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AUTO
Test Alfa 166 2.4 JTD

Alfa’s grootste is eerder comfortabel dan sportief

Terug aan de top
Na elf trouwe dienstjaren is de welhaast tijdloze Alfa 164 vervangen. Zijn op-

volger heet 166. Het werd een beschaafd-sportieve sedan met opvallende Alfa-

trekjes en van een welhaast Duitse kwaliteit. Voor de gevestigde topklasse is er

weer serieuze concurrentie van het Alfa-front!

De Alfa 166 is een strakke, gladde
sedan waar de traditie van het in-
middels 88 jaar oude merk Alfa
Romeo aan alle kanten van af
druipt. Er straalt vooral zakelijke
klasse van uit, en minder sportivi-
teit zoals bij de populaire 156. De
472 cm lange 166 heeft een her-
kenbare neus met in het midden de
onmiskenbare Alfa-grille met het
fraaie Alfa-logo. De ingehouden
styling verschaft de 166 een gede-
gen karakter, in tegenstelling tot de
opzienbarende, sportieve 156. De
wigvorm lijkt minder extreem, de
gestrekte wielbasis vermijdt sporti-
viteit. De achterkant is markant
met de hoge lijn van de carrosserie
en de smalle, hoog geplaatste, ho-
rizontale achterlichten. De 166 is
van achteren haast nog mooier dan
aan de voorkant.

Gelukkig heeft de 166, anders
dan de brutale 156, vier zichtbare
portiergrepen. Dat breekt de lange
lijn van de gladde flanken. Maar
het zijn meteen ook de enige,
zichtbare uiterlijke ‘versieringen’.
Want anders dan de twee eenvou-
dige stripjes naast de grille en de
omlijsting van de voorruit is er ui-
terlijk aan de 166 carrosserie ner-
gens een chroomstrip of een be-
schermlijst te bekennen. De 166
heeft verder opvallend lange por-
tieren en een lage daklijn. Deze
laatste zorgt, met name achterin,
voor problemen met de hoofdruim-
te voor niet eens zo extreem lange
inzittenden.
De Alfa 166 wordt prijstechnisch

behoorlijk hoog ingezet. Hij komt
minstens een klasse duurder uit
dan de verdwenen 164. Want ter-
wijl je nog voor ƒ 59.950,- een 164
2.0 16V T.Spark kocht, moet de
koper van de 166 voor het basis-
model toch minimaal ƒ 74.900,-
klaarleggen. Het topmodel 166 3.0
V6 24V Sportronic komt zelfs op 
ƒ 103.900,-. De door ons geteste
2.4 JTD kost ƒ 83.900,- maar die
auto laat zich niet meer vergelijken
met de ƒ 69.450,- kostende 164 2.5
Turbo Diesel. Er is sinds 1987 toch
wel heel veel veranderd!

De Alfa 166 2.4 JTD is met z’n
moderne diesel een degelijke con-
current voor een exclusief clubje
topdiesels, zoals de Audi A6, de
BMW 5-serie, Citroën XM, Lancia
kappa, Mercedes E200 CDI, Peu-
geot 605 en de Volvo S80 2.5 TDI.

Common-Rail geluid
Fiat-Alfa-Lancia profiteert nog bij-
na dagelijks van de ingenieuze vin-
ding van de Common-Rail diesel.
In de Alfa 166 ligt de grootste van
de twee dwars voorin gemonteerd.
De vijfcilinder 2.4 JTD is bepaald
geen kleine jongen. Toch levert

deze potente turbodiesel geen to-
renhoge vermogens. Met 100 kW
is hij eerder bescheiden dan over-
gemotoriseerd. Sinds z’n introduc-
tie, al meer dan een jaar geleden, is
de 2.4 JTD bepaald geen onbeken-
de meer. Hij heeft een cilinderin-
houd van 2387 cm3, en een gietij-
zeren blok met een lichtmetalen
cilinderkop. De direct ingespoten
diesel beschikt over een Garrett-
VNT25 turbolader met variabele
geometrie en een intercooler.

