




ALFA90
DE TECHNIEK
ALS CULTUUR

De moderne automobiel is
niet los te denken van een we-
reld waaraan snel expande-
rende kennis steeds nieuwe
dimensies geeft.
In overeenstemming met de

Alfa Romeo filosofie vertegen-
woordigt de Alfa 90 de meest
geavanceerde balans in de
huidige ontwikkelingsfase,
want de technologische oplos-
singen die hij aandraagt leg-
gen de basis voor nieuwe
denkbeelden over het begrip
automobiel als complex ge-
heel van prestaties, veiligheid,
komfort, elegantie en uitrus-
ting, waarbij tijdens de hele

ontwikkelingsfase de mens als
konstant uitgangspunt heeft
gediend. Bij elke keuze, zowel
van technische als van estheti-
sche aard. Essentiëel, zeker bij
een auto van deze superieure
klasse.
De Alfa 90 komt voort uit een

automobiel koncept dat geba-
seerd is op reële technische
ontwikkelingen, meer dan op
uiterlijke schijn. De ingetogen
lijn, de geraffineerde, briljante
prestaties en het grote aantal
motorvariëteiten zijn uitingen
van de hoge ontwikkelings-
graad van deze auto.
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TOTALE AERODYNAMIKA
MET ALS GEVOLG: DE EERSTE
VERSTELBARE VOORSPOILER

Bij een moderne auto is stijl
niet alleen een esthetische
faktor maar het resultaat van
rationele vormgeving van tech-
nische en funktionele eigen-
schappen. En vooral geba-
seerd op aerodynamika, want
daar zijn prestaties en de dyna-
mische veiligheid van een auto
van afhankelijk.
De Alfa 90 introduceert het

begrip totale aerodynamika,
bestaande uit een totaal van
faktoren, dat verder gaat dan
alleen de ex (decoëfficiënt van
de vorm) die algemeen ge-
bruikt wordt, maar die slechts
een gedeelte van het pro-
bleem omvat.
Er is gewerkt met faktoren

als luchtweerstand, lift,zijwind-
gevoeligheid, dynamische sta-
biliteit, thermische belasting



van de motor en ventilatie van
het interieur.
AI bij de lage snelheid van

70 km/h is de luchtweerstand
van een auto verantwoordelijk
voor 50% van het benzinever-
bruik, van 70 naar 100 km/h
verdubbelt deze luchtweer-
stand. Om dus bij gelijkblij-
vend vermogen en met be-
scheiden verbruikscijfers ho-
gere snelheden te behalen
moet de luchtweerstand tot
een minimum beperkt worden.
Dit bereikt men niet door al-

leen de ex te verlagen, maar
door de volledige luchtweer-
stand te verminderen, dus ook
door het frontale oppervlak te
verkleinen en door het aerody-
namisch optimaliseren van
body-details. Om de aerody-
namische krachten die de nei-

ging hebben de auto op te til-
len tegen te werken, zijn er ex-
treem lage en evenwichtige
waarden bereikt, die de kontro-
le over de auto en de voorspel-
baarheid van de besturing
sterk verbeterd hebben.
Dank zij het homogene en

uitgebalanceerde profiel, met
een aerodynamisch aangrij-
pingspunt dat ver naar ach-
teren ligt, wordt de druk van
zijwind over de vier wielen ver-
deeld, waardoor de stabiliteit
van de auto op winderige
dagen, bij het passeren van
vrachtauto's en bij het uitko-
men van tunnels, sterk wordt
verbeterd.
De volledig nieuwe en ex-

clusieve Alfa Romeo vinding,
de bewegende voorspoiler, is
het resultaat van windtunnel-

proeven. Deze spoiler varieert
aan de hand van de snelheid
van de auto automatisch de af-
stand tot de grond, waardoor
het effekt van de neerwaartse
druk wordt vergroot. Dit typisch
funktionele element is ook in
esthetisch opzicht geslaagd,
omdat bi) lage snelheden de
spoiler volledig terugschuift in
de auto terwij I bij hoge snelhe-
den de uitgeschoven spoiler
de agressiviteit van de lijn ver-
sterkt.
Detoegepaste aerodynarni-

ka maakt van de Alfa 90 een
auto die zeer gemakkelijk te
besturen is, dynamisch stabiel
en veilig, voorbestemd voor
een dominerende rol op de
weg.



ALFA90
DE KLASSE,

DE STIJL
Kompakt en slank, sober en

krachtig met een profiel dat
een aerodynamische wig in
esthetische vorm laat zien:
vanaf de hoge maar lichte ach-
terkant tot aan de motorkap

die schuin naar voren toe
afloopt, dragen alle lijnen bij tot
een rationeel gestyleerde en
elegante berlina.
Het profiel over de gehele

zijkant onderstreept de slanke

o



en perfekt uitgebalanceerde
vormgeving.
De naar beneden toe rond

aflopende voorbumper kom-
pleteert niet alleen het elegan-
te front, maar heeft ook nog

een extra funktie: de lucht-
stroom wordt naar beneden
geleid om de spoiler te verstel-
len.
De op deze manier verstel-

de spoiler maakt de toegang

verder vrij tot de radiateur,
waardoor er extra koellucht
voor de motor wordt toege-
voerd.
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blijvende kwaliteit, waardoor
een nivo bereikt wordt dat tot
de top van de internationale
automobiel produktie behoort.
Hierdoor is ook de gunstige

verhouding bereikt tussen ge-
wicht en volume van de auto,
waardoor hij een bijzonder
kompakte dynamiek, aktieve
veiligheid, duurzaamheid en
bescherming bij ongevallen
biedt.

