
Lancia a 2010-es Párizsi Autószalonon 
 
A Lancia a legjobb európai stílust képviselő Deltával, Ypsilonnal és Musával tér vissza a 

Párizsi Nemzetközi Autószalonra: a francia kiállításon felállított standon a Lancia modellek mellett 
látható Chryslerek (Grand Voyager Limited Black és 300C Walter P. Chrysler) jelzik a két márka 
nemrégiben létrejött kooperációját. 

A Genfi Autószalonon történt bemutatkozást követően a két márka most Párizsban is 
egyesítette erőit egy a hagyományokkal szakító, számos szimbolikus utalást tartalmazó standon. 
A Lancia-Chrysler szövetség rendkívül erős szimbolikával bír: mindkét cég fontos szerepet 
játszott az autógyártás történetében az Atlanti-óceán két oldalán, most pedig egymás részévé 
váltak, akár egy kirakós játék két összefüggő darabja most és a jövőben. 

A végeredmény egy olyan egyedi stand, ahol a puzzle-t idéző grafikus utalások a 
legújabb divattal és színekkel keverednek. A hátteret a két márka képeit tartalmazó, a cégek 
egyesülését szimbolizáló hatalmas kirakós elemek határozzák meg a két cég közös értékei 
mentén: elegancia, technológiai újítás, dicső történelem és a jövő alakítására tett törekvések.  

A stand padlóján is a két márka egyesülésére utaló puzzle-minta látható. Ugyanez 
érvényes a két puzzle alakú emelvényre is, melyekből az egyiken a Lancia Delta és a Chrysler 
300C állnak, míg a másikon a Chrysler Grand Voyager található a Lancia Musa társaságában. 
Ebben a környezetben a látogatók is szerves részét képezik a kompozíciónak. A közönségről 
készülő képeket tükrök és kamerák segítségével puzzle darabokká alakítják, és ezek teszik 
teljessé a stand megjelenését.  

A Párizsi Szalonon a Musa és az Ypsilon az új Euro 5-ös szabványt is teljesítő kettős, 
benzin-LPG üzemű motorokkal lesz látható, s a hazai sikereket követően most kezdődik a 
modellek forgalmazása Franciaországban. Egy Hard Black kivitelű Delta MultiAir is helyet kapott 
a standon, melyen egyszerre tekinthető meg a Lancia mérnöki fejlettségét igazoló új motor, 
valamint az exkluzív új fényezés.  

Az Ypsilon és a Musa LPG Euro 5 változatai a Lancia Automobiles környezetvédelmi 
témák iránti elkötelezettségét erősítik meg, melynek során kutatás és fejlesztés segítségével 
nyújtanak a vásárlóknak azonnal elérhető megoldásokat (az LPG tiszta, olcsó és széles körben 
elérhető üzemanyag). Ez a különleges Lancia-sorozat az Európában egyre szélesebb körben 
megjelenő igényt elégíti ki. Míg a piacon levő LPG-hajtású autók nagy része utólag átalakított 
modell, a Lancia úgy döntött, hogy alapból ilyen felhasználásra tervezett és gyártott, ezáltal 
garantált minőségű megoldással lép piacra.  

Ezt a folytatólagos elkötelezettséget Párizsban az Ypsilon ELLE és a Musa 5th Avenue 
modellek képviselik. Utóbbi a 2010-es Genfi Autószalonon bemutatott kiállítási darab 
továbbfejlesztett változata, mely a felsőkategóriás anyagok és időtlenül gyönyörű külső fények 
kombinációjával valódi ékszert varázsol az autóból. Mindezt a Musa 5th Avenue kétszínű 
(Angelico fehér és fekete) beltere, valamint az elefántcsont színű Poltrona Frau bőrrel borított 
ülései és műszerfala is igazolják. A csomagot egy idézet teszi teljessé: „Lancia Musa. A városi 
limuzin. Az elegancia az egyetlen szépség, mely nem múlandó.” 

Az LPG/benzin-hajtású Ypsilon ELLE is reflektorfénybe kerül. Ez a legfőbb európai 
piacokra szánt, limitált szériás különkiadás a Lancia és a modernitást és feminitást évről-évre 
újabb női ruha- és kiegészítő kollekciókban megvalósító ELLE közreműködésének gyermeke. A 
nyilvános kiállítási napokon egy második Ypsilon ELLE is bemutatkozik. Abban a modellben az új 
Euro-5 besorolású, 69 lóerős 1,2-es motor dolgozik alig 114 g/km-es CO2-kibocsátással.  