Alfa Romeo geeft voor deze
motor een vermogen op van 100
kW bij 4000 t/min en maakt in de
technische documentatie tevens
gewag van een maximum koppel
van 304 Nm bij 2000 t/min. Op de
testbank bij de MAHA importeur
in Vianen bleek dat de door ons ge-
teste motor daar iets onder bleef.
Hij bracht het na diverse metingen
tot 95 kW aan de krukas, bij 3860
t/min. Het gemeten maximum kop-
pel kwam op 288 Nm bij 2020
t/min. Aan de voorwielen bleven
van de 95 kW’s nog 76,5 kW over.
Een niet onredelijk verlies waar
onze 166 2.4 JTD dan ook niet
merkbaar onder te lijden had.

De koude start van een 2.4 JTD
is voor de inzittenden wel goed
hoorbaar maar niet lawaaiig. Voor
de buitenstaander ligt dat anders.
Die hoort op afstand, ondanks de
high-tech Common-Rail inspui-
ting, dat daar een koude diesel aan
de praat wordt gebracht. Ook na
het opwarmen produceert de vijf-
cilinder JTD een kernachtig diesel-

geluid, dat binnen zeker niet on-
aangenaam klinkt, maar dat voor
de buitenwacht steeds goed hoor-
baar is.

De motor heeft een enorme trek-
kracht, die ook al onderin (zie de
koppelkromme) behoorlijk alert
aanwezig is. De eerste drie ver-
snellingen van de zesbak liggen
kort op elkaar. Je kunt overigens
geheel straffeloos in de vierde ver-
snelling door de stad ronken, zon-
der een ernstig tekort aan accelera-
tievermogen. De Alfa 166 2.4 JTD
blijft actief bij de les. Hij is be-
hoorlijk levendig, zelfs in de vijfde
en hij heeft ook nog een beetje fut
over in de zesde versnelling op de
snelweg. En heerlijk hoe aange-
naam laag die in de zesde versnel-
ling in de toeren zakt. Bij een snel-
heid van 120 km/h daalt het toe-
rental van een kleine 3000 t/min
naar 2400 t/min bij het opscha-
kelen van vijf naar zes. Het gemid-
delde verbruik bedroeg 1 op 13,4.
Dat is helemaal niet verkeerd voor
zo’n zware turbodiesel.

Overigens wordt de 2.4 JTD
standaard geleverd met een ‘korte’
zesbak, waarbij de zesde versnel-
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De Alfa heeft een brede, lage neus
met opvallend kleine koplampen.
De langgerekte carrosserie heeft
een minder sportive uitstraling
dan de Alfa 156.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Aan de achterkant is de gelijkenis met de 156 groot.De achterlichten zijn
bijna een kopie van de kleine broer.Fijn voor de bestuurder is dat de gro-
te carrosserie goed overzichtelijk is.

De moderne 2.4 JTD Common-
Rail turbodiesel verschaft de gro-
te 166 prima prestaties.Jammer
is wel dat het opwarmen met het
nodige dieselgeluid gepaard
gaat.

Het interieur straalt klasse uit en is
typisch Alfa.De inham in het dash-
board aan passagierszijde komt
het ruimtegevoel ten goede.Bo-
venop het dashboard zit een berg-
vak.

In de middenconsole bevindt zich
het Integrated Control System.Het
beeldscherm is gekoppeld aan de
geluidsinstallatie,autotelefoon,
klimaatregeling en navigatiesys-
teem.

Alfa’s hebben nog een èchte cock-
pit met klassieke ronde klokken.
Mooi zijn de gedistingeerde
chroomrandjes rond de meters.

Ramen en spiegels worden be-
diend vanaf het paneel in het be-
stuurdersportier.De buitenspie-
gels klappen na een druk op een
knop naar binnen.Dat maakt de
koets minder breed.

Achterin kun je prima zitten,al is
de hoofdruimte beperkt.De leu-
ning is niet inklapbaar.De hoeden-
plank herbergt een skiluik en op-
bergvak.

