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AUTO 
Test Lancia Thesis 2.0 Turbo 20v

Styling is een belangrijke, zo niet beslissende
factor bij de Thesis. Lancia haalde de oergrille
uit het museum, moderniseerde de vorm en
het formaat en hing er als het ware een nieuwe
auto achter. Bij de Thesis trekken vooral de gril-
le en de koplampen de aandacht naar zich toe,
de grille met de verticale spijlen en de koplam-
pen met in het midden een verticale vouw (her-
kennen we daarin niet de Ford Scorpio?). De
flanken en de daklijn zijn daarentegen opval-
lend weinig avontuurlijk. Het is maar gelukkig
dat Lancia zulke mooie portierhandgrepen ont-
wierp, die maken er tenminste nog wat van.
Maar de achterkant van de Thesis is opnieuw
een avontuur. De bijna flinterdunne spierwitte
achterlichtunits laten als het ware het tijdperk
van de staartvinnetjes weer in de herinnering
oproepen.
Lancia durft het met de Thesis aan om zich
middenin de klasse van Audi, BMW, Jaguar en
Mercedes te bewegen. Een Thesis kost vanaf €
47.000,- en daarvoor koop je een atmosferische
2.4 liter vijfcilinder Executive. De luxueuze ver-
sie heet Emblema. Daarnaast komt er een vijfci-
linder 2.0 liter turbo in twee uitvoeringen. Het
topmodel is de 3.0 liter V6 die alleen als
Emblema te koop is en ook uitsluitend in com-
binatie met een Comfortronic automaat. Prijs:
€ 62.500,-! En wie daar prijs op stelt kan econo-
misch dieselen met een 2.4 JTD in Executive of
Emblema uitvoering en is daarvoor € 47.000,- of

€ 51.500,- kwijt.
Onze testauto, de 2.0 Turbo 20v Emblema kost-
te € 53.800,- ofwel het equivalent van een Audi
A6 3.0 quattro, een BMW 525 Edition, een
Jaguar S 2.5 V6 Sport en een Mercedes E-240

Elegance. Lancia durft, maar Lancia biedt ook
wel heel wat met de Thesis!

Stille kracht
Onder de motorkap treffen we een vijfcilinder
lijnmotor aan met een variabele Garrett gt2052
turbocompressor met intercooler. Deze vijfpit-
ter is voorzien van een balansas, twee door een
tandriem aangedreven bovenliggende nokke-
nassen, hydraulische klepstoters en een Bosch
ME7 sequentiële multipoint injectie. Het ver-
mogen bedraagt een respectabele 136 kW bij
5000 t/min en een maximum koppel van 308
Nm bij 2200 t/min.
Onderin doet-ie heel even niet al te veel, maar
wacht een halve seconde en de snelle turbo
stuwt de motor voelbaar en ook zacht hoor-
baar op tot respectabele prestaties. Het is dat je

Het verleden lijkt te zijn opgestaan met deze forse
Lancia grille, die eerder aan de jaren vijftig van de
vorige eeuw doet denken dan aan de tijd waarin
we nu leven. Maar mooi is-ie wel!

Opvallend uiterlijk, weelderig interieur

Kwestie van smaak
Met de Thesis brengt Lancia eindelijk weer een auto op

de markt die echt van zich doet spreken. Het geeft dit

prestigieuze merk weer volop karakter. Onder de

spraakmakende koets zit mooie techniek en een inte-

rieur waar je niet snel op uitgekeken raakt. De Thesis

verwent z’n passagiers bovengemiddeld.

Foto’s: Jan Lieftink
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auto tegen die zo enorm, ja bijna overdadig is
volgestopt met accessoires die we anders in de
optielijst zouden zoeken. We pikken er een
paar uit en beginnen bij de bekleding. Mooie
wol bij de Executive, de Emblema krijgt
Alcantara of leder met verwarmde voorstoelen.
In het dashboard bevindt zich een 7” beeld-
scherm, de Emblema komt met een Bose Hifi-
installatie met automatische volumeregeling
en een CD-wisselaar plus afstandsbediening
voor de achterpassagier. Deze heeft ook de
beschikking over een knop om de rechter voor-
stoel elektrisch naar voren te schuiven. Verder
hoort een geïntegreerde telefoon met spraak-
sturing tot de standaard uitrusting, evenals
een navigatiesysteem en Connect Plus inclusief
een abonnement voor een jaar. Dan moeten we
nog de verfijnde klimaatregeling noemen (ook
met afstandsbediening vanaf de achterbank!),
de elektrische handrem die onder meer geheel
automatisch inschakelt zodra je een deur
opent (wie zit daar nou op te wachten?), en bij
wegrijden vanzelf weer losschiet, de Bi-xenon
koplampen en een rolgordijn voor de achter-
ruit.
We stoppen met opsommen uit ruimtegebrek
op deze pagina’s, ook al zijn we nog niet eens
op de helft! Want er is meer: Italianen hebben
smaak en flair en dat is tastbaar en voelbaar
door deze gehele Lancia heen. Een prachtige
auto met een goed gebouwd en heel mooi afge-
werkt interieur waarin het goed toeven is, ook
op de achterbank. Ook al hadden we gezien de
buitenafmetingen van deze auto daar wel iets
meer beenruimte verwacht. Een deel van de
lengte is in de neus gaan zitten, en daar moet
je kennelijk wat voor over hebben.

