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Noi che abbiamo ideato, progettato e costruito il tuo veicolo, 
lo conosciamo davvero in ogni singolo dettaglio e componente. Nelle officine autorizzate 

Fiat Professional Service

trovi tecnici formati direttamente da noi che ti offrono qualità e professionalità in tutti gli interventi di 
manutenzione. Le officine Fiat Professional sono sempre al tuo fianco per la manutenzione periodica, 

i controlli di stagione e per i consigli pratici dei nostri esperti.
Con i Ricambi Originali Fiat Professional, mantieni nel tempo le caratteristiche di affidabilità, 

comfort e performance per cui hai scelto il tuo nuovo veicolo.
Chiedi sempre i Ricambi Originali dei componenti che utilizziamo per costruire le nostre auto e che ti 

raccomandiamo perché sono il risultato del nostro costante impegno nella ricerca e nello sviluppo 
di tecnologie sempre più innovative.  

Per tutti questi motivi affidati ai Ricambi Originali: 

i soli appositamente progettati da Fiat Professional per il tuo veicolo.
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SÆDER

FORSÆDER MED MANUEL INDSTILLING

 1)

 1)

Carbonshell Sport "Sparco"-sæder

(hvis monteret)

Længdeindstilling
Løft grebet 1 (fig. 1) og skub sædet frem 
eller tilbage.

 2)

fig. 1

VIGTIGT Indstillingen må kun foretages, 
når man sidder på det pågældende sæde 
(førersiden eller passagersiden).

Regulering i højden 
(elektrisk)
Flyt knappen 2 opad eller nedad, indtil 
den ønskede højde opnås.

Indstilling af ryglænets hældning
Brug grebet 3 (fig. 1) og følg ryglænet 
med bevægelsen af overkroppen (hold 
grebet inde, indtil du når den ønskede 
position, og slip det derefter).

BAGSÆDER

 3)

Bagsæderne kan rumme to passagerer.

fig. 2

 VIGTIGT!

1) Alle indstillinger skal foretages, mens 
bilen holder stille.
2) Når indstillingsgrebet er sluppet, skal man 
altid kontrollere, at sædet er korrekt låst i 
glideskinnerne ved at forsøge at rykke det 
frem og tilbage. Manglen på denne blokering 
vil kunne resultere i, at sædet pludseligt 
flytter sig og forårsage tab af kontrollen 
med bilen.
3) Sørg altid for, at alle personer i bilen 
sidder på sæderne og har spændt 
sikkerhedsselerne korrekt.

 BEMÆRK

1) Sædernes betræk er modstandsdygtigt 
mod det slid, der fremkommer ved normal 
brug af bilen.
Det er dog nødvendigt at undgå skadelige 
og/eller langvarige gnidninger med 
beklædningstilbehør såsom metalspænder, 
beslag, fastgørelser af velcro og lignende, 
idet disse med et højt tryk på samme sted 
trykker på trådene og herved vil kunne 
fremkalde brud på nogle af trådene med en 
heraf følgende beskadigelse af betrækket.

Indholdet i dette tillæg integrerer indholdet af Quadrifoglio-versionen med oplysningerne i brugs- og vedligeholdelsesvejledningen 
for Alfa Giulia, til hvilken det er vedlagt. For oplysninger, der ikke er anført i tillægget, henvises der til instruktionsbogen.
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MOTORHJELM

LUKNING

 4) 5)

På grund af den ekstreme lethed af 
komponenten skal du, for at lukke 
motorhjelmen, sænke den indtil 40 
centimeter fra motorrummet, derefter 
give et lille skub og, ved at løfte den 
kontrollere, at den er helt lukket og ikke 
kun tilkoblet i sikkerhedsposition. Tryk 
ikke på hjelmen, hvis den ikke er i bund, 
men løft den igen, og gentag proceduren.

VIGTIGT Kontrollér altid, at motorhjelmen 
er lukket helt i bund, for at undgå, at den 
åbnes under kørslen. Da motorhjelmen er 
udstyret med et dobbelt låsesystem - ét 
i hver side - skal man kontrollere, at låsen 
er i indgreb i begge sider af motorhjelmen.

 VIGTIGT!