A Lancia Deltára kíváncsi látogatóknak sem kell majd csalódniuk, hiszen két változatban 
is látható lesz az autó: egy 120 lóerős Platino MultiJet DPF Selectronic váltóval, valamint egy 140 
lóerős Hard Black 1,4 MultiAir S&S. Utóbbiban mutatkozik be az alapfelszereltségként Start-Stop 
elektronikával ellátott 140 lóerős 1.4 MultiAir Turbo motor. A károsanyag-kibocsátás és 
teljesítmény (132 g/km/140 LE) arányát tekintve ez a világ egyik legjobb benzinmotorja. 
Fogyasztás és nyomatékleadás szempontjából is a legjobbak közé tartozik: kombinált 
fogyasztása 5,7 l/100 km, maximális nyomatéka pedig 230 Nm/1750 1/min. A Hard Black széria 
fontos stílusbeli és innovációs újításokat is felvonultat. Leginkább szembetűnő ezek közül a 
speciális fekete szín: ez az első nem limitált szériába tartozó modell, melyet a hosszú, autónként 
négy órát igénybe vevő exkluzív fényezéssel látnak el. Ez is alapvető eleme az eleganciára, 



bűbájra, személyiségre, stílusra és szinte bármilyen egyedi kívánság teljesítésére alapuló 
termékfilozófiának.  

A standon egy 120 lóerős 1,6 MultiJet motorral hajtott, részecskeszűrővel és Selectronic 
automata váltóval felszerelt Lancia Delta Platino is megtekinthető lesz. Európában, és különösen 
Franciaországban ez a legkeresettebb modellváltozat, és 120 g/km-es CO2-kibocsátásával ez a 
modell a Delta-család legkevésbé szennyező tagja. Ezzel az értékkel jelentős kedvezményekhez 
juttatja például a francia vásárlókat. Az autó karosszériája fehér, teteje fekete, utasterét pedig 
bézs színű Pelle&Alcantara® bőr borítja, az ilyen jellegű finom elegancia mindig is jellemző volt a 
Lanciára.  

A Párizsban kiállított autók sorát két Chrysler zárja, a Grand Voyager Limited Black és a 
300C Walter P. Chrysler. A stresszmentes autózásból ízelítőt nyújtó Voyager 1983-ban 
teremtette meg a buszlimuzinok kategóriáját, forradalmasítva ezzel az amerikai közlekedési 
szokásokat. Az eddig világszerte 13 millió példányban értékesített Grand Voyager 5,14 méteres 
hosszával a piac legnagyobb buszlimuzinja, kényelem, variálhatóság és vezetési élmény 
tekintetében pedig kategóriája legjobbja. A kiállított autóban 163 lóerős, 360 Nm nyomatékú 2,8 
literes CRD-motor és hatfokozatú automata váltó található.  

A második autó a rendkívül karakteres Chrysler 300C limuzin, melyben a Lancia DNS 
több eleme is fellelhető. Párizsban az amerikai autógyár alapító Walter P. Chrysler nevét viselő 
különkiadás látható, melyet erőteljes háromliteres V6-os közös nyomócsöves dízelmotor (218 
LE/4000 1/min, 510 Nm/1600-2800 1/min) és a hozzá kapcsolódó ötfokozatú automataváltó hajt. 
Ezzel a párosítással az autó végsebessége eléri a 230 km/h-t. 

Végezetül pedig, a látogatók a standra kihelyezett prospektusokból és egyedi 
totemoszlopokról megismerkedhetnek az FGA Capital nevű, a Fiat Group Automobiles és a 
Crédit Agricole közös vállalkozásában létrehozott autóipari finanszírozó céggel. A cég 
Olaszországban és Európában is ugyanazt a küldetést szeretné véghezvinni: innovatív pénzügyi 
megoldásokkal és nagy hozzáadott értéket képviselő, a márkakereskedői hálózatnak, valamint az 
egyéni és céges vásárlóknak kínált szolgáltatásokkal támogatni a Fiat Group Automobiles és a 
Chrysler eladásait. 
 
 

A Lancia LPG-sorozat 
Az olaszországi sikert követően (összesen körülbelül 75 ezer autó talált gazdára 2009. 

áprilisa és 2010. augusztusa között) Franciaországba is megérkezik a fényűző, mégis elérhető, 
tágas, mégis kompakt, élénk, mégis takarékos kettős üzemanyagú, LPG hajtású, 
környezetkímélő járműcsalád. A Musa és az Ypsilon által képviselt új Lancia LPG sorozat 100%-
ban Öko, és 100%-ban Sikkes. A benzines és dízelmotoros autókhoz képest az LPG nullára 
csökkenti a káros részecskék kibocsátását, és jelentősen csökkenti az egyéb szennyező anyagok 
mennyiségét (akár 15%-kal kevesebb CO2, 20%-kal kevesebb CO és akár 60%-kal kevesebb 
égetlen szénhidrogének). Az LPG ezen tulajdonságai meghosszabbítják a motor élettartamát, 
csökkentik az olajfogyasztást, aktívan és jelentős mértékben hozzájárulnak a környezet 
megóvásához.  

