
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Modernste elektronica verrijkt Fiat-techniek

Zelfs met de vorige Delta wil Lancia zijn nieuwe en zeer

modieuze middenklasser van diezelfde naam niet verge-

lijken. Laat staan dat enig verband met de Fiat Bravo

aan de grote klok wordt gehangen. Je ziet de Bravo-

basis ook niet af aan de Delta, die helemaal anders en

exclusief oogt. Prima gedaan Lancia, bravo!

Je kunt je wel afvragen waarom Lancia eigenlijk
de typenaam Delta na 14 jaar weer afstofte. Zo’n
beetje de enige overeenkomst met de oude Delta
is dat het om een vijfdeurs gezinsauto gaat. Nu
een ruime, waar de oude Delta in zijn klasse aan
de krappe kant was.
De nieuwe doet het niet alleen beter omdat de
achterbank een heel stuk verschuifbaar is, om
keus te bieden tussen veel bagagevolume of een
grote beenruimte achterin. Deze Delta is werke-
lijk niet klein. Hij bouwt op de bodemgroep van
de Fiat Bravo, maar met een decimeter verleng-
de wielbasis en twee decimeter langer koetswerk.

Modernste elektronica
Samen met een in goede Lancia-traditie aparte
styling komt de gedachte aan een verbouwde
Fiat nauwelijks op. Hetgeen niet wegneemt dat
de hoofdelementen van de techniek in de Delta
gelijk zijn aan die van de Fiat Bravo. Dezelfde
wielophanging, besturing, remmen en motoren-
familie.
Voor het onderscheid benadrukt Lancia de
nieuwste elektronische hulpsystemen, die bij de
Delta hun intrede doen. Een ESP-systeem vol ver-
nuftige functies, niet meer alleen gekoppeld aan
de remmen, maar ook aan de elektrisch be-
krachtigde besturing. Die besturing is ook ge-
koppeld aan een camerasysteem voor rijbaanbe-
waking. Verder is er verfijnde elektronisch gere-
gelde schokdemping.
Led-lichtelementen aan de buitenkant van de
auto maken de elektronica wat tastbaarder. Ook
het met Microsoft ontwikkelde Blue&Me-info-
tainmentsysteem groeit, met uitgebreidere on-
dersteuning voor via USB aangesloten appara-
ten. Navigeren kan met een geheugenstick vol
geografische informatie in het USB-slot.

Geen gebrek aan vermogen
Motorisch staat de Delta wel een stapje hoger
dan de Bravo, al gebruikt hij dezelfde T-Jet- en
MultiJet-motorfamilies. In moderne ‘downsize-
stijl’ allemaal turbomotoren, waarbij het voor de
benzine-afdeling nu nog gaat om twee varianten

Bravo voor het
Lancia-gezicht
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De ‘downsize’ 1.4 T-Jet motor die voor
de Fiat Bravo werd gepresenteerd staat
centraal als benzinemotor voor de Lan-
cia Delta. Een 1.8 DI T-Jet komt volgend
jaar, als ‘downsize’-alternatief voor de
oude 2.4 vijfcilinder.
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Heel gewoon McPherson-voorwielophanging aan
een klein subframe, dat daarnaast wel de stuurin-
richting maar niet de aandrijflijn draagt. Duur doet
Lancia liever in de standaard- en meeruitrusting,
dan in de basistechniek.

De beproefde oplossing met langsarmen, verbon-
den door een torsiebuis, geeft een achteras die
weinig inbouwruimte vergt. Meer dan het gekozen
type wielophanging bepaalt elektronica het weg-
gedrag.

Achter dit woud van
pijpen en leidingen
gaat de brandnieuwe,
pas dit jaar verschenen
Fiat 1.6 MultiJet-diesel
schuil. We beschreven
hem uitvoerig in AMT-2
van dit jaar.

krijgt diezelfde diesel daarnaast 
nog in twee zwakkere varianten.
Bij alle motoren is er een zesbak, in
drie types: eentje voor de benzinemoto-
ren, eentje voor de 1.6 diesel en nog een
andere voor de 1.9/2.0 diesels. Daarbij komt
nog een geautomatiseerde Selectronic-trans-
missievariant voor de 1.6 diesel, en een Aisin-
zestrapsvolautomaat voor de 1.8 benzinemotor.

