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IGAZI LANCIAIGAZI LANCIA

Az 1963-ban bemutatott Lancia Fulvia Berlina egy átlagos, Az 1963-ban bemutatott Lancia Fulvia Berlina egy átlagos, 
háromdobozos elrendezésű olasz szedán volt, szögletes háromdobozos elrendezésű olasz szedán volt, szögletes 
orral és farral, a Centro Stile Lancia műhelyéből. Nagymé-orral és farral, a Centro Stile Lancia műhelyéből. Nagymé-
retű családi autónak szánták, ezért aztán hasábforma teste retű családi autónak szánták, ezért aztán hasábforma teste 
rengeteg helyet kínált, ám annál kevesebb vizuális élvezetet rengeteg helyet kínált, ám annál kevesebb vizuális élvezetet 
nyújtott a szemlélőnek. Szinte hihetetlen, de a rákövetkező nyújtott a szemlélőnek. Szinte hihetetlen, de a rákövetkező 
esztendők egyik legizgalmasabb formájú Lanciája ugyanezen esztendők egyik legizgalmasabb formájú Lanciája ugyanezen 
a konstrukción alapult, azt azonban már a Zagato zseniális a konstrukción alapult, azt azonban már a Zagato zseniális 
tervezője, Ercole Spada öltöztette szívtiprónak…tervezője, Ercole Spada öltöztette szívtiprónak…

LANCIA FULVIA SPORT ZAGATO 1.3 S

A Zagato és a Lancia Fulvia kölcsönösen kifizetődő A Zagato és a Lancia Fulvia kölcsönösen kifizetődő 
viszonyt folytatott, a Lanciák renoméjának jót tett viszonyt folytatott, a Lanciák renoméjának jót tett 

a neves karosszériaépítő cég ténykedése, a Zagato a neves karosszériaépítő cég ténykedése, a Zagato 
pedig legsikeresebb szériáját alakíthatta ki a Fulviák pedig legsikeresebb szériáját alakíthatta ki a Fulviák 

konstrukcióján 7100 darab eladott példánnyalkonstrukcióján 7100 darab eladott példánnyal
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rei hatvan lőerőt tudtak…

Mérgesített szedánok
A Fulviák V4-ese aztán fejlő-
désnek indult, egészen 1,6 
literig nőtt a lökettérfogat, a 
teljesítményt pedig 130 lóerőig 
tornászták fel. Egészen meg-
döbbentő módon a motort és az 
ötsebességes váltót Ettore Zac-
cone Mina, a Lancia mérnöke 
szabadidejében, otthon tervezte 
meg, még megdöbbentőbb 
módon aztán ezt a szorgalmi 
feladatként összehozott konfi-
guráció 1968 és 1970 között 
szinte legyőzhetetlenné tette 
a Fulvia kupékat az autóverse-
nyeken. 
De térjünk vissza az utcai 
modellekhez! A Berlina mellett 
1965-től megjelent a kétaj-
tós Fulvia Coupe, amely 110 
kilogrammal könnyebb volt a 
szedánnál, tengelytávja pedig 
17 centiméterrel rövidebb. A 
kupék meghajtására eleinte 
1216 köbcentiméteres, 80 

lóerős motort használtak, 
ennek létjogosultságát ékesen 
bizonyította aztán az 1965-ös 
Tour De Corse versenyen elért 
hatodik helyezés. 1967-től a 
Berlina szedán GT jelű változa-
ta is ugyanezt a motort kapta 
meg. 1968-ban a Berlina GTE 
szedán újabb szintet lépett. 
Ekkor a Fulvia Coupe Rally 
1298 köbcentiméteres motorját 
építették bele, amely 87 lóerőt 
tudott hatezres fordulaton.