De kofferruimte is tamelijk riant en
biedt plaats aan een heus reserve-
wiel.Er is een mooie scharnier-
constructie toegepast.De naviga-
tiecomputer en cd-wisselaar zijn
in het zijpaneel weggewerkt.

Alfa kan het niet afleren.Ook de
166 heeft het vandalisme-gevoeli-
ge wegdraaibare embleem.Daar-
achter zit het kofferdekselslot.
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Max. motorvermogen op rollenbank ............................95 kW bij 3.860 t/min.

Max. vermogen aan de wielen op rollenbank: ..........76,5 kW bij 3.860 t/min.

Max. koppel op rollenbank: ........................................288 Nm bij 2.020 t/min.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ...................100 kW bij 4.000 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................304 Nm bij 2.000 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 7,9 sec. ...........0-100 km/h: 11,5 sec. .............80-120 km/h: 9,1 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 62 dBA.....................100 km/h: 66 dBA ...................120 km/h: 68 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 9,9 liter op 100 km .............................Buitenweg: 5,7 liter op 100 km

Combinatierit:.....................................................................7,3 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ....................................................7,5 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................202 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................202 km/h

Testmetingen

AUTO
Test Alfa 166 2.4 JTD

Plus
De Alfa 166 is een solide,dege-
lijke auto.Dat geeft een veilig
gevoel.Daarbij heeft hij een
dijk van een wegligging en
staat het comfort op een hoog
peil.Wie een sportieve Alfa
zoekt,moet dus niet de 166
hebben.De standaarduitrus-
ting is erg compleet.Ondanks
het grote formaat is de koets
goed overzichtelijk.

Min
De neus is de minst sterke
kant van de gehele styling.Dat
komt door de te kleine koplam-
pen.Het interieur is ruim voor
vier man,maar een derde per-
soon op de achterbank is nau-
welijks welkom.Daar is boven-
dien de daklijn te laag voor
lange mensen.De achterbank
zou omklapbaar moeten zijn.
Alfa’s nieuwe topmodel is be-
hoorlijk duur! 

Modelserie en prijzen

ling een echte werkversnelling is.
Onze testauto was uitgerust met de
optioneel leverbare zesbak met
overdrive-karakter. Daar is de toe-
renval in de zes groter, met positie-
ve gevolgen voor geluid en ver-
bruik. Welk type zesbak de voor-
keur heeft, is sterk afhankelijk van
de persoonlijke rijstijl.

Compleet en solide
De Alfa 166 is een tamelijk ruime
auto. Dankzij de lange wielbasis
kunnen grote Europese mensen
prima zitten, met dien verstande
dat de achterbank door z’n vorm
nauwelijks geschikt is voor een
derde passagier. Ook is door de
lage daklijn de hoofdruimte achter-
in zeer krap voor iedereen die lan-
ger is dan 1,85 meter. Voorin zit je
daarentegen als een vorst. De grote
stoelen hebben lange zittingen, ze
zijn goed gevormd en in allerlei
standen te verstellen. Ook de stuur-
kolom kan kantelen en axiaal
schuiven. Achterin bevindt zich
een skiluik en er is ook daar een
middenarmsteun. Een neerklap-
bare achterbank moet de 166 he-
laas ontberen. Dat beperkt de ge-
bruiksmogelijkheden.
De 166 heeft een forse koets, maar

is dankzij het vele glas en de lage
neus goed overzichtelijk. Het dash-
board is geheel van kunststof, met
op de middenconsole een stuk nep-
aluminium. Hierop is de bediening
van de audio en de airco gemon-
teerden tevens de knopjes voor de
mist(achter)lampen en de achter-
ruitverwarming. Deze zijn, evenals
de controlelampjes, vanaf de be-
stuurdersstoel totaal onzichtbaar.
Onhandig!

De 166 2.4 JTD is zeer compleet
uitgerust. Met vier elektrisch be-
diende zijruiten, dito spiegels, cen-
trale vergrendeling op afstand, ICR
airco, hifi-systeem, tripcomputer,
twee airbags, ABS, opklapbare
middenarmsteun voorin, skiluik en
nog veel meer, is dit een complete
auto die ook nog eens mooi is af-
gewerkt. Op verzoek levert Alfa
een navigatiesysteem.

