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AUTO
Test Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V

Styling en techniek dwingen respect af

Italiaanse hoogvlieger
De Alfa Romeo 156 won zeer terecht de titel ‘Auto van het Jaar 1998’. Deze op-

vallende Italiaan heeft bijzondere eigenschappen, zowel constructietechnisch

als rijtechnisch. Bovendien verdient de styling een groot compliment. Wij test-

ten de duurste versie, de 2.5 V6 24V.

Alfa Romeo was dringend aan een
nieuw model toe. De verkopen van
de 145 en 146 blijven achter, de
155 en de 164 deden het weliswaar
in hun beginjaren goed, maar zak-
ten te snel af. Eerlijk gezegd was
de 164 (introductie september
1987!) eerder aan vervanging toe,
maar Alfa gaf voorrang aan de op-
volger van de 155 (introductie ja-
nuari 1992). Met de 156 raakt Alfa
Romeo een gevoelige snaar. Twee
jaar geleden liet Alfa de gedurfde
styling in diep geheim aan kleine
groepen zien. Velen dachten nog
dat het om de nieuwe 164 ging.

De auto die de rechthoekige, za-
kelijke 155 opvolgt, heeft een op-
vallend model. De uitdagende gril-
le, de onzichtbare achterportier-
grepen en de spleetvormige achter-
lichten, maken de tongen los. De
Alfa 156 is een zwierige Italiaan
met een uiterlijk temperament zo-
als alleen zuidelijke landen dat
kunnen bouwen.

De 156 is wel een stuk duurder
geworden dan zijn voorganger,
maar nog niet onbetaalbaar. De
prijslijst begint nu bij ƒ 43.950,-
voor een 1.6 liter model en loopt
snel op tot ƒ 68.950,- voor de wel-
dadige 2.5 V6 24V. De 1.9 en 2.4
liter turbodiesels met hun Com-
mon-Rail-techniek, zijn een abso-
lute bijzonderheid, maar daarover
hebben wij u al uitgebreid voorge-
licht!

Voor een prijs van tegen de 70
mille is, met name, de Alfa 156 2.5
V6 24V een auto voor de liefheb-
ber, die het moet opnemen tegen
enkele andere uiterst smakelijke,

exclusieve auto’s zoals onder meer
de Audi A4 2.4 5V, BMW 320i,
Citroën Xantia V6 Activa, Lancia
kappa 2.4 LE, Mazda Xedos 9 en
de Volvo S70 2.5i 20V.

Vier kleppen
Alfa Romeo bouwt een 24-kleps
V6 motor om je vingers bij af te
likken, zo mooi. Je hoort het al bij
de eerste toeren die de motor
draait: dit is klasse. De motor is af-
komstig van de 155 V6 maar hij
heeft de 24-kleps techniek van de
grotere 164 3.0 V6 24V en van de
Alfa GTV 3.0 V6 24V. De boring x
slag verhouding van de kleinere
2.5 liter bedraagt 88 x 68,3 mm en
is daarmee flink overvierkant. Hij
heeft twee bovenliggende nokken-
assen per cilinderbank, die de vier
kleppen per cilinder bedienen. Ze
worden door een getande riem aan-

gedreven. Voor de regeling van in-
spuiting en ontsteking zorgt een
Bosch-Motronic ME 2.1 motorma-
nagement. De V6 staat te boek
voor een respectabel vermogen van
140 kW bij 6300 t/min en een
maximum koppel van 222 Nm bij
5000 t/min. Alfa Romeo gebruikt
voor het eerst een ‘drive-by-wire’
systeem, een elektronisch gaspe-
daal dat de mechanische verbin-
ding tussen pedaal en gasklep ver-
vangt.

We reden met de 156 2.5 V6
meteen van Fiat Auto Nederland
door naar MAHA in Vianen voor
de gebruikelijke controle van ver-
mogen en koppel. Op de vermo-
gensbank bleek de motor het door
de fabrikant opgegeven vermogen
niet helemaal te halen. Hij kwam
bij 6400 t/min op 135,5 kW en het
maximum koppel bleef steken op
210 Nm. De aangedreven voorwie-
len hielden nog 109 kW over.

