
Új Voyager : az utazás ikonikus művészete 

A buszlimuzin kategória ikonikus képviselője 27 éve van úton, és ezalatt a világ 120 

országában 13 millió példányban talált gazdára. Most az amerikai modell és az olasz stílus 

házasságának lehetünk tanúi. Ebből a kapcsolatból egy olyan, exkluzív, felső kategóriás 

buszlimuzin született, amely a Chrysler ezen a téren szerzett tapasztalatát és szakértelmét a 

Lancia által tökélyre fejlesztett vezetési élménnyel, részletekbe menő kidolgozással és 

hamisítatlan olasz stílussal elegyíti. Az eredmény: az új Lancia Voyager, minden idők legjobb 

Voyagere, amely a Lancia Phedra nyomdokain haladva, annak minden erényét 

továbbfejlesztve ismét történelmet ír a kategóriában 

 

Stílus 

A Gold felszereltségű Voyager  Euro5-ös 163 lóerős 2,8-as dízel motorral kapható. 

Az új modell vadonatúj orrkialakítás kapott, a hűtőmaszkot pajzsként díszíti a Lancia 

emblémája. Az orr és a far kialakítása egyaránt áthúzódik az oldalfalakra, a lámpatestekben 

LED fényforrásokat találunk, a nagyméretű fényszórók alatt az első lökhárítóba beépített 

ködfényszórók világítanak. Ezeken felül az oldalfalon megtalálható a jellegzetes kerékív-

kialakítás, míg a keskeny tetőoszlopok és a nagyméretű ablakok párosa kiváló kilátást 

szavatol. Az autó funkcionalitását hosszanti tetősínek és kereszttartók fokozzák, a 

csomagtérajtó modern, funkcionális megjelenést kapott, ami egyben a beltér megközelítését 

is megkönnyíti. Az új buszlimuzin formavilágát az eredeti hátsó légterelő teszi teljessé. 

A teljes méretű buszlimuzinok kategóriájának mértékadó modelljeként az új Lancia 

Voyager 5,21 méter hosszú, 1,99 m széles és 1,75 m magas, tengelytávja nagyjából 3,1 

méter. Ezekhez a tekintélyes méretekhez tágas, kifinomult belső tér társul, amelyet a 

Lanciára mindig is jellemző minőségi anyaghasználat és részletekbe menő, gondos 

kidolgozottság tesz különlegessé, mint például a kiváló minőségű Nappa bőr borítású ülések. 

Egy ideális világban az ember néhány egyszerű, ösztönös mozdulattal saját 

igényeihez tudja alakítani környezetét. A Stow ‘n Go® egy olyan, exkluzív rendszer, amely 

anélkül biztosít maximális helyet az utasok és csomagjaik számára, hogy ki kellene szerelni 

az üléseket. Az innovatív konfigurációs rendszer ülései a padlóba hajtogathatók, és ezzel az 

öt személynek helyet adó, második és harmadik üléssor helyén játszi könnyedséggel 

alakíthatunk ki hatalmas, minden munkára vagy szállítási feladatra alkalmas rakodóhelyet. 

Ha az üléseket felállítjuk padlóba mélyített üregeikből, helyükön apróbb tárgyakat 

tárolhatunk. A maximális sokoldalúság érdekében az új modell oldalsó tolóajtókat, valamint 

csomagtérajtót kapott (elektromos működtetéssel); amennyiben az ajtók zárás közben 

akadályba ütköznek, biztonsági okokból megfordul mozgásirányuk, és újból kinyílnak, ezzel 

megelőzve az esetleges sérülést. 



 

Fedélzeti technológia 

A kompromisszumokat nem csak a vezető, hanem a szerencsés utasok tekintetében 

sem ismerő, új Lancia Voyager kifinomult Uconnect® multimédiás szórakoztató rendszere 

Rádió/CD/DVD/MP3/WMA lejátszással, USB és AUX bemenetekkel, 30GB kapacitású 

merevlemezzel, érintőképernyővel, valamint Bluetooth®-kompatibilis, hangvezérléssel és a 

belső tükörbe beépített mikrofonnal szerelt UConnect® eszközzel rendelkezik. Szintén az 

autó felszereltséghez tartozik a ParkView™ tolatókamera rendszer, amellyel hátramenetben 

elkerülhetők az akadályok. Opcióként megrendelhető az UConnect® GPS, amely 2D és 3D 

madártávlati nézetet nyújtó, progresszív útbaigazításra képes műholdas navigációval bővíti 

az autó szolgáltatásait.  

Az új Lancia Voyager fedélzetén töltött órákat egy kilenc hangszóróval, egy 

mélynyomóval, valamint egy 506 wattos erősítővel felszerelt audiorendszer, továbbá a 

második és harmadik üléssoron élvezhető, dupla LCD képernyős DVD-lejátszó teszi még 

élvezetesebbé. A berendezés egyszerre két média lejátszását teszi lehetővé két darab 9 

colos LCD képernyőn, a felhasználók számos forrás (rádió, merevlemez, AUX vagy USB 

bemenet, két RGB-bemenet, valamint két DVD-lejátszó) közül választhatnak. A rendszert 

távirányító, valamint kétcsatornás, vezeték nélküli fejhallgatók teszi teljessé. Ezen túlmenően 

a légi közlekedés által ihletett, szabályozható LED tetővilágítás segítségével pontosan oda 

irányíthatjuk a fényt, ahol arra szükség van. 

 

Hajtáslánc 

A formatervben és a komfortban nem merülnek ki az új Lancia Voyager erényei. A 

modell Euro5-ös motort is kínál, amelyek a technológia és a teljesítmény összjátéka nyomán 

semmihez sem fogható menetkomfortot kínál, új távlatokat nyitva a hosszú távú utazás 

terén. Az élénk 2.8 CRD közös nyomócsöves dízelmotor alapkivitelben kínált 

részecskeszűrővel 163 lóerőt és 360 Nm forgatónyomatékot teljesít. A motor kedvező 

üzemanyag-fogyasztása (7,9 l/100km vegyes ciklus szerint) tekintélyes hatótávolságot tesz 

lehetővé. A CO2-kibocsátás 207 g/km. 

 

Biztonság 

Az új Voyager a biztonsági jellemzők terén is a piac élvonalába tartozik, amiről az új 

generációs elülső légzsákok (mindkét oldalon többfázisú), a mindhárom üléssornál 

megtalálható függönylégzsákok, valamint az első üléssor vállat és mellkast védő 

oldallégzsákjai is tanúskodnak. Az autóhoz parkoló segéd is rendelhető, amely opcióként 

tolatókamerával is kiegészíthető; ennek képernyőjén a vezető tolatás közben szemmel 

tarthatja az autó mögötti területet. 


