
De Roemeense immigrantenzoon John Zachary DeLorean 
realiseerde zijn Amerikaanse droom met Brits belastinggeld. Maar 
het werd een nachtmerrie door grootheidswaanzin, verdwenen 
overheidsmiljoenen en een cocaïnedeal. Tijd voor een flashback. 
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eef het maar toe. De DeLorean 
DmC-12 worDt ook Door u begeerD. 
Ieder mens heeft wel eens verlangd naar de 
sleutels van de roestvrijstalen sportauto. Zijn 

het niet die van het origineel, dan wel 
die van de tijdmachine van marty mcfly 
en Dr. emmett brown uit de filmtrilogie 
back to the future. Voor een ritje om iets 

in het verleden bij te sturen met de kennis 
van nu. wat zou uw reden zijn? een mislukt 
huwelijk, een desastreus verlopen zakendeal, 
een verkeerd gekozen eindcijfer in de loterij 
of een uit de hand gelopen stapavond? Ik ken 
de jaartallen uit mijn hoofd waarin het beter 

had gekund. maar als er één man is die graag de tijd terug 
zou willen draaien, dan was het John DeLorean. De megalo-
mane grondlegger van DeLorean motor Company (DmC) had 
de wereld aan zijn voeten, maar schopte hem totaal onnodig 
zelf weer weg. 

De trampoline om de DeLorean-wereld in te springen is 
belfast. een stad, waar midden jaren zeventig de spanning 
te snijden was tussen de katholieken en de protestanten. 
bovendien was de helft van de beroepsbevolking werkloos en 
de politiek noemde de regio dan ook ‘een derdewereld land 
binnen het Verenigd koninkrijk’. totdat hier een amerikaan 
met brits overheidsgeld auto’s ging bouwen. Door deze John 
DeLorean regende er hoop uit de asgrijze wolken die jaren-
lang boven het gebied hadden gehangen. 

bijna veertig jaar later is de lucht opgeklaard als fotograaf 
arno Lingerak en ik een buitenwijk van de noord-Ierse 
hoofdstad binnenrijden. we draaien een woonstraat in en 
dan valt het stil in onze huurauto, alsof er een zeldzaam 
natuurverschijnsel aan de horizon is te zien. De fletse och-
tendzon zet de roestvrijstalen plaatdelen van een DeLorean 
DmC-12 in vuur en vlam. een vleugeldeur klapt omhoog 
en robert Lamrock stapt uit. hij is een vooraanstaand 
bestuurslid van de internationale DeLorean owners asso-
ciation en organiseert de vijfjaarlijkse DeLorean-meeting 
eurofest in belfast (de eerstkomende is in 2016), waar 
eigenaren uit alle windstreken op afkomen. Lamrock 

is bovendien een gepensioneerde tv-regisseur die ooit John 
DeLorean voor de camera had. Daarnaast heeft hij een om-
vangrijke collectie memorabilia van het merk en bezit al 25 
jaar een DeLorean. hij is, kortom, onze Doc emmett brown.

“Voordat John zijn DeLorean motor Company startte,” zo 
begint Lamrock, “lag hij op koers om president van general 
motors te worden.” bewonderenswaardig, want als kind van 
een roemeense vader en hongaarse moeder zag hij in Detroit 
op 6 januari 1925 voor het eerst het daglicht. niet onder ideale 
omstandigheden, want zijn vader was een agressieve alco-
holist die bij ford werkte. maar de jonge John liet zich niet 
afleiden. hij ging studeren en werd na opvallende prestaties 
bij Chrysler en Packard gevraagd door general motors. Lam-
rock, vol bewondering: “hij kreeg een baan bij zustermerk 
Pontiac, waar hij verantwoordelijk was voor de befaamde 
gto, de eerste muscle car.” Zijn ster rees snel en in 1969 werd 
hij op nog maar 44-jarige leeftijd de baas van gm’s vlaggen-
schip, het prestigieuze Chevrolet. ook buiten zijn werk liet hij 
zich niet onbetuigd. DeLorean verdiende bakken met geld, 
scheidde na zeventien jaar van zijn vrouw, bezocht wilde 
feesten, ging met filmsterren om en werd steeds meer een 
buitenbeentje in de conservatieve top van gm. Lamrock: “De 
directie liep in driedelige pakken, maar hij droeg een spijker-
broek. John verfde zijn grijze haar zwart, liet een implantaat 
in zijn kin plaatsen zodat hij een mannelijkere kaaklijn kreeg 
en trouwde met een 20-jarig meisje.” hij leverde openlijk kri-
tiek op de traditionele koers van gm met betrekking tot ma-
tige veiligheid, onzuinige motoren en slechte bouwkwaliteit 
van de auto’s. Daarnaast waren er geruchten dat hij smeer-
geld ontving van leveranciers in ruil voor contracten met gm. 
Lamrock: “ondanks zijn uitspattingen wist hij Chevrolet naar 
verkooprecords te leiden en in 1972 werd hij vicepresident 
van general motors.” het leek een kwestie van tijd voordat hij 
er de hoogste post zou gaan bekleden. Zover kwam het niet. 
In 1973 scheidden de wegen van DeLorean en gm. Lamrock: 
“of hij ontslagen is of zelf ontslag heeft genomen, blijft een 
raadsel. Ik denk dat ze op elkaar waren uitgekeken.” 