Ruim voldoende om bij de ac-
celeratiemetingen een angstaanja-
gende voorwielslip te vertonen.
Maar met enig beleid kwamen we
uiteindelijk op een 0-100 km/h cij-
fer van 8,6 seconden, ook iets min-
der snel dan de fabriek zelf op-
geeft. Maar nog altijd snel genoeg.
Want de Alfa 156 met V6 motor, is
niet zozeer een sportieve maar veel
meer een snelle en comfortabele
reiswagen.

De 24-kleps 2.5 liter motor
draait moeiteloos door tot de rode
lijn bij 7000 t/min op de toerentel-
ler, waarna de Bosch Motronic het
abrupt voor gezien houdt. De mo-
tor maakt ook alle bijpassende ge-

De 24 kleps V6 motor lust een ste-
vige slok,maar is een plaatje om te
zien en een juweel om mee te rij-
den.Helaas laat die zich op de
snelweg goed horen

Het interieur is geheel in overeen-
stemming met het uiterlijk van de
auto:stijlvol,modern en mooi ge-
bouwd

De instrumenten zijn matig tot
slecht afleesbaar,vooral de snel-
heidsmeter tussen de 100 en 140
km/h.Dat gaat boetes opleveren!

FOTO’S:JAN LIEFTINK

luiden die de liefhebber van een
dergelijke machine mag verlangen.
Dat begint bij het zachte spinnen
van een naaimachine en kan oplo-
pen tot de vervaarlijke brul van een
overwinnaar.

Ongekend soepel
Maar ultra-sportief hoef je hele-
maal niet te rijden. Deze heerlijke
V6 is namelijk ongekend soepel.
Met het grootste gemak kun je in
de 4e en de 5e versnelling door de
stad toeren. Zonder protest pakt hij
onder de 1000 t/min op om flui-
tend tot 7000 t/min door te blazen.
Op de snelweg zet je dan de prima
werkende bak in de 6e versnelling
en ook dan zit er nog leven in de
Alfa 156. Maar wie maximaal ge-
noegen van deze fraaie motor wil
beleven, blijft bij voorkeur tussen
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Het front van de 156 is buitengewoon
geslaagd met de opvallende grille en
bumper.De nummerplaat zit uit het mid-
den en dat ziet er bij een standaard ken-
tekenplaat niet fraai uit

Aan de achterkant vallen de spleetvor-
mige achterlichten op.Het slot van de
achterklep zit onder het wegdraaibare
Alfa-embleem

De voorportieren hebben een zwa-
re metalen handgreep van een mo-
del waarvan wij dachten dat het al-
lang verboden was

De eerste paar keren grijp je mis bij het
openen van het achterportier.De ‘ver-
borgen’greep geeft de 156 de uitstra-
ling van een coupé

De instrumenten op de middenconsole
zijn naar de bestuurder toegedraaid.De
knoppen van ventilatie/verwarming zijn
ook geheel in stijl

De achterbank biedt ruimte aan
twee volwassenen.Je zit er goed
op,maar de beenruimte is be-
perkt.Hij is niet omklapbaar

De rechter airbag is uitschakel-
baar voor wie een kind in een 
kinderstoeltje rechts voorin wil
vervoeren

De kofferklepscharnieren zijn
mooi weggewerkt.De bagage-
ruimte zelf verloor behoorlijk qua
volume 

de 4500 en 6500 t/min.
Het enige opvallende aan deze

V6, is dat je ‘m onder alle omstan-
digheden blijft horen. Ook bij 120
km/h op de snelweg prikkelt hij het
gehoor. Aan het toerental kan het
niet liggen, want hij draait dan niet
meer dan 3300 t/min. De 1.9 JTD
diesel vinden wij stiller!