4) Handlingerne må kun foretages med 
standset bil.
5) Af hensyn til sikkerheden skal hjelmen 
altid være korrekt lukket under kørslen.
Kontrollér derfor altid, at den er helt lukket 
og at låsen er i indgreb. Hvis man under 
kørslen opdager at hjelmen ikke er helt 
lukket, skal man omgående standse bilen og 
lukke hjelmen korrekt.

AKTIV AERODYNAMIK

BEVÆGELIG DEFLEKTOR FORAN 
(Alfa Active Aero)

Det er en anordning med automatisk 
funktion, der er funktionel efter bilens 
hastighed, som tillader en større 
reaktivitet ved middelhastigheder og 
en større stabilitet for bilen ved høje 
hastigheder ved at justere luftstrømmen i 
bilens nederste del.
Systemet ikke er aktivt for temperaturer 
nær eller under nul grader, eller når "Alfa 
DNA™ Pro"-vælgeren er i positionerne 
“Normal” eller “Advanced Efficiency”.

fig. 3
I tilfælde af fejlfunktion tændes ikonet 
for generel fejl på instrumentgruppens 
display kombineret med en meddelelse, 
der identificerer typen af fejl.
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INSTRUMENTGRUPPE

TFT-DISPLAY

fig. 4

1. Omdrejningstæller  2. Digital motorolie temperaturmåler med kontrollampe for maksimal temperatur  3. TFT-display 
4. Digital brændstofmåler (trekanten på venstre side af symbolet viser den side på bilen, hvor brændstofdækslet sidder)  
5. Speedometer (hastighedsindikator).

Ud over displayets størrelse kan instrumentpanelet have små forskelle alt efter af versionen eller bilens destinationsmarked.
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SBA-SYSTEM (Seat Belt Alert)

IKONER FOR SELER PÅ BAGSÆDER

(hvis monteret)
Ikonerne vises på displayet (fig. 5) nogle 
sekunder efter at tændingslåsen er bragt 
i position ON, og slukker efter ca. 30 
sekunder.
Når en dør lukkes, eller tilstanden for 
fastspændingen af sikkerhedsselerne 
ændres, tænder ikonerne igen i ca. 30 
sekunder, hvorefter de slukker.
De viste ikoner på displayet angiver:
1. sikkerhedssele på bagsædets venstre 
side; 
2. sikkerhedssele på bagsædets højre 
side.

fig. 5

Tag bagsædets sikkerhedsseler på, som 
vist i fig. 6 og fig. 7.

fig. 6

fig. 7

"Alfa DNA™ Pro"-SYSTEM

SYSTEMET "Alfa DNA™ Pro" (dynamisk 
styresystem)

Det er et system, der ved hjælp af 
vælgeren (på midterkonsollen, fig. 8) gør 
det muligt at vælge tre mulige måder at 
køre på, alt efter kørsels- og vejforhold:

fig. 8
 d = Dynamic (funktion til 

sportsbetonet kørsel)
 n = Normal (funktion til kørsel under 

normale forhold)
 a = Advanced Efficiency (tilstand for 

ECO-kørsel, for at få den maksimale 
brændstofbesparelse).

 RACE = (kørselsfunktion til 
konkurrence på bane).

  = tilstand for justering af 
hjulophængene (hvis til stede).
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I modsætning til alle de andre, er 
positionen RACE ustabil. Derfor vender 
vælgeren tilbage til udgangspositionen 
"d", når den drejes hen på RACE.
Symbolet RACE lyser rødt i vælgeren, hvis 
funktionen er aktiv.
I instrumentgruppens display er de 
forskellige funktioner karakteriseret af 
forskellige farver:

 Normal - Blå
 Dynamic - Rød
 RACE - Gul
 Advanced Efficiency – Grøn

"RACE" kørselsfunktion

Tilkobling/frakobling
Den aktiveres ved at dreje vælgeren på 
positionen "RACE". Displayene har gul 
baggrundsbelysning.

VIGTIGT aktiveringen af denne funktion 
anbefales til banekørsel.

For at deaktivere RACE-funktionen skal 
du flytte vælgeren til positionen "RACE" 
og systemet sættes i funktionen "d".

