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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.

SICUREZZA:
SISTEMA FRENANTE

ECOLOGIA: FILTRI ANTIPARTICOLATO, 
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE

COMFORT: 
SOSPENSIONI E TERGICRISTALLI

PERFORMANCE: 
CANDELE, INIETTORI E BATTERIE

LINEA ACCESSORI: 
BARRE PORTA TUTTO, CERCHI

PERCHÈ SCEGLIERE
RICAMBI ORIGINALI

COP FULL BACK LUM IT.qxp_500 UM ITA  23/02/16  09:51  Pagina 2



1

Q
U

A
D

R
IF

O
G

LI
O

STOELEN

VOORSTOELEN MET HANDMATIGE 
VERSTELLING

 1)

 1)

"Sparco" Koolstofvezel sportstoelen
(indien aanwezig)

Afstelling in de lengte

Til hendel 1 fi g. 1 omhoog en duw de stoel 
naar voren of naar achteren.

 2)

fi g. 1

WAARSCHUWING  Voer de verstelling 
uit terwijl u op de betreffende stoel zit 
(bestuurderszijde of passagierszijde).

Hoogteregeling 
(elektrisch)

Beweeg knop 2 omhoog of omlaag om de 
gewenste hoogte te bereiken.

Verstelling rugleuning

Verplaats hendel 3 fi g. 1 om de hoek van 
de rugleuning af te stellen, help daarbij 
met de beweging van de romp (bedien de 
hendel tot de gewenste stand is bereikt, 
laat hem daarna los).

ACHTERBANK

 3)

Op de achterbank kunnen twee personen 
zitten.

fi g. 2

 BELANGRIJK

1) Voer de aanpassingen alleen uit wanneer 
de auto stilstaat.
2) Controleer na het loslaten van de hendel 
of de stoel goed vergrendeld is door hem 
naar voren en naar achteren te schuiven. Als 
de stoel niet geblokkeerd is, kan hij plotseling 
verschuiven met mogelijk controleverlies 
over de auto tot gevolg.
3) Zorg er altijd voor dat iedereen in de auto 
goed zit en de veiligheidsgordels correct om 
heeft.

 WAARSCHUWING

1) De bekleding van uw voertuig is ontworpen 
om bestand te zijn tegen slijtage bij normaal 
gebruik van het voertuig.
Het moet worden voorkomen om hevig en/
of langdurig wrijven met kledingaccessoires 
zoals metalen gespen, sierknopen en 
klittenbandsluitingen te vermijden, omdat 
de grote druk die hierdoor op een bepaalde 
plek op de bekleding ontstaat, plaatselijke 
slijtage en beschadiging van de bekleding 
kan veroorzaken.

Dit supplement bevat de inhoud van de Quadrifoglio-versie voor wat betreft de beschrijvingen in het instructieboekje van de Alfa 
Giulia waaraan het is toegevoegd. Raadpleeg het instructieboekje voor alles wat hierin niet beschreven wordt.
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MOTORKAP

SLUITEN

 4) 5)

Gezien het extreem lichte gewicht van 
het onderdeel, om te sluiten, de motorkap 
op 40 centimeter van de motorruimte 
houden en vervolgens licht aandrukken 
zodat deze in het slot kan vallen. 
Test of de motorkap goed vast zit en niet 
alleen in de veiligheidsstand gevallen is. 
Als de motorkap niet perfect gesloten 
is, probeer dan niet erop te drukken 
maar open hem opnieuw en herhaal de 
handeling.

WAARSCHUWING  Controleer altijd 
of de motorkap goed vergrendeld is 
om te voorkomen dat deze tijdens 
het rijden open gaat. Aangezien de 
motorkap voorzien is van een dubbel 
vergrendelingssysteem, aan elke kant 
een, moet gecontroleerd worden of hij aan 
beide kanten gesloten is.

 BELANGRIJK

4) Verricht deze handelingen uitsluitend bij 
een stilstaande auto.
5) Om veiligheidsredenen moet de 
achterklep tijdens het rijden altijd goed 
gesloten zijn.
Controleer dus altijd of de motorkap goed 
gesloten en vergrendeld is. Mocht u tijdens 
het rijden merken dat de motorkap niet goed 
vergrendeld is, stop dan onmiddellijk en sluit 
de motorkap op de correcte manier.