DeLorean zat niet lang stil, want hij had een droom. hij 
wilde een ‘ethische auto’ maken van lichtgewicht materialen. 

Robert Lamrock maakt uw redacteur weg-
wijs in de DeLorean. Zonder de lusjes aan 
de deur konden kleinere mensen vanuit de 
stoel het geopende portier niet dichttrek-
ken. Onder: John DeLorean in zijn Pontiac-

tijd, nog met zijn originele 
kin. 

KasKraKer
De meeste bekend-
heid kreeg de DeLo-
rean DMC-12 als 
tijdmachine in de 
filmtrilogie Back to 
the Future. De delen 
verschenen in 1985, 
1989 en 1990. De 
films met Michael J. 
Fox in de hoofdrol 
brachten gezamenlijk 
bijna 960 miljoen 
dollar op. 

‘ De trampoline om de Delorean- 
wereld in te springen staat in noord-ierland’

Het DeloreAn-MYsterie reportage

40  |  www.autovisie.nl www.autovisie.nl  |  41



roestvrij, veilig, zuinig en duurzaam. hij richtte ‘DeLorean 
motor Company’ (DmC) op en midden jaren zeventig toonde 
hij een door de befaamde giorgetto giugiaro getekend stu-
diemodel voor de amerikaanse markt. Lamrock: “naast de 
sportauto werden ook een vierzitter en zelfs een bus aange-
kondigd. Zijn plannen klonken doortimmerd en maakten 
mensen enthousiast.” Door zijn status als voormalig topman 
van general motors wist hij investeerders te vinden, zodat 
hij zijn ideeën verder kon uitwerken. Lamrock gaat verder: 
“nu moest hij alleen nog een plek vinden voor de fabriek en 

geld om de auto daar te bouwen.” Dat kreeg hij ook 
voor elkaar, want de geslepen DeLorean benaderde 
landen met een hoge werkloosheid. hij onderhandelde 
achttien maanden met Puerto rico, vijf maanden met 
Spanje en ook met de republiek Ierland. het liep op 
niets uit. totdat hij in contact kwam met de Labour-
regering van het Verenigd koninkrijk. Lamrock: “De 
deal was in 45 dagen rond, want ze hadden elkaar 
nodig.” In ruil voor het creëren van 2500 banen, 
kreeg DeLorean een dertig hectare groot weiland 
in het noord-Ierse Dunmurry, even buiten het 
getroebleerde belfast. Daar kon de moderne fabriek 
worden gebouwd en hij ontving bijna 100 miljoen 
euro aan belastinggeld.

De slagboom van het voormalige fabriekster-
rein van DeLorean motor Company veert omhoog 

voor de auto van Lamrock en we rijden het terrein op. hij 
vervolgt: “In twee jaar werd de fabriek uit de grond gestampt 
en ondertussen werden de matige prototypes van de DmC-12 
verder ontwikkeld. John wilde daarvoor Porsche inschake-
len, maar die hadden vijf jaar en te veel geld nodig. binnen 
achttien maanden moest de auto namelijk productieklaar 
zijn. Lotus-baas Colin Chapman nam daarentegen de klus 
wel aan.” het giugiaro-koetswerk met vleugeldeuren bleef 
behouden, maar verder was er veel veranderd. De ‘DmC-12’ 
gedoopte sportauto stond op een stalen ruggengraatchassis 
met twee y-vormige uitsparingen voor en achter, bijna iden-