közcím: A Zagato ringbe száll

A Fulviák sportos karaktere 
még sok lehetőséget tartoga-
tott, a Lanciánál pedig elha-
tározták, hogy kiaknázzák a 
típusban rejlő lehetőségeket. 
Elsősorban a könnyebb és rövi-
debb kupéban láttak spirituszt, 
ezért aztán felkérték a Zagato 
formatervező irodát, gondolják 
tovább a Fulviákat. A cél egy 
sportos külsejű és karakterű 
autó volt, a Zagato ugyanis el-
sősorban a súlycsökkentésben 
és az aerodinamikus formák 
kialakításában jeleskedett, 
ezúttal azonban a funkcionali-
tás gyönyörű formát is eredmé-
nyezett. 
A Zagatónál Ercole Spada kapta 
a magbízást arra, hogy a Fulvia 
Coupe padlólemezére tervezet-
ten sportkupét, az első változat 
pedig 1965-ben mutatkozott be 
Torinóban. A kis szériás gyár-
tásból adódóan ez a példány 
még teljes egészében alumíni-
umból készült karosszériát hor-
dott, orrába pedig az akkoriban 
elérhető legerősebb Fulvia-erő-
forrás, az 1216 köbcentiméte-
res és 80 lóerős V4-es került. 
E Zagato-féle átirat sikeresnek 

Bár kissé viseltes ez a Fulvia Sport, ám élvezetesen 
vezethető, nagyon kívánatos sportkocsi válhat belőle 
az alapos felújítást követően

A víz alatt púpos háttal, hullámzó testtel 
úszó tüskés rája szárazföldi párja

A korai Zagato Sport modellek jellegzetessége 
volt az oldalra nyíló géptető

ortona és Torinó között 
már az ókorban is komoly 
forgalom zajlott, olyany-
nyira, hogy jó minőségű, 
kövezett út kötötte össze 
a két várost. A Via Fulvia 

névre keresztelt út látott keres-
kedőkaravánokat, légiókat, a 
modern korban aztán a nevét 
egy gépkocsinak kölcsönözte. 

V4-es a motortérben
A Lancia 1963-ban kezdte meg 
a gyári keresztségben Tipo 818-
as névre keresztelt, ám Fulvia 
néven is ismert személyautó-
inak gyártását. A legpraktiku-
sabb és egyúttal a legunalma-
sabb külsővel megáldott modell 
a négyajtós Fulvia Berlina 
szedán volt. Unalmas persze 
csak annyiban volt, amennyiben 
egy hatvanas években tervezett 
olasz szedán az lehetett. A 
háromdobozos formát Antonio 
Fessia vezető tervező útmuta-
tásai nyomán Piero Castagnero 
rajzolta meg, nem mellesleg 
pedig egy formatervező-egye-
tem három szemeszterére elég 
ötletet és szépséget rejtett 
el rajta, talán azért, hogy a 

fanyalgók tíz perc merengés 
után rádöbbenjenek, tévesen 
ítélték unalmasnak a Berlinát. 
A szedán egyébként is a meg-
lepetések autója volt. Fronthaj-
tású konstrukcióját önhordó 
karosszériába csomagolták és 
négy tárcsafékkel szerelték fel, 
az első szériáját pedig csak 
mindössze 1,1 literes motor 
hajtotta, a hosszában beépített 
motort továbbá egy segédkeret 
hordozta, hogy kevesebb zaj és 

TT vibráció jusson el az utastérbe. 
Kritikusai alulmotorizáltnak 
tartották a Berlinát, ennek el-
lenére bemutatásának évében 
32 ezer darab fogyott belőle! A 
kis hengerszögű V4-es motor 
hengersorai egyetlen (!) közös 
hengerfejet kaptak egy vezér-
műtengellyel, az ékszer pedig 

készen állt egy kis erősítésre. 
Két duplatorkú Solex C32-es 
karburátor és némi kompresszi-
ónövelés csodát tett, a soron 
következő Fulvia Berlinát ötven-
hét lóerő helyett immár hetven 
lendítette. Nem volt ez kevés, 
akkoriban a 356-os Porschék 
1,6 literes négyhengeres boxe-

A szögletes, dobozforma Lancia Fulvia Berlina tágasságával és praktikumával hódított...

...a Fulvia Coupe ellenben sportos, zabolátlan karakterével

Bár ez egy fellelt állapotú gépkocsi, 
az utastere kimondottan biztató és 
hiánytalannak tűnik



4444 bizonyult, hiszen kétszáznál is 
többet rendeltek belőle.
A Sport Zagato ezt követően 
lépést tartott a sorozatban 
gyártott Lanciák fejlődésével, 
sőt, ahogyan eladásai nőttek, 
karosszériájának jelentős része 
már acélból készült, lényegében 
már csak az ajtók, a géptető, 
a csomagtérfedél anyaga volt 
alumínium. 1966-tól az 1298 
köbcentiméteres motorra (87 
lóerő) bízták a meghajtását, két 
évvel később pedig már ugyan-
ennek a motornak erősebb, 
sportosabb változatát használ-
ták, amely 92 lóerőt kölcsön-
zött a gépkocsinak. 1968-tól 
kísérleti jelleggel készült egy 
nyitott változat is Zagatóéknál, 
e rövidebb kabrió Spider néven 
vált ismertté. 
 
