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Mooi zijn de gewelfde voorschermen met ovale koplampen en de apart
gemonteerde ronde clignoteurs.Een uiterst geslaagde retro-styling.

Aan de achterkant valt hij op door de waaiervormige achterlichten en be-
schaafd gebruik van chroom.

AUTO
Lancia Lybra 2.0 20v LX Comfortronic

Lybra: comfortabel rijden in stijl

Ingetogen chic
Met de Alfa 156 heeft het Fiat-concern prima ge-

scoord in het hogere middensegment. Ook de Lancia

Lybra valt daarin, maar deze heeft andere kenmer-

ken. Lancia mikt vooral op de liefhebbers van stijl en

comfort. Daar beantwoordt de Lybra volledig aan.

AMT testte de 20-klepper Comfortronic.

De oorspronkelijke versie van de
vorig jaar zomer geïntroduceerde
Lancia Lybra werd door de hoog-
ste regionen in de directie van Fiat
Auto tegengehouden. Hij zou te
gewaagd en te wild zijn geweest.
Hoe het ook zij, deze typeringen
horen zeer beslist niet bij de Lybra
zoals deze in zijn uiteindelijke
vorm op de markt is verschenen.
De vierdeurs sedan is eerder be-
scheiden en behoudend dan opwin-
dend en modieus. Hij is wel chic,
dankzij z’n duidelijk herkenbare
grille, die door twee eenvoudige
retro jaren vijftig ronde koplampen
wordt geflankeerd. Aardig detail:
de ronde clignoteurlampjes tussen
de koplampen en de grille. Het
profiel van de voorschermen is op
de koplampen toegespitst met een
klassieke vorm als resultaat.

Klassiek is ook het zijaanzicht
van de Lybra. De opvallende deur-
hendels en het piepkleine, maar
mooie derde zijruitje, zijn hier de
enige in het oog springende de-
tails. Een dunne stootstrip moet de
verder vrij saaie zijkant van de
auto enigszins opvrolijken. De
waaiervormige achterlichten zor-
gen aan de hoog uitgevallen ach-
terkant tenminste nog voor een
vrolijke noot. Erg veel frivoliteit
druipt er dus niet vanaf, maar al
met al is de vierdeurs Lybra (er is
ook een SW stationwagon) een
mooie en vooral nette auto.

Het prijsniveau is bescheiden
gehouden. De Lybra is iets goed-

koper dan de Alfa 156, ook al is
een letterlijke vergelijking tussen
de twee auto’s niet mogelijk. De
2.0 20v LX Comfortronic staat
voor ƒ 59.950,- in de showroom.
Een Alfa 156 2.0T Selespeed kost
ƒ 61.950,- maar dat is met turbo-
motor, waar de vijfcilinder motor
in de Lancia met vrije aanzuiging
werkt. Voor zestig mille levert het
dure merk Audi een 1.8 liter A4,
BMW een kale 316i, Citroën een
top of the bill Xantia Turbo CT Ac-
tiva, Ford een V6 Mondeo Ghia,
Opel een 2.5 liter V6 Vectra, Peu-
geot een 406 2.0 SV, Renault een
Safrane 2.0 RTE, Saab een 9-3 S
2.0, Toyota een 2.2 liter Camry,
Volkswagen een aangeklede 1.8 li-
ter Bora 4Motion en Volvo een S40

Turbo. De Lancia Lybra moet het
dus hebben van de exclusiviteit
van het merk, van de vrij zeldzame
5-cilinder motor en, in dit geval,
van de Comfortronic automaat met
de toegevoegde mogelijkheid van
sequentiële handbediening.

Stevige drinker
De prachtig onder een deksel weg-
gewerkte, dwars voorin gemon-
teerde vijfcilinder is afkomstig uit
de grotere en duurdere kappa serie
waar hij de basismotorisering
vormt. Het is een multiklepper
voorzien van enkele bijzondere

constructieve details, zoals V.V.T.
(variabele kleptiming), V.I.S. (va-
riabele aanzuiging) en een balans-
as. Hij bestaat uit een gietijzeren
cilinderblok en een lichtmetalen
kop met twee, door een getande
riem aangedreven bovenliggende
nokkenassen. De precieze inhoud
bedraagt 1998 cm3 die door een
overvierkante boring x slag ver-
houding van 82,0 x 75,6 mm wordt
bereikt.