‘Absolute handling’ en meer
Wat we ons moeten voorstellen bij rijbaanbewa-
king is langzaamaan duidelijk. Een camera be-
kijkt de weg, beeldanalyse haalt daaruit de weg-
belijning. Dreig je zonder richting aangeven over
een streep te gaan, dan waarschuwt de auto dat
je kennelijk niet zit op te letten.
De Delta helpt meteen. Geen trillen in stuur of
stoel om je aandacht te trekken, maar een elek-
trisch opgewekt koppel op het stuurwiel dat je
vanzelf de goede kant op trekt. Het is normaal
dat dit pas boven 65 km/h werkt, en niet in de
stad. Maar waarom houdt het er boven 135 km/h
weer mee op? Wel mooi dat op onderbroken lij-
nen 2, en op doorgetrokken lijnen 4 Nm koppel
in het stuur komt. Over doorgetrokken lijnen
mag je immers zeker niet heen!
Ook bij Drive Steering Torque gaat de elektrische
bekrachtiging vanzelf aan het stuur trekken. Dat
gebeurt als de auto scheef wil trekken bij rem-
men op een weg met links en rechts ongelijke

Motortoerental
 tussen 1500 en 3000

Momenteel de sterkste motor voor
de Delta is de vorig jaar uitgekomen
1.9 Twin Turbo dieselmotor, ook in
gebruik bij Alfa Romeo en Saab. Hier
het schema hoe de kleine en grote
turbo samenwerken bij middelhoog
toerental.

Traploos geregelde
smoorklep in uitlaat Omloopklep compressor gesloten
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stroefheid. Als de auto bij sportief
rijden (dwarsversnelling boven 0,6 g, al

een aardig extreme waarde) overstuur kan verto-
nen komt er tevens koppel op het stuur, zodat
het zwaarder gaat, en het risico op te scherp
bochten insturen afneemt.
Het werkt samen met Torque Transfer Control,
een elektronisch sperdifferentieel dat het bin-
nenste aangedreven wiel in de bocht afremt,
zodat meer motorkoppel naar het buitenste
wiel gaat. Dit alles hoort bij het Absolute Hand-
ling System, het samengestelde geheel van de
nieuwste ESP-regeling. Beter geprogrammeerd
om de auto in grenssituaties te corrigeren, zon-
der daarbij meteen de snelheid er flink uit te
halen.
Dan hebben we nog ‘reactieve wielophanging’
met continu variabele schokdemping. Die rea-
geert niet alleen op versnellingsopnemers
boven elk wiel (ná de veer), er zijn er ook twee
op de voorste wieldragers (vóór de veer). Met zo-
veel corrigerende en helpende elektronica mag
niet meer deren dat de mechanische wielophan-
ging nogal aan de simpele kant is. �

van de 1.4 T-Jet, met 88 of 110 kW. Ook in de Fiat
leverbaar, komend jaar ontstaat wat onderscheid
als Lancia de primeur krijgt van een nieuwe 1.8.
Met turbo en directe injectie goed voor 147 kW.
En met ongetwijfeld een knipoog naar de 1.9/2.2
JTS motoren van Alfa Romeo (directe injectie,
geen turbo).
Ook bij Alfa Romeo verscheen niet lang geleden
al de 1.9 turbodiesel met dubbele turbo in paral-
lelopstelling. Gebaseerd op de zo bekende 1.9
JTD is dat 140 kW sterke aggregaat tevens in ge-
bruik bij Saab. Aan de andere kant van het die-
selspectrum voor de Delta verscheen de nieuwe
1.6 MultiJet-diesel van 88 kW al in de Fiat Bravo.
Nog nergens anders werd de 2.0 MultiJet toege-
past, parallel aan de verkleinde 1.6 afgeleid van
de trouwe 1.9 JTD. In de Lancia Delta komt er
121 kW uit, de net verschijnende Opel Insignia

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2