ALFA ACTIVE SUSPENSION 
(AAS)

Det elektroniske styresystem for 
bilens hjulophæng er et resultat af 
den sofistikerede bearbejdelse af de 
forskellige sensorer på bilen, med henblik 
på optimering af bilens ydeevne.
Systemet kontrollerer løbende 
hjulophængenes dæmpning ved hjælp 
af aktuatoren, der er monteret på hver 
støddæmper. På denne måde er det 
muligt at justere støddæmperne til 
vejforholdene og til bilens dynamiske 
forhold, og forbedre komforten og 
vejgrebet.
Føreren kan vælge, selv under kørslen 
(kun i tilstand "d" eller "RACE"), mellem to 
typer justering:
En mere sportslig eller en mere 
komfortabel affjedring.
Ved at trykke på knappen indstiller 
systemet sig på at fungere med en 
justering af støddæmperne, der har 
præference for kørekomforten.

fig. 9
I tilfælde af fejl ved systemet, lyser 
symbolet  på instrumentgruppen 
display sammen med visningen af en 
tilhørende meddelelse.
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NØDSTART

FJERNPOLER FOR TILSLUTNING AF 
BATTERI

For at lette arbejdet befinder 
fjernpolerne for batteriet til nødstart 
sig i motorrummet. Batteriet er derimod 
placeret i bagagerummet.
Minuspolen (–) fig. 10 er placeret lige 
ved siden af den højre lås til lukning af 
motorhjelmen.

fig. 10

Pluspolen (+) er tilgængelig ved at løfte 
beskyttelseslåget fig. 11 

fig. 11
og den er vist i fig. 12.

fig. 12
Til handlingen skal du bruge egnede 
kabler, der forbinder hjælpebatteriet til 
fjernpolerne for det afladte batteri.
Normalt er disse kabler ved enderne af 
terminalerne og identificeres ved en 
anden farve end hylsteret (rød = positiv, 
sort = negativ).
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VEDLIGEHOLDELSESPLAN (Motor 2.9 V6)

Kontrollerne angivet i vedligeholdelsesplanen skal efter 150.000 km/10 år gentages med samme intervaller fra første interval, som 
tidligere udført.

Kilometer x 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kontrol af batteriets ladestand med passende instrument • • • • • • • • • •
Kontrol af tilstand/slid på dæk og eventuel regulering af 
dæktryk, kontrol af tilstand/udløb af dækreparationssættet 
(hvis til stede)

• • • • • • • • • •
Funktionskontrol af lysanlægget (lygter, blinklys, havariblink, 
bagagerum, kabine, handskerum, kontrollamper på 
instrumentgruppe, osv.)

• • • • • • • • • •
Kontrol af væskestande og om nødvendigt efterfyldning i 
motorrummet (1) • • • • • • • • • •
Kontrol af emissioner/røgtæthed i udstødningen • • • • • • • • • •
Kontrol ved hjælp af diagnoseværktøj af brændstofsystemer/
motor- og emissionskontrol • • • • • • • • • •
Visuel kontrol af: Karrosseri udvendigt inkl. 
undervognsbeskyttelse, stive og fleksible rør og slanger 
(udstødningssystem, brændstofsystem, bremsesystem), 
gummidele (hætter, manchetter, bøsninger osv. )

• • • • •

Kontrol af placering/slitage af viskerbladene • • • • •
(1) Eventuelle påfyldninger skal udføres med de væsker, der er anført i bilens dokumentation og først efter at have kontrolleret, at 
anlægget er intakt.
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Kilometer x 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Funktionskontrol af vinduesvasker-/viskeranlægget og 
eventuel justering af dyserne • • • • •
Kontrol og rensning af motorhjelm- og bagagerumslås, samt 
rengøring og smøring af låsemekanismer • • • • •
Visuel kontrol af tilstand og slitage af bremseklodser 
og forreste skiver og funktion af indikatorer for slidte 
belægninger

• • • • • • • • • •
Visuel kontrol af tilstand og slitage af bremseklodser og 
bageste skiver og funktion af indikatorer for slidte belægninger • • • • • • • • • •
Visuel kontrol af tilstanden og spændingen af drivrem(me) til 
styring af hjælpeenheder • • • • • • • •
Udskiftning af motorolie og oliefilter • • • • • • • • • •
Udskiftning af tændrør • •
Udskiftning af drivrem/remme for hjælpeenheder (2)

Udskiftning af luftfilterelement (3) • • • • •
Udskiftning af bremsevæske (4)

