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Lancia Delta: WYBRANE SILNIKI
1.4 T-Jet 1.4 MultiAir Turbo 1.6 MultiJet 2.0 MultiJet 1.9 TwinTurbo MultiJet

 poj. (cm3) 1368 1368 1598 1956 1910
 moc (KM) 120 140 120 165 190
 prędk. maks. 
(km/h) 195 203 195 214 222

 0-100 km/h (s) 9,8 9,2 10,2 8,5 7,9
 spalanie (l/100 km)  6,3 5,7 4,7 5,1 5,7

LANCIA DELTA
Lancia Delta  
to z pewnością  
konstrukcja nietuzinkowa.  
Oryginalne auto 
o wyjątkowej linii 
nadwozia. Na rynku 
wtórnym pojawia się raczej 
sporadycznie, ale warto 
się nim zainteresować, 
ponieważ jest doskonale 
zaopatrzone w niedrogie 
części zamienne. 

HISTORIA MODELU

W 2006 roku podczas wystawy w Paryżu 
Lancia prezentuje prototyp – Delta HPE. 
Na salonie w Genewie w 2008 roku auto 
otrzymuje już nazwę Delta. Samochód trafia 
do produkcji seryjnej. To luksusowy model 
kompaktowy bazujący na podzespołach 
najnowszej generacji Fiata Bravo. 
Podczas Geneva Motor Show w 2011 roku 
Lancia zaprezentowała Deltę po liftingu 
(nowa atrapa chłodnicy, bogatsze wypo-
sażenie, nowy silnik 1.6 MultiJet o mocy 
105 KM).  Co ciekawe, model ten trafił 
do sprzedaży także w Wielkiej Brytanii  
i Irlandii jako Chrysler Delta (zdjęcie poniżej).
W 2014 roku zapadła decyzja o zakończeniu 
produkcji bez wprowadzenia następcy. 

konstrukcja dodatkowo wycisza hałas. 
Faktycznie, podczas spokojnej jazdy sil-
nika prawie nie słychać. 

Techniczna prostota
Pod wyszukanym i wciąż bardzo nowo-
czesnym nadwoziem kryje się proste 
i trwałe zawieszenie znane doskonale 
z Fiata Bravo II (w opcji rozbudowane 
o elektronicznie sterowany zmienny 
stopień tłumienia – Reactive Suspension 
System). Z jednej strony można mieć za-
strzeżenia do przeciętnej precyzji prowa-
dzenia, z drugiej – trwałość i niskie koszty 
serwisowania z nawiązką wynagradzają 
wszelkie niedogodności. W dzisiejszych 
czasach auto klasy premium, z prostym 
układem McPherson z przodu i belką 
skrętną z tyłu to rzadkość.

Sprawdzone silniki 
Wszystkie stosowane jednostki napę-
dowe mają turbodoładowanie z doła-
dowaniem jedno- lub dwustopniowym. 
Oprócz standardowych ręcznych skrzyń 
6-biegowych w połączeniu z  s i lni-
kiem 1.6 MutliJet 120KM dostępna jest 
zautomatyzowana skrzynia Selectronic.

Niecodzienne zdarza się, aby samochód, 
który jest przecież tylko wyrośniętym 
kompaktem (a konkretnie - Fiatem Bra-
vo), gwarantował tak wysoki komfort 
podróżowania z tyłu. Odpowiednia ilość 
miejsca, prawidłowe wyprofilowanie sie-
dziska, szeroki podłokietnik wyposażony 
w schowek oraz gwóźdź programu – re-
gulowany kąt pochylenia oparcia (w tań-
szych wersjach wyposażenia dostępna 
jest także regulacja wzdłużna siedziska). 
Klubowy klimat tworzy opcjonalna, skó-
rzana tapicerka wykonana przez specja-
listów z Poltrona Frau – włoskiej marki, 
która w branży meblowej jest tym, czym 
Bose (producent nagłośnienia Lancii) 
w świecie muzyki. 
Wisienką na przysłowiowym torcie jest 
otwierany, szklany dach, który dodat-
kowo rozświetla wnętrze. Jak twierdzą 
konstruktorz y,  po zamknięciu jego 

2008–2014
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Widać analogie z Bravo, ale deska rozdzielcza jest 
obszyta skórą, a tworzywa są bardziej wyszukane.

Fotele są doskonale wyprofilowane i regulowane 
elektrycznie. 

Bagażnik ma 380–1190 l. W razie potrzeby można 
przesuwać tylną kanapę. 

