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lnncia Delta. Steeds op zoek naar het beste, En met verblulfenr!

resultaat wals de e('r8te aanblik al duidelijk maakt. De auto

toont btlitengewooll harmonieus doordat hij nagenoeg gphef'l in

dezrlfde kleur is uitgf"\'Of'rd. De kleur van elp carrosserie zet zich

namelijk \0011 np d, bumpers. d, zijskins. de spoiler. de flank-

stootstrips. df" huitf"ll:ipif"gplf:. rif" ufrlekpanelen van de achter-

stijlen Pil de dakgoorlijslen. Dil uniforme kleurgehruik onder-

streept het elfgantl:' dp:-;ignvan het model. Maar afgpzien van dl"

kleuren is het breid van dl" lauria Delta niet veranderd: sportief

maar ingeiogen. vloeiend gf'lijnd maar toch Iascinerend origineel.

Slap aan boord en genie! van het romlort dat deze verrassende

vijdeurs auto biedt, De rijke standaarduitrusting de onbenspe-

lijk, arwerkillg en de goed geprofileerde ,1000Ieli- bekleed met

fen combinatie van stof en Alcantara® - zorgen voor f'en

smaakvol en geriefelijk interieur. \\;ferkelijk aan alles is gedacht.

Zf'lfs aan hel aanpakken van df' kleinste geluidshronuen, zoal:,

blijkt uil de opmerkelijke rust die in het interieur heerst.

Of' Lancia Delta greft ook hogp prioriteit aan de veiligheid.

De robuuste carrosserie bezit een gedifferentieerde weerstand

tegen vervorming en is voorzien van verstevigingsbalken in de

portieren. Een airbag \'001' de hestuurder. in hoogte verstelhare

voorste veiligheidsgordels met spanners. een derde remlicht.

Lancia o.
Net zo gesteld op schoonheid als u.



evenals een gfllViln('f'('J"fl hrandpr-ventiesrsteem (FPS) om bij

een ongf>val hrandslo!lf'kkagr te voorkomen, behoren lol de

slanclaarduill1J:.;1 iug

LANCIAo
En dan is er nog Lancia Code: een elektronische startblokkering

om te verhinderen dal elf' auto door ollhevof'gdrll kan worden

gestart.

De Lancia Delta LS is leverhaar in drie motorvarianten.

AUII de top staat de 1.816v \.\.lmsie. Zijll96 kW (130 pk) ster-

ke lû-kleppenmotor is uilgrlUst mrt \'arialwlr kleplirning. contra-

rotf'frndf' halarsassen en hydraulisch!" klepstoters. Vf'l'Iolgrns i~

erde lancia I)f'lta 1.616\ met een gemisarme 16-klf'pP('nrnotor

die over een vennegenvan maar liefst 76 k~' (IOö pkl h,,('I,ikl.

En tot slot is er de Lanria Delta 1.9 td. Een antn rlie II er alleen

hij het tanken aan herinnert dal u diesel rijdt. Mei een vermogen

lall66 kil' (90 pkl hij 4100 tpm doet de

1.9 turbodiesel qua acceleratie en trekkracht

dan ook weinig onder voor benzineversies

met 1!f'Zf'l[(!{' cilinderinhoud,

111 alle versies profiteen Ll van een bescheiden brandstof-

verbruik, dankzij de geavanceerde ieehuiek van de moloren

en de lage luchtweerstand van de carrosserie.
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De Lancia Delta HPE i, een volbloed Granturismo. Eeo

sportieve driedeurs auto met een zelfverzekerde lijn die de

vormen van de auto albakent. maar niet de expressie van zijn

karakter. De motoren leveren briljante prestaties en passen

zich soepel aan iedere rijstijl aan. De Lancia Delta HPE

overtref al uw verwachtingen. ook op het gebied van de vei-

ligheid. Zo bezit de carrosserie een zeer grote torsiestijfheid.

De portieren zijn voorzien van inwendige stalen verstevigings-

balken terwijl ook de achterstijlen versterkingen bevatten.

En de unieke Lancia Code startblokkering zorgt dat uw auto

doeltreffend tegen diefstal wordt beschermd d.m.v. een elek-

tronische sleutelcode.

Het dynamische karakter straalt af van de Lancia Delta HPE.