Resultaten die ook zijn be-
reikt door het gebruik van spe-
ciale materialen en produktie-
methoden zoals plaatmate-
riaal met een grotere sterkte,
meer laspunten, het treffenvan
corrosiebestrijdende maatre-
gelen zoals elektro verzinken,
PVC coatings, het inspuiten
met was en het afdichten van
holle delen.
De carrosserie van de Alfa

De Alfa 90 is een produkt
van de modernste konstruktie-
technologie. De automatise-
ring omvat niet alleen de hele
montagefase, maar ook de
precisieuze en akkurate kon-
trole van elk fragment van de
produktie. Computers bege-
leidden de Alfa 90 tijdens de
hele ontwikkelingsfase en de
precisie en efficiency van ro-
bots optimaliseren de geliJk-



90 staat in het teken van re-
search en onderzoek dat uitge-
voerd is om een produkt te ont-
wikkelen met een hoog kwali-
teitsnivo dat voorbestemd is
om lange tijd in een perfekte
konditie te blijven.
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De hoge achterkant van de
Alfa heeft naast zijn bijdrage
aan de aerodynamika ook nog
de funktie om de bagageruim-
te groter te maken. De grote
hoek waarin de bagageruim-
te geopend kan worden maakt
een ongehinderde en prakti-
sche toegang tot deze ruimte
mogelijk. De zwarte bumpers
in speciaal vorm bestendig
kunststof ZIJ n voorzien van een
chroomprofiel.
De ventilatie van het inte-

rieur heeft bij het bestuderen
van de totale aerodynamika

extra aandacht gekregen.
En de perfekte ventilatie van

het interieur is bereikt door
luchtafzuiging via luchtsleu-
ven in de achterste dakstijlen.
Deze sleuven verstoren de lijn
van de auto niet, omdat ze ele-
gant in de achterste dakstijlen
zijn weggewerkt.
De buitenspiegel IS i.v.m. de

luchtweerstand gestroomlijnd
en de afstelbaarheld van bin-
nen uit zorgt voor een altijd
nauwkeurige en makkelijke
aanpassing van het uitzicht.
De lichtmetalen velgen ver-

minderen het onafgeveerde
gewicht en staan garant voor
het spreekwoordeliJ ke stabiele
Alfa Romeo weggedrag van de
Alfa 90.

*
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~ ALFA90
Een auto is ook een ruimte

om in te leven en moet daarom
gekonstrueerd worden in rela- ....
tie tot de bestuurder en zijn
passagiers. De Alfa 90 is een
auto die in staat is aan de eisen
op dit gebied te voldoen, om-
dat het interieur in hoge mate
aangepast kan worden.
Bijzondere aandacht is be-

steed aan de bestuurders-
plaats. Hier maakt een verstel-
baar stuurwiel, stoel en instru-
mentenpaneel een optimale
aanpassing aan de bestuurder
mogelijk, zodat deze zijn eigen
houding kan aannemen en
heer en meester over de auto
blijft. Doordat alle vermoeid-
heid veroorzakende faktoren
geëlimineerd zijn, is er een ho-
ge graad van rijveiligheid be-
reikt.
Vanuit het oogpunt van ont-

werp staat het interieur in de-
zelfde tekenen van klassieke
elegantie en geraffineerde
funktionaliteit als het exterieur.
Er is echter één faktor die

niet wordt bepaald door het
aantal uitrustingsstukken, de
bijzondere afwerking of het es-
thetisch karakter: de klasse. En
het is juist klasse die de stylist
Bertone aan elk detail heeft
meegegeven.
Klasse in smaakvolle af-

stemming van de verschillen-
de tinten velours die gebruikt
zijn, klasse in de toegepaste
praktische oplossingen, klas-
se in komfort van de Alfa 90 die
een royaal antwoord geeft op
de hooggespannen verwach-
tingen die men van een auto
op dit nivo heeft.

KOMFORT

DAT IS

AFGESTEMD

OPOE MENS
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is.Vooral belangrijk zijn de Alfa
control met 14 funkties, de
boordcomputer en de volledig
nieuwe econometer.
Deverlichting van het instru-

mentenpaneel wordt geregeld
door een foto-elektrische cel,
die de intensiteit van de ver-
lichting automatisch aanpast
aan de hand van de lichtom-

Bij het ontwerpen van het
dashboard zijn ergonomie en
elektronika toegepast. Het re-
sultaat is een hoogwaardig ge-
heel, precies en met de mens
als centrale faktor.
De instrumenten en bedie-

ningshandels zijn logisch op-
gesteld en goed te bedienen,
zonder dat de aandacht van de

bestuurder wordt afgeleid. Het
exclusieve optisch-elektroni-
sche dashboard met LED's
geeft met maximale precisie
de informatie digitaal door en
laat tegelijkertijd origineel en
modern ontworpen vacuüm
fluoriserende buizen oplichten,
waardoor de informatie onmid-
dellijk en duidelijk afleesbaar



standigheden in het interieur,
zodat de afleesbaarheld opti-
maal blijft onder alle omstan-
digheden en zonder te ver-
moeien.
De bestuurder kan ook zelf

de lichtintensiteit aan zijn be-
hoefte aanpassen door middel
van twee regelknoppen.
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De Alfa 90 is voorzien van

drie elektronische informatie-
systemen die tot de avantgar-
de in hun soort behoren.
De Alfa control maakt al bij

