


Sinds Lada op de Ne-
derlandse markt is, is de
populariteit van deze ken-
merkende betrouwbare,
economische auto's
enorm gestegen. Dat zegt
nogal wat in een kritisch
land, verwend door een
zeer grote merkenkeus. En
nu is er dan opeens een
heel andere Lada:
de Samara. Net zo robuust,
betrouwbaar en volledig
als de andere modellen, reken daar maar meteen op.

Maar ... in plaats van die klassieke lijn (die velen
waarderen) is daar nu opeens een sportief "snel"
ogend model. Zo verzorgd, zo volledig uitgerust dat u
hem vijfduizend gulden duurder schat dan hij is. Gaat
u maar na: vijf veiligheidsgordels. Van binnenuit ver-
stelbare koplampen en buitenspiegel en een wis/was
installatie op de achterruit.

Dit is maar een greep uit de extra's waarvoor u bij
andere merken ook extra betalen moet. En zo gauw
een stuk duurder uitkomt dan u wilde. Geen kans op

bij de Samara. Voor u
staat een sierlijk gelijnde
driedeurs Europeaan. Een
comfortabele reisauto
voor vijf personen plus ge-
willige en altijd parate
stadsauto. Met een kataly-
satorvoor werkelijk
schoon rijden.

Ruimte en comfort van voor tot achter. Dit is
meteen uw indruk als u naar binnen kijkt. Auto-
breed tapijt, aangename stofbekleding voor zit-
plaatsen en verstelbare hoofdsteunen.

De plezierig gevormde voorstoelen met hun
goed steunende "zit" zijn verstelbaar tot in slaap-
stand en gaan bij naarvoren schuiven iets omhoog.
Ookachterstapt u moeiteloos in dankzij de liefst
1.26 m brede deuren.

Op de achterbank is plaats voor drie met drie
veiligheidsgordels. Met bagageruimte isdeSamara



Zo kan het ook: de GLS-uitvoering heeft een vit:-
versnellingsbak voor een rustiger toerental op de
snelweg en minder verbruik. De brede zijstrip van
sterke kunststof benadrukt niet alleen de sierlijke lijn
maar beschermt u ook tegen onvoorzichtige
parkeerders. Verder zilverkleurige wieldoppen, een

spoiler onder de achterruit en een rechterbuiten-
spiegel. Binnen ziet u een digitaal plafondklokje,
een asbakje achterin en een voorziening waardoor
de hoedeplank met de achterklep mee omhoog
gaat. Samara of Samara GLS: beide gunnen u jaren
ongestoord rijplezier.

SPECIFICATIES LADASAMARA 1.3/1.3 GLS

c.
Cilinderinhoud

Aantal cuocers

TECHNISCHE SP.::E.::C::.IF.:.:IC__A_T~IE,::S j
11288(

;~:Xl~':p::;I~::~~~g)toerental ' :: ::~J~~:
Boring stilg l76x!1 Olm

Compressieverhouding 19:9 1

Koelsvsteern +-'g~e.slote~"~ _
Zelfdenkende ventilator ja

Bandenmaat 165il75 -70 R 13

Lengte 4006 Olm,
Breedte 1750 m~m,,- _

Hoogte 1ï335mm __
weniase ~m

Spoorbreedte voor/achter 1390/1360 mm

Rijklaar gewicht op kenteken 900 kg

Max, toegelaten geWIcht 1370 kg

Max, dakbelasting 50 kg

Toegestaan aanhangwagengewicht (gefe~m~d)~ -+~8=9~O~k~g _
gantafntptaetsen 5

Accu 12Vi55AH

Eteenemsene ontsteking ja

Inhoud benzinetank 431

Dubbele register carburateur ja

Voorwielaandrijving jiJ

Wielophanging voor Mac Pherson systeem
achter schroefveren

Volledig gesynchroniseerde versnellingsbak 13 4 versn
l.3 GLS 5 versn

Dverbrengmgsverhoudmgen I t.-rn V
achteruit

I· 3.64 ·195-1.36 ,0,94 ,0 78
1.3.53

Topsnelheid 148 km/u

Acceleratie 0 -100 km 16sec

Verbruik per 100 I
(volgens ECE-normen)

stad
90 km/u
120 km/u

8_21
5.61
7.71

Draarorkel lussen muren llm

Diagonaal gesenerden remsysteem met rernbekeecnbger en
lastalhankelljke remdrukregetaar J'
Scnntrernrnen voor trommelremmen achter •

GREMI Auto-import bv
Postbus 303, 9700 AH Groningen.

Telefoon 050 ·18 3121
190 dealers in Nederland.
Service in geheel Europa.

