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AUTO
Test Lancia Delta 1.6 16v MultiJet Oro

Nieuwe Delta weer een chique verschijning

De Delta stond bij Lancia vooral voor sportiviteit. Met

de nieuwe Delta gooit Lancia het over een andere boeg.

Hier staat een fraai gestileerde, opvallende auto met

een comfortabel weggedrag. Een bijzonder alternatief

voor wie op zoek is naar een praktische auto met sterk

onderscheidend vermogen.

Het voortbestaan van Lancia hing jarenlang aan
een zijden draadje. Gelukkig ziet de directie
tóch brood in het traditionele chique merk
want er is weer geld voor een nieuw model en
daar blijft het niet bij, zo is de boodschap.
Bij het horen van de gevleugelde naam Delta
gaat bij de vele liefhebbers het hart sneller klop-
pen. Lancia haalde met de toenmalige Delta in
de jaren tachtig de mooiste rallysuccessen en
won maar liefst zes wereldtitels! En wie nu er-
gens een Delta Integrale ziet staan, loopt er nog
altijd even genietend omheen.
We zijn inmiddels aan de derde generatie Delta
toe, nadat de laatste Lancia met die naam in
1999 de fabriek verliet. Het nieuwe model volgt
de al langer verdwenen Lybra op en is een wel-
kome aanvulling op het bestaande kleine Lancia-
programma dat verder uit de Ypsilon, Musa,
Thesis en Phedra bestaat. Allemaal, uitgezon-
derd de styling, gebaseerd op Fiat-techniek met
waar nodig hier en daar eigen technische in-
breng.
Met de nieuwe Delta, die op een uitgerekt plat-
form van de Fiat Bravo staat en alleen als vijf-
deurs wordt geleverd, heeft Lancia geen enkele
sportieve aspiraties. Hij werd door het eigen
Centro Style getekend en laat zich vanaf grote
afstand als Lancia herkennen. Met name de
grille in de uiterst opvallende, lange neus geeft
de Delta veel karakter. Maar ook de smalle ach-
terlichten die aan de Thesis doen denken
mogen er wezen, en wat te denken van de gro-
tendeels uit donker glas bestaande achterklep.
Elke Delta is voorzien van mistlampen, lichtme-
talen wielen en een wisser op de achterruit.
De Delta valt met zijn prijs, die loopt vanaf 
€23.995,- voor de 1.4 T-Jet tot €36.745,- voor de

duurste 1.9 Twin-Turbo MultiJet Platino, in het
C-segment. Voor deze test hadden wij de be-
schikking over de 1.6 16v MultiJet Oro voor de
prijs van €28.745,-. Deze uitvoering is de mid-
delste van de drie: de basis-Delta heet Argenta
(zilver), de middelste dus Oro (goud) en de duur-
ste luistert naar de naam Platino (platina).
Onze testauto valt in een interessante prijs-
klasse waarin hij het opneemt tegen de Fiat
Bravo 1.6 MultiJet Emotion, Kia Cee’d 2.0 CRDi
X-ecutive, ja zelfs de Peugeot 407 SR 1.6 HDiF,
Skoda Octavia 1.9 TDI Ambiente, Toyota Avensis
2.0 D-4D en tot slot ook nog de VW Jetta 1.9 TDI
Comfortline. Allemaal, de grotere Peugeot uitge-
zonderd, met een zwaardere en sterkere motor
en luxueuzer uitgerust. Ook nu weer met uit-
zondering van de grote Peugeot 407. Maar geen
een ervan is zo exclusief als de Delta!

Nieuwe turbodiesel
Onder de lange motorkap van onze test-Delta
ligt de 1.6 liter 16v MultiJet turbodiesel. Het
gaat om een geheel nieuwe, direct ingespoten
dieselmotor met common rail-techniek en een
partikelfilter. Lancia bijt binnen het Fiat-con-
cern met de Delta het spits af als eerste gebrui-
ker van deze motor. De 16-kleps 1.6 liter MultiJet
haalt de Euro 5-norm en vervangt de even sterke
8v 1.9 MultiJet waarop hij deels is gebaseerd. Be-
langrijk verschil, afgezien van de cilinderin-
houd, is de toevoeging van twee extra kleppen
per cilinder. De 1.6 liter brengt het ondanks zijn
kleinere cilinderinhoud tot het even hoge ver-
mogen van 88 kW bij 4000 t/min en het koppel
bedraagt maar liefst 300 Nm bij 1500 t/min in
plaats van eerder 255 Nm bij 2000 t/min.
De nieuwe diesel is geen erg stille unit, je hoort

‘m vooral bij stadsritten knorrend bezig met z’n
werkzaamheden. Bij snelheden vanaf 120 km/h
komen er andere rijgeluiden, zodat de motor op
de achtergrond raakt. Anders dan de fabrieks-
specificatie met het hoge koppel bij weinig toe-
ren doet vermoeden, is de 1.6 liter een
laatbloeier onderin de toerenregionen. Daar
presteert hij weinig en hij wil zelfs met een iet-
wat slippende koppeling worden weggereden.
Doe je dat niet dan bestaat er kans op afslaan.
Voor een vlotte rit kun je maar het beste de
‘lange’ zesbak vér in de versnellingen doortrek-
ken want het gebeurt allemaal pas vanaf 2500
t/min. Op toeren houden dus en wanneer je dat
maar doet is de bijna 1500 kg wegende Lancia
Delta dan wel geen sportwagen, maar zeker snel
genoeg.
De zesbak schakelt puik met korte slagen, de
koppeling is zwaar. Irritant in de file.