het omdraaien van de kontakt-
sleutel de kontrole op 14vitale
funkties van de auto mogelijk.
Ook tijdens het rijden blijft dit
systeem in werking om die
eventuele storingen te signale-
ren die de veiligheid van de in-

zitlenden zouden kunnen
beïnvloeden, zoals de remwer-
king, aangetrokken handrem,
te hoge koeIvloeistoftempera-
tuur, werking van de remlich-
ten of geopende portieren.
De boordcomputer bevindt

zich rechts van de bestuurder
en geeft twee soorten informa-
tie. Primaire informatie zoals de
aktieradius in kilometers en
secundaire informatie zoals

gemiddelde snelheid en ben-
Zl neverbru ik.
Tot slot de econometer met

twee variabelen, exclusief Alfa
Romeo, die enerzijds informa-
tie geeft over het toerental
waarbij maximale prestaties
kunnen worden behaald en
anderzijds over het toerental
waarbij minimale verbruikscij-
fers worden gerealiseerd. De
bestuurder is op deze manier



in staat steeds dat toerental te
kiezen dat past bij zijn rijstijl en
bij de omstandigheden.
In het dashboard is een

ruimte gereserveerd voor een
speciaal ontworpen koffertje.
Het met leer beklede stuur-

wiel is zowel in hoogte als
axiaal verstelbaar zodat de be-
stuurder het precies aan zun
wensen kan aanpassen.



De centrale console loopt
vanuit het dashboard harmo-
nieus door tot tussen de voor-
stoelen, Hier bevinden zich
een ergonomisch gevormde
handrem en een opklapbare
armsteun die een extra op-
bergvak afsluit. Verder naar
achteren zijn een asbak en een
aansteker voor de achterpas-
sagiers gemonteerd,
Vóór de versnellingspook

bevinden zich de schakelaars
voor het in hoogte verstellen
van de bestuurdersstoel en
voor het verstellen van de rug-
leuning, Ook de rugleuning
van de bijrijdersstoel is elek-
trisch verstelbaar,
Dank zij uitgebreide studies

zorgt het ventilatie- en verwar-
mingssysteem voor een per-
fekte temperatuurverdeling in
het hele interieur, ook voor de
achterpassag iers,
De bediening van de venti-

latie, zowel dynamisch als ge-
forceerd, is samengevat in
twee draaiknoppen, één voor
koude lucht en de ander voor
warme,
Als extra is de Alfa 90 ook

leverbaar met een thermosta-
tisch geregelde aircondition-
ing, De gewenste temperatuur
kan dan worden geprogram-
meerd en wordt elektronisch
op nivo gehouden,
De aandacht voor het kom-

fort blijkt ook uit de logische
opstelling van de schakelaars
en de lampjes die door alle
passagiers gebruikt kunnen
worden, zonder daarbij andere
passagiers te storen, Om tot
een optimaal gebruik van de
binnenruimte te komen is een
speciale hemelconsole ont-
worpen, verdeeld in twee sek-
ties, De console is in de lengte-
richting g8i'ntegreerd in de
hemel bekleding van de auto,
Gecentreerd in het voorste

gedeelte bevinden zich alle
schakelaars voor het bedienen
van de zijruiten, Ook is hier een
schakelaar voor het blokkeren
van deze bediening,
De binnenverlichting wordt

verzorgd door een grote pla-



dat de bestuurder niet stoort
en de achterpassagiers heb-
ben ieder een verstelbare spot

die in de hemelconsole is ge-
plaatst, vóór de bediening van
de achterportierramen en dus
gemakkelijk bereikbaar voor
de achterpassagiers.

fonnière met tijdschakeling,
die drie verschillende licht-
sterkten heeft.
De bijrijder heeft de be-

schikking over een leeslampje
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2.0

Deze viercilinder motor met
kontaktpuntloze elektronische
ontsteking heeft twee dubbele
carburateurs en twee boven-
liggende nokkenassen; een ty-
pische Alfa Romeo konstruk-
tie, waarmee hij aan de top van
zijn klasse staat; qua prestatie,
betrouwbaarheid en duur-
zaamheid.
Een carburatie waarbij elke

cilinder zijn eigen carburateur-
gedeelte heeft is In de meeste

gevallen superieur aan de tra-
ditionele elektronische injek-
tie.
Doordat de carburateurs

dicht bij de inlaatkleppen zijn
gemonteerd, wordt de afstand
die het mengsel moet afleggen
verkort en stroomt het direkt en
optimaal de verbrandingska-
mers binnen. De verbranding
is dan ook volledig en met een
maximaal rendement, mede
omdat de elektronische ont-

steking met vacuümkorrektie
de verbranding op het juiste
moment inleidt.
De 2.0 ontwikkelt een ver-

mogen van 128 PK,rijdt boven
de 190 km/h en heeft een
enorm acceleratievermogen.
Cijfers die natuurlijk direkt
aanspreken, maar veel be-
langrij ker zijn de elastische rij-
eigenschappen van deze mo-
tor, goed voor veilig en aktief
rijplezier.