STANDAARD UITVOERING 1.3 1.3GLS
5 Versnellingsbak - •
Econometer • •
Benmemeter • •
Voltmeter • •
Temperatuurmeter • •

~er • •-
Handbediende cnose • •
Cöntröle/verkhkkerlarnpjes voor: laadstroom, choke, onec ruk,
recnvloestotruveau, brandstofreserve, (groot)hchl. rmstacbterucht.
rcmngaanwnzer. alarm verlichting, achterruitverwarming • •
Interval op «ntewssers • •--
Wls/wasschakelaar • •
Acnterrotewrsser met sproeier • •
Achterruitverwarming • •
full-flow luchtsysteem • •
Ventilator met dne snelheden • •
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel • •
Van ennenut verstelbare rechter betenspegel •
Anll-verbhndlngsacl1terultkljksplegel • •
Regelbare dashboardverhchtmg • •
Perkeenent • •
Van bnnenueverstebere koplampen • •
Mistachterlicht • •
Verlichting onder motorkap • •
5 Veiligheidsgordels • •
In hoogte verstelbare voorstoelen • •
Traploos verstelbare rugleuningen • •
Verstelbare hoofdsteunen • •
Wegklapbare achterbank • •
Bevestiging hoedeplank aan achterklep •
Sloften beklecrng • •
Autobreed tapijt • •
Kaartvakken In portieren • •
Dashboardkastie met klep • •
Console radlo-mbouw • •
4 Handgrepen aan plafond • •
Digitaal plafond klokje •
Stuurslot • •
Gelaagde voorruit • •
Zijdelings wendbare zonnekleppen • •
Aansteker • •
Asbak In middenconsole voor acäteroassag.er •
Extra brede sier-stootstop llJflanken •
SIerdoppen op de velgen •
Wlelkulp'omhjstlngen •
Spoder op de achterklep •
Kentekenplaatho uder •
Uitgebreide gereeoschaosset • •

Verandering in uitvoering voorbehouden.

De kleuren in deze brochure
kunnen afwijken van de
werkelijke kleuren.



prompt loopt. Aan de andere kant krijgt de tweetraps een minimum worden beperkt. Zelfs de uitlaat is bij
carburateur het niet benauwd bij een hitte van de Samara een-en-al degelijkheid: drie verschillende
+40 oe. Echt zuinig is de Samara eigenlijk alleen met soorten staal zijn erin verwerkt. We zijn nu meteen in
benzine en onderhoud. Bij 90 km/u verbruikt hij de buurt van de wielophanging: de vertrouwde en

maar 5,6 liter perlOO kilometer, bij 120 km/u 7,7 r-'-------, beproefdeMcPherson-veringvoor en
liter en in stadsverkeer circa 8,2 liter. Onder- langsarmen met schroefveren en
houdsbeurten om de 15.000 kilometer vindt hydraulische schokdempers achter

hij voldoende en door degoede bereikbaarheid geven de Samara een opvallend
van vitale punten spaart de garage tijd (en u koersvast rijkarakter. Dat brengt ons

kosten!). De wigvormige carrosserie (luchtweer- op een aantal veiligheidsvoorziening-
stand maarO.36Cw) heeft partieel zes behande- en: het dubbele diagonaal geschei-
lingen gehad. De voorwielen worden energiek den (antiblokkeer-) remcircuit, schok-
aangedreven door de dwarsgeplaatste viercilinder absorberende bumpers, wis/was-
lijnmotor waarin een aantal technische vondsten is installatie op de achterruit, complete
verwerkt waardoor wrijving, trillingen en geluid tot lichtsignalering,dubbelehoofdsteun-en rugleuning-

vergrendeling, voorruit van gelaagd glas, schokab-
sorberend dashboard en stuurwiel.



trouwens ook niet krenterig: 330 dm3 en bij neerge-
klapte achterbank zelfs bijna het drievoudige: 940dm3

Kijkend naar het dashboard, proeft u weer het l.ada-
principe "logica en rust voor alles". Dus vertrouwde
wijzer-aanduidingen van snelheid, laadstroom, oliedruk
en ... een econometer die voortdurend de mate van
brandstof-verbruik aangeeft. Links een groep waar-
schuwingslampjes waarbij een stop-signaal extra
oplicht als verder rijden ongewenst is (of als de hand-
rem nog aangetrokken is).

De op poolwinters berekende verwarming en
ventilatie ontwasemt ook de zijruiten en voor de
achterpassagiers is ereen aparte toevoer. Ja,alles in de .
Samara ademt het ware rijgenoegen, tot en met de

korte, naar uw
hand gevormde
en licht schake-
lende pooken het
opvallend rustige
motorgeluid.

Probleemloos starten: u weet wat dat waard is.Wel,
zelfs een temperatuur van-40°C laat de elektronische
ontsteking siberisch, zodat de motor
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