Udskiftning ekstra brændstoffilter (hvor monteret) • • • • • • • • • •
Udskiftning af kabinefilter (3) o • o • o • o • o •

(2) Ikke støvholdige områder: maks. anbefalet kilometertal 60.000 km. Uafhængigt af kilometertallet skal remme udskiftes hver 4. 
år. 
Støvholdige områder og/eller krævende brug (koldt vejr, bykørsel, lang tid i tomgang): maks. anbefalet kilometertal 30.000 km. 
Uafhængigt af kilometertallet skal remme udskiftes hver 2. år.
(3) Hvis bilen anvendes i støvholdige områder, anbefales det at udskifte filtret for hver 15.000 km.
(4) Uafhængigt af kilometertallet skal bremsevæsken udskiftes mindst hvert andet år.
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Kilometer x 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FOR BILER UDSTYRET MED CARBONKERAMISKE BREMSESKIVER
Kontrol af bremseskivernes slidtilstand med 
diagnoseinstrument • • • • • • • • • •
Visuel kontrol af bremseskivers overflade og kant • • • • • • • • • •
Udskiftning af bremseklodser/bremseskiver (5)

(5) Det reelle tidsinterval for udskiftningen af bremseklodser og carbonkeramiske bremseskiver, afhænger af de forhold, under hvilke 
bilen bruges, og angives ved hjælp af kontrollampen eller en meddelelse i instrumentgruppen. Efter hver kraftig brug, anbefales det 
at kontrollere vægten og tykkelsen på bremseskiverne. 
(o) Anbefalede indgreb 
(•) Obligatoriske indgreb
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MOTORRUM

KONTROL AF VÆSKESTANDE

 6) 7)

 2)

Motor 2.9 V6, fig. 13

fig. 13

1. Målepind motoroliestand  2. Påfyldningsstuds motorolie  3. Tankdæksel kølevæske motor 4. Dæksel 
bremsevæskebeholder  5. Dæksel beholder væske rudevasker/lygtevasker  6. Dæksel til intercoolervæskebeholder
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MOTOROLIE

 8)

 3)

Motorolieniveauet kan ses på 
instrumentgruppens display, hver gang 
motoren startes, eller på displayet i 
Connect-systemet ved fra hovedmenuen 
(knappen MENU) at aktivere følgende 
funktioner i rækkefølge: “Apps”; “My Car”; 
og “Oil Level”. 
Kontroller på displayet via de 6 hak, at 
oliestanden er mellem MIN og MAX:6 1 
hak MIN, 6hak nivevau MAX. 
Hvis olieniveauvisningen når det første 
røde hak, skal der fyldes efter gennem 
påfyldningsstudsen 2. Tag højde for, at 
hver streg, der vises på displayet svarer 
til ca. 250 ml.  

 4)

Niveauet kan dog også kontrolleres 
manuelt.

VIGTIGT Sørg for ikke at påfylde for 
meget motorolie. For meget olie kan 
fremkalde skader på motoren. Lad 
bilen kontrollere. MAX niveauet bør 
aldrig overskrides under en motorolie 
påfyldning, idet det anbefales at foretage 
mellemliggende kontrol af oliestanden 
ved hjælp af oliepinden.

VIGTIGT Efter motorolie påfyldning 
opdateres oliestanden på displayet ikke 
umiddelbart, det er derfor nødvendigt 
at afvente opdateringen af visningen 

af oliestand på displayet ifølge 
nedenstående procedure.. 

Manuel procedure for kontrol af 
oliestand
Check med køretøjet på plan grund, at 
oliestanden er mellem MIN og MAX 
niveauene på målepinden 1. Træk 
oliemålepinden 1 ud, tør den af med en 
ren klud og sæt den i igen. Træk den ud 
igen og kontrollér, at motorolieniveauet er 
mellem referencemærkerne MIN og MAX 
på selve pinden. 

Påfyldning og opdatering indikation 
Olieniveau på display
Hvis det er nødvendigt at gå videre med 
en påfyldning for at sikre en korrekt 
angivelse af oliestanden på displayet, 
er det nødvendigt, med køretøjet på et 
plant underlag, at lade motoren køre i ca. 
5 minutter (temperatur over 80 ° C) og 
derefter stoppe, og fortsæt som angivet 
nedenfor: 

 vent 5 minutter, sæt tændingslåsen 
på ON uden at starte motoren og vent 
et par sekunder. 