Największa różnica w porównaniu z Bravo – z tyłu jest 
naprawdę sporo miejsca.
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W niektórych egzemplarzach Delty 
pojawia się tajemnicza usterka, która 
objawia się przegrzewaniem klocków 
i tarcz hamulcowych przednich. Więk-
szość mechaników upatruje przyczyny 
w zabrudzonych zaciskach hamulcowych, 
które ograniczają ruch klocków. Niektórzy 
profilaktycznie odpowietrzają przedni 
układ hamulcowy lub nawet wymieniają 
elastyczne przewody hamulcowe. Przy-
czyna tkwi tymczasem zupełnie gdzie 
indziej: zaciera się pedał hamulca. W więk-
szości przypadków pomaga aplikacja sma-
ru (w aerozolu) na sworznie pedału.

HAMULCE TYLNE:HAMULCE PRZEDNIE:

Zawieszenie Lancii Delty dzieli rozwiązania z Fiatem Bravo. 
Istotnie obniża to koszty części i sprawia, że ich podaż jest 
bardzo duża. 

AMORTYZATORY

UKŁAD HAMULCOWY

Aby wyregulować linki hamulca ręcznego, należy 
zdjąć tylną część tunelu środkowego. Pod nawie-
wem znajduje się łącznik między linką prowadzącą 
od dźwigni hamulca ręcznego a linkami prowadzą-
cymi do kół tylnych. Dostęp jest bardzo wygodny, 
a regulacja nie sprawia problemów.

LINKA HAMULCA RĘCZNEGO

TYLNY

ZESTAW OSŁON:  
PRZÓD 910092  
TYŁ: 910013

AMORTYZATORY

PRZEDNI

Wersja Amortyzator 
przedni

Amortyzator 
tylny

1.4 T-Jet, 1.4 Multiair,  
1.4 Bifuel, 1.6 M-Jet

339785 343826

1.75 TBi, 1.9 M-Jet,  
2.0 M-Jet

339786 343826
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LANCIA DELTA: WYBRANE ELEMENTY UKŁADU HAMULCOWEGO TEXTAR

LANCIA DELTA:  PASKI WIELOROWKOWE I ZESTAWY ROZRZĄDU GATES

WERSJA MOC  
[KM/kW]

KOD  
SILNIKA

KLOCKI 
PRZEDNIE

KLOCKI  
TYLNE

TARCZE 
PRZEDNIE

TARCZE  
TYLNE

1.4 (198AXA1B) 90/66 192 B2.000 2370502 2371401 do: 
12/09
2371403
od: 01/10

92069605 92034203

1.4 16V (198AXS1B) 97/71 198 A7.000 2370502 lub
2371104

2371403 92107703 92034203

1.4 T-Jet 152/112 198 A1.000 2370502 lub
2371104

2371403 92107703 92034203

1.4 T-Jet (198AXF1B) 150/110 198 A1.000 2370502 lub
2371104

2371403 92107703 92034203

1.4 T-Jet (198AXG1B) 120/88 198 A4.000 2370502 lub
2371104

2371403 92107703 92034203

1.6 D Multijet 115/85 955 A4.000 2370502 lub
2371104

2371403 92107703 92034203

1.6 D Multijet 
(198AXH1B)

105/77 198 A3.000 2370502 lub
2371104

2371403 92107703 92034203

1.6 D Multijet 
(198AXL1B)

120/88 198 A2.000 2370502 lub
2371104

2371403 92107703 92034203

1.6 D Multijet 
(198AXM1B)

90/66 198 A6.000 2370502 lub
2371104

2371403 92107703 92034203

1.9 D Multijet 
(198AXB1A)

120/88 192 A8.000 2370802 lub 
2370881

2371401 do: 
12/09
2371403
od: 01/10

92053503 92034203

1.9 D Multijet 
(198AXC1B)

150/110 937 A5.000 2370802 lub 
2370881

2371401 do: 
12/09
2371403
od: 01/10

92053503 92034203

1.9 D Multijet 
(198AXE1A)

90/66 192 B5.000 2370802 lub 
2370881

2371401 do: 
12/09
2371403
od: 01/10

92053503 92034203

2.0 D Multijet 
(198AXN1B)

165/121 198 A5.000 2370502 lub
2370581 lub
2371104

2371401 lub
2371481

92107703 92034203

2.0 D Multijet 
(198AXPIB)

163/120 198 A8.000 2370502 lub
2370581 lub
2371104

2371401 lub
2371481

92107703 92034203

WERSJA KOD  
SILNIKA

MOC  
[KM/kW]

