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AUTO
Alfa 166 technisch bekeken

Voor de motorisatie van Alfa’s
nieuwe topmodel is er uiteraard
een keuze gemaakt uit het hogere
gamma moderne krachtbronnen
van de Fiat Groep, met als instap-
per de 2 liter viercilinder Twin
Spark en als topmotorisatie de 3
liter V6 24V. Voor de diesellief-
hebbers is er natuurlijk de hoogge-
waardeerde 2.4 liter JTD turbo-
diesel, hier getest. Overigens is
ook de 2.5 liter V6 leverbaar maar
niet de 2 liter V6 met turbo en
overboost!

Alle motoren zijn uitgerust met
een trillingdempend tweedelig
vliegwiel, hebben een hoog rende-
ment en voldoen met gemak aan de
Euro 2 emissielimieten. De benzi-

nemotoren hebben geen brandsto-
fretourleiding meer, om de kans op
brand bij ongevallen te verkleinen.
Nu is zo’n benzinerondpomp-
systeem destijds juist ingevoerd
om ‘vapour lock’ te voorkomen,
maar blijkbaar is de benzinedruk
nu hoog genoeg om die hinderlijke
dampbelvorming onmogelijk te
maken.

De V-motoren (60°) met 24
kleppen (37°), verzette kruktappen
en natte cilindervoeringen hebben
een elektronisch bediend gaspe-
daal (E-gas), Bosch Motronic
ME2.1 motormanagement, directe
ontsteking met dubbele pingel-
controle, oliesproeiers voor koe-
ling van de zuigers en een warmte-
wisselaar om de olie sneller op te

warmen na de koude start.
Met E-gas vervalt de starre me-

chanische overbrenging gaspedaal-
smoorklephefboom. Met een scha-
kelaar kan de bestuurder zelfs
kiezen tussen twee strategieën
(kenvelden) voor de elektrische
smoorklepbediening met stappen-
motor. Volgens de ene strategie laat
die de smoorklep rustig op het gas-
pedaal reageren, ideaal voor rijden
in de stad of in fileverkeer, terwijl
de respons van de smoorklep en
dus ook van de motor volgens de
andere strategie veel feller is. Dit
zal speciaal de sportieve rijder aan-
spreken. Om ook de katalysator na
de koude start sneller op te war-
men, zorgt het E-gas voor een tij-
delijk grotere smoorklepopening.

Zes versnellingen
Van de met kabels bediende vijf-
bak is er ook een variant met zes

versnellingen, eveneens van
het ‘close ratio’ type. De 166
2.4 JTD heeft er zo een en bij

dit type is er zelfs keu-
ze uit twee verschil-
lende eindoverbren-
gingsverhoudingen.

Zo kan de dieselrijder een keuze
maken, die het best bij zijn rijstijl
past. De topsnelheid van 202 km/h
(fabrieksopgave) wordt in het ene
geval in de 6e en in het andere ge-
val in de 5e versnelling behaald.

De 2.5 en 3.0 V6 zijn ook met
de moderne ZF Sportronic vier-
trapsautomaat met sequentiële
handschakeling te bestellen. Dank-
zij de zelflerende eigenschappen
van de elektronische aansturing 
(er is de beschikking over 20 ken-
velden!) past deze het schakel-
programma automatisch aan de 
rij-/wegomstandigheden en de
rijstijl van de bestuurder (sportief
of rustig) aan.

Verfijnd Alfa-onderstel
Voor de 166 wordt de bodemplaat
van de Lancia kappa gebruikt,
maar de wielophanging is toch
echt een Alfa-constructie. Vóór is
de ophanging type Honda in prin-
cipe gelijk aan die van de 156 en
achter wordt, hoewel aangepast, de
onafhankelijke ‘multilink’ ophan-
ging van de GTV en Spider ge-
monteerd. Kijken we eerst naar de

Alfa maakte veel werk van onderstel

Oog voor detail
Ook onder de oogstrelende carrosserie heeft de 166 veel fraais te

bieden. Zóveel dat wij ons hier moesten beperken tot de motori-

satie en het verfijnde onderstel. Ofschoon de grote Alfa op de bo-

demplaat van de Lancia kappa staat, construeerde Alfa een eigen

wielophanging. En die mag er wezen!

TEKENINGEN:ALFA ROMEO

De Twin Spark heeft twee
contraroterende balans-
assen,een ondercarter dat
het cilinderblok verstevigt,
een krukastorsietrillings-

demper vóór en tweedelig trilling-
dempend vliegwiel achter en een
elektronisch geregeld variabel in-
laatspruitstuk.

De 2.4 JTD DI-turbodieselmotor met
‘Common-Rail’vertegenwoordigt het
nieuwste op het gebied van verfijnde
dieseltechniek.Vergeleken met een
klassieke voorkamerdiesel van gelijke
inhoud levert hij gemiddeld 12 procent
meer vermogen voor gemiddeld 15 pro-
cent minder brandstof! Pilotinjectie
beperkt het geluids- en emissieniveau.
Inspuitdruk en -hoeveelheid kunnen
elektronisch voor elke combinatie van
toerental en belasting worden geop-
timaliseerd.
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voorwielophanging type Honda
(de fusee wordt boven door een ex-
tra draagarm geleid, die de veer-
poot van andere dan axiale belas-
tingen vrijwaart), dan zien we dat
die draagarm scharniert om een as
die niet min of meer evenwijdig
aan de lengteas van de auto ligt,
doch net als bij de 156 onder een
grote hoek is geplaatst. 