2.0 MOTRONIC
De motor van de Alfa 90 2,0

Motronic injektie is een vierci-
linder in lijn, met een volledig
elektronische regeling, Bij de-
ze exclusieve krachtbron wor-
den alle fasen - inlaat, com-
pressie,verbranding, expansie
- volledig geregeld door een
microcomputer, zodanig ge-
programmeerd dat in elke si-
tuatie de hoogste prestaties,
het minste benzinegebruik en
maximale betrouwbaarheid
wordt bereikt.
Met het elektronische digi-

tale multipoint injektiesysteem
met vier injektoren wordt het
mengsel voor elke cilinder
apart qernixed, Bij het gas los-
laten zorgt een z.q, "cut -oft" er-

voor dat de benzinetoevoer
wordt afgesloten, In het elek-
tronische kontrolesysteem is
een elektronisch bediende,
verstelbare nokkenastiming
ge'integreerd, een exclusief
AI~Romeop~entd~deklep-
timing regelt aan de hand van
de belasting en het toerental
van de motor, Zo wordt ervoor
gezorgd dat zowel bij hoge als
bij lage toerentallen het groot-
ste koppel beschikbaar is,
De digitaal-elektronische

ontsteking zorgt voor een vol-
ledige verbranding en een zo
zuiniq mogelijk gebruik van de
benzine, Hij regelt de vooront-
steking aan de hand van het
ontwikkelde vermogen en het
toerental, terwijl het fenomeen

pingelen en vroegtijdige zelf-
ontbranding voorkomen wordt.
De absolute exactheid van

de elektronika maakt een zeer
hoog rendement mogelijk: de
2,0 Motronic ontwikkelt een
vermogen van 128PKbij 5400
ornw/rnin, De topsnelheid be-
draagt meer dan 190 krn/h.
Tegelijkertijd behoort deze mo-
tor door de precisie en de
regelmaat tot de zuinigste in
zijn soort,
Briljante prestaties en elasti-

sche rijkwaliteiten zijn kenmer-
ken van deze revolutionaire
Alfa 90, die beschouwd kan
worden als voorbeeld van de
meest geavanceerde toepas-
sing van elektronika in de mo-
derne automobieltechniek.
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2.5V 6 L-JETRONIC

De Alfa 90 in Quadrifoglio geruisloosheid zijn de karakte- overvierkante motor een lage-
Oro uitvoering is voorzien ristieke eigenschappen van re mechanische belasting.
van een exclusieve 6 cilinder deze 6 cilinder. De hoek van De elektronische kontakt-
V-motor met elektronische 60° tussen de cilinders be- puntloze ontsteking heeft een
L-Jetronic injektie en 2 boven- perkt de ruimte die de motor vacuüm regeling. De elektroni-
liggende nokkenassen. In inneemt, terwijl de hierdoor sche multipoint injektie rnet 6
staat om 156PKbij 5600 omw/ ontstane struktuur extreem injektoren zorgt ervoor dat elke
min te ontwikkelen waarbij 200 kompakt en licht is geworden. cilinder met een maximaal ren-
km/h makkelijk wordt over- De motor is overvierkant, dement werkt zonder verspil-
schreden. d.W.Z.met een boring die groter ling van brandstof, ook dank zij
Elasticiteit, briljante rijkwalt- is dan zijn slag. Het hoge spe- de .cut-ott' die de benzinetoe-

teiten en een hoge mate van cifieke vermogen geeft bij een voer afsluit bij het gas loslaten.



ELEKTRONISCHE INJEKTIE OF CARBURATEUR:
ELKE CILINDER HEEFT ZIJN EIGEN CARBURATIE

Een korrekte en konstante
dosering van het benzine-
luchtmengsel resulteert direkt
in een grotervermogen en een
vermindering van het benzine-
verbruik. De carburatiesyste-
men die bij de Alfa 90 worden
gebruikt zorgen voor een indi-
viduele carburatie voor elke ci-
linder. Deze vorm geldt als de
meest effektieve, omdat zo op-
timaal rekening wordt gehou-
den met de specifieke behoef-
te van elke cilinder onder
steeds wisselende omstandig-
heden. Daarom is de toepas-
sing van elektronika essen-
tieel, want elke fase van de cy-
clus wordt opnieuw door de

Bedrading en belangrijkste componenten van het Motronic
systeem.

1. BenZinepomp en extra
luchtschuifrelais

2. Verstuiver- en centrale
regelunitrelais

3. Relais voor nokkenas-
verstellinq

4. Stekkerverbinding tussen
Motronic systeem en
autobekabeling

5. Stekker voor toerental-
sensor

6. Stekker voor referentie-
sensor

7. Toerentalsensor
8. Referentiesensor

9. Massa-aansluiting
10. Koelvloeistoftemperatuur-

sensor
11. Extra luchtschuif
12. Bougies
13. l.uchthoeveelheidsmeter
14. Luchtfilterhuis
15. Centrale regelunit
16. Injektoren
17. Gasklepschakelaar
18. Bobine
19. Accu
20. Stroomverdeler
21. Magneetschakelaar

nokkenasversteli ing
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computer berekend.
Zowel de Motronic als de L-

Jetronic zijn van het type muIti-
point, d.w.z. met één injektor
per inlaat. Het mengsel wordt
exact in de juiste kwantiteit en
kwaliteit gemixed. Bij het gas
loslaten wordt de benzinetoe-
voer onderbroken door de
.cut-oft' en bij een koude start
wordt het mengsel automa-
tisch verrijkt.
Door dit systeem kan het

niet voorkomen dat de motor
uit balans raakt of onregelma-
tig draait, want elke cilinder
werkt altijd met een maximaal
rendement.
Het hoogwaardige Motronic

systeem bestaat uit een com-
puter die in staat is om 400
keer per sekonde de beste car-

buratie, ontsteking en klep-
timing te berekenen. Aan deze
computer is een exclusieve
Alfa Romeo vinding gekop-
peld, uniek in zijn soort, de ver-
stelbare nokkenastimer die de
kleptiming aanpast aan het
toerental en het gevraagde
vermogen. De voordelen hier-
van zijn: laag benzineverbruik,
hoog koppel en een zeer regel-
matige werking van de motor
bij alle toerentallen.
Het carburatiesysteem met