tiek aan dat van de zojuist geïntroduceerde Lotus esprit. op 
het chassis kwam de carrosserie van polyester, waar vervol-
gens de roestvrijstalen plaatwerkdelen op werden bevestigd. 
achter de achteras lag een 2,85 liter V6-motor met 137 pk, de 
bekende PrV-motor die door renault, Peugeot en Volvo was 
ontwikkeld. De voorremmen kwamen van een ford Cortina 
en achter van een Jaguar mkIX. “De eerste DeLorean liep be-
gin 1981 van de lijn en rolde door die deur naar buiten,” wijst 
Lamrock op een grote schuifdeur. “Van daaruit werden ze de 
nu totaal overwoekerde testbaan opgestuurd voor de laatste 
controles. De baan was via een klein weggetje verbonden 
met het huis van John DeLorean. hij sliep geen nacht in ‘The 
warren house’. De kans op een Ira-ontvoering was te groot, 
maar belfast was ook veel te klein voor DeLorean. hij hield 
kantoor in manhattan en maakte daardoor een recordaantal 
Concorde-vluchten tussen amerika en groot-brittanië.” 

terwijl Lingerak de auto van Lamrock vastlegt op het voor-
malige testterrein komen er steeds meer toeschouwers met 
een DeLorean-historie. Zo ook arnie black, destijds testrijder. 
“Ze hadden haast met de ontwikkeling en wilden zo snel 
mogelijk 80.000 testkilometers maken. Samen met andere 
kerels van de ulster automobile Club deden wij die langeaf-
standtests met prototypes. In het rustige noord-Ierland hou-
den mensen er niet van als je tien keer door dezelfde straat 
rijdt. Daarom begonnen we rond middernacht en stopten ‘s 
ochtends.” Dan lachend: “hij reed niet slecht, maar harder 
dan 190 km/h ging hij niet. als het regende dan druppelde 
het water bovenin langs de scharnierpunten van de deuren 
naar binnen. Dat hebben ze geloof ik nooit kunnen oplos-
sen.” DeLorean leeft nog op het oude fabrieksterrein, waar 
tegenwoordig door het franse montupet aluminium motor-
blokken worden gegoten voor onder meer ford. ons bezoek 
maakt ook bij Liam Dyer, fabrieksmedewerker van montupet, 
herinneringen los. “er was hier in belfast nauwelijks werk te 
vinden, dus iedereen was blij met de komst van de fabriek. 
Ik monteerde bij DmC de roestvrijstalen plaatdelen op de 
carrosserie. De beste baan die ik ooit heb gehad. DeLorean 

Geheel boven: de 
DeLorean voor 
de fabrieksdeur 
waaruit ze vroe-
ger richting de 
testbaan werden 
gereden. Hierboven: 
John DeLorean 
met inmiddels 
gemodificeerde, 
‘mannelijkere’ kin.     

Links: voormalig DeLorean-mede-
werker Liam Dyer. Boven: het aan 
de fabriek grenzende huis van 
John DeLorean. Rechts: de platte-
grond van het fabriekscomplex en 
de testbaan, die (onderste foto) nu 
geheel overwoekerd is. Hieronder: 
er werden maximaal tachtig auto’s 
per dag geproduceerd. 

‘ John Delorean kreeg bijna  
100 miljoen euro aan Brits belastinggeld,  
in ruil voor de 2500 banen die hij creëerde’
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betaalde goed, het was warm in de fabriek, er stond altijd mu-
ziek aan en de sfeer was hier prima. het was ook een sociaal 
experiment van de regering, want de katholieken en protes-
tanten werkten hier zij aan zij. Daarvoor was dat ondenkbaar, 
want in de meeste grote bedrijven in belfast werkten alleen 
maar protestanten. hier ging het prima samen. ook buiten 
werktijd begonnen we te mixen, dat was uniek in die tijd.”     