Z'n scherp getekende front harmonieert perfect met de

robuuste ronde vormen van de uitgebouwde \001'- en achter-

spatschermen. evenals met de miniskilts til de achterspoiler.

Het resultaat is verrassend. Nel als de prestaties.

De Lancia Delta HPE biedt keuze uit vier moderne motoren.

Lancia 0 HPE.
Prestaties in onnavolgbare Lancia stijl.



LANCIAoHPE
0-100 knJh in î ..S seconden. Als tweede i, er een 1.8 liter

16-kleppenmotor met variabele kleptiming. Deze krachtbron

- L8 161' 1.1.'1'. (Variabie Valve Timing) genaamd -Jevert

96 kIr (1:\0 pk], in een perfect evenwicht tussen tempera-

ment en souplesse. De derde versie is de Delta HPC L6 161'.

Zijn soepele motor levert 76 kW (10'l pk). wat gned is voor

een topsnelheid van 190 km/h. Tot slot is er de Delta I-II'E

1.9 td. uitgerus' met een briljante L91iler turbodieselmotür

mei intercooler. Met een vermogen van 66 kil (90 pk) bij

1100 Ipm is deze economische dieselversie uitstekend

Onder de motorkap van de 2.0 HF klopt een schitterende

turbokrachtbron van 142 kW (19.J pk) met ronduil opmerke-

lijke prestaties: topsnelheid 225 km/h en acceleratie van

geschikt voor het reizen over lange afstanden, Welk mndel LI

ook kiest. de Delta HPE zal altijd op perfecte wijze de onnn-

volgbare klasse van Lancia vertolken,



LAl\lCIA0

1.816v V-I V.T
Voor automobilisten met een sportieve rijstijl is de 1.8 16v

V.V.T. de aangewezen krachtbron. Een temperamentvolle

ló-kleppenmotor die over een maximum vermogen beschik:

van maar liefst 96 kW (130 pk], tenvijl het koppel bij

4300 tpm Z'II hoogste waarde bereikt van 164 Nm (16, ï kgm),

En dankzij de variabele kleptiming i, ook bij lage toerental-

len volop trekkracht beschikbaar.

LAl\lCIAo

1.616v
De J.6liter ló-kleppenmoior ontwikkelt een vermogen

vanniet miuder dan 76 kW (103 pk] ell kali bogen op een

maximum koppel vall144 Nm (14,7 kgm) bij 4000 tpm.

Overigens is bij 2100 Ipm al zo'n 85% van deze waarde

beschikbaar. Hel is een pittige en soepele motor die zuinig met

brandstof omspringt en met eenminimum aan onderhoud

LANCIA0 HPE

2.0 HF turbo genoegen neemt.

De turbomotor van de Delta HPE 2,0 HF is een juweel

vantechniek. Deze krachtbron combineert prestaties met

souplesse door tal van technische verfijningen zoals een

responsieve turbocompressor. een multikleppen-cilinderkop.

een elektronisch geregelde vuldrukregeling ('bom;t·drive') en

twee balansassen. Het resultaat is een uitbundig. maar dociel

vermogen vall142 kW (193 pk) hij 5500 tpm en een maxi-

mum koppel van 290 Nm (29,6 kgm) bij 3400 tpm, Het zell-

blokkerende Viscodrive-differentieel zorgt in iedere situatie

voor een optimaal rij- en :.tuurgedrag. De topsnelheid van de

Delta HPE 2,0 HF bedraagt 225 knJh,

LANCIAo

1.9 td
Al~ laatste - maar zeker niet minste - is er de 1.9tmbo-

dieselmotor die qua prestaties en comfort gerekend kun wcr-

den lot de beste dieselmotoren die er momenteel beslaan.

Door de geleidelijke inspuiting van de brandslof wordt een

bijzonder rustige stationaire loop verkregen. zowel bij wanne

als bij koude motor, Het vermogen bedraagt 66 k \\' (90 pk)

bij 4100 tpm. wat goed is "oor een topsnelheid van 180 km/ho- ----

Lancia 8 en Lancia 8 HPE.
Technische informatie.