Volgens de fabrieksspecificatie
is deze motor goed voor een ver-
mogen van 113 kW bij 6500 t/min
en een maximum koppel van 186
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Nm bij 3750 t/min. In combinatie
met de Comfortronic automaat
blijkt dat er sprake is van een be-
hoorlijk verlies naar de aangedre-
ven voorwielen. Op de MAHA
testbank in Vianen kwamen we na
diverse metingen niet hoger dan
101 kW aan de krukas, twaalf te
weinig dus en was het verlies naar
de voorwielen 32 kW.

Het werkelijk gemeten maxi-
mum koppel van 184 Nm bij 1990
t/min, kwam meer in overeenstem-
ming met de 186 Nm die ons in de
lijst met technische gegevens werd
beloofd. Opvallend bij de meting

is dat het merendeel van het koppel
al vanaf 2000 t/min beschikbaar is,
waarna de koppelkromme tot het
einde aan toe een nagenoeg vlak
verloop vertoont.

In het dagelijks gebruik blijkt de
vijfcilinder Lancia-motor een
krachtbron die het van hoge toeren
moet hebben. Onderin het toeren-
gebied produceert hij een aange-
naam, zacht roffelend geluid maar
er wordt dan nog opvallend weinig
gepresteerd. Pas tussen de 2500 en
3000 t/min komt er echt leven in
de brouwerij, waarna de kracht-
bron tot de toerenbegrenzer in-

grijpt lekker door blijft trekken. In-
middels begeleid door een sportie-
ve, op een Audi motor gelijkende,
motorische brul.

De Lancia is geen snelle auto.
We noemden al de transmissiever-
liezen, en die zijn ook aan de pres-
taties te merken. Hij is dus niet
snel en ook niet zo zuinig: de Ly-
bra 2.0 20v Comfortronic blijkt
een stevige drinker. De 1 op 10
werd door ons niet gehaald.

De automaat werkt schitterend,
je voelt eigenlijk nauwelijks een
schakelmoment. In de sportstand
houdt de bak het motortoerental

steeds tegen het maximum aan.
Dat is een enorm verschil met de
normale gang van zaken. Italianen
vinden zoiets mooi, op ons komt
het erg onrustig over. We gebruik-
ten ’m dan ook weinig. Met de se-
quentiële handbediening kun je de
schakelmomenten uitstekend zelf
bepalen. Voor een stukje sportief
rijden is dit leuk, maar over het ge-
heel genomen verdient ‘automa-
tisch’ toch de voorkeur.

Buitengewoon chic
Lancia verstaat de kunst van het
‘verwennen’. Bij een chic, ingeto-

De simpele, ronde,maar wel
mooie koplampen houden de her-
innering aan de beroemde Aurelia
uit de jaren vijftig levend.

Onder de keurige beschermplaten
ligt een mooie,maar dorstige en
niet eens zo heel snelle vijfpitter.

Met gevoel voor smaak en toepassing van mooie,dure materialen heeft
Lancia een prachtig interieur en indrukwekkend dashboard ontworpen.

De instrumenten zijn op de juiste
plaats gemonteerd,goed van
vorm en duidelijk afleesbaar.

De middenconsole wordt vooral
door een multifunctioneel scherm
ingenomen.Ook de klimaatrege-
ling en een uitklapbare bekerhou-
der vinden hier een plaatsje.

De selecteurhendel van de auto-
matische transmissie is voorzien
van een tiptronic functie.Met twee
kleine knopjes zijn de sportstand
en winterstand te kiezen.

De middenarmsteun en het skiluik zijn standaard;na bijbetaling wordt
ook een a-symmetrisch neerklapbare rugleuning geleverd.

