalste
grachten. waar de leukste winkels zijn,
is de Ypsilon LXnooit ver weg.

LX. Met de Lvan luxe. Een eerste blik
in het interieur is voldoende. Weldadig
aanvoelend Alcantara vormt een bepa-
lend smaakelement in de aankleding
De stilering van bekleding, stoffen en
materialen verraadt niet alleen een
goede smaak. Het onderstreept het
verlangen van deze lancia om te beha-



gen, om begeerd te worden. Nu en in
de toekomst, want bij de keus van alle
materialen is duurzame kwaliteit en
blijvende schoonheid een belangrijke
factor geweest. Zijn kwaliteit laat een
blijvend goede indruk achter, ook na
jaren intensief gebruik Dan zult u bo-
vendien merken dat er meer dan vol-
doende liefhebbers zijn met interesse
voor uw Ypsilon LX.Wat een plezierige
invloed heeft op de inruilwaarde. Door
zijn praktische afmetingen en pro-
bleemloze bediening is de Lancia
Ypsilon onverslaanbaar in het steeds
drukker wordende stadsverkeer. Hij
heeft zich bewezen in de drukte van
Milaan, Parijs en Amsterdam.
Of het nu de Via Roma, Boulevard
Montparnasse of Van Baerlestraat is,
de Ypsilon voelt zich overal thuis. Maar
op de snelweg is de Ypsilon LXook een
snelle rakker, die gemakkelijk 150
haalt, als het zou mogen ... Zijn tech-
niek is op hoge prestaties berekend.
Royaal remvennogen dankzij bektach-
tigde schijfremmen raar. Plezierig
comfort en superieure wegliggiIlg, ge-
holpen door de 'Omega'-achteras.
Niveau in techniek en tenue. Zoals u
van een Lancia mag verwachten.



LANCIA
YPSILON
FIRE LX i.e.
Selectronic

De Lancia Ypsilon is dè perfecte
stadsauto. Hij is compact en ruim,
pittig en economisch, luxueus en
stijlvol. Lancia heeft daar nu een
vierde dimensie aan toegevoegd:
een pientere automaat.

De Lancia Ypsilon LX Selectronic
heeft niet zomaar een automaat,
maar een hele bijzondere Elektro-
nisch Continu Variabele Transmis-
sie (ECVT). Deze versnellingsbak
heeft oneindig veel overbrengin-
gen en kiest daaruit altijd dejuiste
voor een flitsende acceleratie en
optimale zuinigheid. Dank zij de
elektronische koppeling 'kruipt' de
Ypsilon LX Selectroruc niet voor
het stoplicht en accelereert hij al-
tijd zonder schokken.

De Lancia Ypsilon LXSelectronic
heeft een pittige viercilinder 1,lli-
ter motor met single-point brand-
stofmjectie en een geregelde drie-
weg-katalysator. Het maximum
vermogen bedraagt 37 kW (52 pk)
bij 5200 toeren per minuuten daar-
mee is de Ypsilon LX Selectronic
goed voor een topsnelheid van
liefst 145kilometer per uur. De bij-
zonder soepel verlopende accele-



Landa Ypsilon LX Selectronic.
Automatisch de beste!

ratie duurt van 0 tot 1000 m slechts
38 seconden.

Dat een compacte auto niet karig
uitgerust hoeft te zijn bewijst de
Lancia Ypsilon LX Selectronic
overduidelijk. Het uitrustingsni-
veau van de auto is vergelijkbaar
met dat van de handgeschakelde
Ypsilon LX en omvat onder meer
een in hoogte verstelbaar stuur-
wiel, zonwerend glas, elektrisch
bediende ramen en centrale deur-
vergrendeling.



LANCIA
YPSILON
GT i.e.
Lancia. Meervoudig rally wereldkam-
pioen. Tientallen malen onoverwinne-
lijk op de circuits van de wereld. Een
sportieve reputatie die zijn gelijke niet
kent. Dat is het andere, sportieve ge-
zicht van Lancia. Een reputatie om
waar te maken.
Zoals met de Ypsilon GT i.e.

GT. Gran Tourismo, een begrip dat in
de loop der Jaren niets van zijn oor-
spronkelijke glans heeft verloren. Een
uitdaging ook, aan technici, ontwer-
pers en de uiteindelijke gebruiker.
Want een GT is er om bereden te wor-
den. Veel en met vuur. De Lancia
Ypsilon CT i.e. is een GT in de meest
zuivere zin van het woord. Een spor-
tieve auto, die gemakkelijk 175 km/h
haalt. Uiteraard voorzien van alle re-
serves om die hoge prestaties ook ver-
antwoord op de weg te brengen. Maar
het is, in de typische Lancia traditie,
ook een automobiel die het qua luxe
aan niets ontbreekt, Getuige de uitge-
breide lijst van standaard equipment,
de rijke aankleding en stoffering. Zo
vertegenwoordigt de Ypsilon GT i.e.
het beste van beide werelden. Comfort
en prestaties. Luxe en rijgenoegen.

