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Techniek en productie van de Alfa Romeo 4C

Afgetrainde supercar
Supercars als Porsches, Ferrari’s of Maserati’s hebben sterke 

veelcilinder motoren. Die maken circuitprestaties op de open-

bare weg mogelijk. Dat kan anders, bewijst Alfa Romeo. De 

nieuwe 4C doet het met een bescheiden 240 pk, maar komt 

toch tot supercarprestaties. Zijn geheim: een superlaag ge-

wicht. Hoe speelde Alfa Romeo dat klaar? AMT onderzocht het 

in Modena, de thuishaven van… Maserati.

Op de Autosalon van Genève van 2011 stal hij de 
show, de conceptauto Alfa Romeo 4C. Een spor-
tieve tweezitter van nog geen vier meter lang en 
maar 1,18 meter hoog, met de motor dwarsge-
plaatst in het midden achter de twee kuipstoel-
tjes. Het ontwerp oogstte veel bewondering en 
de auto kreeg Design Awards van publieksbla-

den als AutoBild in Duitsland en What Car? in 
Engeland. Ondertussen werd Alfa-eigenaar Fiat 
meerderheidsaandeelhouder van Chrysler, en 
zag het concern begin dit jaar aanleiding om het 
merk Alfa Romeo in de VS te introduceren. Een 
dynamische supercar zou de merkacceptatie daar 
natuurlijk een geweldige boost geven.
Alle reden dus voor Alfa Romeo om de 4C echt 
in productie te nemen. Toch lopen de 4C’s niet 
tussen de Mito’s en Giullietta’s van de band. Nee, 

concerngenoot Maserati maakte ruimte vrij in zijn 
Ghibli-, Granturismo- en Quattroporte-fabriek 
voor de productie van de 4C. Voor we die produc-
tie onder de loep nemen, duiken we eerst nader 
in de techniek van de 4C.

1.8 viercilinder
De gewicht-vermogensverhouding van dit ach-
terwielaangedreven middenmotorautootje is 3,85 
kg per pk. Dat is beter dan die van een Maserati 
Granturismo MC Stradale en vergelijkbaar met 
pak ‘m beet een Porsche 911 Carrera S. Een super-
carwaarde dus. Toch worden de pk’s niet geleverd 
door een 4.7 V8, zoals bij de Maserati, of door een 
3.8 zescilinder boxer, zoals bij de Porsche. Nee, 
dwarsgeplaatst in het midden staat een 1.750 
cm3 viercilindertje. Het gaat om een variant op 
de directe inspuiter met turbo die we kennen 
uit de Giullietta. Met een overvierkante boring-
slagverhouding van 83 x 80,5 is de 1.8 natuurlijk 
wel op sportiviteit gericht. “Toch pakt de motor 
ook al vanuit laag toerental goed op”, zegt hoofd 
productontwikkeling Mauro Pierallini. “Dankzij de 
directe injectie en omdat beide nokkenassen ver-
stelbaar zijn, kunnen we gebruik maken van ‘low 

Supercar in wording. De nieuwe Alfa Romeo 4C wordt gebouwd 
in de Maserati-fabriek in Modena.
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speed scavenging’”, Dat staat voor spoelen met 
lucht bij laag toerental en hoge belasting. Onder 
die omstandigheden is dankzij de turbo de druk 
in het inlaatspruitstuk groter dan de tegendruk 
in de uitlaat. Het spoelen wordt mogelijk door de 
uitlaatkleppen laat te sluiten en de inlaatkleppen 
vroeg te openen. Het verbetert de cilindervulling 
en het houdt de turbo op toeren.

Alfa-historie
Een belangrijke wijziging die de motor onderging 
voor plaatsing in de 4C, zit in het cilinderblok. Is 
dat bij de Giullietta uit gietijzer, in de 4C is het van 
aluminium. De reden is duidelijk: gewichtsbespa-
ring. En dat is het sleutelwoord bij de Alfa Romeo 
4C. Tijdens de inleidende presentatie in de 
Maserati-fabriek zien we beelden van de volledig 
uit aluminium opgebouwde 8C 2900B Le Mans 
racer uit 1933, van de 6C 3000CM racer van 760 
kg, die Manuel Fangio in 1953 de tweede plaats 
in de Mille Miglia bracht, en van de 33 Stradale 
uit 1967, die met zijn 230 pk (in straatversie) 2.0 
V8 maar 700 kg in beweging hoefde te zetten. 
“Kortom”, claimt Alfa Romeo-directeur Louis-Carl 
Vignon, “de lichte supercar maakt deel uit van ons 
DNA”.