in de verte de onmiskenbare roffel van een vijf-
cilinder unit hoort, anders had je kunnen zwe-
ren dat het een zescilinder was. Je voelt bij gas
geven hoe de variabele turbo zuigt en trekt en
wanneer je het gas plotseling los laat, merk je
met een piepklein schokje dat het ook direct
weer over is. Kleine schoonheidsfoutjes die we
de motor graag vergeven, want op tal van ande-
re momenten bezorgde deze krachtbron ons
heel veel plezier. Deze unit, die onder de
meeste omstandigheden zijn werk in grote stil-
te verricht, reageert superalert op de comman-
do’s van de rechtervoet. De geheel nieuwe,
handgeschakelde zesbak zorgt ervoor dat de
motor uitermate rustig loopt. Opvallend is dat
er, behalve onder de 2200 t/min, bij vrijwel elk
toerengebied trekkracht voorhanden is. Bij 120
km/h draait de motor 2600 t/min en bij 100
km/h slechts 2100 t/min.

Bijna overdadig
De Lancia Thesis meet 488 cm in de lengte en
183 cm in de breedte. Hij is 147 cm hoog en je
kunt dus van een forse auto spreken. Dan ver-
wacht je ook veel interieurruimte, en voor de
goede orde: hij is niet krap bemeten maar in
deze prijsklasse zien we wel ruimere sedans.
De Thesis excelleert op een ander gebied. Nog
maar zelden kwamen we in dit segment een

Aan de achterkant vallen de smalle, witte achterlichten op. Ze lijken welhaast
de tijd van de staartvinnetjes te willen doen herleven. Bij ingeschakelde ver-
lichting gloeien ze rood op.

De Thesis is uitgerust met een bijzonder mooi en
chic ingericht interieur. Mooie bekledingsstoffen
en fraai hout zorgen voor een uiterst aangename
ambiance.

Het instrumentarium is goed voor elkaar. Alleen
zijn de meters door het gebruik van een blauwe
ondergrond, matig afleesbaar.

De middenconsole is
voorzien van een groot
beeldscherm. Op de
Emblema is onder meer
een navigatiesysteem
en een spraakbediende
telefoon standaard.

Tussen de voorstoelen zit een dikke armsteun met
bergruimte. Bovenin bevindt zich een vaste tele-
foonhoorn voor de vertrouwelijke gesprekken.

De achterbank is in delen omklapbaar en heeft
een brede middenarmsteun. Ook een sikluik met
zak behoort tot de zeer omvangrijke standaard
uitrusting.
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AUTO 
Test Lancia Thesis 2.0 Turbo 20v 

Comfortabel reisgevoel
Lancia monteert dubbele wieldraagarmen met
veerpoten voor en dubbele wieldraagarmen met
schroefveren achter. Standaard worden elektro-
nisch geregelde sky-hook schokdempers gele-
verd die, met behulp van sensoren, voortdu-
rend de stand van de auto aftasten en dan in
samenhang met het soort wegdek en de carros-
seriebewegingen vliegensvlug de juiste dem-
ping uitdokteren. Dat werkt naar behoren en
over het geheel genomen veert de Thesis com-
fortabel. Daardoor is het opvallend dat bij
bepaalde oneffenheden de schokdemping flink
tekeer kan gaan.
Mede door de flinke weerstand van de auto om
over te hellen, voelt de zware Thesis ook in snel-
le bochten nog opvallend veilig en goed
bestuurbaar aan. Licht en sportief sturen is er
niet bij, maar dat pretendeert de Thesis ook
niet. Deze nieuwe, grote Lancia is namelijk
vooral een comfortabele en mooie reiswagen. ●

Dick Schornagel

Beurt met inhoud
Het onderhoud van
de Thesis is redelijk
conventioneel. Alle
modellen worden
elke 20.000 km, of
bij een lager jaarkilo-
metrage jaarlijks, in
de werkplaats ver-
wacht. Dan wordt
onder andere de
motorolie ververst.

