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AUTO 
Lancia Thesis technisch bekeken

Veel verfijning, weinig spektakel

Een mooi gezicht
Met de Thesis zoekt Lancia het weer een stapje hogerop

dan bij de voorgangers Kappa en Thema. Dat past bij de

reputatie van het merk, en de positionering binnen het

huidige gamma van Fiat Auto. Het eigen gezicht van

Lancia, dat vaak pionierde op technisch gebied, zit bij

de Thesis vooral in het uiterlijk. Hij is hoogstaand, maar

helaas niet echt vernieuwend.

De tijd dat Lancia’s eigenzinnige techniek
onder de kap hadden, en regelmatig zelfs als
eerste richtingwijzende constructies brachten is
nog niet terug met de Thesis. Hij heeft veel
technische verwantschap met de drie jaar eer-
der verschenen Alfa Romeo 166, al is het daar
zeker geen verbouwde variant van. De exclusie-
ve tint die specifiek voor Lancia is komt van
veel luxe voorzieningen, waaronder evenwel
geen vindingen die we nog nergens anders

zagen, en van spraakmakende styling, die net
zo goed vóór als tegen het succes van een auto
kan werken.
De motoren en transmissies voor de Thesis
stammen grotendeels uit het bekende gamma
van Fiat Auto. Tegen de zomer komt er nieuws:
een vijfcilinder 2.4 JTD met vier kleppen per
cilinder en nieuwe Multijet common rail injec-
tie, plus een 3.0 V6 JTD met dezelfde diesel als
de Saab 9-5 heeft. Zojuist verschenen bij Alfa

Romeo al de eerste viercilinder JTD diesels van
de volgende generatie in de 147 en 156, daarop
komt de 2.4 als vervolg met gelijke techniek. De
band van Fiat Auto met General Motors levert
toegang tot de zescilinder diesel die ontwikkeld
werd bij GM-dochter Isuzu, en al gebruikt wordt
bij die andere GM-dochter Saab.

Eigen onderstel
Op dit moment houdt men het nog bij de
recentelijk met onder meer een variabele turbo
opgewaardeerde 2.4 JTD met twee kleppen per
cilinder, naast drie benzinemotoren. De 3.0 V6
komt nagenoeg overeen met die van de Alfa
166, alleen anders afgestemd met meer nadruk
op souplesse dan op topvermogen. Bekend uit
de Fiat Stilo is de 2.4 vijfcilinder benzinemotor,
de 2.0 soft turbo versie daarvan is in ons land
nooit gevoerd maar wordt in sommige landen
ook door Fiat gebruikt. De motoren gaan verge-
zeld van een zesversnellingsbak die debuteerde
in de Alfa 166. Alleen de V6 heeft standaard een
automaat, als optie mogelijk bij de 2.4. Het gaat
om een vijftraps ZF-transmissie die niet eerder
bij Fiat Auto werd toegepast, andere modellen
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Alle gangbare moderne techniek krijgt bij de
Thesis een klassiek gelijnde verpakking, waarin de
bijzonder gestileerde bi-xenon koplampen en LED-
achterlichten een vooruitstrevende noot brengen.
De luxe strekt zich zelfs uit tot elektrisch
bekrachtigde deurgrepen.
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ontgrendeld, maar daarna niet binnen 30
seconden een deur wordt geopend. Zelfs het
slot op het dashboardkastje is elektrisch, het
kan automatisch sluiten zodra een deur wordt
geopend om struikroverij te voorkomen. Hoe de
sloten werken kan vergaand naar eigen smaak
geprogrammeerd worden via de boordcompu-
ter. Het juist functioneren daarvan, en een oor-
deelkundige bediening zijn daarom cruciaal.
Ook de klimaatregeling is omvangrijk, met
individuele regeling in drie zones: links, rechts
en achter, inclusief een eigen regelpaneel voor
achterpassagiers. Het systeem bevat een lucht-
kwaliteitsensor, als uitbreidingen zijn program-
meerbare standverwarming en een schuifdak
met zonnecellen mogelijk. De zonnecellen hou-
den de ventilatie gaande in een geparkeerde
Thesis om opwarming in de zon te beperken.
Daarbij warmt de Thesis al niet erg snel op
omdat alle ruiten van gelaagd glas zijn, dat
zowel geluiddempend en inbraakwerend als iso-
lerend is. ●

Peter Fokker

De voorwielophanging noemt Lancia vijfarmig,
maar dan tellen ze de wieldrager mee. Net als het
in de hogere klassen toenemend aantal vierarmige
systemen is hier sprake van een virtuele stuuras.
De wieldrager stuurt niet rondom mechanische
draaipunten, maar om een denkbeeldige lijn die
door het verlengde van de vier draagarmen loopt.