Chic, maar…
Op het uitgerekte platform van de Bravo, voor-
ziet Lancia de Delta van een wielbasis van 270
cm. Voldoende voor een ruime auto, in dat op-
zicht zelfs de ruimste in zijn klasse. In en uit-
stappen gaat gemakkelijk en van achter het
stuur zie je de bijzondere ambiance die Lancia
in de Delta heeft gecreëerd. Maar je ziet dan
evenzeer dat de dikke A-stijl voorin voor een
dode hoek zorgt en ook hoe de hoge, puntige 
C-stijl het zicht schuin naar achter belemmert.
Mede dankzij de goed verstelbare stuurkolom
(kantelen en schuiven) is het prettig toeven voor
mensen in de meest gangbare lichaamsmaten.
De verschuifbare achterbank met verstelbare en

Deftig op weg

Aan de achterzijde is de Delta mede dankzij de
slanke achterlichten en de half glazen achterklep
een bijzonderheid.

Foto’s: Jan Lieftink
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omklapbare rugleuning, heeft een harde, glad-
de zitting en is daarmee niet erg comfortabel.
Een sikluik ontbreekt. Onder de vloer van de
kofferbak met hoge tildrempel ligt een thuis-
komertje. Jammer maar altijd beter dan een
pompje!
De instrumenten diep in hun koker onder een
overkapping, zijn redelijk goed afleesbaar. De
snelheidsmeter heeft net iets teveel streepjes
voor het mooi, bij de toerenteller gaat het alle-

maal wat gemakkelijker. Tussen die twee grote
ronde meters vind je kleinere meters voor
brandstof en temperatuur, daaronder zit de di-
gitale boordcomputer.
De bediening van de Lancia vereist geen bijzon-
dere studie, alles zit op de plaats waar je het ver-
wacht en de knopjes op het driespaaks stuur-
wiel zijn voor de bediening van de audio en de
telefoon, deze laatste mits gemonteerd. Lederen
bekleding is extra op álle modellen, ook op de

duurdere Platino. Ondanks de duidelijke nep-
aluminium panelen op de middenconsole en
het dashboard, ziet het interieur er aantrekke-
lijk en goed afgewerkt uit.
De uitrusting van de Oro-uitvoering is vol-
doende compleet met een handbediende airco
die géén temperatuur aangeeft (!), elektrische
bediening van de zijspiegels en de portierrui-
ten, en een prima audio-installatie met CD en
MP3-aansluiting. Bluetooth is een optie. Dat

In het interieur heerst een deftig sfeertje. Mooie materialen en
een goede afwerking. Zelfs het nep-aluminium staat goed.

Op de middenconsole vinden we de
klimaatregeling (in de Oro zonder
temperatuurweergave) en het uitge-
breide, standaard audiosysteem. Na-
vigatie is een extra.

De variabele bagageruimte meet 380 liter met al
het meubilair maximaal in gebruik. Goed genoeg,
maar niet meer dan gemiddeld.

De achterbank kan in delen verschuiven en omklappen, ook de
rugleuning is verstelbaar.

De diepliggende instrumenten vormen een mooi
cockpitsfeertje. Knoppen op het stuur zijn voor
audio en telefoon.

De ver naar voren geplaatste grille
en de koplampen vormen een mar-
kant geheel. De nieuwe Delta is zeer
herkenbaar als Lancia.
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geldt trouwens óók voor de cruise control en re-
gensensor. Navigatie met pictogrammen is een
betaalbaar extra, een instant navi met kleuren-
scherm daarentegen kost een lieve duit 
(€ 1.595,-).
Qua veiligheid is de Lancia Delta geheel up to
date. Zo zijn mistlampen met cornering-functie
(om de hoek schijnen) gemonteerd, hebben de

koplampen een daglichtfunctie (verplicht vanaf
2012), heeft de auto ESP en Dynamic Steering
Torque, anti-whiplashhoofdsteunen voorin en
zes airbags. Een knie-airbag voor de bestuurder
is een optie.
Zoals eerder al aangegeven is de Delta een exclu-
sieve auto om te zien en hetzelfde geldt eigen-
lijk ook voor het chique interieur ondanks hier
en daar wat kleine missers met de materiaal-
keuze.
Ook al is de Lancia Delta een behoorlijk uitge-
ruste auto, toch blijven er nog zaken over waar-
voor extra moet worden betaald. Zoals een
regensensor, mattenset(!), bagagenet, ver-
warmbare voorstoelen en xenonlicht.