De 166 voelt zeer solide aan,
bijna Duits maar dan met Italiaan-
se smaak. Zoals mooie kleuren-
combinaties en wat chroomranden
hier en daar. Onze testauto was
voorzien van een aantal acces-
soires zoals lederen bekleding,
elektrische stoelbediening en ver-
warming, koplampsproeiers en een
regensensor. Ze zijn niet eens zo
erg duur en zeer aan te bevelen.

Vooral comfortabel
De Alfa 166 voelt totaal anders aan
dan de 156. Hij is minder sportief

en minder agiel. Daarvoor in de
plaats biedt hij een degelijke weg-
ligging, een soort locomotief-ach-
tige rijrust die wellicht niet bij een
Alfa past, maar wel bij een (tur-
bo)diesel motor. Het verzorgde on-
derstel, waarover u in technisch
bekeken meer leest, maakt de grote
Alfa zeer comfortabel en hij ligt
als een huis op de weg.

Het motorvermogen is onder
sommige omstandigheden, bij-
voorbeeld een natte weg, een beet-
je teveel van het goede. Dan kun-
nen de voorwielen even door-
slippen. De 2.4 JTD is niet voor-
zien van ASR dus je moet gewoon
even gas minderen. Het dikke
stuurwiel valt lekker in de hand, de
besturing is niet te licht, je houdt
een lekker gevoel met de weg en
de auto laat zich bijna speels en
haarscherp door elke opduikende
bocht ‘denken’. De remmen grij-
pen krachtig, bijna agressief aan,
ze doen het overigens heel goed en
remmen strak, recht en met een
korte remweg.

De Alfa 166 2.4 JTD is een auto
die je bij voorkeur gebruikt voor
lange, relaxte afstanden. Hij biedt
een oase van rust en is ook nog
eens lekker zuinig. Wel is hij min-
der sportief dan we van Alfa ge-
wend zijn, maar dat doet hem als
prestigieuze zakenauto juist goed.

Dick Schornagel

Alfa 166 2.0 T.Spark 16V ................ƒ 74.900,-
Alfa 166 2.5 V6 24V ........................ƒ 84.900,-
Alfa 166 2.5 V6 24V Sportronic ......ƒ 90.900,-
Alfa 166 3.0 V6 24V Super ............ƒ 97.900,-
Alfa 166 3.0 V6 24V Sportronic ....ƒ 103.900,-
Alfa 166 2.4 JTD ............................ƒ 83.900,-
ABS:................................................standaard
ASR: ................................ optie op 2.5 V6 24V 
............ƒ 2.200,- (standaard op 3.0 V6 Super)

Airbag bestuurder: ........................standaard
Airbag passagier: ..........................standaard
Zij-airbags: ....................................standaard
Stuurbekrachtiging: ......................standaard
Centrale portiervergrendeling: ....standaard
Elektrische ruitbediening: ............standaard
Airco: ..............................................standaard
Cruise control: standaard (m.u.v. 2.0 T.Spark)
Automaat: ................standaard op Sportronic
Lederen bekleding:..........................ƒ 4.200,-
Schuif/kanteldak elektrisch: ..........ƒ 3.000,-
Alarminstallatie: ..............................ƒ 1.300,-
LPG-installatie: optie op 2.0 T.Spark ƒ 4.200,-
Trekhaak:..........................................ƒ 1.084,-
Metallic lak: ......................................ƒ 1.600,-
Parelglanslak: ..................................ƒ 3.500,-
Koplampsproeiers: ..........................ƒ 1.000,-
Xenonlicht: ......................................ƒ 2.300,-
Navigatiesysteem: ........optie op 2.0 T.Spark,
..............................2.5 V6 en 2.4 JTD ƒ 4.800,- 
......................................(standaard op 3.0 V6)

Importeur
Fiat Auto Nederland bv
☎ (020) 342 17 00

Meting: MAHA Nederland bv, Vianen
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