Bij diep in- en uitveren zal de
zwenking van de bovenste draag-
arm het bovenste draaipunt van de
fusee schuin naar achteren ver-
plaatsen, waardoor camber, caster
en k.p.i. (schuurstraal!) bewust zo-
danig onder controle worden ge-
houden, dat de voorwielen onder
alle omstandigheden hun optimale
stand en dus grip op het wegdek
kunnen behouden.

Het zal duidelijk zijn dat de con-
structeur hier vooral de bij snel
bochtenwerk optredende rolbe-
weging van de carrosserie, die im-
mers het voorwiel aan de buiten-
bochtzijde zo zwaar belast en
waarvoor het behoud van de beste
wielstand juist zo belangrijk is, op
het oog heeft gehad. De voortreffe-

lijke stuureigenschappen en weg-
ligging van de 166 zullen hier ze-
ker in belangrijke mate op zijn
terug te voeren. Bijkomend voor-
deel is het versterkte zelfcentre-
rende effect van deze voorwielgeo-
metrie en natuurlijk is ook voor-
zien in een antiduikeffect bij
krachtig remmen.

Achter verbindt de wielophan-
ging de eenvoud van het principe
van dubbele driehoeksdraagarmen
met de vrijheid aan afstemmoge-
lijkheden, die een ‘Raumlenker’ of
‘multilink’ constructie biedt. Bij de
166 wordt de wielstand onder in-
vloed van de onder het rijden op-
tredende langs- en dwarskrachten
juist zó beïnvloed, dat de weglig-
ging, de stabiliteit en het stuurka-
rakter worden verbeterd. Zo krij-
gen de achterwielen tijdens rem-
men een weinig toespoor, dat
stabiliserend werkt. Dit wordt mo-
gelijk gemaakt doordat enerzijds
alleen de voorste scharnierpunten

van de onderste draagarmen in
soepel meegevende rubbers zijn
gevat en anderzijds dat de wiel/
remklauwdrager is bevestigd op
een punt aan die draagarm dat bui-
ten het midden van het wiel is ge-
legen. Lag dit binnen het midden
van het wiel, dan zou de reactie-
kracht de andere kant uit werken,
dus naar uitspoor.

Dezelfde combinatie van positie
en, al dan niet, vervormbare op-

hangrubbers heeft tot gevolg dat de
achterwielen, als ze bij het nemen
van een bocht aan dwarskrachten
worden blootgesteld, in geringe
mate tot meesturen met de voor-
wielen (wieluitslag naar dezelfde
kant) worden gedwongen. Van
achteren uitbreken (overstuur) bij
snel bochtenwerk wordt zo tegen-
gegaan. Doordat er bij rechtuit rij-
den binnen het gemiddelde veer-
wegtraject geen enkele spoorver-
andering optreedt, zal de auto op
hobbelige wegen (wasbordeffect!)
van achteren niet wegdribbelen;
dat zorgt ook voor minder banden-
slijtage. De soepelheid een deel
van de in rubber uitgevoerde draai-
punten ten slotte, verschaft de ach-
terwielen een zekere meegevend-
heid in voor/achterwaartse rich-
ting. Deze dempt de schokken die
bij het rijden over oneffenheden
ook in achterwaartse richting op-
treden. Dit komt vooral het rij-
comfort ten goede. Het onderstel
wordt verder verfijnd door ABS
met elektronische remkrachtver-
deling en door antidoorslipregeling
voor de aangedreven wielen (ASR
of TCS).

D.J. Boosman

De Sportronic viertrapsautomaat van ZF met sequentiële
handschakeling hanteert schakelprogramma’s (20 ver-
schillende kenvelden!),die zich automatisch en zelfs voor-
uitziend aanpassen aan zowel de rij- en wegomstandig-
heden als de rijstijl van de bestuurder.

De van de Alfa 156 overgenomen voorwielophanging is van
het Honda-type,dat de veerpoot van andere dan zuiver
axiale belastingen vrijhoudt en onder aandere  zo het aan-
spreken van de vering versoepelt.Wat afwijkt is de schuine
stand van de as waarom de bovenste draagarm scharniert.
Gewoonlijk ligt deze as min of meer evenwijdig aan de leng-
te-as van de auto.De schuine stand is gekozen om bij diep
in- en uitveren het bovenste draaipunt van de fusee schuin
naar achteren te verplaatsen en zo camber,caster en k.p.i.
(schuurstraal!) zodanig onder controle te houden,dat de
voorwielen onder alle omstandigheden steeds hun opti-
male stand en dus grip op het wegdek behouden.

De ‘multilink’achterwielophanging is van
het passief sturende type en kent vele ge-
heimen.De onderste draagarm is van hol
gegoten lichtmetaal.Het wielspoor wordt
met een verstelbare spoorstang afgesteld
(achter).
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