De zesbak schakelt overigens
onvoorwaardelijk lekker. Je moet
er alleen even aan denken dat je de

pook voor de 5e en 6e versnelling
naar rechts duwt. De achteruitver-
snelling is perfect beveiligd door
een ring onder de pookknop. De
koppeling grijpt vaag aan en werkt
opvallend zwaar. Een echte auto-
maat en een halfautomaat komen
in de loop van 1998.

Niet ruim
Alfa tekende de 156 zodanig dat
hij er groter uitziet dan de 155. In
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Modelserie en prijzen

Plus
De Alfa 156 heeft een opvallen-
de styling,zowel van buiten als
van binnen.Dankzij de ‘on-
zichtbare’achterdeurklink
heeft hij de uitstraling van een
coupé.De 24-kleps V6 motor is
ongekend soepel en levendig.
De carrosserie is mooi ge-
bouwd en doet solide aan.

Min
De V6 lust een stevige slok en
laat zich nadrukkelijk horen,
ook in de 6e versnelling bij 120
km/h.De instrumenten zijn
slecht afleesbaar en worden
deels afgedekt door het stuur-
wiel.Enkele schakelaars zijn
slecht geplaatst.De bagage-
ruimte is niet ruim en de ach-
terbank is niet omklapbaar.
Ook in het interieur is de berg-
ruimte matig.

werkelijkheid is hij 2 cm korter ge-
worden, 1,5 cm breder en 2,5 cm
lager. Alleen de wielbasis groeide
met bijna 6 cm naar 260 cm. De
carrosserie is vierpersoons, maar
in zijn klasse geen ruimtewonder.
Met een bezetting van vier volwas-
senen is inschikken het parool,
waarbij met name de beenruimte
achterin een probleem zal vormen.
Hoofdruimte is er voldoende.

De bagageruimte heeft het
meest ingeleverd en nam af van
een riante 525 liter in de 155 naar
een magere 378 liter in z’n opvol-
ger. De achterrugleuning is helaas
niet omklapbaar, wel is er een ski-
luik bij de modellen met midden-
armsteun.

De bestuurder zit goed. Het
sportieve zitmeubilair biedt prima
steun, de linker voorstoel is in de
hoogte verstelbaar en de stuurko-
lom kan kantelen en schuiven. Bij
vrijwel elke zitpositie zit de rand
van het kleine, dikke stuurwiel
vóór de instrumenten en dat is
jammer, want de groene cijfers op
de witte wijzerplaten zijn toch al
slecht afleesbaar. Ook met de ver-
lichting aan wordt de afleesbaar-
heid niet veel beter.

De belangrijkste hendels zijn
aan de stuurkolom gemonteerd, de
schakelaars van de mistlampen
vóór en van het mistachterlicht,
zijn op de middenconsole vlak

naast de handrem geplaatst. Je be-
dient ze op de tast en ziet pas aan
het controlelampje welk licht je
hebt ingeschakeld. De rest van het
dashboard is overzichtelijk, de
middelste drie meters zijn naar de
bestuurder toegedraaid. Dat staat
sportief!

De auto is van binnen en van
buiten mooi afgewerkt en de car-
rosserie maakt een solide indruk.
De uitrusting is compleet voor een
auto in deze klasse. Standaard zijn
een airco, een snelheidsafhankelij-
ke stuurbekrachtiging, centrale
vergrendeling (maar wel zónder
afstandsbediening, die moet je
apart bestellen), twee airbags,
ABS, elektrische bediening van de
buitenspiegels en van de zijruiten
voor en achter en mooie lichtmeta-
len velgen. Het kofferdeksel en de
benzineklep, worden van binnenuit
geopend.