4 carburateurs is superieur
aan het grootste gedeelte van
de elektronische injektiesyste-
men met één injektor. Doordat
de carburateurs direkt bij de in-
laatkleppen worden gemon-
teerd wordt de lengte van de
inlaatkanalen tot een mini-

mum beperkt. De carburatie
geschiedt in fasen: het meng-
sel wordt pas gevormd op het
moment dat het nodig is, tiJ-
dens de inlaatfase, waardoor
er altijd een optimaal en vers
mengsel de cilinders In-
stroomt. De benzine is fijn ver-
stoven en gelijkmatig met de
lucht vermengd waardoor een
betere en snellere verbranding
ontstaat en een verhoging van
het specifieke vermogen van
de motor.
Omdat alle cilinders op de-

ze manier gevoed worden, ont-
staat er een uitgebalanceerde
werking met een maximaal
rendement.
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1. Elektromagneet
2. Olie uitlaatopening
3. Ring
4. Nokkenastandwiel
5. Zuiger
6. Huis
7. Nokkenas
8. Stoter

9. Persruimte
10. Veer
11. Pignon met schuine

vertanding

A. Oliedoorvoer
B. Drukkamer
C. Olie-aanvoer



24TURBO DIESEL Zoals alle Alfa Romeo Turbo
• Diesels heeft ook deze 2.4AlfaINTERCOOLER 90 vier cilinders in lijn. Hij is

speciaal ontwikkeld voor een
uitlaatgas turbo compressor.
De hogere mechanische be-
lastingen die dit veroorzaakt
kunnen .dan ook zonder pro-
blemen worden verwerkt.
De Alfa 90 2.4 Turbo Diesel

levert een vermogen van 110
PK bij 4200 omw/min. De top-
snelheid bedraagt 178 km/h
en het maximum koppel 23,9
kgm bij 2400 omw/min.
AI de toegepaste vindingen

maken van deze krachtbron
een dieselmotor met de typi-

sche briljante eigenschappen
van een benzinemotor. Het
starten bij lage temperaturen
wordt vergemakkelijkt door
een injektiepomp met automa-
tische verrijking en door gloei-
bougies met een kortere op-
warmperiode.
Deuitlaat is speciaal ontwik-

keld om een groter vermogen
en een beter rendement te ge-
ven. Bijzondere aandacht is
aan de geluiddemping ge-
schonken om de Alfa 90 ook
op dit gebied een perfekt rij-
komfort te verlenen.
De cilinderkoppen zijn van

lichtmetaal en modulair van
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opzet (één cilinderkop per ci-
linder). De cilinders zijn als zgn.
natte cilindervoeringen uitge-
voerd, d.w.z. direkt in kontakt
met de koelvloeistof.
Deze struktuur maakt een

betere aanpassing aan de
thermische belasting mogelij k.
De krukas is gemonteerd in

een tunnel in het motorblok
waardoor een grote sterkte van
het geheel is verkregen.
De warmtewisselaar, de

zgn.lntercooler, die is toege-
past, verhoogt de prestaties
van de motor doordat de ge-
comprimeerde lucht, voordat
deze de cilinders instroomt,

50° tot 60° in tem peratu ur
daalt, waardoor de vullings-
graad van de cilinders beter
wordt. Het ontwikkelde vermo-
gen stijgt, terwijl de werktem-
peratuur lager wordt.IVoortijdi-
ge onsteking die het gevolg is
van een te hoge temperatuur
behoort dan ook tot het verle-
den.
De Alfa 90 2.4 Turbo Diesel

levert een vermogen van 110
PK (81 kW) bij 4200 omw/min.
De topsnelheid bedraagt 178
km/h en het maximum koppel
23,9 kgm bij 2400 omwentelin-
gen per minuut.
De toegepaste vindingen

maken van deze krachtbron
een dieselmotor met de ty-
pisch briljante rijeigenschap-
pen van een benzinemotor.
Het starten bij lage tempera-

turen wordt vergemakkelijkt
door een injektiepomp met
automatische verrijking en
door gloeibougies met een
kortere opwarm periode.
De uitlaat is speciaal ontwik-

keld om een groter vermogen
en een beter rendement te ge-
ven.
Bijzondere aandacht kreeg

de geluiddemping, ook op dit
gebied biedt de Alfa 90 perfekt
nikorntort.

1. Luchtinlaat
2. Luchtfilter
3. Compressor
4. Warmtewisselaar
(Intercooler)

5. Inlaatspruitstuk
6. Druk sensor
7. Verbrandingskamer
8. Uitlaatspruitstuk
9. Turbine met overdrukklep
10. Uitlaatpij p
A. Lucht (inlaat)
B. Lucht onder druk
C. Gekoelde lucht onder

druk
D. Uitlaatgas

,
~(.~- /



TECHNOLOGIE
IN HET TEKEN VAN AKTIEVE

VEILIGHEID
De aktieve veiligheid van

een auto is afhankelijk van het
perfekt en harmonisch funktio-
neren van tienduizenden on-
derdelen. Eén van de Intrinsie-
ke eigenschappen, net als de
kwaliteit van de gebruikte ma-
terialen, en het door en door
beproefde ontwerp dat in het
laboratorium is uitgetest. De
aktieve veiligheid van een auto
is ook afhankelijk van zijn ge-
drag In relatie tot de bestuurder
en passagiers, vooral wat be-
treft de wegligging, stabiliteit,
stuurgevoeligheid, remmen en
het beschikbare vermogen om
snel en veilig te kunnen inha-
len.
De servobekrachtigde be-