Vanuit Dunmurry gingen de DeLoreans naar de haven van 
belfast, waar ze op de Stormont wharf verscheept werden 
naar de Verenigde Staten. Daar is weinig veranderd, ook het 
personeel niet. aan de kade worden we direct aangesproken 
door robert willis, die begin jaren tachtig hier ook al werkte. 
“De DeLoreans zorgden voor veel opwinding in de haven. 
mensen kwamen hier speciaal naartoe om de auto’s te foto-
graferen.” hij loopt naar de rand van de weg en wijst naar een 
doorgang in een hek. “Daarachter stonden de auto’s op een 
parkeerplaats gestald en ze werden dan naar de kade gereden 
om op de boot geladen te worden. Die transportjongens reden 
als idioten. De banden piepten en de motoren jankten als 
ze richting de boot scheurden. geregeld werd er ook eentje 
naar de boot gesleept, want heel betrouwbaar waren ze niet.” 
een juiste conclusie van de havenarbeider, want hoewel 
het gemotiveerde fabriekspersoneel in Dunmurry zijn best 
deed, zorgde hun onervarenheid voor een slordig gebouwde 
auto. De DeLoreans werden na aankomst in de VS dan ook 
noodgedwongen naar zogenoemde ‘quality centers’ gebracht 
om deugdelijk in elkaar te worden gezet, alvorens ze werden 
afgeleverd. maar er waren meer problemen. De pers hekelde 
de matige bouwkwaliteit, de weinig bijzondere handling, de 
tegenvallende prestaties en de hoge prijs. De DmC-12 kostte 
25.000 dollar, terwijl een Corvette 8000 dollar goedkoper was!

Desondanks stroomden de orderboeken medio 1981 vol. 
De productie werd zelfs verhoogd van vijftig naar tachtig 
auto’s per dag. ook omdat DeLorean werkte aan een lucra-
tieve beursgang en een florerend bedrijf is nu eenmaal meer 

waard. maar al snel draaide de wind voor DmC en droogde 
de cashflow op. er was meer geld nodig van de britse regering 
om onder meer de verhoogde productie te kunnen bekos-
tigen, maar dat kwam er niet. Inmiddels had de regerende 
Labour-partij plaatsgemaakt voor de conservatieven van 
margaret Thatcher. Zij was niet gecharmeerd van de flamboy-
ante amerikaan, die met haar belastinggeld auto’s liet bou-
wen en zichzelf daar rijkelijk voor beloonde. Lamrock: “eind 
1981 raakte DeLorean in de problemen. er was een recessie, 
de kwaliteit van de auto’s was niet goed, door de fluctue-
rende valutakoersen werd de inkoop van onderdelen steeds 
duurder, de kosten waren enorm gestegen door de verhoogde 
productie en margaret Thatcher draaide de geldkraan dicht. 
ook de bizar strenge winter in de VS van 1981 speelde een rol, 
want als er sneeuw op straat ligt, kopen mensen geen sport-
auto. maar misschien was John DeLorean ook te hebberig.” 

De britse tabloids stonden in 1982 vol met verhalen over de 
met overheidsgeld gefinancierde, extravagante levensstijl van 
DeLorean en zijn jaarsalaris dat hoger zou zijn dan dat van de 
grote baas van general motors. maar ook over de weggesluis-
de miljoenen, een labyrint van spookfirma’s, fraude en een 
verdachte deal met Lotus-baas Colin Chapman. een bedrag 
van 17,65 miljoen dollar zou, via het in Panama geregis-
treerde gPD Services met een postadres in genève, betaald 
worden aan Chapman voor zijn ontwikkelingswerk. Via 
allerlei schimmige constructies zou ongeveer de helft van het 
belastinggeld uiteindelijk verdwijnen. Volgens de een in de 
zakken van DeLorean, volgens de ander in die van Chapman. 
Duidelijkheid kwam daar nooit over. Chapman stierf eind 
1982 plotseling aan een hartaanval, terwijl hij op het punt 
stond een verklaring af te leggen aan de curator sir kenneth 
Cork van DeLorean motor Company. Volgens complotden-
kers werd de hartaanval veroorzaakt door het nauwelijks te 
traceren gif digitalis. Lamrock formuleert voorzichtig: “het 
overlijden van Chapman kwam DeLorean niet slecht uit.” 
De problemen stapelden zich op voor John DeLorean. het 