Standaard is een compact gebouwde zesversnel-
lings transmissie, die eerder debuteerde in de Alfa
Romeo 166 maar voor de Lancia Thesis aange-
paste overbrengingen kreeg.

Als eerste past Lancia het traploos verstelbare
schokdempersysteem CDC van ZF-Sachs toe. Het
omvat sensoren voor hoogte- en dwarsversnelling
van de auto plus één bij elk wiel voor de veerbe-
weging. De nieuwe modekreet hiervoor: ‘sky
hook’, de auto ligt zo stabiel alsof hij aan een
hemelhaakje hangt.

Een mooie achteras, met per wiel een schuine dra-
ger en drie geleidearmen. Maar niets nieuws, een
wielophanging in dezelfde stijl heeft de Alfa
Romeo 166 al langer. Nieuw is wel de elektroni-
sche handrembediening in de Thesis.
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hebben nog een viertraps ZF.
Het mag zijn dat de wielophanging van de
Lancia Thesis in zijn technische principes aan-
sluit bij die van de oudere Alfa 166, de Lancia
heeft een nieuwe bodemgroep. De Thesis is een
slag groter dan de 166 en weer een stap moder-
ner, zie je in het onderstel. Dubbele draagar-
men vooraan en een multilink achteras heeft
de Alfa ook, maar die van Lancia volgen meer
de laatste ontwikkelingen. Zo zien we onder de
Thesis geen enkelvoudige driehoeksarm boven-
aan bij het voorwiel, maar twee aparte armen.
Samen met twee armen onderaan levert dat
een virtuele stuuras op, die de constructeur
meer vrijheid geeft om de stand van die as te
kiezen dan bij enkelvoudige armen met een
tast- en zichtbare stuuras. Ook de achteras met
schuin geplaatste driehoeksarmen en drie extra
geleide-armen per wiel lijkt op die van de Alfa
166 maar is van een nieuwe opzet.
Regelbare (lucht)vering achtte Lancia waar-
schijnlijk toch wat kostbaar voor zijn topmodel.
Maar traploos regelbare schokdemping, samen
met conventionele schroefveren, doet al veel
om de weg glad te strijken. Daarvoor koos
Lancia het nieuwe CDC (Continuous Damper
Control) van Sachs, met traploos regelbare klep-
pen in de dempers. Veel verstelbare dempers
kunnen alleen heel snel schakelen tussen een
harde en zachte stand. Bij CDC is er een conti-
nue en traploze regeling per wiel apart, met in
de schokdemperstang gebouwde versteller voor
de demperklep. Sachs heeft ook een versie met
uitwendig aangebrachte versteller. 

Elektrische handrem
Het luxe karakter van de Thesis leunt zwaar op
een omvangrijk pakket moderne elektronica.

Lancia meldt dat er 54 elektronische regelunits
zijn ingebouwd. Nog weinig gebruikelijk, maar
toch ook al in andere nieuwe auto’s toegepast is
de elektronische handrembediening. Wanneer
de motor wordt afgezet, of bij lopende motor
een portier wordt geopend, gaat automatisch
de handrem aan. Bij aanraken van het gaspe-
daal valt deze weer af. Er is uiteraard ook een
knopje waarmee de rijder de handrem aan of
uit kan zetten.
Heel apart is dat zelfs elektrische servo’s de
deursloten bedienen, zodra de deurgreep wordt
opgelicht, waarbij dus geen kracht gezet hoeft
te worden. Dat is gecombineerd met ‘keyless
entry’, rechtmatige gebruikers worden automa-
tisch herkend aan de hand van een transponder
bij de autosleutel. (Een transponder is een bat-
terijloze, van buitenaf te activeren zender/ont-
vanger). Alleen wanneer de juiste transponder
dichtbij de auto is kunnen de elektrische deur-
sloten openen. Automatisch afsluiten van de
auto gebeurt niet wanneer zich nog een trans-
ponder in de auto bevindt. Het gebeurt wel
wanneer de deuren met afstandsbediening zijn
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