Hvis indikationen efter ovenfor beskrevne 
procedure ikke er opdateret, kontakt 
indikationen var forældet kontakt Alfa 
Romeos servicenet.

Forbrug af motorolie
 5)

 1)

Vejledende er det maksimale forbrug af 
motorolie på 400 gram pr. 1000 km. Når 
bilen er ny, er motoren i en indkøringsfase, 
og forbruget af motorolie kan derfor ikke 
anses for stabiliseret før bilen har kørt 
5000-6.000 km.

 VIGTIGT!

6) Undlad at ryge under arbejder i 
motorrummet. Der kan forekomme 
brændbare gasser og dampe med deraf 
følgende brandfare.
7) Når motoren er varm, skal man være 
yderst forsigtig ved arbejde i motorrummet: 
risiko for forbrændinger. Hold afstand fra 
kølerens køleblæser:
Elektroventilatoren kan sætte i bevægelse 
og forårsage personskade. Pas på med 
halstørklæder, slips og andre løstsiddende 
beklædningsgenstande. De kan blive 
indfanget i de bevægelige dele. 
8) Ved påfyldning af motorolie skal 
man vente på at motoren afkøles, inden 
påfyldningsproppen drejes, især for biler, 
der er udstyret med aluminiumsprop (hvis 
monteret). 
VIGTIGT! fare for forbrænding!
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 BEMÆRK

2) Pas på ikke at forveksle de forskellige 
væsketyper, når du fylder efter. De er ikke 
kompatible! Påfyldning med forkert væske 
kan udøve alvorlig skade på bilen.
3) Oliestanden må aldrig overstige MAX-
mærket.
4) Hvis linjen MAX (sidste hak til højre, der 
lyser rødt) er overskredet, kontakt hurtigst 
muligt et værksted, der hører til Alfa Romeos 
servicenet for at få fjernet den overskydende 
olie.
5) Fyld ikke efter med olie, som har andre 
specifikationer end den der i forvejen findes 
i motoren.

 BEMÆRK

1) Den brugte motorolie og det udskiftede 
oliefilter indeholder miljøskadelige stoffer. 
Det anbefales, at olieskift og udskiftning af 
oliefilter udføres af Alfa Romeos dedikerede 
servicenet.

HJUL OG DÆK

 9) 10) 11)

SNEKÆDER

Det er muligt at montere en 
kæde på baghjulet 265/35R19 
(vinterdæksstørrelse). Undgå at 
anvende traditionelle kæder, fordi de kan 
beskadige bremseanlægget og dermed 
forringe bilens sikkerhed, hvis de ikke 
monteres korrekt.
Det anbefales kraftigt at anvende kæder 
"der ikke fylder" (med netstruktur) og at 
vælge de kæder, som anbefales af det 
dedikerede Alfa Romeos servicenet.

GODE RÅD OM ROTATION AF DÆK

VIGTIGT Bilen er udstyret med dæk, der 
er forskellige mellem de to aksler, derfor 
er det ikke muligt at rotere dem.

Ved unormalt dækslitage skal du finde 
frem til årsagen og få den udbedret så 
hurtigt som muligt ved at kontakte Alfa 
Romeos dedikerede servicenet.

 VIGTIGT!

9) Bilens vejgreb afhænger blandt andet af 
korrekte dæktryk.
10) Et for lavt dæktryk medfører 
overophedning af dækket med fare for 
beskadigelse af selve dækket.
11) Undlad at udsætte letmetalfælge 
for oplakeringsprocedurer, der medfører 
temperaturer over 150ºC, da dette kan 
forringe fælgenes mekaniske egenskaber.
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MOTOR

Motor 2.9 V6

Cyklus Otto

Antal og placering af cylindre V-formet med 6 cylindre

Boring og slaglængde (mm) 86,5 x 82

Samlet slagvolumen (cm³) 2891

Kompressionsforhold 9,3:1

Maksimal effekt (ECE) (kW) 375

Maksimal effekt (ECE) (hk) 510

- ved (o/min) 6500

Maksimalt drejningsmoment (ECE) (Nm) 600

Maksimalt drejningsmoment (ECE) (kgm) 61

- ved (o/min) 2500

Brændstof Blyfri benzin oktan 95. (Specifikation EN228)*

* For at overholde alle emissionsgrænser og samtidig garantere minimum brændstofforbrug og maksimal ydelse, skal der bruges 
blyfri benzin af højeste kvalitet med oktantal (R.O.N.) på 98 eller derover.
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FÆLGE OG DÆK