En profil lijkt de nieuwe 4C wel wat op die 33 Stra-
dale uit 1967. In de race naar het laagste gewicht 
moet de jongeling zijn stokoude voorvader toch 
nog voor laten gaan. Met een drooggewicht van 
895 kg weegt de 4C bijna 200 kg meer. Maar wie 
bedenkt dat de 4C beschikt over zaken als air-
bags, airconditioning en een luxueuze alcantara 
interieurafwerking, terwijl de 33 Stradale zelfs 
elementaire straatuitrusting als deursloten(!) 
moest ontberen, begrijpt dat die 895 kg een 
technologisch hoogstandje is.

Monocoque van 65 kg
De basis voor dat geringe gewicht is het stijve 
monocoquechassis uit koolstofvezel. Zo’n mo-
nocoqueconstructie kennen we uit de Formule 
1. Bij de 4C gaat het om een soort badkuip waar 
de beide kuipstoelen in staan. Alfa Romeo koos 
voor carbon vanwege de fantastische verhouding 
tussen sterkte en gewicht van dit materiaal. Die 
wordt mede mogelijk gemaakt doordat de vezels 
in de richting gelegd kunnen worden waarin 
de krachten optreden. Om datzelfde in staal te 
bereiken, is niet alleen veel meer gewicht nodig, 
maar ook een veel complexere constructie, met 
veel meer onderdelen. “Alleen al een standaard 

plaatstalen A-stijl bestaat uit vijf of meer delen”, 
zegt Pierallini. “De volledige 65 kg lichte carbon 
monocoque van de 4C is maar één deel. Dat 
geeft een veel grotere weerstand tegen externe 
belastingen en daarmee een beter dynamisch 
gedrag.” Overigens is daarmee niet gezegd dat 
de opbouw van zo’n monocoque minder werk 
is dan bouw in plaatstaal. Integendeel, de bouw 
van de monocoque is grotendeels handwerk. Dat 
gebeurt niet in de Maserati-fabriek, maar bij leve-
rancier Adler Plastics. Daar wordt het composiet-
materiaal uitgesneden uit een rol, opgebouwd 
op een mal en onder druk en temperatuur in 
een autoclaaf-oven versmolten met de harslaag. 
Daarna zit er nog veel werk in het aanbrengen 
van tal van bevestigingspunten, de afwerking 
en de kwaliteitscontrole. Al met al kan Adler niet 
meer dan 3500 monocoques per jaar bouwen, 
zodat de Alfa 4C op straat en in de werkplaats 
ook de zeldzaamheid van een supercar zal blijven 
houden.

Autotechnici aan de lijn
De bouw in de Maserati-fabriek start in de ‘Body 
in White’-werkplaats met de monocoque. Op het 
eerste van de acht stations daar wordt aan de 

Met een carbon badkuip als dragend deel vergt instappen enig atletisch vermogen. Je moet iets 
over hebben voor een stijf chassis, een laag zwaartepunt en een laag gewicht. Aan dat laatste 
draagt echt ieder onderdeel bij, van motorblok tot schijfrem en van ruit tot magnesium dwarstra-
verse achter het dashboard.

Twee pedalen, geen versnellingspook en een versnellingsindicator op het digitale dashboard? Ja, 
schakelen doet de 4C zelf, met zijn 6-traps TCT transmissie met dubbele koppeling. Voor wie het 
liever in eigen hand houdt, zijn er de flippers achter het stuur.

Station 1 van de chassis-carrosserieproductie. Op een mallenbank wordt de 65 kg lichte carbon 
monocoque vastgebout aan de aluminium voor- en achterframes. Op de voorgrond het achterframe.

De alu voor- en achterframes, maar ook het raamframe en de rollbar zijn door robots gelast. De 
assemblage is voornamelijk handwerk.
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De 4C-in-aanbouw blijft steeds veertig minuten op één station. 
De medewerkers doen er een uitgebreide reeks handelingen die 
de nodige scholing vereist. Hier het lijmen van het achterruitje.

Terug van de spuiter. Op het eerste station in de tachtig meter 
lange afbouwhal. De niet verlijmde carrosseriedelen gaan er nu 
weer af. Dat maakt de auto toegankelijk voor assemblage. Let 
op de gele Geo Palletopnemer boven de auto.

De kunststof dorpeldelen zijn vastgelijmd, het voorruitframe is 
bevestigd en nu wordt de dakplaat gelijmd. Het hulpgereedschap 
zorgt voor de juiste positionering van de carrosseriedelen.

