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AUTO
Alfa Romeo 159 Technisch bekeken

159 ook onderhuids zijn voorganger de baas

Alfa op hoger niveau

In de technische basis van de 159 herkennen we
het een en ander van de Opel Vectra. Toen deze
Alfa ontstond leek het nog dat de hele Fiat
Auto-groep onderdeel van de General Motors-
familie zou worden. Met het oog op schaalvoor-
delen koos Alfa de bodemgroep van de Vectra,
ook al voor de Saab 9-3 gebruikt. Waarbij ook
de eigen benzinemotoren zoals die nog in de
156 werden gebruikt ingewisseld zijn voor
aggregaten van Opel. Echter met heel wat vrij-
heid om er een eigen draai aan te geven en om
meteen vierwielaandrijving (die de Vectra niet
heeft) te kunnen toepassen op de sterkste 159.

Directe injectie
Het trof aardig dat ook Opel één motor met
directe benzine-injectie heeft, wat later versche-
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Na het succes van de 156 wordt van diens opvolger veel

verwacht. Ook door de fabrikant zelf, die volgens de

plannen om de Fiat Groep weer gezond te maken meer

moet gaan verkopen. Daarnaast komt op de technische

basis van de 159 een breed modelgamma. De al ver-

schenen sportieve Brera is de eerste uit dat gamma en

er volgt meer.

Een blik op het inwendige van de Alfa 159 toont eenzelfde
soort voorwielophanging met dubbele draagarmen als de

156 had. Iets ongebruikelijks zijn nog de twee knie-airbags
die hier onder het dashboard zichtbaar zijn

nen dan de 156 2.0 JTS waarin bij Alfa Romeo
directe injectie debuteerde. Net als bij Opel niet
met arm-mengsel regeling maar met gewone
lambdaregeling. Zo week die JTS op basis van
het bekende Alfa Twin Spark-motorblok voor
twee nieuwe op basis van de 2.2 Ecotec-motor
van Opel. Met kortere slag maakt Alfa daar een
1.9-versie naast die verder dezelfde technische
kenmerken heeft.
Dat wil zeggen: twee balansassen, twee nokke-
nassen met kettingaandrijving en lichtmetaal

voor zowel kop als cilinderblok. Daaraan voegde
Alfa een verstelmechanisme voor beide nokken-
assen toe. Dit om meer vermogen bij behoud
van een mooie koppelkromme te bereiken, ter-
wijl nota bene de compressie iets verlaagd werd
van 12 naar 11,3 : 1. Toch komt de 2.2 JTS zo
aan 136 kW ofwel 22 méér dan de oorspronke-
lijke versie van Opel. Daarvoor moet de Alfa-
motor wel naar 6500 toeren gejaagd worden,
waar de Opel al bij 5600 aan zijn maximum ver-
mogen komt. Uit de vergaand gelijke 1.9 JTS
haalt men 118 kW, iets meer (8 kW) dan de
eigen 2.0 JTS leverde in de 156.
Dezelfde technieken liet Alfa los op de 3.2 V6
van Opel, die daar overigens alweer geweken is
voor een nog nieuwere 2.8 V6. Dat betekende
een forse ombouw, naar verstelbaarheid voor de
vier nokkenassen en directe injectie. Tevens
werden boring en slag aangepast, hier mede om
aan een van 10 naar 11,25 : 1 verhoogde com-
pressieverhouding te komen. Het levert 36 kW
meer vermogen, voor een totaal van 191 kW.

Bekende onderdelen
Wat diesels betreft kon Alfa putten uit eigen
werk, door de geslaagde JTD-dieseltechniek was
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De direct ingespoten V6 baseert op de 3.2
V6 die Opel in de Vectra en Signum
gebruikt, maar is door Alfa uitvoerig
bewerkt. In de Opels heeft hij immers nog
geen directe injectie, net zo min als de 3.2
V6 in de Alfa 156 GTA dat had, die nog
een eigen ontwerp was.