De goed bereikbare bagageruimte
is met 420 liter in deze klasse goed
bedeeld.Handig is het aparte vak
voor de cd-wisselaar en navigatie-
computer.
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Modelserie en prijzen

Plus
De Lancia Lybra is een chique,
bescheiden verschijning.Hij
heeft een prachtig afgewerkt
interieur en is voor z’n prijs
goed uitgerust.De motor
maakt een mooi geluid en trekt
soepel door een breed toeren-
gebied.De Comfortronic auto-
maat werkt perfect, je vergeet
daarom al snel de sequentiële
handbediening te gebruiken.

Min
De interieurruimte houdt niet
over,de auto is vooral achterin
aan de kleine kant.Het motor-
vermogen laat te wensen over,
onze auto haalde niet het door
de fabriek opgegeven vermo-
gen.Ook is de 2.0 20v allesbe-
halve zuinig! Kleine irritaties
zijn de gebrekkige werking
van de klimaatregeling en de
vele waarschuwingsgeluiden,
onder meer die bij achteruitrij-
den.

Max. motorvermogen op rollenbank ..........................101 kW bij 6.000 t/min.

Max. vermogen aan de wielen op rollenbank: .............69 kW bij 6.000 t/min.

Max. koppel op rollenbank: ........................................184 Nm bij 1.990 t/min.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ...................113 kW bij 6.500 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................186 Nm bij 3.750 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 9,0 sec. ...........0-100 km/h: 13,1 sec. .............80-120 km/h: 8,0 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 64 dBA.....................100 km/h: 66 dBA ...................120 km/h: 68 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 14,2 liter op 100 km ...........................Buitenweg: 8,4 liter op 100 km

Combinatierit:...................................................................10,6 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..................................................10,5 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................203 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................205 km/h

Testmetingengen uiterlijk, hoort een minstens
even chic interieur. Voor de Lybra
heeft het gerespecteerde Italiaanse
merk de registers helemaal open-
getrokken. Afgezien van hier en
daar een tikje overdaad is deze
Lancia, met z’n alcantara bekle-
ding en smaakvolle houten decora-
tie, van binnen een prachtige auto.
Gelukkig zit je er ook goed in.
Jammergenoeg is de wielbasis van
de Lybra, met nagenoeg 260 cm,
niet overdreven lang. In vergelij-
king met de concurrentie is-ie zelfs
aan de krappe kant. Dat heeft ge-
volgen voor de beenruimte en ook
voor de instap achterin. 
Voorin zit je prima met voldoende
ruimte. De stoelen zien er comfor-
tabel uit en dat zijn ze ook, onder
meer dankzij de uitstekende vorm.
De verstelbaarheid is voldoende, al
kan de stoel niet kantelen. De
stuurkolom kan wel kantelen, maar
deze is weer niet in de lengte ver-
stelbaar.

Het instrumentarium is in een
stijlvolle omlijsting van houten
lijsten en mooie kunststoffen ver-
pakt. De klokken, bestaande uit
een grote snelheidsmeter en dito
toerenteller, een brandstofmeter en

een temperatuurmeter, zijn duide-
lijk afleesbaar. De hendels aan de
stuurkolom voor licht en wis/was
zijn ergonomisch goed geplaatst.
Dat geldt niet voor de kleine knop-
jes voor de mistlampen voor en
achter. Samen met de controle-
lampjes zitten ze uit het zicht.

De middenconsole bevat een
multifunctioneel beeldscherm, dat
informatie weergeeft van boord-
computer, eventueel navigatiesys-
teem met telefoon, en de audio in-
stallatie. Daaronder bevinden zich
de klimaatregeling en een handig
bakje voor munten en creditcards,
en zowaar een bekerhouder.

