
  

  

 

  

  

ZAWIAS 
   

Zawieszenie Lanosa to kolumny McPhersona z przodu i zespolona os skretna z tylu. 

Poprzez odpowiednie umiejscowienie goleni 
resorujacej w zawieszeniu przednim 
zredukowano zmiany katów wyprzedzenia 
osi i pochylenia kól na nierównej drodze. 
Pozwala to na utrzymanie statecznosci w 
jezdzie na wprost i lepszy komfort jazdy.  

Dzieki wiekszym i bardziej miekkim 
tulejom zawieszenie lepiej amortyzuje 
wstrzasy i falowania, bez zmniejszenia 
sztywnosci poprzecznej, waznej dla 
precyzyjnego prowadzenia. Ujemny kat 
natarcia zapewnia statecznosc kierunkowa 
podczas hamowania na powierzchniach o 
róznych wspólczynnikach tarcia po lewej i 
prawej stronie drogi. 

Lanos ma pólzalezne zawieszenie tylne oparte na zespolonej belce skretnej. Wplywa to na 
niezly poziom komfortu jazdy i redukuje poziom halasu. Zastosowano dwustozkowe sprezyny 
resorujace o lepszej charakterystyce sprezystosci niz sprezyny jednostozkowe. Pozwalaja one 
na duzy skok zawieszenia przy minimalnym zmniejszeniu miejsca dla pasazerów. Przyczynilo 
sie to do lepszego wykorzystania bagaznika. Górne gniazda sprezyn sa wyposazone w poduszki 
pneumatyczne zintegrowane z ogranicznikami skoku, wplywajacymi na cichsza jazde. 
Zawieszenie tylne jest prawie identyczne do tego jakie jest w Oplu Astrze - oba auta 
odziedziczyly je po Kadecie. 
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W ukladzie kierowniczym zastosowano przegub kulowy w energochlonnej kolumnie 
kierowniczej (wal drazony) z teleskopowym trzpieniem obrotowym. Regulowana kolumna 
kierownicza (opcja) posiada piec ustawien i pozwala na dostosowanie jej wysokosci do pozycji 
zajmowanej przez kierowce w czasie jazdy. Standardowo Lanos posiada kierownice 
dwuramienna o srednicy 38 cm. Jako opcja dostepna jest kierownica czteroramienna 
wyposazona w pelnowymiarowa (65 litrów) poduszke powietrzna.  

Mechanizm zebatkowy przekladni kierowniczej w modelach z silnikiem 1.5 SOHC ma 
przelozenie 24,5:1 co zmniejsza wysilek konieczny przy manewrowaniu podczas parkowania. 
Modele z silnikiem 1.6 DOHC sa standardowo wyposazone w uklad wspomagania z przekladnia 
16,12:1.  

Uklad kierowniczy ma kat wyprzedzenia osi równy 2 stopnie 75' oraz oczywiscie dzialanie 
samocentrujace. 

Uklad hamulcowy Lanosa opracowano przy wspólpracy firmy Delphi z USA. 
Zastosowano sterowane bezposrednio 9-calowe serwo wspomagajace.  

Z przodu znajduja sie tarcze wentylowane o srednicy 23 cm 
w wersji z silnikiem 1.5 SOHC i 25 cm w wersji z silnikiem 
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1.6 DOHC. Wentylowanie tarcz opóznia przegrzewanie sie 
tarczy podczas gwaltownego hamowania i minimalizuje 
straty skutecznosci hamowania. 

Z tylu zastosowano bebny o srednicy 24 cm z wbudowanym 
termoelementem, pochlaniajacym cieplo i pozwalajacym utrzymac dobra 
skutecznosc przy dlugotrwalym hamowaniu. 

Klocki hamulcowe moga byc wymieniane bez zdejmowania kola, natomiast w tylnych bebnach 
hamulcowych znajduja sie otwory kontrolne, pozwalajace sprawdzic stopien zuzycia okladzin 
ciernych. 

Jako opcja dostepny jest uklad ABS opracowany przez amerykanska firme Delphi. Uklad ten 
posiada trzy kanaly i cztery czujniki, po jednym na kazdym kole. W stosunku do Nexii 
dokonano ulepszen w oprogramowaniu komputerowym sterujacym ABS'em, zmniejszajac czas 
reakcji systemu co zaowocowalo skróceniem drogi hamowania o 20%. Elektroniczny modul 
sterujacy (EBCM) gromadzi dane z kazdego kola z czestotliwoscia 250 razy na sekunde. Czujnik 
wykrywa moment przed zablokowaniem kola i obniza cisnienie plynu hamulcowego, a nastepnie 
je przywraca skokowo 5 razy na sekunde. 
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Kolpaki ozdobne w modelach '99  

W Lanosie stosowane sa nastepujace opony: 
-175/70 R13 w modelach z silnikiem 1.5 8v 
-185/60 R14 w modelach z silnikiem 1.5 16v i 1.6 16v

 
Podstawowe modele '98 wyposazane byly w 
kola bez kolpaków 

 
Modele S+, SE i SX '98 mialy kolpaki jak 
na zdjeciu. 
Jako opcja dostepne sa obrecze z lekkich 
stopów. 

Kolpaki ozdobne w modelach '99

Polskie Lanosy model '99 sa wyposazane 
w opony Stomil-Olsztyn Kormoran Sprint 
185/60 R14 82H lub Debica Presto 
185/60 R14 82H. 
Lanosy koreanskie maja opony Hankook 
H406 lub Kumho Steel Radial 720 M+S. 
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