Station 2 van de afbouw. De hoek en hoogte van de auto is aan 
de medewerkers.

voor- en achterzijde van de monocoque een alu-
minium subframe gebouwd. Bij het ontwerp van 
de 4C stond steeds de materiaalkeuze centraal. En 
dus zijn die beide subframes tot stand gekomen 
door gebruik te maken van het Cobapress-proces. 
Die combinatie van gieten en smeden wordt 
ook ingezet voor diverse ophangingsdelen in 
Peugeots en Citroëns. Het is een combinatie van 
gieten en smeden, die meer treksterkte biedt dan 
gieten en meer vormvrijheid dan smeden.
De subframes worden bevestigd met roestvaststa-
len bouten en moeren om galvanische corrosie te 
voorkomen. Uiteraard gebeurt dat met moment-
sleutels en uiteraard wordt iedere aanhaalwaarde 
opgeslagen. En het gebeurt op een mallenbank 
zodat alles exact in de juiste positie komt. De 
auto in aanbouw blijft veertig minuten op ieder 
station. Daar is Alfa Romeo trots op: “In ‘gewone’ 
autofabrieken worden vaak elfhonderd auto’s per 
dag gebouwd. Dan krijg je cyclustijden van hoog-
uit negentig seconden. De medewerkers hier zijn 
uitvoerig opgeleid om het werk op twee of drie 
verschillende stations te kunnen doen. Om dat te 
kunnen, moet je een volwaardige autotechnicus 
zijn”.

Lichtgewicht carrosseriedelen
Op de volgende stations wordt nog meer lichtge-
wichtmateriaal bevestigd. Het dak, de deuren, de 
achterspatborden, de motorkap, het kofferdeksel 
en de dorpelbeplating zijn opgebouwd uit ‘low 
density SMC’. SMC staat voor Sheet Moulding 
Compound. Dat is een composietmateriaal be-
staande uit glasvezelmatten en een thermohar-
dende hars. Het grote voordeel van dat materiaal 
is zijn geringe gewicht. Het weegt niet meer 
dan 1,5 gram/cm3. Ter vergelijking: staal weegt 
ongeveer 7,8 gr/cm3 en aluminium doet ook nog 
altijd 2,7 gr/cm3. 
Alfa Romeo claimt met dit materiaal 20% ge-
wichtsreductie te hebben geboekt ten opzichte 
van plaatstalen carrosseriedelen. Daarnaast heeft 
het materiaal een goede weerstand tegen de im-
pact van kleine aanrijdinkjes, is het bestand tegen 
atmosferische en chemische belasting, absor-
beert het geluid, is het optisch mooi af te werken 
en heeft het een goede vormvastheid.
De bumpers en voorspatborden zijn uit PUR 
RIM. Daarbij staat PUR voor polyurethaan en 
RIM voor Reaction Injection Moulding. Bij die 
combinatie van spuitgieten en persen worden 
twee reactieve componenten in een gesloten 
matrijsholte gespoten. Daar reageren ze met 
elkaar en hardt het materiaal uit. Deze techniek 
wordt vaker voor bumpers gebruikt omdat er 
zeer complexe vormen mee te produceren zijn. 
Ook op de voorspatborden claimt Alfa Romeo 
een gewichtsbesparing van 20% ten opzichte van 
plaatstalen delen.

Zelfs in de ruiten vonden de 4C-ontwerpers een 
mogelijkheid tot gewichtsbesparing: ze zijn dun-
ner dan gewone autoruiten. Dat maakt ze 15% 
lichter. Zo is de voorruit maar 4 mm dik, een pres-
tatie van de ruitenleverancier, want een gelaagde 
ruit met een complexe vorm uit zulk dun glas is 
lastig te produceren. Verder krijgt de monocoque 
hier in de Body in White-werkplaats zijn VIN-
nummer. Zijn alle 170 onderdelen gemonteerd, 
dan krijgt de carrosserie op het laatste station 
een uitgebreide oppervlaktecontrole. Zitten alle 
meetpunten op de juiste plaats, en is er op het 
oppervlak geen onregelmatigheidje te bekennen, 
dan mag de 4C-carrosserie naar de spuiter. Dat 
is het bedrijf Nuevo GM in Campo Santo, 30 km 
verderop. En om verwarring te voorkomen, dat 
bedrijf heeft niets van doen heeft met General 
Motors.

Tien afbouwstations
Vijf tot zeven dagen later is de gespoten carros-
serie terug bij Maserati in Modena. In de tachtig 
meter lange afbouwhal verandert de carrosserie 
stap-voor-stap in een auto. En ook hier weer cy-
clustijden van veertig minuten, zodat de afbouw 
in niet meer dan tien stations moet gebeuren. 
Op het eerste station lijkt er weinig progressie in 
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Aan het einde van de lijn bevindt zich de ‘Work Place Inte-
gration Room’. Die ruimte is bedoeld voor het bespreken van 
verbetervoorstellen. Alle medewerkers denken mee.