Delorean in Het HeDen
Van de ruim 9200 geproduceerde DeLo-
reans rijden er nog meer dan 6000 rond. 
In 1995 kocht Stephen Wynne de originele 
DMC-bedrijfsnaam en vormde The DeLorean 
Company in het Texaanse Humble. Die bezit 
ook bijna alle originele onderdelen, tekenin-
gen en een mal om de polyester carrosserie 
te persen. Enkele koetswerkdelen zouden als 
oud ijzer verkocht zijn aan een vissersbedrijf 
om netten mee te verankeren. Sinds 1999 
worden in Texas DeLoreans op het bestaande 
chassis herbouwd met originele en ver-

beterde onderdelen. In 2011 werd er een 
elektrische DeLorean aangekondigd, maar 
daar is maar één exemplaar van gebouwd. In 
Europa is Ed Uding van DeLorean Europe in 
het Noord-Hollanse Hem het aanspreekpunt 
voor verkoop, reparaties, schadeherstel, 
onderhoud en upgrades aan DeLoreans. De 
DeLorean-scène leeft volgens hem: “Er zijn 
170 exemplaren in Nederland en er is een 
club. Een goede DeLorean kost tegenwoordig 
meer dan 30.000 euro en de prijzen blijven 
stijgen.” 

Links: de kade van 
Stormont Wharf. 
Onder: havenarbeider 
Robert Willis vertelt 
waar de auto’s vandaan 
kwamen. Rechts: mensen 
kwamen speciaal naar 
de haven om DeLoreans 
te fotograferen. Geheel 
rechts: het naakte stalen 
ruggengraatchassis in 
het transportmuseum. 

‘DeLorean sloot een verdachte deal met
 Lotus-baas Colin Chapman’ 
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bedrijf wankelde en hij was wanhopig op zoek naar geld om 
zijn droom levend te houden. Dat lukte niet. op 19 oktober 
1982 werd hij gearresteerd in Los angeles op verdenking van 
het bezit en willen distribueren van cocaïne met een waarde 
van 24 miljoen dollar. op heimelijk gefilmde beelden in een 
hotelkamer was DeLorean te zien, terwijl hij een koffer vol 
cocaïne optilde en triomfantelijk zei dat het spul ‘beter dan 
goud’ was. Zes dagen later sloot DmC en werd het bedrijf 
failliet verklaard. In DeLorean-kringen wordt sindsdien ge-
speculeerd dat de undercoveractie een vriendendienst van de 
toenmalige VS-president ronald reagan was voor margaret 
Thatcher, om van de lastige DeLorean af te komen.

 
De zon zakt naar beneden om het einde van de dag in te 

luiden. De DeLorean van Lamrock staat met geopende deuren 
in het prachtige licht van 

het gouden uur. het symboliseert de mystiek rond het merk 
en zijn naamgever. In mijn hoofd probeer ik de mythes en de 
feiten van elkaar te scheiden om zodoende de waarheid over te 
houden. De geest van DeLorean waart nog rond in belfast, dat 
is duidelijk en ons bezoek heeft zijn geest weer even uit de fles 
gehaald. Dat blijkt wel als mijn telefoon gaat en barrie wills 
aan de lijn hangt. hij is een voormalige chief executive officer 
van DmC en wil een paar dingen kwijt: “Ik hoorde van jullie 
reportage en wil graag dat jullie met het juiste verhaal naar 
huis gaan. DmC had namelijk gewoon nog kunnen bestaan. 
we waren een net opgestart bedrijf en dan moet je investeren. 
helaas wilde margaret Thatcher dat niet inzien. maar DeLo-
rean was ook een slechte manager en bezeten van geld.” wills 
heeft ook een visie op het plotselinge overlijden van Colin 
Chapman. “Ik ontmoette hem enkele dagen voor zijn dood. 
hij zag er kerngezond uit, maar mensen sterven nu eenmaal 

aan hartaanvallen. Vaak onverwacht. als DeLorean 
iemand wilde uitschakelen, dan had hij Chapman én 
ook de later veroordeelde financiële man van Lotus, 

fred bushell, laten ombrengen. alleen Chapman uit 
de weg ruimen is waanzin.” over de cocaïnedeal heeft 
wills een uitgesproken mening. “aperte onzin. Denk 
je dat reagan en Thatcher niets beter te doen hadden? 
DeLorean was simpelweg op de verkeerde plaats, op 
de verkeerde tijd. een grote naam in geldnood, een 
trofee voor de fbI dat een succes in de war on drugs 
goed kon gebruiken. hij werd niet voor niets vrijge-
sproken, omdat hij in de val was gelokt.”