PASEK  
WIELOROWKOWY

ZESTAW ROZRZĄDU  
Z POMPĄ CIECZY

1.4 (198AXA1B) 192 B2.000 90/66 5PK1148 (z klim.) KP15503XS-2

1.4 16V (198AXS1B) 198 A7.000 97/71 5PK1148 (z klim.) KP15503XS-2

1.4 T-Jet (198AXF1B) 198 A1.000 150/110 5PK1148 (z klim.) KP15503XS-2

1.6 D Multijet (198AXL1B) 198 A2.000 120/88 6PK1375 (z klim.) KP15646XS

1.9 D Multijet (198AXC1B) 937 A5.000 150/110 6PK1360 (z klim.) KP35623XS-1

2.0 D Multijet (198AXN1B) 198 A5.000 165/121 6PK1395 lub
6PK1375

KP35623XS-1

2.0 D Multijet (198AXPIB) 198 A8.000 163/120 6PK1395 lub
6PK1375

KP35623XS-1

* NUMER W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU HAMULCOWEGO TEVES/BREMBO LUB Z PAKIETEM SPORTOWYM
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ZAWIESZENIE PRZEDNIE

ZAWIESZENIE TYLNE

Lancia Delta daje dużą przyjemność z jazdy. 
Zaskakujące, że tak dobre właściwości jezdne 
udało się uzyskać, powielając rozwiązania 
z Fiata Bravo (2007–2014), a zatem bez 
żadnych fajerwerków technicznych.

Zawieszenie przednie jest typowe i bardzo tanie w serwisowaniu. 
Mamy tu stalową ramę pomocniczą oraz układ Mc Pherson. Dolne 
wahacze są wykonane ze stali. Fabrycznie sworznie są nitowane, ale 
można je roznitować i zastąpić nowymi, przykręcanymi. Silentbloki 
również można wymieniać, przy czym warto podkreślić, że jeden 
pracuje w pozycji poziomej, a drugi – pionowej, a zatem dokładnie 
tak jak w wybranych modelach VW, co jest gwarancją maksymalnej 
możliwej trwałości.
Z tyłu mamy najzwyklejszą belkę zespoloną, która z nadwoziem 
łączy się za pomocą dwóch silentbloków. Jeśli chodzi o zaawan-
sowanie technologiczne tego rozwiązania, możemy je porównać  
z tym zastosowanym w VW Golfie IV, któremu pod względem trwa-
łości podwozia zbyt wiele nie można było zarzucić.
Jedyne, co może się w tylnej belce Bravo popsuć, to właśnie wspo-
mniane silentbloki. Komplet obejmuje dwie sztuki. Pasują także do 
Bravo, Stilo i Linei. 

Istotny szczegół: Delta i Bravo mają wa-
hacz stalowy z wymiennym sworzniem. 
W Cromie II jest już wahacz aluminiowy 
bez wymiennego sworznia. W starym 
Stilo był taki wahacz jak w Cromie, ale 
wykonany z żeliwa. 

ZAWIESZENIE

BRAVO II, Delta CROMA II

FIAT BRAVO II – ELEMENTY ZAWIESZENIA DELPHI
OPIS KOŃCÓWKA 

DRĄŻKA
DRĄŻEK 
KIEROWNICZY

ŁĄCZNIK
STABILIZATORA

WAHACZE ELEMENTY 
WAHACZY

TA1806
(lewa jest taka 
sama jak prawa)

– TC1133 
(lewy jest taki sam  
jak prawy)

– –

ELEMENTY DELPHI DO ZAWIESZENIA LANCII DELTY

Wszystkie  
wersje 
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ŚWIECE ZAPŁONOWE I ŻAROWE DENSO

FILTRY OLEJU, PALIWA, POWIETRZA I KABINOWE MANN FILTER

1

2 3 4

W Lancii Delta filtr kabinowy jest umiesz-
czony w tunelu środkowym od strony 
pasażera (w okolicy stóp).  