Az LPG-vel hajtott autók a nagyvárosok központjaiban található, forgalomtól részben 
vagy egészben elzárt területekre is behajthatnak. A Lancia LPG autóival parkolóházakban is 
probléma nélkül lehet megállni. Ugyanakkor az új Lancia LPG modellek továbbra is 100%-ban 
elegánsak, mivel az Ypsilon és a Musa lényegét alkotó stílust nem kellett feláldozni. Az LPG 
rendszer sem a rendelkezésre álló belső teret, sem a teljesítményt nem csökkenti, sőt utóbbi 
szempontból megközelíti a benzines változatokét. Ezáltal az LPG sorozat természetes 
kiegészítője a Lancia termékpalettájának, és megfelel a következő alapvetésnek: “a környezet 
olyan luxus, amit szeretnénk megőrizni és megtartani magunknak”. 

Végül, de nem utolsósorban alacsony CO2-kibocsátásuknak köszönhetően – Ypsilon 114 
g/km, Musa 119 g/km – az LPG hajtású Lanciák több európai országban is 
adókedvezményekben részesülnek.  

A Lancia Ypsilon és Musa LPG modelleket Euro5-ös besorolású, 77 lóerős kettős 
üzemanyagú 1,4 literes nyolcszelepes motor hajtja, melynek maximális nyomatéka 115 Nm/3000 
1/min. Ezáltal a menetteljesítmény adatai is impozánsak: mindkét autó 13,5 másodperc alatt 



gyorsul álló helyzetből 100 km/h-ra, a végsebesség a Musa esetében 163 km/h, míg az 
Ypsilonnál 167 km/h. 

Részleteit tekintve a 77 lóerős 1,4-es nyolcszelepes egységben (tervezte és gyártja a 
Fiat Powertrain Technologies) speciálisan az LPG-üzemhez kialakított geometriájú és 
alapanyagú hengerfej, szelepek és szelepfészkek találhatók. A motorban az LPG-injektorokat 
befogadó speciális szívórendszer is megtalálható, a szükséges elektromos kábelekkel előre 
beépítve.  

Az autók benzinnel és LPG-vel egyaránt üzemeltethetők: a beindítás benzinnel történik, 
majd körülbelül 40 másodperc elteltével a motor automatikusan LPG-üzemre vált. 
Természetesen vezetés közben is, egyetlen gombnyomással lehet váltani az üzemanyagok 
között. Ha a sofőr azt észleli, hogy a tartályból kifogyott az LPG, a rendszer automatikusan és 
észrevétlenül benzines üzemre vált. Lenyűgöző az autók hatótávja: 1294 km a Lancia Ypsilon 
(ebből 440 LPG-vel), és 1187 a Lancia Musa (429 km LPG-vel) esetében. Azt is érdemes 
kiemelni, hogy az LPG jóval olcsóbb, mint a benzin, a dízel vagy akár a metán: literenkénti ára 
körülbelül 50%-kal kedvezőbb az ólommentes benzinénél.  

A gyűrű formájú LPG-tank a pótkeréknek kialakított kamrában található, így nem vesz el 
helyet a csomagtartótól (a defektmentesítő készlet alapfelszereltség). A tank mind a Musa, mind 
az Ypsilon esetében 40 literes.  

A gyárilag összeállított rendszer számos előnyt kínál az utólagosan beszerelt kitekhez 
képest. A különleges anyagok és alkatrészek használatának, valamint az egyedi technológiának 
köszönhetően a vásárlók részesülhetnek a Lancia szerződéses garanciájából. Mivel az 
átalakításokat a gyárban hajtják végre, az autók a lehető legmagasabb kényelmi és biztonsági 
követelményeknek is megfelelnek, amit a rendszer alkotóelemein végzett számtalan szigorú teszt 
is megerősített.  
 

 
Musa 5th Avenue, világpremier 

A márciusi Genfi Autószalonon történő bemutatkozás után a Lancia most a Párizsi 
Autószalonon is kiállítja a Musa 5th Avenue modellt, a városi limuzin eleganciájának felsőfokú 
megtestesítőjét.  

Részleteit tekintve az új 5th Avenue azonnal felismerhető kéttónusú (Angelico fehér, 
Masaccio fekete tetővel) fényezéséről, egyedi logójáról, sötétített üvegeiről, 16 colos szintén 
kéttónusú felnijeiről, valamint az eredeti New York-i felhőkarcoló nyomatáról az oszlopokon.  