diening en de toegepaste
technische oplossingen ver-
hogen de handelbaarheid, de
betrouwbaarheid en het rijge-
not.
De stuurbekrachtiging die

afhankelijk van de snelheid
meer of minder assistentie ver-
leent, maakt bij het manoeu-
vreren de besturing uiterst
licht, ook bij lage snelheden en
steeds stabieler naarmate de
snelheid toeneemt. Deze hoge
druk stuurbekrachtiging heeft
bovendien het voordeel dat
oneffenheden in de weg selek-
tief gefilterd worden, zonder
dat de gevoeligheid van de be-
stu ring wordt aangetast, zoals
zo vaak bij andere stuurbe-
krachtigingen het geval is en
wat de bestuurder het onaan-
gename gevoel geeft van het
niet meer hebben van een opti-
maal kontakt met de weg.
De stabiliteit, wegligging en

het remvermogen van Alfa
Romeo's zijn al van oudsher
beroemd. Voor de Alfa 90 is ge-
kozen voor achterwielaandrij-
ving, waarmee een beter en
gelijkblijvend gedrag van de
auto wordt verkregen in boch-
ten bi] het gas geven of het gas

terugnemen. Doordat de ver-
snell ingsbak -d ifterentieel unit
achter in de auto is gemon-
teerd, is de gewichtsverdeling
perfekt uitgebalanceerd.
Hierdoor en door de toege-

paste wielophangingen zijn de
grip en wegligging in bochten
maximaal. Een andere funda-
mentele funktie van de wiel-
ophanging is die van het
reduceren van schokken die
veroorzaakt worden door onef-
fenheden in het wegdek om te
zorgen dat er ontspannen en
komfortabel gereisd kan wor-
den.

Om aan beide voorwaarden
te kunnen voldoen heeft de
Alfa 90 een onderstel met onaf-
hankelijke voorwielophanging
met driehoeksgeleiding onder
en een geleide-arm boven,
rechtstreeks afgeleid van voor-
wielophangingen die op race-
auto's worden toegepast. Ach-
ter is een De Dion as, strak ge-
leid door een parallellogram
van Watt. Deze achteras zorgt
ervoor dat de wielen altijd
haaks op het wegdek staan,
waardoor een zo groot moge-
lijk oppervlak van de band in
kontakt met het wegdek is. De
grip IS dus altijd optimaal.
Voor de Alfa 90 is een nieuw

type schokbreker ontwikkeld,
met superdegressieve en
dempende eigenschappen,
waarbij de dempingskarakte-



ristlek zich aanpast aan rijstijl
en wegdek.
Studies van en proeven met

de veerweg en stabilisator-
stangen hebben de gevoelig-
heid van de auto voor onregel-
matigheden in het wegdek
verminderd en tegelijkertijd de
wegligging en de rechtuitloop
verbeterd.
Voor een absolute precisie

en gemakkelijke bediening
van de versnellingsbak is een
isostatische bediening toege-
past met korte schakelwegen.
De overbrengingsverhoudin-
gen zijn aangepast om een
juiste balans tussen benzine-
verbruik (lange overbrenging)
en prestaties (korte overbren-
ging) te bereiken.
De koppeling heeft een spe-

ciale lichte bediening waar-

ALFA90
door de kracht die nodig is
voor het intrappen van het pe-
daal vermindert. Vooral plezie-
rig op trajekten waar veel ge-
schakeld moet worden.
Veilige, krachtige en be-

trouwbare remmen zijn een
onmisbare technische nood-
zaak In deze klasse. Remmen
die in staat zijn de extreme be-
lastingen te doorstaan die het
gevolg zijnvan zeer hoge snel-
heden of een sportieve rijstijl.
Het is een dubbel remsy-

steem, absoluut betrouwbaar:
vier schijfremmen met grote
gedimensioneerde schijven,
de voorste schijven zijn geven-
tileerd. Ze zijn gemaakt van
perlitisch gietijzer en chroom
molybdeen, een bijzonder slijt-
vaste legering, bestand tegen
hoge thermische belasting en

in staat zonder problemen de
hitte die door het remmen
wordt geproduceerd af te voe-
ren. De remtangen zijn ver-
vaardigd van lichtmetaal en
verkleinen zodoende het onaf-
geveerde gewicht, geleiden de
geproduceerde hitte eveneens
uitstekend en voorkomen zo
het risico van oververhitting.
De vacuüm rembekrachti-

ging verhoogt het effekt van
het remmen en maakt de be-
diening lichter. Een extra bij-
drage aan het rijkomfort.