A Fulvia evolúció csúcsán

Végül elértünk a képeinken 
látható Fulvia Sport Zagato mo-
dellig, amely a típus második 
generációját képviselte. Ha szi-
gorúan vesszük, már csak félig 
volt Lancia, ugyanis 1969-ben a 
Fiat szimbolikus összegért, egy 
líráért felvásárolta a patinás au-
tógyárat… A frissített változatot 

Torinóban, 1970-ben mutatták 
be, a legjelentősebb újítás az 
utastérben az ötsebességes 
váltó volt, azon kívül pedig a 
kissé átdolgozott, ám már teljes 
egészében acélból készült 
kocsiszekrény. A kétszemélyes 
kupé futása  stabilabb lett, hála 
továbbfejlesztett futóművének 

és szélesebb abroncsainak. 
Elektronikai rendszerének 
megbízhatósága is nőtt, mert az 
elavult dinamó helyét generátor 
vette át a motortérben. Nagy-
méretű hátsó lámpáit a Peugeot 
204-estől kölcsönözték, addig 
balról jobbra nyíló motorháza 
pedig immár előre nyílt. 
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A második generációs Zagato 
Sport példányait eleinte 1,3 
literes Lancia motor hajtotta, 
azonban annak 87 lóereje egyre 
kevésbé volt alkalmas arra, 
hogy becsalogassa a kereske-
désekbe a vásárlókat. 
Szerencsére a Lancia gyárt-
mányainak sportváltozatait 
megtervező és előállító HF 

(High Fidelity) addigra már nagy 
gyakorlatot szerzett a különféle 
versenyautók gyártása terén, 
így készen állt az 1,6 literes 
(1584 köbcentiméteres) motor, 
amelynek 115 lóereje bőven 
elégnek bizonyult a Zagato 
kupéja számára is. 1971-ben 
megszületett aztán a Fulviák 
leggyorsabb képviselője a Fulvia 

Sport Zagato 1600 képében. A 
190-es tempóra képes sportko-
csiba fejtámlás kagylóüléseket, 
elektromos ablakokat építettek 
be, sportos megjelenését pedig 
fekete hűtőmaszkkal, fekete ki-
lincsekkel, lökhárító-betétekkel 
fokozták, a vagány jelleg betető-
zéseként pedig olajhőfok-mérőt 
építettek a műszerfalba. 

Az első 709 darab Zagato-féle Fulvia még sok alumíniumból készült 
karosszériaelemet hordozott, a 001912-es sorozatszámú modelltől 

kezdve azonban a kocsiszekrény anyaga döntően az acél lett

A hátsó szélvédő gombnyomásra, elektromos motor jóvoltából öt 
centiméternyire kinyílhatot, az utastér így átszellőzhetett a nyári melegben

A pajtalelet
A Veterán Autó Kft. telephelyén 
található Lancia Fulvia Sport 
Zagato 1.3 gépkocsi valódi rit-
kaság; jelenleg fellelt állapot-
ban várja következő gazdáját.

Műszaki adatok
Lancia Fulvia Sport 
Zagato 1.3 S
Jelleg: háromajtós, kétüléses kupé
Gyártási időszak: 1971-1972
Elrendezés: orrmotor, fronthajtás
Motor: Lancia 818.303 típusú 
V4-es SOHC benzinmotor, 8 
szelep, 1298 cm³, 2 db Solex C35 
karburátor
Teljesítmény: 89 LE / 6000 ford.
Maximális nyomaték: 114 Nm / 
5000 ford.
Váltó: ötsebességes, manuális
Tengelytáv: 2330 mm
Hosszúság: 4140 mm
Szélesség: 1570 mm
Magasság: 1280 mm
Öntömeg: 960 kg
Végsebesség: 180 km/h