A részletekre és eleganciára fordított figyelem azonnal nyilvánvaló az autó esetében, 
amit a műszerfalon és az üléseken látható, „capitonné” hatású (kézzel készített, eddig kizárólag a 
csúcsmodelleknek fenntartott párnázat) csúcsminőségű Poltrona Frau bőrborítás is alátámaszt: 
ez egy újabb autóipari elsőség, és ismét megerősíti a márka varázslatos képességeit az 
innováció és az elegancia ötvözésében.  

A 95 lóerős 1,3 MultiJet, 95 lóerős 1,4-es benzines (mindkettő alapfelszereltségként 
Start-Stop elektronikával) valamint 77 lóerős 1,4-es kettős üzemanyagú (benzin-LPG) motorokkal 
kapható új Lancia Musa 5th Avenue alapfelszereltsége a következő: Poltrona Frau bőrrel borított 
ülések és műszerfal, kétzónás légkondicionáló, sötétített üvegek, kormánykeréken elhelyezett 
gombokkal vezérelhető rádió CD- és MP3-lejátszóval, ködlámpák, ESP, eső- és sötétedés 
érzékelő, tempomat, parkolóradar, GranLuce napfénytető, elektromos hátsó ablakok és 16 colos 
könnyűfémfelnik.  

 
 
 
 
 
 



Lancia Delta Hard Black 140 lóerős 1,4 MultiAir S&S motorral, 
világpremier 
 

Az új Delta Hard Black számos jelentős stílusbeli és termékfejlesztési innovációt 
felvonultató különleges sorozat, mely valamennyi motorral megvásárolható (kivétel a 165 lóerős 
2.0 MultiJet), és mától az új Euro 5-ös 140 lóerős 1,4 MultiAir S&S egységgel is kapható.  

A károsanyag-kibocsátás és teljesítmény arányát tekintve ez a világ egyik legjobb 
benzinmotorja (alig 132 g/km kombinált ciklusban) Fogyasztás és nyomatékleadás tekintetében is 
az élmezőnyben van: kombinált fogyasztása 5,7 l/100 km, legnagyobb nyomatéka pedig 230 
Nm/1750 1/min.  

A MultiAir technológia legalább akkora előrelépést jelent a hagyományos 
benzinmotorokhoz képest, mint annak idején a MultiJet bevezetése dízelfronton. Elég annyit 
felsorolni, hogy egy azonos méretű hagyományos benzinmotorhoz képest a MultiAir egység 
nagyobb teljesítményt (akár 10%-kal) és nyomatékot (akár 15%-kal) ad le, miközben jóval 
kevesebb üzemanyagot fogyaszt (akár 10%-kal) és kevesebb CO2-t bocsát ki (akár 10%-kal).  

A MultiAir technológia lelke az új elektrohidraulikus szelepvezérlő rendszerben rejlik. A 
fogyasztást és a káros részecskék kibocsátását a szívószelepeken áthaladó levegőmennyiség 
szabályozásával csökkentik, a gázadagoló használata nélkül.  

A Deltába szerelt 140 lovas 1,4 MultiAir Turbo motor ily módon garantál nagyobb 
teljesítményt és nyomatékot alacsony sebességnél, míg a fogyasztás- és károsanyag-kibocsátás 
csökkenéséért a motort álló helyzetben leállító Start-Stop rendszer biztosítja. A 140 LE 1,4 
MultiAir Turbo motorhoz hatfokozatú kézi váltó csatlakozik, mely gyorsabb, simább váltásainak 
köszönhetően fokozza a vezetési élményt. Összességében az új motor felsőfokú 
környezetvédelmet (Euro 5 besorolás) kínál, anélkül, hogy le kellene mondani a teljesítményről 
vagy a vezetési élményről.  

Kívülről a különleges fekete fényezés teszi felismerhetővé az új típust: ez az első nem 
limitált szériás modell, mely ilyen hosszú időt (több mint 4 óra autónként) igénybe vevő fényezési 
eljárással készül. A szín sosem befolyásolta a Delta esztétikus megjelenését, de ebben az 
esetben központi eleme az eleganciára, bűbájra, személyiségre, stílusra és széleskörű egyedi 
kiegészítőkre épülő termékfilozófiának.  

A karosszéria új színét fényes fekete tető, és csinos stílusjegyek egészítik ki: krómozott 
keretek a visszapillantókon, krómozott dupla kipufogóvég és 18 colos könnyűfémfelnik 
(rendelésre 18 colos speciális Hard Black felnik is kaphatók a karosszéria színében). Az 
utastérben nem lehet szó nélkül hagyni a kiemelkedő minőségű bőr és fekete Starlite Alcantara 
burkolatokat. Ráadásul ez a speciális Delta olyan kényelmi és szórakoztató extrákat vonultat fel, 
mint a változó csillapítású elektromos Reaktív Felfüggesztés, kétzónás automata klíma, vagy 
éppen a Blue&Me™ rendszer. 