Vooral comfortabel
De nieuwe Delta wekt door zijn naam ver-
wachtingen, die hij in z’n rijeigenschappen niet
helemaal waar maakt. De auto is goed comforta-
bel geveerd en voelt veilig aan. Maar je merkt
niets van de Drive Steering Torque en ook niet
veel van het Reactive Suspension System van
Magneti Marelli dat permanent de schokdempers
controleert en deze naar gelang de wegcondities
bijstelt. Ook mist hij de scherpte en het gevoel in
het stuur van zijn voorvader en verder is deze
Delta ook niet echt dol op snel bochtenwerk.
De besturing voelt in de middenstand ‘kleve-
rig’aan, en het uitgedraaide stuurwiel wordt
steeds naar de middenstand teruggetrokken.
Lancia monteert een elektrische stuurbekrachti-
ging met een stand voor superlicht sturen tot 50
km/h. Vooral handig bij parkeren.
Het totale comfortplaatje van de Delta is ruim
voldoende, mede dankzij het redelijk lage ni-
veau van de rijgeluiden rond de 120 km/h. �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Lancia Delta 1.4 T-Jet 16v Argento (120 pk): ..........................€ 23.995,-

Lancia Delta 1.4 T-Jet 16v Argento (150 pk): ..........................€ 25.995,-

Lancia Delta 1.6 16v MultiJet Argento: ....................................€ 27.245,-

Lancia Delta 2.0 16v MultiJet Argento: ....................................€ 30.245,-

Lancia Delta 1.9 16v Twin Turbo MultiJet Oro: ........................€ 33.745,-

Oro-uitvoering: ..........................................................................+ € 1.500,-

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

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

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

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

Knie-airbag: ..........................................................................optie (€ 195,-)

Xenonverlichting:..................................................................optie (€ 995,-)

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

Handbediende airco: ..................................................................standaard

Automatische airco: ..................................................standaard op Platino

Cruise control:......................................................................................optie

Regensensor:........................................................................................optie

Audiosysteem:..............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ..........................................................optie (v.a. € 895,-)

Lederen bekleding: ............................................................optie (€ 1.195,-)

Parkeersensoren achter: ......................................................optie (€ 295,-)

Fiat Group Automobiles

� (020) 342 17 00

www.lancia.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ..........................88 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................300 Nm bij 1500 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 8,0 sec. ............0-100 km/h: 10,4 sec. ......80-120 km/h: 7,9 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 62 dB(A) .............. 100 km/h: 66 dB(A) ............120 km/h: 69 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ..........................................................................6,1 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................4,2 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................4,9 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..............................................6,5 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................194 km/h

CO2-uitstoot: ................................................................................130 g/km

De Delta-rijder hoeft
niet vaak naar de
werkplaats. De ben-
zinemodellen krijgen
elke 30.000 km een
onderhoudsbeurt en
de diesels zelfs om
de 35.000 km of elke
twee jaar. De 1.4 T-
Jet wordt gesmeerd
met Selenia K 5W-40,
de 1.6 en 2.0 Multi-
Jet met Selenia W.R.
5W-30 en de 1.9 Mul-
tiJet Twin Turbo met

Selenia Sport 5W-40.
Even opletten dus.
De diesels hebben al-
lemaal een roetfilter
en zijn daardoor
voorzien van een va-
riabel verversingsin-
terval.
Klepspelingcontrole
is bij geen van de
motoren nodig, om-
dat ze allen voorzien
zijn van hydraulische
klepstoters. De bou-
gies worden elke

30.000 km vervangen
en het luchtfilter
elke tweede onder-
houdsbeurt. Bij elke
onderhoudsbeurt
krijgt de Delta een
schoon interieurfil-
ter, of om de 15
maanden wanneer er
weinig kilometers
gereden worden.
De distributie van de
benzinemotoren ver-
loopt via een tand-
riem, die om de

120.000 km of vier
jaar vernieuwd moet
worden. Ook de die-
sels hebben een tand-
riem, met een ver-
vangingsinterval van
140.000 km of vier
jaar. De transmissies
zijn voor het leven
gesmeerd. �

Lang onderhoudsinterval

De gehele
uitstraling
van de

nieuwe Delta is er
een van exclusiviteit.
Deze nieuwe creatie
van studio Centro
Style van Fiat Auto is
uitermate goed ge-
slaagd. De ambiance
in het interieur en
het ruimte aanbod
passen daar perfect
bij. Qua comfort is
de nieuwe Delta een
fijne auto.

De nieuwe
turbodiesel
heeft veel

toeren nodig om
echt lekker te func-
tioneren. Daarbij
maakt hij bij stadsrit-
ten ook net iets te-
veel geluid. Zaken als
een knie-airbag, re-
gensensor en cruise
control zouden stan-
daard moeten zijn in
een auto van deze
klasse.

De 1.6 liter 16v Multi-
Jet turbodiesel is een
nieuwe krachtbron die
de 1.9 JTD vervangt. Hij
vraagt wat toeren en
laat zich onderin iets te
goed horen.
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