De 2.0 en 2.4 benzi-
nemotoren worden
met synthetische
10W60 Selenia
racing gevuld, de 3.0
V6 met een 10W40
A3 olie. Voor de die-
sel schrijft Lancia een
10W40 B3 olie voor.
Alle benzinemotoren
zijn uitgerust met

hydraulische klepsto-
ters, bij de diesel is
het kleppenstellen
wèl nodig. Dat
gebeurt met vul-
plaatjes en wel bij de
kilometerstanden
20.000 en 40.000 en
vervolgens met inter-
vallen van 40.000 km.
De bougies gaan in
de 2.0 en 2.4 mo-
toren 40.000 km
mee, in de 3.0 V6 een
respectabele 100.000
km. Het luchtfilter
van de benzinemoto-
ren is bij 40.000 km
aan vervanging toe,

bij de diesel al bij
20.000 km. Het inte-
rieurfilter wordt elke
20.000 km ver-
nieuwd. En ook de
distributietandriem
vraagt aandacht. Bij
de 2.0 en 2.4 benzi-
nemotoren is vervan-
ging elke 60.000 km
geboden, de tand-
riem van de 3.0 V6
en de diesel houdt
het 120.000 km of
maximaal drie jaar
uit. Gelukkig voor de
eigenaar zijn de
transmissies voor het
leven gesmeerd. ●

Lancia benadrukt dat de distributietandriem altijd
na uiterlijk 36 maanden vervangen moet worden,
ook als het vervangingskilometrage nog niet is
bereikt.

Na de start doorloopt de elektronica het juist func-
tioneren van diverse regelsystemen en functies.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ............136 kW bij 5500 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................308 Nm bij 2200 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: ....6,4 sec. ......0-100 km/h: 8,8 sec. ....80-120 km/h: ....5,3 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: ........62 dBA ......100 km/h:....65 dBA ......120 km/h: ........68 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 15,5 liter op 100 km ..................Buitenweg: 8,5 liter op 100 km

Combinatierit: ............................................................11,1 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..........................................12,3 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................224 km/h

De Thesis is
een bijzon-
dere auto

om te zien en daar-
naast is hij ook
enorm compleet uit-
gerust en smaakvol
afgewerkt. Wie het
interieur betreedt,
voelt zich onmiddel-
lijk verwend. De vijf-
cilinder motor heeft
slechts een cilinde-
rinhoud van 2.0 liter,
wat voor een bijna
1700 kg wegende
limousine niet over-
dreven lijkt. Maar
schijn bedriegt, want
deze vijfpits turbo-
motor kan de Thesis
met groot gemak
baas.

Bij een zo
grote auto
als de

Lancia Thesis ver-
wacht je ook een
riant interieur.
Tenslotte groeiden
niet alleen de bui-
tenmaten, maar
werd ook de wielba-
sis 10 cm langer ten
opzichte van de al
langer verdwenen
Kappa. Daarbij kon-
den de voorstoelen
wel iets meer steun
bieden, ze zijn vrij
vlak en nogal hard
opgevuld. De 5-cilin-
der turbomotor is
helaas aan de dorsti-
ge kant.

Modelserie en prijzen
Lancia Thesis 2.4 20v Executive: ............................................€ 47.000,-

Lancia Thesis 2.0 Turbo 20v Excutive: ....................................€ 49.300,-

Lancia Thesis 3.0 V6 24v Comfortronic Emblema: ................€ 62.500,-

Lancia Thesis 2.4 JTD 10v Executive:......................................€ 47.000,-

Emblema uitvoering: ..............................................................+ € 4.500,-

ABS:..............................................................................................standaard

ASR:..............................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ..................................................................standaard

Remassistent:..............................................................................standaard

Zij-airbags: ..................................................................................standaard

Windowbags: ..............................................................................standaard

Xenon-verlichting:......................................................................standaard

Elektrische ruiten: ......................................................................standaard

Automatische airco: ..................................................................standaard

Cruise control: ............................................................................standaard

Regensensor: ..............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ..........standaard op Emblema (Executive: + € 3.000,-)

Telefoon met spraaksturing: ....................................................standaard

Automaat: ..................................................optie op 2.4 en 3.0 (€ 2.300,-)

Lederen bekleding: ........standaard op Emblema (Executive: + € 2.500,-)

Elektrisch schuif/kanteldak: ..........................................optie (€ 2.200,-)

Importeur: Fiat Auto Nederland, ☎ (020) 342 17 00
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