ACTIEVE AERODYNAMICA

MOBIELE SPOILER VOOR 
(Alfa Active Aero)

Dit is een automatisch apparaat dat wordt 
aangepast afhankelijk van de snelheid, 
dat een hogere reactiviteit bij gemiddelde 
snelheid toestaat en meer stabiliteit bij 
hoge snelheden, door het aanpassen van 
de luchtstroom in het onderste deel van 
de auto.

Het systeem is niet actief voor 
temperaturen rond of onder nul of 
wanneer de keuzeschakelaar "Alfa DNA™ 
Pro" op "Normal" of "Advanced effi ciency" 
staat.

fi g. 3

In geval van een fout zal het icoon voor 
een algemeen defect op het display van 
het instrumentenpaneel oplichten, samen 
met een bericht dat het type storing 
aangeeft.
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INSTRUMENTENPANEEL EN INSTRUMENTEN

TFT-DISPLAY

fi g. 4

1. Kilometerteller  – 2. Digitale motorolietemperatuurmeter met waarschuwingslampje oververhitting  – 3. TFT-display
4. Digitale brandstofmeter (de driehoek links van het symbool geeft de zijde van de auto met de vulopening aan)
5. Snelheidsmeter.

Naast de displayafmetingen van het instrumentenpaneel kunnen er kleine verschillen zijn volgens de versie of de 
eindmarktbestemming van het voertuig.
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SBA (Gordelwaarschuwing) 
SYSTEEM

GEDRAG PICTOGRAM 
VEILIGHEIDSGORDEL ACHTERBANK
(indien aanwezig)

De pictogrammen worden weergegeven 
op het display (fi g. 5) enkele seconden 
nadat de startinrichting naar de stand ON 
is gedraaid, ze verdwijnen na ongeveer 30 
seconden.

Nadat er een portier gesloten wordt, 
of na een wijziging in de status van het 
vastmaken van de gordel, worden de 
pictogrammen weer gedurende ongeveer 
30 seconden weergegeven, waarna ze 
verdwijnen.

De op het display weergegeven 
pictogrammen geven aan:

1.  veiligheidsgordel linksachter; 

2.  veiligheidsgordel rechtsachter.

fi g. 5

Draag de achterste veiligheidsgordels 
zoals getoond in afb. 6 en afb. 7.

fi g. 6

fi g. 7

“Alfa DNA™ Pro” SYSTEEM

“Alfa DNA™ Pro” SYSTEEM 
(Dynamische controle van de auto)

Met de keuzeschakelaar (op de 
tunnelconsole) fi g. 8, kunnen met dit 
apparaat verschillende reactiemodi 
van het voertuig worden geselecteerd 
afhankelijk van de rijstijl en 
omstandigheden op de weg:

fi g. 8

 d = Dynamic (sportieve rijmodus)

 n = Normal (rijmodus voor normale 
omstandigheden)

 a = Advanced Effi ciency 
(ECO-rijmodus voor maximale 
brandstofbesparing).

 RACE = rijmodus track race.

  = wijzigt de kalibratie van de 
ophangingen (waar aanwezig).
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In tegenstelling tot de andere posities 
is de positie RACE instabiel. Als u de 
keuzeschakelaar naar RACE draait zal 
deze daarom naar de aanvankelijke stand 
"d" terugkeren.

Het symbool RACE is als de modus actief 
is in het rood op de keuzeschakelaar te 
zien.

Op het display van het 
instrumentenpaneel worden de 
verschillende modi gekenmerkt door 
verschillende kleuren:

 Normal – Blauw,

 Dynamic – Rood

 RACE – Geel

 Advanced Effi ciency – Groen

'RACE' MODUS

Inschakelen/uitschakelen

Deze wordt geactiveerd door de 
keuzeschakelaar naar de stand "RACE" te 
draaien, het display wordt geel verlicht.

WAARSCHUWING  deze modus moet 
worden geactiveerd op racebanen.

Om de RACE-modus te deactiveren 
brengt u de keuzeschakelaar weer naar 
de stand "RACE", dan wordt het systeem 
hersteld naar de modus "d".