GT i.e. Het motorisch hart van deze
machine wordt gevormd door de 1,3

Afgebeelde koplanuenruitewissers niet leverbaar.



liter viercilinder, die dank zij uitge-
kiende technische ingrepen 78 pk le-
vert. Daarbij horen onder meer de elek-
tronisch gestuurde ontsteking en injec-
tie, die garant staan voor de hoogste
bedrijfszekerheid en de beste presta-
ties. De 'iniczionc cleuronica' (i.e.)
zorgt steeds voor de best denkbare be-
drijfsomstandigheden van de kracht-
bron van de Ypsilon GT i.e. Optimaal
betekent bij Lancia uiteraard niet al-
leen snel en krachtig. Ook verbruik en
emissie werden nauwkeurig onder de
loep genomen. Het resultaat: met 5,7
1/100 kin is de GT i.e. nog steeds een
van de zuinigste automobielen in zijn
prestatieklasse. Zo benadrukt Lancia
zijn reputatie als bouwer van kostelij-
ke, sportieve Gran Tourismo's. En zijn
faam die zowel in rally's als op de weg
wordt waargemaakt.



TECHNISCHE GEGEVENS LANCIA YPSILON

Inhoud cm' 1108 1108 1108 130J

Ypsilon Fin' 1.J l.e. Ypsilon Firc 1.1 i c. LX Ypsilon Pire I, I Lr. LX Selectrome Ypsilon GT 1.3 Lc.
MOTOR vlercilinderlinmctor, dwarsvoorin geplaatstB~o=ri=ng~x~sl=~g~'-----------------------=m=mC+----------~7ffiO~X~7~2C----------,----------~70~X~72~~~~~~r"~~~~~70'X~72,-----------,----------o)600X07'1-----------1

Bnndsohoevoer elektronische SPI inspuiting gecombineerd met de ontsteking

Compressieverhouding 9,6: 1 9,6: I 9,6: 1 9.5 : I
Max. vermogen EEG kw (D1Npk) hij I/min 37 (S2)j5250 37 (52)/5250 37 (52)/5250 57 (78)/5750
Max. koppel EEG Nm (DINkgm) bij t/min 83,5 (8,7)/3000 83,5 (8,7)/3000 84(8,7)/5000 J02 (10,6)/3250
Distributie 1bovenli endenokkenas,bedienddoor getandefiern

Ontsteking elektronischeontstekinggetmegreerdmet brandsoûnspuusyseem

135SRI3

mor
enkelvouöige drogcplaarko reling

U5 SRI3

elektronische MPI ontsteking
TRANS~USSIE

Aandrijving
Koppeling
Aantal versnellingen

voor voor
enkelvoudige droge-plaatkoppeling

voor
elektro- magnetisch

continu variabel ECVT
WIELEN

Maat

STUURINRICHTING
Draaicirkel

Barden
Mandaard 4,5Bxl)"H 4,5BXl3'H 4,5BXI)"H 45 B x Ij" H
standaard 135SRI3 155/701lR13

tandheugel stuurinrkhting

VERL'iG
Voor

m 9,3 9,3 9,3 9,3

Achter
onafhankelijk mei vceporen, dnehoeksdraagarmen, reaere-armen entorsiesabûlsatur

scmionalhankebjk mei schroefveren, "Omegatdraagarm, reacue-armen

Voor ê mm 127 schijven 227 schijven 127 schijven 240 schijven
Achter ê mm IR5 trommels 185 trommels 185 trommels 18'5 trommels

MATEN EN GEWICHTEN
Lengte X breedte x hoogte nlm 3392 x 1507 x 14~0 3392 x 1507 X 1440 3392 x 1507 x 1440 3392 x 1507 x 1424
'X'ielbasis 111111 21)9 2159 2159 2159
Spoorbreedte voor achter mm 12152/1278 1282. 127~ 1282/1278 12R3/1278
Ba a erulnue dm' 195·830 195830 195830 195·830
Tankinhoud liter 46 46 46 46
Rijklaar gewicht kg 780 780 81) 840
Max. aanhaogergewidu (geremd) kg 91\0 91\0 9llO 9llO

PRESTATIES
Ta snelheid km/h 150 150 145 175
Acceleratie 0·100 km-h sec. 15,8 15,8 geen opgave 12,0

O·IOOOm sec. .17 37 lil 33,5
Brandstofverbruik (EEG) bij 90 km-b 1/100 km 4,7 4,7 5,0 5,7

bij 120 km h 1 100 km 6,2 6,2 6,4 7,3
stadseekeer 1 100 km 7J 7,3 7,6 7,H

i\.B. Alle Lanca Ypsilon versies zijn uitgerust met l'en geregelde katalvsarcr met lambdasonde (USA 'H3 norm).