De standaard uitrusting van de
LX is buitengewoon ruim. De he-
laas af en toe uiterst gebrekkig
werkende klimaatregeling met air-
co, die de ruiten soms niet weet te
ontwasemen, is standaard, evenals
voor- en zij-airbags voorin, een
boordcomputer, een Bose
radio/cassette soundsysteem met 7
speakers, prachtige lichtmetalen
wielen, een omklapbare armsteun
voor en achter (voorin zelfs met
een bakje), elektrische bediening
van de vier zijruiten en de buiten-
spiegels, automatisch dimmende
binnenspiegel, cruise control, af-
standsbediening voor de portieren
en de kofferklep, vijf hoofdsteu-
nen, elektrisch verstelbare lenden-
steun en een skiluik achterin. Plus
nog een hele serie kleinere zaken,

die sowieso bij een stijlvolle auto
van deze klasse horen. Want een
nette auto, dat is de Lybra zonder
meer!

Erg comfortabel
De Lybra is ook een heel fijne
auto. De vijfpitter en de Comfor-
tronic zorgen voor een combinatie
van luxe en comfort, waar het on-
derstel prima op is afgestemd.
Lancia monteert aan de voorkant
dwarsgeplaatste wieldraagarmen
en veerpoten, en achter in de leng-
te geplaatste wieldraagarmen met
schroefveren. Voor en achter vin-
den we een stabilisatorstang. De
Lancia Lybra is daarmee zeer goed
toebedeeld, maar het is geen sport-
wagen. Hij ligt puik op de weg en
de lekker directe, goed bekrachtig-
de tandheugelbesturing, geeft vol-
doende feed-back naar de bestuur-
der. De Lybra heeft een
comfortabele vering met een vol-
doende stevige, maar zeker niet
harde demping. Grote en kleine
oneffenheden worden mooi opge-
slokt, de auto wordt nooit zweverig
en hij gedraagt zich bij snel door-
rijden als een veilige en voorspel-
bare reisgenoot. Gewoon een pret-
tige auto waarmee je in stijl voor
kunt rijden.

Dick Schornagel

Meting: Maha Nederland bv, Vianen

Lybra 1.6 16v ..................................ƒ 45.950,-
Lybra 1.8 16v ..................................ƒ 47.950,-
Lybra 1.8 16v LX ............................ƒ 53.450,-
Lybra 2.0 20v LX ............................ƒ 56.450,-
Lybra 2.0 20v LX Comfortronic ....ƒ 59.950,-
Lybra 1.9 JTD ................................ƒ 52.450,-
Lybra 1.9 JTD LX ............................ƒ 57.950,-
Lybra 2.4 JTD LX ............................ƒ 62.450,-
ABS: ..............................................Standaard
ASR:............Optie op 2.0 en 2.4 JTD ƒ 1.500,-
............(niet leverbaar op 1.6, 1.8 en 1.9 JTD)

Airbag bestuurder: ........................Standaard
Airbag passagier:..........................Standaard
Stuurbekrachtiging:......................Standaard
Centrale portiervergrendeling: ....Standaard
Elektrische ruitbediening: ............Standaard
Airco: ..................................Standaard op LX,
....................................optie op basis ƒ 2.500,-
Cruise control: Standaard op 2.0 LX, 1.9 JTD
..en 2.4 JTD (niet leverbaar op 1.6, 1.8 en 2.0)

Gedeeld neerklapbare achterbank: ....Optie
..............................................op sedan ƒ 650,-
Automaat:Standaard op 2.0 20v Comfortronic
............(niet leverbaar op de andere modellen)
Lederen bekleding: ................Optie ƒ 7.000,-
Navigatiesysteem:..................Optie ƒ 4.950,-
Schuif/kanteldank elektrisch:Optie ƒ 2.400,-
Alarminstallatie: ....................Optie ƒ 1.050,-
LPG-installatie:..........Optie op 1.6, 1.8 en 2.0
..........................................................ƒ 4.395,-
Trekhaak: ..............................Optie ca. ƒ 550,-
Metallic lak: ............................Optie ƒ 1.250,-

Importeur:
Fiat Auto Nederland B.V.
☎ (020) 342 17 00

AUTO
Lancia Lybra 2.0 20v LX Comfortronic
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