TECHNISCHE GEGEVENS 20 MET CARBURATEURS 2.0 MET ELEKTRONISCHE 2.4 TURBODIESEL 2.5. ORO INJEKTIE
INJEKTIE INTERCOOLER

MOTOR
Plaatsing motor voor, In lengterichting voor, in lengterichting voor, In lengterichting voor, In lengterichting

Type 4 takt 4 takt 4 takt diesel 4 takt

Aantal cylrnders 4 In hjn 4 In lijn 4 In lijn 6 In V (600)

Boring/slag 84/88.5 mrn 84/88,5 mm 92/90 mm 88/68,3 mm

Cvanoennnouo 1962 cc 1962 cc 2393 cc 2492 cc

Co mpress i everhou ding 9,0:1 10,0 :1 22,0:1 9.0:1

Max. vermogen (kW) 94,8 kW bij 565 rad/s 94,8 kW bij 565 rad/a 81 kW bil 440 rad/s 115 kW bil 587 rad/s
(PK) 128 bij 5400 Urn 128 bij 5400 \/m 110 biJ 4200 Urn 156 bij 5600 Urn

Max. koppel (Nm) 166,8 Nm bil 419 rao/s 176.4 Nm biJ 419 rad/s 235.4 Nm bij 251 rad/s êtü Nrn bu ars rao/s
(kgm) 18,2 kgm bij 4000 Urn 18,0 kgm bij 4000 Urn 23,9 kgm bij 2400 Urn 21.4 kgm bij 4000 tlm

Kleppen m cyl. kop 80° V In evt. kop 80° V in cyl. kop In cyt. kop 46° V
socnurnçevuroe ultl.kl socnumçevuroe ultl.kl socäurnoevuroe ultl.kl socnurnoevuioe urtl.kl

Klepbedienmg direkt direkt vla turmerearas direkt (inlaat), mrnrekt (Uitlaat)

Nokkenassen twee In cyl. kop twee In evt. kop één onderliggend twee (één per cyl kop)

Nokkenasaanoruvinc mei ketting mei ketting mei tandwielen met nern

Brandstoftoevoer met4 carburateurs computergestuurde elektro- toenrekte mechanische elektronische Injektie
rusene Injektie (MOTRONjC) inspuiting t-retronic

Ontsteking elektronisch, kontaktpuntloos elektronisch, digitaal - elektronisch, kontaktpuntloos

Nokkenasverstetrnech. - elektronisch bediend - -

TRANSMISSIE
Aandrqvmq achterwielen eenterwielen achterwielen achterwielen

Aandrijfunit koppeling- voor de achteras voor de achteras voor de achteras voor de achteras
versnellingsbak-differentieel geplaatst ge plaats geplaatst geplaatst

Koppeling enkelvoudige droge enkelvoudige droge enkelvoudige droge dubbele droge
plaat koppetmq plaat koppeling plaat koppeling plaat koppeling

Bediening hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch

Versnellingsbak mechanisch 5 versnellingen mechanisch 5 versnellingen mechanisch 5 versnellingen mechanisch 5 versnellingen
+ 1 achteruit + 1 achteruit + 1 achteruit + 1 achteruit

Bediening Isostatisch Isostatisch Isostatisch Isostatisch

Bandenmaat 185/70 HR 14 tubeless 185/70HR 14 tubeless 185/70 R 14 87T 195/60 HR 15 tubeless

Velg maat 51hJx14" 5 1J2Jx14" 5'hJxI4" 6Jx15"

REMMEN
Remmen vóór schijven schijven schijven geventileerde schijven

Diameter (mm) 261 261 261 266

Remmen achter sctmven. tegen ver- schijven, tegen ver- schijven, tegen ver- SChijven, legen ver-
snellingsbak geplaatst snellingsbak geplaatst snellingsbak geplaatst sneumustak geplaatst

Diameter (mm) 250 250 250 250

Remdrukbegrenzer la la la la

Rembekrachtiger vacuum vacuum vacuum vacuum, tweetraps

Aantal rerncrrcuns 1voor de voorwielen 1 voor de voorwielen 1voor de voorwielen 1voor de voorwielen
1voor de achterwielen 1voor de achterwielen 1 voor de achterwielen 1voor de achterwielen

WIELOPHANGING
Vóór onalhankelijk onafhankelijk onafhankelijk onafhankelijk

Schokbrekers degressief, hydraulisch degressief, hydraulisch degressief, hydraulisch degressiel, hydraulisch

Stablnsatoretanç en anti-rolbar • • • •
Achter De Dron as met dubbel Oe Dien as met dubbel De Dron as met dubbel Oe Dien as met dubbel

parallellogram van Watt parallellogram van Watt parallellogram van Watt parallellogram van Watt

Schokbrekers degressief, hydraulisch degressief, hydraulisch degressief, hydraulisch degressief, hydraulisch

STUURINRICHTING
Type tandheugel tandheugel tandheugel landheugel

Draarenket {m} 10,1 10,1 10,1 10,1

Omwentelingen stuurwel 3,5 3,5 3,5 3.5

Afstellmg stuurwiel m hoogte- en lengterichting In hoogte- en lengterichting In hoogte- en lengterichting In booçte- en lengterichting

Stuurbekrachtiging (degressief) 0 0 0 •
KARROSSERIE
Max. lengte (mrn) 4391 4391 4391 4391

Max. breedte (mm) 1638 1638 1638 1638

Max. hoogte onbelast (mm) 1420 1420 1420 1420

Spoorbreedte vóór (mm) 1366 1366 1366 1366

Spoorbreedte achter (mm) 1358 1358 1358 1358

Wielbasis (mm) 2510 2510 2510 2510



TECHNISCHE GEGEVENS 2.0 MET CARBURATEURS 2.0 MET ELEKTRONISCHE 2.4 TURBODIESEL 2.5 '" ORO INJEKTIE
INJEKTIE INTERCOOLER

Rijklaar gewicht (kg) 1080 1090 1250 '170
Inhoud bagageruimte (dm3) 500 500 500 500

Type 4 deurs, 5 zitplaatsen 4 deurs, 5 Zitplaatsen 4 deurs, 5 Zitplaatsen 4 oeurs. 5 Zitplaatsen
zelfdragend zelfdragend zelfdragend zelfdragend