Uitrusting

LANCIA Ö

L~UI6r\.\'.T.
1.616\
1.910 ~ ~

HF 1~I6~ 1Ó 16\ 1~10lur~o \.\.T.
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LANCIA 8 HPE

2.0
Cilinderinhoud: 1995 l'm:l

Maximum vermogen:
142 kIl (19:1 p~)

Maximum koppel:
290 ~m (29.6 kgml

Distributie: 2 bovenliggende
nokkenassen. 16 kleppen

Banden: 215/1.\ Zil 16

Lengte: tO 11 mm

Breed;e: 1759 mm

Inhoud bagageruimte: .320 dm'\

Kentekengewirht: 1275 kg

Topsnelheid: 225 km/h

Brandstofverbruik volgens
richtlijn 93/l16/EG:
stadsverkeer: 14.61/lO0 km
buitenweg. 8.0 1/100 km
gemiddeld: 10.41/100 km

Technische gegevens

L<lNCIA8

Cilinderinhoud: 1747 l'tll·1

êluximum vermogen:
96 iw (1.30 pk)

Maximurn koppel:
161 'm (16. ï kgml

Distributie: 2 bovenliggende
nokkenassen. 16 kleppen.
variabele kleptiming (Y. \',T.)

Banden: 18.\/60 HR 14
(lIPE: 205/50 IR 15)

Lengte: 1011 mm

Breedte: 1703 mm
(HPE: 1759 mm)

Inhoud bagageruimte: 320 dm:1

Kentrkengewicht: 1175 kg

Topsnelheid. 200 knJh
(met spoiler)

Brandstofverbruik volgens
richtlijn 93/1 16/EG:
stadsverkeer: 12.11/100 km
buitenweg. 6.9 UJOO km
gemiddeld: 8.81/100 km

LANCIA8

1.6 v

Lancia (IJ Il Granturismo
1)(' gt'~f'\\"h.I)('~I·hrijlin~en r-n illusuntie zijn vrijhlij.end en de produrten kunnen (('I('n~ ar\\ijk('lld!'l'i~{'ns('happ('n vertonen om eon~(ru('(i(·\\' [('di'IH'I1.

Lancia Ih'hond( zirh hr-t reelu vnür om zonder \()ora[~alllld(' k<'nni~g(,' ing \Iijzi~illg\'n in haur producten aan te brengen.
.";nnlllli~\' in d\'z(' hrochurohcschreven f'11I(\r afgebeelde toebehoren xijn extra.voor er-u {,Olllpb'l o\\'nidll hiervan. alsmede van Je nim'., die 1IIIrl'II in

combi nat ie Ir\ erhaar zijn. 1\ordt I {'ril €'Z('II naar de prij,lijst.
l.anr-ia l'uhhlicitä-. Drukn>.: U2..),(\716.22 IJ- \-!\lQ; - Printer] in ltdl~ - \ll!~llm('ri, Aosta

Cilindrrinlwud: J53\ cmê

Maxilllum vermogen:
76 kIl' (lO3 pk]

Maximum koppel:
14'1 ~m (14,7 kgm)

Distributie: 2 bovenliggende
nokkenassen. 16 kleppen

Banden: 185/60 HR 14

Lengte: 4011 mm

Breedte: 1703 mm
(IJ PE: 17\9 mm)

Inhoud bagageruimte: 320 dm:l

Kentckcngewicht: 1105 kg

Topsnelheid: 190 km/h
[met spoiler]

Brandstolverbruik volgens
richtllijn 93/116/EG:
stadsverkeer: IIA 1/100 km
buitenweg. 6.6 1/100 km
gemiddeld: 8,41/lO0 km

Luur-ia inrol'lII:lli., <11' lnu-rn-t: \\\\\\,lalll'Îa.nl

L~,{CIA 8

1.9 to
Cilinderinhoud: !92gem:l

Maximum I'cfmogen:
66 k 1\ (90 pk)

Maximum koppel:
186 Nm (19 kgm)

Distributie: I bovenliggende
nokkenas. 8 kleppen

Banden: 185/65 TR 14

Lengte: 4011 tlllll

Breedte: 1759 mm

Inhoud hagageruimn; 320 um:l

Kentekengewicht: 1255 kg

Topsnelheid: 180 km/h
(met spoiler)

Brandstofverbruik volgens
richtlijn 93/116/EG:
stadsverkeer: 9.0 Il100 km
buitenweg. 5.4 1/100 km
gemiddeld: 6.71/lO0 km