FABRIKSMONTEREDE FÆLGE OG DÆK

 12)

Motor 2.9 V6 Fælge Dæk
FORTIL
19x8,5J

FORTIL
245/35 ZR19 (93Y) XL

BAGHJUL
19x10J

BAGHJUL
285/30 ZR19 (98Y) XL

BEMÆRK Alfa Romeo har i partnerskab med Pirelli, specielt til Alfa Romeo Giulia, udviklet et program af vinterdæk mærket med 
mærket “AR”. Dækkene “AR” sikrer den bedste ydelse og sikkerhed af køretøjet. De fås i størrelserne 245/35 R19 93V XL og 285/30 
R19 98V XL

DÆKTRYK VED KOLDE DÆK

Læg 0,3 bar til de specificerede dæktryk, hvis dækkene er varme. Kontrollér trykket igen, når dækkene er kolde.
Hvis det er nødvendigt at løfte bilen, henvises til afsnittet "Løft af bilen" i kapitlet "I nødstilfælde".

Motor 2.9 V6 Dæk
Uden last og halvt lastet Med fuld last

Fortil Baghjul Fortil Baghjul
245/35 R19 2,4 — 2,9 —

285/30 R19 — 2,2 — 2,9

265/35 R19 — 2,2 — 2,9

De angivne tryk er egnede til alle typer af dæk (sommer og vinter)
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SNEKÆDER

Det er muligt at montere en kæde på baghjulet 265/35R19 (vinterdæksstørrelse). Undgå at anvende traditionelle kæder, fordi 
de kan beskadige bremseanlægget og dermed forringe bilens sikkerhed, hvis de ikke monteres korrekt. Det anbefales kraftigt at 
anvende kæder "der ikke fylder" (med netstruktur) og at vælge de kæder, som anbefales af det dedikerede Alfa Romeos servicenet.

 VIGTIGT!

12) Hvis der bruges vinterdæk med lavere hastighedsindeks end angivet i registreringsattesten, skal man ikke overskride den maksimale 
hastighed svarende til det pågældende hastighedsindeks.
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STØRRELSER

Målene er angivet i mm og gælder for bil med standarddæk. Højden gælder for en ubelastet personbil (fig. 14).

fig. 14

A B C D E F G H I

795 2820 1024 4639 1426 1555 1607 2024 1873



17

VÆGTE

Vægte (kg) Motor 2.9 V6

Manuel gearkasse Automatgear

Tomvægt (med alle væsker, brændstoftank 90% fyldt og uden 
ekstraudstyr)

1580 1620

Nyttelast inkl. fører (*) 520 530

Største tilladte belastninger (**)

– foraksel 980 1010

– bagaksel 1190 1210

– total 2100 2150

Påhængsvægt / /

(*) Hvis der er monteret specialudstyr (anhængertræk osv.), øges tomvægten, og følgelig reduceres nyttelasten i overensstemmelse 
med den størst tilladte belastning.
(**) Disse belastninger må aldrig overskrides. Brugeren er ansvarlig for, at varerne anbringes i bagagerummet og/eller på lastfladen 
under overholdelse af de maks. tilladte belastninger.
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PÅFYLDNINGSDATA

Motor 2.9 V6

Brændstoftank (liter) 58

inkl. en reserve på (liter) 9

Motorens kølesystem (liter) 11,2

Intercooler-kølesystem (liter) 5,5

Motorens oliesump og filter (liter) 7

Hydraulisk bremsesystem (liter) 0,9

Sprinklervæskebeholder (liter) 4,2

Manuel gearkasse ZF S6-53 (liter) 1,8

Automatgear ZF 8HP75 (liter) 9,11

Differentiale og reduktionsgear RDU 230-TV (liter)
Hoveddel: 0,8

TV venstre: 0,5
TV højre: 0,6
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VÆSKER OG SMØREMIDLER

Motorolien i din bil er udviklet og testet grundigt for at opfylde kravene i vedligeholdelsesplanen. Konstant brug af de angivne 
smøremidler sikrer egenskaberne for brændstofforbrug og emissioner. Smøremidlets kvalitet er afgørende for motorens drift og 
levetid.