A Delta különkiadása a legerősebb motorokkal, a 200 lóerős 1,8 Di TurboJettel és a 190 
lóerős 1,9 Twin Turbóval is megvásárolható. Előbbi 5000-es percentkénti fordulaton adja le 
maximális 200 lóerős teljesítményét, nyomatékcsúcsa pedig 320 Nm/1400 1/min. A modern, 
turbófeltöltéses közvetlen befecskendezéses benzinmotor kettős folyamatos szelepvezérléssel a 
Lancia autóversenyzői múltját idézi, miközben alacsony fogyasztásának és károsanyag-
kibocsátásának hála, kíméli a környezetet. Mindezzel még tovább fokozza a típusra régóta 
jellemző élénk, rugalmas, jó vezethetőséget. Az 1,8 Di TurboJet motor és a hozzá kapcsolódó 
hatfokozatú Sportronic automataváltó 230 km/h-s végsebességre és 7,4 másodperces 0-100 
km/h-s sprintre teszi képessé a Deltát. Az Euro 5-ös motort alacsony fogyasztás (7,8 l/100 km) és 
csökkentett CO2-kibocsátás (185 g/km) jellemzik.  

Alternatívaként a Delta Hard Black kategóriájának legerősebb motorjával, a 190 lóerőt és 
2000 1/min-nél 400 Nm-es nyomatékot leadó 1,9 Twin Turbo MultiJettel is megvásárolható. A 
menetteljesítmények is meggyőzőek, végsebesség 222 km/h, gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra 7,9 
másodperc. A motor kiemelkedő teljesítménye olyan technológiai megoldásoknak köszönhető, 
mint a két turbófeltöltő (innen ered a Twin Turbo név): a kisebb méretű, alacsony ellenállású 
turbó alacsony fordulaton biztosít élénk reakciókat, míg a nagyobb a felső tartományban növeli a 
teljesítményt. Érdemes megjegyezni, hogy a 100 LE/liter körüli fajlagos teljesítmény eddig csak a 
sportos benzinmotorokra volt jellemző. Még vonzóbbá teszi a már 1250 1/min környékén elérhető 



300 Nm-es nyomaték: ennek köszönhetően az 1,9 Twin Turbo MultiJet minden helyzetben 
elegendő erőt garantál a vezető számára.  

Az új MultiAir motor bemutatásával egy másik újdonság is megjelenik a Delta 
kínálatában: az Euro 5-ös 120 lóerős 1,4 T-Jet motor, mellyel 149-ről 146 g/km-re csökken a 
CO2-kibocsátás a jelenlegi Euro 4-eshez képest. Az 1,4 MultiAir és az 1,4 T-Jet motorok 
bevezetésével immár a Lancia Delta teljes benzinmotor palettája Euro5 besorolású, ezzel is 
megerősítve a márka környezetvédelmi jellegét. A Lancia Deltát csúcstechnikája, teljesítménye 
és motorjai miatt mindig is nagyra értékelte a közönség. Innovatív modell, mely alacsony 
fogyasztás és károsanyag-kibocsátás mellett garantál kiemelkedő vezetési élményt.  

 
 
Műszaki adatok Delta Hard Black 140 HP 1.4 MultiAir S&S Euro 5 
 
Hengerek száma, elrendezés Soros négyhengeres, elöl keresztben beszerelve 
Furat x löket(mm)  72x84 
Hengerűrtartalom (cm3)  1368 
Kompresszióviszony  9.8 
EC max. teljesítmény: kW (LE) / 1/min 103 (140) @ 5000 1/min 
EC max nyomaték: Nm (kgm) / 1/min 230 (23.4) @ 1750 1/min 
Környezetvédelmi besorolás  Euro 5 
Katalizátor  
 

3 utas katalizátos a motorban, 2 fűtött 
oxigénszenzor, EOBD 

Vezérlés  
 

Egy felülfekvő tengely (bordásszíjjal) hidraulikus 
excenterrel, UNIAIR modullal (elekrohidraulikus) 

Üzemanyagellátás  
 

Elektronikusan vezérelt szekvenciális MPI, fix 
geometriájú turbóval 

VÁLTÓ  
Hajtás  Elöl  
Fokozatok száma 6 + R 
ELEKTROMOS RENDSZER   
Akkumulátor: kapacitás (Ah)  60 
KORMÁNYRENDSZER  
Kormány  DualdriveTM 
Fordulókör, padkák között (m): 
 