V6 met vierwielaandrijving
Alle motoren worden gecombineerd met zes
versnellingen in nieuwe transmissies. Eerst
alleen handgeschakeld, daarna komt weer een

geautomatiseerde Selespeed versie (die in
de 156 nog vijf versnellingen telde) en
ook een ‘echte’ zestraps automaat. Uit
de 156 stamt het pas een goed jaar gele-
den geïntroduceerde Q4-aandrijf-
systeem, gebaseerd op het nieuwste C-
type Torsen-differentieel. Dat differenti-
eel met zelfblokkerende wormwielen
verdeelt de aandrijfkracht tussen voor-
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en achteras met een basisverhouding van 57%
achter zo lang geen wielslip optreedt die deze
verdeling doet veranderen. Werd de 156 Q4
alleen geleverd met 110 kW dieselmotor, bij de
159 heeft nog alleen de 3.2 V6 versie vierwiel-
aandrijving.
Voor dit model gunt Alfa wel aan alle versies
standaard VDC, de eigen uitvoering van het
ESP-stabiliteitssysteem met net als de vierwiel-
aandrijving een sportief karakter dat enige
overstuurneiging toelaat. Het remsysteem met
Bosch-sturing voorziet met een Hill Holder in
de actueelste snufjes: automatisch enkele
seconden remdruk vasthouden bij stoppen of
optrekken op een helling. Ook wat betreft air-
bags is niet gespaard, standaard zit er zelfs een-
tje onder de stuurkolom om de knieën te
beschermen, nog steeds een zeldzame voorzie-
ning. Of de knieën van de passagier evenveel
waard zijn mag de koper beslissen, een knie-air-
bag aan die kant is optie. ●

Peter Fokker

Alweer een mooie compacte variant van een
multilink ophanging achteraan. Het schuine
ankerpunt van de langsarmen zorgt voor stabi-
liserend toespoor bij remmen. De wielvlucht is
verstelbaar aan de bovenste dwarsarm.

Wat vroeger gewoon
een dikke plaat staal
was wordt als dubbel-
massa vliegwiel een
heel stuk techniek.
Schuifstukken met
veren ertussen vormen
een extra schokdemper
tussen het eigenlijke
vliegwiel en de hier in
blauw afgebeelde
tweede massa die om
de naaf van het vlieg-
wiel kan draaien.

Zowel de vier- als zescilinder benzinemoto-
ren hebben op elke nokkenas een verstelinrich-

ting. Hier die elektronisch-hydraulisch gestuurde
Twin Phaser in onderdelen. Met oliedruk is de in licht-

paars afgebeelde rotor continu verstelbaar, de groene spiraal-
veer trekt hem als er geen oliedruk is in basisstand waar hij met

een pennetje (lichtgrijs afgebeeld) wordt vergrendeld. Oliedruk duwt
het pennetje terug zodat de verstelling weer kan draaien.

General Motors juist geïnteresseerd in Fiat
Auto. De aanduiding JTDm die wijst op verbe-
terde versies voor de 159 van de bekende motor-
en is een beetje misleidend. Het hele dieselgam-
ma heeft wel een vernieuwd motormanage-
ment. Daar houdt het voor de achtkleps 1.9
mee op, de zestienkleps 1.9 JTDm kreeg ook een
andere turbo met variabele geometrie, en wer-
velkleppen in de helft van de inlaatkanalen. Al
deze ingrepen dienen om kracht, trilling en
geluid bij lage toerentallen te verbeteren.
Meer is gedaan aan de 2.4 JTDm, die een nieu-
we cilinderkop kreeg. Ook inspuitregeling,
turbo en wervelkleppen zoals bij de 1.9 JTDm
16v zitten erop, een nieuwe olie- en waterpomp
en aangepast EGR-systeem. Daarmee is de 2.4
diesel op 147 kW vermogen gebracht (was 129).
Alleen was de primeur van die versterkte vijfci-
linder eigenlijk voor de Fiat Croma, die daarbij
geen ‘m’ achter zijn JTD kreeg.
In het onderstel vinden we eveneens in hoofdlij-
nen bekende elementen terug. De voorwielen
zijn met dubbele driehoeksarmen van alumini-
um bevestigd, net als bij de 156. De geometrie
is echter volledig gewijzigd, bovendien is de
wielophanging onderaan nu bevestigd aan een
volwaardig subframe voor de aandrijflijn, in
plaats van alleen een dwarsbalk. Achteraan is er
nu ook een subframe, wat de 156 niet had,
zodat rijgeluid en trilling beter geïsoleerd kon-
den worden. De multilink wielophanging lijkt
in algemene opzet op datgene wat onder een
Opel Vectra zit, maar is door Alfa nagenoeg
compleet herzien. Zo gebruikt Alfa veerpoten,
en Opel afzonderlijk geplaatste veren en dem-
pers.
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