 6)

PRODUKTEGENSKABER

MOTORSMØRING

Brug Specifikationer Specifikation Originale væsker og smøremidler Udskiftningsinterval

Smøreolie til 
benzinmotor 2.9 V6

SAE 0W-40
ACEA A3/B4 

API SN
9.55535–Z2

SELENIA DIGITEK Contractual 
Technical Reference N°F155.G15

Ifølge vedligeholdelsesplan

Hvis smøremidler med den angivne specifikation ikke er tilgængelige, er det tilladt at bruge produkter, der overholder de angivne 
egenskaber. I dette tilfælde kan motorens optimale præstation ikke garanteres.

Brug Specifikationer Specifikation Originale væsker og smøremidler Udskiftningsinterval

Smøreolie og smørefedt 
til transmissioner

Syntetisk 
smøremiddel ATF

9.55550-AV5
TUTELA TRANSMISSION AS8 

Contractual Technical Reference 
N°F139.I11

Automatgear 
ZF 8HP75

Syntetisk 
smøreolie SAE 
75W-140 API 

GL-4

9.55550-MZ8
TUTELA TRANSMISSION 

GEARSYNTH Contractual Technical 
Reference N°F056.N15

Manuelt gear 
ZF S6-53

Syntetisk 
smøreolie SAE 

75W-85 API GL-5
9.55550-DA8

TUTELA TRANSMISSION AXLE-
DRIVE Contractual Technical 

Reference N°F058.N15

Differentiale og 
reduktionsgear RDU 230-

TV

 BEMÆRK

6) Anvendelse af produkter med andre specifikationer end de ovennævnte kan medføre skader på motoren, for hvilke garantien ikke kan gøres 
gældende.
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PRÆSTATIONER

Maksimalt opnåelige præstationer efter bilens første anvendelsesperiode.

Motor 2.9 V6 Tophastighed (km/t) Acceleration fra 0-100 km/t (sek.)

307 3,9
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BRÆNDSTOFFORBRUG

BRÆNDSTOFFORBRUG

Værdierne for brændstofforbrug i nedenstående tabel er udregnet på grundlag af godkendelsestests i henhold til gældende 
europæiske direktiver.

VIGTIGT Arten af den kørte strækning, trafikforholdene, vejret, køremåden, bilens almindelige stand, omfanget af udstyr, tilbehør og 
værktøj, bilens belæsning, aircondition samt tagbagagebærer og andre forhold der øger luftmodstanden, kan medføre afvigelser i 
brændstofforbruget i forhold til de data, der er fremkommet ved ovennævnte procedurer.

VIGTIGT Kun efter de første 3000 kilometers kørsel kan man konstatere et bedre regelmæssigt brændstofforbrug.

FORBRUG IFØLGE GÆLDENDE EUROPÆISKE DIREKTIV (liter/100 km)

Motor 2.9 V6 Bykørsel Kørsel uden for byområder Blandet kørsel

Manuel gearkasse 12,8  6,0 8,5

Automatgear 12,4  5,7 8,2

CO2-EMISSIONER

De CO2-emissioner i udstødningen, der er anført i nedenstående tabel, refererer til blandet kørsel.

Motor 2.9 V6 CO2-EMISSIONER  
IFØLGE GÆLDENDE EUROPÆISKE DIREKTIV (g/km)

Manuel gearkasse 198

Automatgear 189
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QUADRIFOGLIO-VERSION - 
GODE RÅD

PRÆSTATIONER

Quadrifoglio-versionen af Alfa Giulia er 
udstyret med en drivlinje med sådanne 
egenskaber, for at sikre ekstraordinært 
høje værdier for acceleration og 
hastighed:

 - Maksimal ydelse 510 hk ved 6500 
o/min

 Maks. drejningsmoment 61 kgm ved 
2500 o/min.

 Maksimal hastighed: 307 km/h
 Acceleration fra 0 til 100 km/t: 3,9 

sekunder
For en kørsel i fuld sikkerhed er det 
afgørende, især i de første brugsdage, at 
lære bilen at kende ved at køre forsigtigt 
og gradvist opdage de ydelsesmæssige 
egenskaber.