16"/17" tyres    10.6 
18" tyres            11.2 

FÉKEK D (tárcsa)ABS-szel  
Elöl: Ø mm 
Hátul: Ø mm  

D 281 X 26 mm (belső hűtésű)  
D 251 X 10 mm 

FELFÜGGESZTÉS  
Elöl  
 

Független MacPherson rendszer, kétutas 
teleszkópos lengéscsillapítókkal, gömbcsuklóba 
csatlakozó keresztmerevítőkkel 
 

 
Hátul 

Torziós rudas, teleszkópos lengéscsillapítókkal, 
keresztmerevítővel 

KEREKEK  
Gumiméretek   
 

195/55 R 16 91V - 205/55 R 16 91V - 225/45 R 17 
91W - 225/40 R 18 92W 

MÉRETEK  
Tengelytáv (mm) 2700 
Hosszúság/Szélesség (mm) 4520/1797 
Magasság (mm)  
 

1499 

VDA csomagtér (dm3): Alaphelyzetben Fix&Go rendszerrel (csúsztatható 



 hátsó ülések) 380-465 – 760 ledöntött első üléssel 
TÉRFOGATOK – TÖMEGEK  
Üzemanyagtank (l) 57 
Saját tömeg DIN (kg) 1320 
Legnagyobb vontatható tömeg (kg)  600 
TELJESÍTMÉNY – FOGYASZTÁS  
Legnagyobb sebesség (km/h)  203 
Gyorsulás (s): 0 -100 km/h 
(2 személy + 20 kg)  

9.2 

Fogyasztás - EC Dir. 1999/100 (l/100 
km) 

 

Város  7.3 
Városon kívül 4.8 
Kombinált  5.7 
Kombinált CO2-kibocsátás (g/km)  132 
 
 
Ypsilon ELLE és Euro 5 motorok 

Továbbra sem csökken az érdeklődés a Lancia Ypsilon iránt, hűen a folyamatosan 
megújuló, divatos városi autó koncepciójához, mely ezáltal külön márkaként erősítette meg 
helyzetét a márkán belül. 2010 az Ypsilon ELLE éve: a különleges limitált széria a fő európai 
piacokon hatalmas elismerésre tett szert a vásárlók körében, és több mint 3000 rendeléssel 
felülmúlta az előzetes várakozásokat.  

Ez a különleges modell a Lancia, és a feminizmust és modernitást képviselő, minden 
évben gazdag női ruha- és kiegészítő-kollekcióval előrukkoló ELLE közös szellemi terméke. Az 
ELLE több mint egy márka, az egyedi életstílust és a dinamikus, modern és pozitív 
életszemléletet képviseli. Az ELLE a mai nők szellemiségét tükrözi: aktív és nőies, spontán, 
határozott, nyitott a világra. A világ több mint 80 országában jelenlevő cég logóját viselő 
termékeket válogatott értékesítési csatornákon és jelentős európai képviseleteken lehet 
megvásárolni.  

A Lancia a kommunikáció szempontjából kulcsfontosságú elemnek ítélte meg a divatot a 
termék pozicionálásának tekintetében. A Lancia és a divat viszonya az autók alapján is 
nyilvánvaló (Ypsilon Moda Milano, Ypsilon Versus és Musa Poltrona Frau), reklámjaiban az olasz 
divat olyan nagyágyúi jelennek meg, mint Stefano Gabbana és Carla Bruni, és számtalan 
divateseményt is szponzorál. Mi több, a Lancia és a divat az olasz formatervezés olyan 
képviselői, melyekben közös a tehetség, kreativitás és az innováció. Más szavakkal azok az 
összetevők, melyek az olasz dizájnt világszerte híressé tették. Így aztán teljesen természetesnek 
tűnt az ELLE és az Ypsilon, a divat iránt fogékony vásárlóknak alkotott modell kombinációja. 

Az Ypsilon ELLE-t számos szemkápráztató tulajdonság teszi különlegessé. A 
tetőoszlopokon található selyemfényű borítással ellátott fekete-fehér fényezés, melyet az ELLE 
magazin címlapja ihletett, az ELLE logó, valamint az ajtók krómozott borításán és a hátsó 
lökhárítón látható „Je ne saurais vivre sans ELLE” (Nem tudnék nélküle élni) felirat is mind ilyen 
elem. A 16 colos könnyűfémfelnik is két tónusúak (fényes és krómozott fekete).  

Az autó nagyszerűsége az utastérben is nyilvánvaló, amit az árnyékszerűen megjelenő 
ELLE felirat is garantál a különleges fekete-fehér bőr és Castiglio borításon. A kárpit 
megjelenését a kontrasztos varrás és a jégszínű bőrszegélyek is erősítik. A jégszínű belső 
burkolatok kifinomulttá teszik az utastérben található felületeket. A hűvös eleganciájú színvilág az 
Easy krómbetéteken és a középkonzolon, az ugyancsak jégszínű váltószoknyán is megjelenik. 
Az Ypsilon ELLE a két klasszikus változat, a fekete és a fehér mellett különleges Incantesimo 
rózsaszín karosszériával is megvásárolható, egyedi bőr és exkluzív természetes szálakból 
készülő Castiglio kárpitozással, és különleges 16 colos könnyűfémfelnikkel.  