1.  Należy zdjąć boczną osłonkę tunelu 
środkowego. 

2.  Po zdjęciu widać obudowę układu 
wentylacji. Klapka osłaniająca filtr jest 
w tylnej części (wskazanej strzałkami).

3.  Naciśnij  zatrzaski i  wysuń klapkę  
(jest na prowadnicach).

4.  Teraz jest już wygodny dostęp do filtra – 
wysuń go delikatnie i zamontuj nowy. 
Montaż w odwrotnej kolejności.

Wersja Lata [KM/KW] Filtry oleju Filtry 
paliwa

Filtry 
powietrza

Filtry 
przeciwpyłkowe

1.4 T-Jet 2008–2014 88/120 HU 713/1 x niewymienny C 14 004 CU 2422, CUK 2422

1.4 MultiAir Turbo 2010–2014 103/140 HU 713/1 x niewymienny C 14 004 CU 2422, CUK 2422

1.75 TBi 2009–2014 147/200 HU 712/11 x niewymienny C 14 004 CU 2422, CUK 2422

1.6 MultiJet 120 KM 2008–2014 88/120 HU 712/11 x WK 853/21 C 14 004 CU 2422, CUK 2422

2.0 MultiJet 165 KM 2008–2014 121/165 HU 712/11 x WK 853/21 C 14 004 CU 2422, CUK 2422

Wersja Lata [KM/kW] Standard

1.4 T-Jet 2008–2014 88/120  IXU27

1.4 MultiAir Turbo 2010–2014 103/140  IXU27

1.75 TBi 2009–2014 147/200  -

1.6 MultiJet 120 KM 2008–2014 88/120 DG-608

2.0 MultiJet 165 KM 2008–2014 121/165 DG-608

WYMIANA FILTRA KABINOWEGO

* SPRAWDŹ W KATALOGU ZGODNIE Z NORMĄ EURO 4 LUB EURO 5
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SILNIKI BENZYNOWE

SILNIKI DIESLA
Największą popularnością na rynku cieszą się 
diesle. Nic dziwnego – są dobrze zaopatrzone 
w części, dość trwałe, ciche i ekonomiczne. 
Cały osprzęt układu wtryskowego wykonał 
Bosch. W zależności od wersji Delta może 
być wyposażona w filtr cząstek stałych lub 
nie. Filtr  jest bezobsługowy, czyli nie wyma-
ga od użytkownika stosowania jakiegoś do-
datkowego płynu katalizującego, np. Eolys. 
W razie zapełnienia sadzą sterownik silnika 
„dorzuca” dodatkowe dawki paliwa w fazie 
wydechu, tak aby podgrzać filtr i dopalić 
jego zawartość. Dodatkowa dawka paliwa 
podawana przez układ wtryskowy w fazie 
wydechu dopala się właśnie w filtrze.
Niestety – rozwiązanie to jest utrapieniem 
w zasadzie wszystkich producentów samo-
chodów. Eksploatacja miejska, na krótkich 
dystansach uniemożliwia przeprowadzenie 
pełnej procedury oczyszczenia. Filtr zapełnia 
się zatem coraz bardziej, a nadmiar paliwa 
spływa po ściankach cylindrów do miski ole-
jowej i rozrzedza olej. W rezultacie u wielu 
egzemplarzy występuje podnoszenie się 
poziomu oleju. Zdarzają się także wycieki 
oleju w okolicy wymiennika ciepła przy 
filtrze oleju. 
Silnik 1.6 M-Jet to młodszy krewniak silnika  
1.9 JTD. Jest bardzo oszczędny, ale nieznacz-
nie bardziej awaryjny. Na szczęście chodzi 
głównie o drobiazgi – wycieki oleju w oko-
licy chłodniczki oleju oraz szybsze zużycie 
dwumasowego koła zamachowego podczas 

1.4 T-Jet: kapitalna jednostka napędowa. 
16 zaworów, pasek rozrządu, tradycyjny, 
pośredni wtrysk benzyny. Najważniejszą 
innowacją jest turbodoładowanie. Cieka-
wostki – ma dwumasowe koło zamachowe 
i... doskonale współpracuje z LPG.
1.4 MultiAir to przełomowa konstrukcja na 
rynku. Została opracowana przez włoską 
grupę wspólnie z firmą INA. Ma innowacyj-
ny rozrząd z zaworami ssącymi sterowany-
mi elektrohydraulicznie. Warto zaznaczyć, 
że idea systemu Multiair przypomina tę 
z BMW o nazwie Valvetronic.
Benzynową gamę wieńczy silnik 1.75. 
To bardzo ciekawa, turbodoładowana 
jednostka z bezpośrednim wtryskiem 
paliwa. Wymaga wysokiej kultury obsługi. 
W zamian odwdzięcza się doskonałymi 
osiągami. Niestety – pod ciężką nogą pali 
jak smok. 
Wszystkim użytkownikom rekomenduje-
my skrócenie interwału wymiany paska 
rozrządu ze 100 do 60 tys. km. Powodem 
są nietrwałe napinacze rozrządu i zaciera-
jące się łożyska pompy cieczy chłodzącej.