BREMSER

 13)

Bilens bremsesystem kan på anmodning 
udgøres af fire skivebremser, i 
kulstofkeramisk materiale, en for hvert 
hjul. 
For at sikre den maksimale bremseevne 
lige fra den første brug udfører Alfa 
Romeo en procedure for "indkøring" af 
skiverne og bremseklodserne direkte i 
bilens konstruktionsfase.
Brugen af kulstofkeramiske skiver sikrer 
bremseegenskaber (bedre forhold mellem 
deceleration/belastning af pedalen, 
bremselængde, modstandsdygtighed 
over for fading), der er proportionelle 
med bilens dynamiske egenskaber, 
foruden på konsekvent vis at mindske 
komponenternes uaffjedrede masse.
De anvendte materialer, og strukturelle 
kendetegn ved systemet kan 
generere unormal støj, som under alle 
omstændigheder er uden betydning 
for korrekt drift og pålidelighed af 
bremsesystemet.
Tilstedeværelsen af kondens eller 
saltaflejringer på bremsefladerne, for 
eksempel efter en vask af bilen eller en 
lang periode uden brug, kan gøre det 
nødvendigt, første gang den bruges 
igen, at anvende en større tryk på 
bremsepedalen for at sikre bremseevnen. 

VIGTIGT På grund af det høje 
teknologiske niveau, der kendetegner 
dette system, er det for enhver indgriben 
på dette absolut nødvendigt at henvende 
sig til Alfa Romeos dedikerede servicenet, 
som er det eneste, der kan sikre den 
nødvendige kompetenceniveau for 
reparationsarbejdet. 

VIGTIGT I tilfælde af intensiv brug 
og ydeevne af bilen skal du lade det 
kulstofkeramiske bremsesystems 
effektivitet blive kontrolleret med jævne 
mellemrum hos Alfa Romeos dedikerede 
servicenet, i henhold til angivelsen i 
vedligeholdelsesplanen.

 VIGTIGT!

13) Efter en længere standsning af bilen 
ved meget lave temperaturer (temperatur 
under 0 °C), er effektiviteten af det 
kulstofkeramiske bremsesystem ikke 
optimal de første fem opbremsninger, så det 
kan være nødvendigt at træde lidt hårdere 
på bremsepedalen.
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KØRSEL PÅ BANE

Før du giver dig i kast med kørsel på 
racerbaner, som er kendetegnet ved 
konkurrencebrug, er følgende nødvendigt:

 At deltage i et køreteknisk kursus på 
bane.

 Kontrollér væskeniveauerne i 
motorrummet. For yderligere 
oplysninger henvises der til 
afsnittet “Kontrol af væskestande” i 
kapitlet “Vedligeholdelse og pleje” i 
instruktionsbogen.

 Få køretøjet kontrolleret på et 
værksted, der tilhører Alfa Romeos 
dedikerede servicenet.

Husk, at bilen ikke er designet til 
udelukkende brug på banen, og at 
denne brug medfører en forøgelse af 
påvirkningerne og en større slitage af 
komponenterne.

Forvarmning af kulstofkeramiske 
bremser

For at sikre den fulde effektivitet af 
bremseskiverne skal de nå den korrekte 
driftstemperatur. For at gøre dette skal 
du gøre følgende:

 udfør 9 bremsninger startende 
fra 130 km/t, indtil du når 
30 km/t med decelerationer 
svarende til 0,7 g (værdien af den 
langsgående acceleration vises på 
instrumentgruppens display ved at 
indstille RACE-funktionen og vælge 
skærmebilledet "Performance") i 

intervaller på 20 sekunder mellem 
en bremsning og den næste hold 
køretøjet på en hastighed mellem 
60 km/t og 100 km/t uden at 
bremse i 240 sekunder for at afkøle 
bremsesystemet.

 Udfør derefter 3 bremsninger fra 
200 km/t, indtil du når 30 km/t med 
decelerationer svarende til 1,1 g 
(aktivering af ABS'en) i intervaller på 
30 sekunder mellem en bremsning 
og den næste hold køretøjet på en 
hastighed mellem 60 km/t og 100 
km/t uden at bremse i 300 sekunder 
for at afkøle bremsesystemet.
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