Bescherming karrosserie Toepassing van zincrometaal en elektrisch verzinkt plaatwerk. Verzwaarde kataforese-behandeling, Inwendig beschermde holle
en onderzijde nnrntes. Onderzijde voorzien van anlisteenslaglaag en polyuretnaenbehandelmq

Inhoud brandstoftank 491iler 49 liter 49 liter 49 liter

Reserve Sliter Bliter akter Sllter

PRESTATIES
Topsnelheid (km/hl 192 192 178 203

km mei slaande start (sec.) 30,4 30,5 34 29,5

BRANDSTOFVERBRUIK ECE
(liters/100 km) biJ 90 km/h 6,5 5,8 5,8 6,8

bi) 120 km/h 8,8 7,6 8,0 8,9

Stadsverkeer 12,2 9,8 9.0 12,95

Gemiddelde ECE 9,2 7.7 7,6 9,5

AFWERKING EXTERIEUR
Bumpers vóór en achter In
onvervorrnbaer poliproplieen, • • • •doorgetrokken tot de wielkasten

Zelfstellende voorspoiler • • • •In polipropileen

Koplampen, rechthoekig • • • •met halogeenlampen

Motorkap, binnenzijde bekleed,
achterwaarts openend, • • • •Motomnrnte verlicht

Deur en rruooensthlen • • • •griJs gelakt

Afsluitbare benzrnetankdop • • • •achter klepje

Lichtmetalen velgen 0 0 0 0

Openen bagageruimte • • • •vanuit Interieur

Bagageruimte verlicht • • • •
Rellektoren bij • • • •4 geopende portieren

Binnenverlichting over • • • •4 portieren

AFWERKING INTERIEUR
Snap-on lijsten met velours • • • •
Veiligheidsgordels met • • • •oprolmechanisme

Eén enkefe sleutel • • • •
Hemelbekleding voorgevormd • • • •en met fluweel bekleed

Dakkoosere In ABS • • • •
Zijdelings verstelbare schok- • • • •absorberende zonnekleppen

Armsteun achterbank • • • •opklapbaar

MIddenarmsteun vóór • • • •met opberqnnrnre

Verlicht, bekleed en atsfu.t- • • • •baar dashboard-kastje

Dashboard voorbereid voor • • • •opbergen van koffertje

Hoofdsteunen vóór regel- • • • •baar in hoogte en helling

Geintegreerde hoofdsteunen • • • •achter

Tassen in de rugleunrngen • • • •van de voorstoelen

INSTRUMENTEN EN
BEDIENINGEN
Instrumentenpaneel
tradtnoneet J
optisc h-el ekt ro nisch traditioneel traditioneel traditioneel o pt isch -e Iekt ro nrscf
Alfa Control • • • •rcrvo's: Motorolie, Koelvloeistof, Purtensproerervroelstor. Remvloeistof en remblokslijtage Funkties: Portiersluiting, Stadslicht en mistachterlicht, Remlichten, Verklikker-
lampjes dashboard, Handrem, Koelwatertemperatuur, Branostorreserve, Oliedruk



TECHNISCHE GEGEVENS 2.0 MET CARBURATEURS 2.0 MET ELEKTRONISCHE 2.4 TURBODIESEL 2.5 .:. ORO INJEKTIE
INJEKTIE INTERCOOLER

Boordcomputer •(klokje + srunktres)
Econometer met twee aan- • •wnzmoen (ekonorrue/verbnnkj

Stuurwiel met leer bekleed •
Handrem mei ergono- • • • •rrusche greep

Stuurwiel verstelbaar In • • • •hoog te- en lengterichting

Pratonmer met tijdschakelaar • • • •en drie hchuntensueuen

(Kaarüteesfarnpen • • • •(één voor + 2 achter)

Verklikker buuenterno. •('"I boordcomputer\

Stuurslot • • • •
Kachetventnator mei drie • • • •snelheden

Buuenwrsser met 2 snelheden • • • •en mtervarstano

Elektrische wis/was Installatie • • • •
Dagteller met nulstelknop • • • •
Alarmknipperlicht • • • •
Elektronische snelheidsmeter analoog analoog analoog analoog/digitaal

Elektronische toerenteller analoog analoog analoog analoog/digitaal

Kilometerteller • • • •
Benzmemeter • • • digitaal

Temperatuurmeter • • • digitaal

Oliedrukmeter • • • digitaal

ACCESSOIRES IN
STANDAARDUITRUSTING
Inbouw autoradio voorbereid • • • •
Elektrisch bediende voor- • • • •poruerruuen

Elektrisch bediende 0 0 0 0achterporuemnren

Sigarenaansteker (vóór verlicht, • • • •achter voorbereid)

Mistlampen 0

Mistachterlicht • • • •
Mechanisch bediende • • • •linker buüensp.eqel

Centrare poruerverçrenoelmç 0 0 0 •
Warmtewerend glas (brons) 0 • • •
Metallic lak 0 0 0 0

Elektrisch bediende • • •rugleun Ingverstellmg

Bestuurdersstoel elektrisch •m hoogte verslelbaar

Elektnsch bediend sctuntoek 0 0 0 0

Leren bekleding 0

Airconditioning 0 0 0 0

Uitneembaar koffertje 0 0 0 0

Zie de prijslijst voor een volledig en aktueel overzicht van de extra's en de standaarduitrusting .

• Standard
o Extra
-NVT.

Gegevens kunnen van land tot land verschillen vertonen.
Alfa Romeo behoudt zich het recht voor wnztqmqen aan te bren-
gen zonder voorafgaande kennisgeving.
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