1.4 T-Jet

1.6 M-Jet

2.0 M-Jet

1.75 T-Jet

dynamicznej jazdy (charakterystyka momen-
tu wymusza częste operowanie biegami).
Silnik 2.0 M-Jet powstał na bazie jednostki  
1.9 – ma rozwiercone cylindry, więcej mocy  
i seryjny filtr cząstek stałych. Ciekawost-
ka – specjalnie dla potrzeb GM oraz Saaba 
powstała także wersja z podwójnym dołado-
waniem, które wyraźnie poprawiło elastycz-
ność tego samochodu, ale podniosło koszty 
serwisowania.
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Delta I (1979–1994)
Samochód zadebiutował w 1979 roku 
jako praktyczny, dobrze wykonany 
i bardzo funkcjonalny rodzinny kompakt. 
W plebiscycie Europejski Samochód Roku 
właśnie ten model otrzymał w 1980 roku 
pierwsze miejsce. Początkowo auto było 
czymś w rodzaju luksusowej alternatywy 
dla Fiata Ritmo, z którym dzieliło zresztą 
wiele podzespołów. 
Wszystko zmieniło się w 1984 roku, kiedy 
w salonach pojawiła się odmiana Delta 
1.6 HF Turbo. Początkowo rozwijała moc 
130 KM, a później 140 KM. Konstruktorzy 
widzieli w tym modelu duży potencjał. 
W 1986 roku pojawiła się kolejna, jeszcze 
mocniejsza wersja przygotowana do Raj-
dowych Mistrzostw Świata w grupie A. 
Auto otrzymało napęd na cztery koła i tur-
bodoładowany silnik pochodzący z mode-
lu Thema o pojemności 2 l i mocy 165 KM. 
W kolejnych latach Delta stawała się coraz 
szersza (poszerzenia błotników) i coraz 
mocniejsza.  
W 1991 roku wersja Integrale Evoluzione 
miała już 210 KM, a w 1993 roku – 215 KM. 
Najmocniejsza wersja to limitowana S4 
Stradale – z silnikiem o mocy 250 KM, 
który w rajdowej konfiguracji osiągał moc 
480–650 KM.
Lancia Delta to jeden z najbardziej utytuło-
wanych samochodów rajdowych w historii, 
który w latach 1987–1992 sześciokrotnie 
wygrywał Rajdowe Mistrzostwa Świata dla 
producentów.

Delta II (1993–1999) 
Druga generacja modelu nie zdołała powtó-
rzyć sukcesu poprzedniczki, ale też jej produ-
cent nie miał już takich aspiracji. Samochód 
bazował na konstrukcji Fiata Tipo. 
Auto nigdy nie otrzymało napędu na czte-
ry koła. Miłośnicy musieli się zadowolić 
jedynie mocnymi przednionapędówkami. 
Topowe odmiany HF rozwijały 186–193 KM.  
Pewnym nawiązaniem do sportowej historii 
były pakiety stylizacyjne GT, LS, HPE HF oraz 
EVO 500 oraz takie elementy wyposażenia 
jak m.in. tapicerka wykonana z alkantary, 
sportowe fotele firmy Recaro oraz dodatko-
we wskaźniki na desce rozdzielczej, np. dla 
temperatury oleju, doładowania i napięcia 
akumulatora.

LANCIA 
DELTA
MODELE HISTORYCZNE

Opisywana w numerze trzecia generacja Delty była 
ostatnią w historii modelu i ze względu na kiepskie wyniki 
sprzedaży nie doczekała się następcy. Warto jednak 
przypomnieć poprzednie dwie generacje Delty. W latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych auto cieszyło się 
ogromnym uznaniem, a sportowa wersja HF Integrale 
na rekordowy okres sześciu lat zdominowała Rajdowe 
Mistrzostwa Świata. 

Delta II (1993–1999), na zdjęciu obok deska rozdzielcza z opcjonalnymi,  
dodatkowymi wskaźnikami.  

Lancia Delta HF integrale „Giallo Ginestra” (831) z 1993 roku.

 Lancia Delta HF 4WD (831) produkowana w latach 1986–87.

Delta I z 1979 roku. Właśnie ten model wygrał plebiscyt Europejski Samochód  
w 1980 roku.