Igazolva, hogy a sikk és a legfinomabb elegancia környezetbarát is lehet, a Lancia a 
Párizsi Szalonon kettőt mutat be az új Euro 5-ös Ypsilon motorok közül: egy 69 lóerős 1,2-es 
benzinest, és az 1,4-es 77 lóerős kettős (benzin/LPG) hajtású motort, kombinált ciklusban 
egyaránt 114 g/km-es CO2-kibocsátással, amik a káros környezeti hatások csökkentése 



szempontjából kategóriája élére helyezi az Ypsilont. Ezeket a motorokat egészíti ki a 
részecskeszűrővel ellátott 75 lóerős 1,3 MultiJet motor, melynek CO2-kibocsátása csupán 109 
g/km kombinált ciklusban.  
 
 
Műszaki adatok  

 1.2 8v EURO 5 
1.4 8v GPL 

EURO 5 

75 HP 1.3 
MultiJet 16v 

EURO 5 

Motor 

Soros 
négyhengeres, elöl 

keresztben 
beszerelve 

Soros 
négyhengeres, elöl 

keresztben 
beszerelve 

Soros 
négyhengeres, elöl 

keresztben 
beszerelve 

Hengerűrtartalom cm3 1242 1368 1248 

Emissziós besorolás Euro 5 Euro 5 Euro 5 
részecskeszűrővel 

Kompresszióviszony 11,0 : 1 11.0 : 1 17.6 : 1 

Max. teljesítmény 
 kW (kgm - EC) / 1/min 

51 (69) 5500 57 (77) 6000 55 (75) 4000 

Max. nyomaték Nm 
(kgm - EC) / 1/min 

102 (10.4) 3000 115 (11.7) 3750 190 (19.4) 1500 

Vezérlés 

SOHC mechanikus 
excenter 

(bordásszíj), 
hengerenként 2 

szelep 

SOHC mechanikus 
excenter 

(bordásszíj), 
hengerenként 2 

szelep 

DOHC 
(vezérműlánc), 4 

szelep 
hengerenként 

Üzemanyagrendszer 

Multipoint 
időzített 

szekvenciális 
elekronikus gyújtás 

 

Multipoint 
időzített 

szekvenciális 
elekronikus gyújtás 

 

Elektronikusan 
vezérelt közös 
nyomócsöves 

közvetlen 
befecskendezés 

turbóval és 
intercoolerrel 

Üzemanyag Ólmozatlan benzin 
(95 RON) LPG diesel 

VÁLTÓ       

Hajtás elöl elöl elöl 

Váltó kézi kézi Kézi 

Fokozatok száma 5 (+ R) 5 (+ R) 5 (+ R) 

KEREKEK       

Alap gumiméretek 185/55 R15 82H  185/55 R15 82H  185/55 R15 82H  

KORMÁNYRENDSZER       

Kormányzás Fogasléces, Dualdrive elektronikus rásegítéssel 

Fordulókör (m) 10,49 10,49 10,49 

FELFÜGGESZTÉS       

Elöl Független MacPherson rendszer, stabilizátorral 

Hátul Torziós rudas csatolt 

FÉKEK       

Első tárcsa Ø mm 
257x12(ABS)   
257x22 (belső 
hűtésű) (VDC) 

257x22 (belső 
hűtésű) 

257x22 (belső 
hűtésű) 

Hátsó dob Ø mm 203x38 203x38 203x38 

Méretek és tömegek       



Hosszúság x szélesség x magasság mm 3810 x 1704 x 
1530 

3810 x 1704 x 
1530 

3810 x 1704 x 
1530 

Tengelytáv mm 2388 2388 2388 

Nyomtáv elöl/hátul mm 1450 / 1440 1450 / 1440 1450 / 1440 

VDA csomagtér térfogata dm³  215 / 290 215 / 290 215 / 290 

Üzemanyagtank 47 47 47 

Saját tömeg kg 945 975 1045 

Menettulajdonságok       

Legnagyobb sebesség km/h 160 167 167 

Gyorsulás 0 - 100 km/h secs. 15.8 13.5 14.5 

Acceleration 0 - 1000 m secs. 36.3 35.5 35.6 

EC fogyasztás 1999/100 liter/100 km 
- városi ciklus 
- városon kívüli ciklus 
- kombinált ciklus 

6.5 
4.0 
4.9 

9.0 
5.9 
7.0 

5.4 
3.4 
4.1 

CO2  kibocsátás (g/km) 114 114 109 

 
 
Chrysler Grand Voyager Limited Black  

A Chrysler Grand Voyager az amerikai márka stresszmentes vezetési élményének 
legjobb képviselője, egy innovatív jármű, mely 1983-ban megteremtette a buszlimuzinok 
kategóriáját, és forradalmasította az amerikai autózást.  