Bijna perfect
Alfa Romeo heeft voor de 156 een
compleet nieuwe wielophanging
ontworpen. Vooraan zijn dubbele,
driehoekige wieldraagarmen, veer-
poten met schroefveren en een sta-
bilisatorstang gemonteerd, terwijl
de achterwielophanging bestaat uit
dubbele, dwarsgeplaatste wiel-
draagarmen, veerpoten, reactie-
armen en ook weer een stabilisa-
torstang. Met deze ophanging ge-
wapend blijkt de nieuwe Alfa com-

fortabel en toch niet te week te zijn
afgeveerd. Ook op een slecht weg-
dek verliezen de wielen nooit het
contact met de aardbodem maar
wel worden de gemeenste kuilen
met een forse veerreactie aan de
inzittenden doorgegeven.

Op normale wegen is de Alfa
156 opvallend stabiel. Hij helt wei-
nig over en stuurt heel nauwkeurig.
De besturing gaat licht bij parke-
ren, zolang je niet te snel wilt
draaien. Want dan houdt de pomp
het allemaal niet bij. Op snelheid
voelt het dikke stuurtje prima aan
en blijkt de auto over een sportieve
wegligging te beschikken. Je kunt
erg gooien en smijten met de 156,
zonder dat het onderstel daarvan
onder de indruk raakt. In het aller-
ergste geval zal het binnenste voor-
wiel iets grip verliezen. Maar dan
heb je de grenzen van het betame-
lijke allang overschreden.

De remmen zijn moeilijk te do-
seren: ze zijn bijterig bij lage snel-
heden en het rempedaal voelt on-
zeker en wollig aan wanneer het
hard gaat. Op de remprestaties zelf
valt weinig aan te merken.

Al met al heeft Alfa met de 156
een perfecte auto op de weg gezet
die ongetwijfeld hoog zal scoren in
de zakenmarkt. Zeker nu die ook
nog eens is uitgeroepen tot ‘Auto
van het Jaar 1998’.

Dick Schornagel

Alfa Romeo 156 1.6 T Spark 16V ....ƒ 43.950,-
Alfa Romeo 156 1.8 T Spark 16V ....ƒ 46.950,-
Alfa Romeo 156 2.0 T Spark 16V ....ƒ 52.950,-
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V ............ƒ 68.950,-
Alfa Romeo 156 1.9 JTD .................ƒ 49.550,-
Alfa Romeo 156 2.4 JTD .................ƒ 59.950,-

ABS: ................................................standaard
Airbag bestuurder:.........................standaard
Airbag passagier ............................standaard
Stuurbekrachtiging:.......................standaard
Centrale portiervergrendeling: .....standaard
Elektrische ruitbediening voor:.....standaard
Airco: .............ƒ 3.200,- (standaard op 2.5 V6)
Automaat:....................volgend jaar leverbaar
Lederen bekleding: ..........................ƒ 2.650,-
Schuif/kanteldak elektrisch:............ƒ 2.400,-
LPG-installatie: ................................ƒ 4.195,- 
.......................................(niet leverbaar op V6)
Trekhaak: ..........................................ƒ 804,90
Metallic lak: ......................................ƒ 1.250,-
Parelmoer lak: ..................................ƒ 2.850,-
Afstandsbediening centrale vergrendeling:
..............................................................ƒ 350,-

Importeur
Fiat Auto Nederland bv

☎ (020) 342 17 00

Max. motorvermogen op rollenbank .......................135,5 kW bij 6.400 t/min.

Max. vermogen aan de wielen op rollenbank: ...........109 kW bij 6.400 t/min.

Max. koppel op rollenbank: ........................................210 Nm bij 5.520 t/min.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ...................140 kW bij 6.300 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................222 Nm bij 5.000 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 5,7 sec. ............0-100 km/h: 8,6 sec. ..............80-120 km/h: 5,9 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 62 dBA.....................100 km/h: 65 dBA ...................120 km/h: 68 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 16,5 liter op 100 km ...........................Buitenweg: 8,4 liter op 100 km

Combinatierit:...................................................................11,4 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..................................................11,9 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................230 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................230 km/h

Testmetingen

Meting: MAHA Nederland bv, Vianen
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