Interessant detail. De 4C heeft vóór de Brembo co-cast-
remschijven, die we vijf jaar geleden het eerst op een Maserati 
zagen. Het gietijzeren remoppervlak is samengegoten tot één 
deel met de aluminium naaf. De aluminium naaf verlaagt niet 
alleen het onafgeveerd gewicht (-2 kg), aluminium geleidt 
warmte vier maal zo slecht als gietijzer. Daardoor blijft de 
naaf veel koeler, zodat vervorming van het remoppervlak 
voorkomen wordt.

te zitten. Hier worden de carrosseriedelen weer 
gedemonteerd. De reden is duidelijk: de carros-
serie toegankelijk maken voor montage van de 
850 nog ontbrekende onderdelen. Ongeveer 850, 
want vanaf hier wordt op klantenwens gebouwd. 
Het computersysteem kent die wens doordat een 
laser het VIN-nummer scant, waarin alle informa-
tie over de te monteren opties ligt opgeslagen. 
 Vanaf het tweede station hangt de auto in een 
gele Geo Pallet-opnemer. Daarmee kunnen de 
medewerkers de hoogte waarop de auto hangt 
en de hoek waaronder zelf bepalen. Dat maakt, 
ondanks de nauwe ruimtes in de 4C, knielen 
en buigen bij de montage overbodig. Naast de 
lijn van stations staan de onderdelen klaar voor 
assemblage. Een deel van die onderdelen wordt 
overigens nog hier afgebouwd, denk aan de 
dashboards en de koplampen.   Aan het einde 
van deze lijn ondergaat iedere 4C een uitgebreid 
testprogramma. Natuurlijk hoort daar ook een 
test van het weggedrag bij. Voor een 4C wordt af-
gelegd heeft hij veertig testkilometers op de weg 
achter de rug.   Daarna zit er meer dan negentig 
uur arbeid van Maserati-medewerkers in de auto. 
Dat is ongeveer driemaal zoveel als de hoeveel-

heid uren in een in massa geproduceerde auto. 
Maserati’s zelf zitten aan de andere kant van het 
spectrum: blijft de doorlooptijd van een 4C inclu-
sief alle logistiek nog beperkt tot maximaal drie 
weken, voor een Maserati is dat twee maanden. 

 En de prijs? 
 De Alfa Romeo 4C komt pas later dit jaar naar 
Nederland. De introductieversie, de Launch 
Edition, wordt gebouwd in een oplage van 500 
stuks. Daarvan zijn er slechts twaalf bestemd voor 
Nederland. Die waren begin april al verkocht, 
vanaf het plaatje. De prijs: € 68.000,-. Veel geld 
voor een Alfa Romeo, maar een koopje voor een 
supercar. Of in de woorden van directeur Vignon: 
“Concurrenten? Die hebben we niet. Er zijn geen 
auto’s die dit bieden tegen deze prijs.” 
 Als er straks meer beschikbaar komen, zullen ze 
nog niet in iedere showroom staan, maar kun-
nen alle Alfa-dealers ze verkopen. En natuurlijk 
komt er training en speciaalgereedschap voor de 
geluksvogels die er in de werkplaats aan mogen 
sleutelen. 

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

Hoe wordt de monocoque gebouwd bij Adler Plastics? Hoe 
komen chassis en carrosserie tot stand bij Maserati? En hoe 
de afbouw na terugkomst van de spuiter? Zie hoe motor en 
versnellingsbak van bovenaf een plaatsje vinden én zie en hoor 
de 4C in actie. Ga naar www.amt.nl/juli-augustus2013 of scan de QR-code. 
Oh, en lees dan meteen alle details terug over Brembo’s co-cast remschijf.

4C-productie op video

Constructie 
Chassis:  carbon monocoque, aluminium subframes 
Carrosserie:  low density SMC composiet en PUR RIM 
Maten en gewichten
Drooggewicht:  895 kg
Lengte:  3,99 m
Hoogte:  1,18 m
Wielbasis:  2,38 m
Motor
Bouwwijze:  4 in lijn, DI, turbo
Materiaal:  aluminium blok en kop
Plaatsing:  dwars, voor de achteras 
Cilinderinhoud:  1742 cm3

Max vermogen:  240 pk
Max koppel:  350 Nm
Aandrijfl ijn
Versnellingsbak:  6-speed TCT dubbelkoppeling 
 met Launch Control 
Wielen:  voor 18”, achter 19”
Wielophanging
Voor:  dubbele driehoeksdraagarmen
Achter:  McPherson-veerpoten 
Remmen 
Voor:  co-cast schijven, 4-zuiger remklauwen
Achter:  geventileerde schijven
Prestaties
Topsnelheid:  > 250 km/u
Acceleratie 0-100km/u:  4,5 sec

Alfa Romeo 4C in cijfers

De technische gegevens spreken duidelijke taal: een straatauto 
met racespecifi caties. Verder heeft de 4C-chauff eur (of is het 
coureur?) launchcontrol en een racemodus op de D.N.A-switch, 
Alfa’s keuzemenu voor de rijkarakteristiek.
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