13 millió eladott példánnyal világszerte a legkedveltebb modellek közé tartozik. 5,14 
méteres hosszával a Chrysler Grand Voyager kategóriájának legjobbja kényelem, alakíthatóság 
és vezetési élmény tekintetében.  

A Párizsban kiállított autót 2,8 literes 16 szelepes közös nyomócsöves turbódízel motor 
hajtja, melyet alapfelszereltségként látnak el részecskeszűrővel. A hatfokozatú automata váltóhoz 
kapcsolódó motor teljesítménye 163 lóerő, nyomatéka 360 Nm. A hajtáslánc progresszív 
jellegének köszönhetően a Chrysler Grand Voyager tökéletes egyensúlyt biztosít teljesítmény és 
fogyasztás szempontjából, és hét ember számára garantálja az utazás tökéletes kényelmét.  

A Chrysler Grand Voyager Limited Blacket stílusos Brilliáns Fekete fényezés különbözteti 
meg a többi autótól. Az utastér megjelenését mikroszálas betétekkel ellátott csúcsminőségű 
fekete bőrrel behúzott ülések fokozzák.  

A Chrysler Grand Voyager Limited sokoldalú alakíthatóságát a Stow ‘n’ Go rendszer 
biztosítja, mely az ülések kivétele nélkül garantálja a csomagok és az utasok kényelmes 
elhelyezkedését. Ez az innovatív rendszer egy mozdulattal a padlóba hajtható üléseket tartalmaz, 
így a második és a harmadik üléssor eltüntetésével hatalmas rakteret varázsolhatunk az utastér 
helyére. Amennyiben az ülések használatban vannak, a padlórekeszek csomagtérként is 
használhatók.   

A Chrysler Grand Voyager Limited Black alapfelszereltségét xenon fényszórók, 
elektromos napfénytető, tízhangszórós, 506 wattos erősítővel hajtott hangrendszer, két 12 voltos 
csatlakozó (egy elöl, egy hátul) és 17 colos kilencküllős könnyűfémfelnik alkotják.  

Az innovációt és az utazás kényelmét a kifinomult Uconnect GPS-es, Bluetooth-os 
multimédia rendszer, és a ParkView tolatókamera biztosítják.  

A Chrysler Grand Voyager technológiáját kényelem és stílus egészítik ki, 
összetéveszthetetlen jellemzőinek köszönhetően exkluzív, a márka presztízsét emelő csomagot 
alkot. A Chrysler nagy buszlimuzinja a sofőr és az utasok számára is a kompromisszummentes, 
örömteli utazás szinonímája.  

 
 
 



Chrysler 300C Walter P. Chrysler  
A Chrysler 300C Walter P. Chrysler különkiadása az amerikai autógyár alapítójának állít 

emléket. A Walter P. Chrysler sorozatot erős háromliteres közös nyomócsöves V6-os turbódízel 
hajtja ötfokozatú automata váltón keresztül, teljesítménye 218 LE/4000 1/min, legnagyobb 
nyomatéka 1600 és 2800 1/min között 510 Nm. Végsebessége ezáltal eléri a 230 km/h-t.  

A különleges 300C Walter P. Chrysler sorozatot Brilláns Fekete külső fényezéssel és 
egyedi Walter P. Chrylser jelvénnyel, gázkisüléses fényszórókkal, exkluzív 18 colos, kilencküllős 
könnyűfémfelnikkel és elektromos napfénytetővel szerelték fel. 

Az utastérben a vezetőt és az utast szépen csiszolt Walter P. Chrysler logóval ellátott 
alumíniumtáblák fogadják. Az exkluzív belső térben prémium minőségű bőrborítású ülések és 
kormánykerék, motorosan állítható első ülések, elöl-hátul fűthető ülések, kulcsnélküli nyitás és 
indítás és memóriás, motorosan állítható pedálsor találhatók.  

A Chrysler 300C Walter P. Chrysler sorozatot a navigáció, Bluetooth csatlakozás, a 20 
GB-os merevlemezt és érintőképernyőt tartalmazó Uconnect rendszer, valamint a hét 
hangszóróból és mélynyomóból, 368 wattos erősítőből és iPod-dokkolóból álló Boston Acoustics 
hangrendszer teszik teljessé.  
 
 

 

 
 