De man, zijn plan, het product, de dubieuze acties 
en de vele waarheden. De naam DeLorean is besmet. 
Is het een ordinaire oplichter of een volksheld? 
Lamrock ziet de verwarring in mijn ogen, overhandigt 
me zijn sleutels en zegt cryptisch: “rijd maar eens een 
stuk, dan ga je alles in het juiste perspectief zien.” Zo 
gecompliceerd als de DeLorean-geschiedenis is, zo 
overzichtelijk is het daadwerkelijke eindproduct. een 
sportauto die aanvoelt als een hangmat. Je ligt in een 

stoel met een grote hoek voor de rugleuning. De 
onbekrachtigde besturing gaat licht en nonchalant 
rond de middenstand, dankzij een neus waar slechts 
een derde van het totaalgewicht op steunt. elke 
oneffenheid laat de auto torderen als een wokkel, 
maar de comfortabel afgestemde wielophanging doet 
zijn best om de ontspannen rijervaring niet te 
verstoren. Van achteren klinkt bijpassende loungemu-
ziek. De V6 zorgt voor een kalme versnelling en 
masseert de geest met een rustige roffel. er ontbreekt 
eigenlijk maar één ding. Dat wordt duidelijk als ik 141 
km/h op de snelheidsmeter zie verschijnen, in back to 
the future de verplichte snelheid om door de tijd te 
kunnen reizen. er gebeurt niets en dat zal ook John 
Zachary DeLorean gefrustreerd hebben toen hij op 19 
maart 2005 aan zijn laatste reis begon. anders was hij 
ongetwijfeld zelf terug in de tijd gegaan om een aantal 
zaken anders te doen. Dan was zijn amerikaanse 
droom geen nachtmerrie geworden.  

Delorean  
Hotspots 
De buitenwijken van Belfast zijn 
heilige grond voor de DeLorean-
fan. Binnen 15 minuten sta je aan 
de oude poort van het gigantische 
fabriekscomplex aan The Cutts 
in Dunmurry te rammelen. Daar 
zijn de oude fabriekshallen en de 
testbaan van DeLorean te vinden. 
Vraag een bezoek van tevoren 
aan. Vooral de medewerkers van 
Montupet zijn bereidwillig. De 
firma Bombardier gebruikt een 
ander deel van de voormalige 
fabriek en wilde niet meewerken. 
Achter de fabriek, in de doodlo-
pende Thornhill Road, staat het 
voormalige huis van John DeLo-
rean. ‘The Warren House’ staat te 
koop en de straat is vrij toegan-
kelijk. De haven van Belfast ligt 
iets ten noorden van de stad en 
is vanuit het centrum binnen vijf 
minuten te bereiken met de auto. ‘ De wanhopige Delorean werd met cocaïne  

als lokaas door de FBi in de val gelokt’ 

ZelF 
BaCK to 

tHe Future
Belfast leent zich goed 

voor een DeLorean-
bedevaartstocht of 

een lange 
stedentrip. 

Stormont Wharf is de plek waar 
de geproduceerde DeLoreans 
verscheept werden naar de VS. In 
Holywood staat het transportmu-
seum met ruime aandacht voor 
DeLorean.

slapen
Wij sliepen in het Malmaison-
hotel in het centrum van Belfast, 
waar het in de avonduren gratis 
parkeren is. Winkels, restaurants, 
bars en clubs bevinden zich op 
loopafstand van het hotel, maar 
van geluidsoverlast is geen spra-

ke. Het hotel beschikt zelf ook 
over een goed restaurant. Houd 
er rekening mee dat Belfast vrij 
duur is. 

Meer BeZiens-
waarDigHeDen
Voor een gevarieerd aanbod 
bezienswaardigheden kijkt u op 
www.ierland.nl, waaronder de 
werf waar de Titanic werd 
gebouwd en de studio 
waar vier seizoenen 
van Game of Thrones 
werden opgenomen.           

museum

hotel malmaison

stormont wharf

fabriek

the warren house

sPeciFicAties

Delorean DMC-12

huidige waarde ± € 34.000,--
productieaantal ± 9200 stuks

topsnelheid 177 km/h
accel. 0-100 10,5 s

motor V6, 2849 cm3

plaatsing in lengter. achterin
maximum 
vermogen

137 pk (101 kW)/ 
5500 min-1

maximum koppel 225 Nm/3000 min-1

transmissie vijfbak, handgesch.
aandrijving achterwielen

lengte 426,7  cm
breedte 190,0 cm

hoogte 141,0 cm
wielbasis 240,8 cm

tankinhoud 61 l
massa leeg 1244 kg

Het DeloreAn-MYsteriereportage
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