ALFA ACTIVE SUSPENSION 
(AAS)

Het elektronisch systeem voor beheer van 
de wielophangingen van het voertuig is 
het resultaat van een verfi jnde uitbreiding 
van de verschillende boordsensoren en 
is gericht op het optimaliseren van de 
prestaties van het voertuig.

Het systeem controleert continu de 
demping van de ophangingen door de 
actuator die op elke schokdemper is 
geïnstalleerd. Op deze manier kan de 
kalibratie van de schokdempers worden 
aangepast aan de omstandigheden van 
het wegoppervlak en de dynamische 
toestand van het voertuig, waardoor het 
comfort en wegligging kunnen worden 
verbeterd.

De bestuurder kan kiezen tussen twee 
kalibratietypes, zelfs tijdens het rijden 
(alleen in de modi "d" of "RACE"):
een sportievere instelling of een meer 
comfortabele.

Door op de knop te drukken, bereidt het 
systeem een schokdemperkalibratie voor 
die het rijcomfort verbetert.

fi g. 9

Bij een systeemstoring verschijnt 
het symbool  op het display van het 
instrumentenpaneel samen met een 
speciaal bericht.
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NOODSTART

EXTERNE VERBINDINGSPOLEN ACCU

Om de bediening te vergemakkelijken 
bevinden de externe polen van de 
hulpaccu zich in de motorruimte: de accu 
zelf is in de kofferbak geïnstalleerd.

De negatieve terminal (–) fi g. 10 bevindt 
zich naast de rechter vergrendeling van 
de motorkap.

fi g. 10

De positieve terminal (+) is te bereiken 
door de beschermende fl ap fi g. 11 op te 
tillen  en wordt getoond in fi g. 12.

fi g. 11

fi g. 12

Om de handeling uit te voeren moet u 
de juiste kabels hebben om de hulpaccu 
met de externe polen van de lege accu te 
verbinden.

Meestal hebben deze kabels terminals 
aan de uiteinden en zijn ze herkenbaar 
aan verschillende kleuren 
(rood = positief, zwart = negatief).
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GEPLAND ONDERHOUDSPROGRAMMA (2.9 V6 motor)

De controles vermeld in het Geprogrammeerd Onderhoudsschema moeten, na het bereiken van 150.000 km/10 jaar, cyclisch 
herhaald worden te beginnen vanaf het eerste interval, daarna dezelfde intervallen aanhouden als daarvoor.

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

Jaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Laadtoestand van de accu controleren met het juiste instrument • • • • • • • • • •
Conditie/slijtage banden controleren en bandenspanning, 
indien nodig, herstellen; vervaldatum lading/toestand snelle 
reparatiekit kit controleren (waar aanwezig)

• • • • • • • • • •

Werking verlichtingssysteem (koplampen, richtingaanwijzers, 
alarmknipperlichten, bagageruimte, interieur, dashboardkastje, 
lampjes instrumentenpaneel, enz.) controleren

• • • • • • • • • •

De vloeistofniveaus controleren en eventueel bijvullen (1) • • • • • • • • • •
Uitlaatgasemissie/roetuitstoot controleren • • • • • • • • • •
Gebruik het diagnose-instrument om de werking van het 
brandstoftoevoer-/motormanagementsysteem en emissies te 
controleren

• • • • • • • • • •

Visueel de toestand controleren van: buitenzijde van 
carrosserie, bodemplaatbescherming, slangen en leidingen 
(uitlaat, brandstof- en remsysteem) en rubber elementen 
(hoezen, slangen, bussen enz. )

• • • • •

Stand en conditie van wisrubbers van ruitenwissers controleren • • • • •

(1)  Gebruik voor het bijvullen altijd uitsluitend de in het instructieboek vermelde vloeistoffen en controleer het systeem eerst op schade.
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km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

Jaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Werking van het ruitenwisser/-sproeiersysteem controleren en 
zo nodig de sproeiers afstellen • • • • •
Sloten van motorkap en achterklep op aanwezigheid van vuil 
controleren, mechanismen reinigen en smeren • • • • •
Conditie en slijtage remblokken van schijfremmen voor visueel 
controleren en de werking van remblokslijtagesensoren 
controleren

• • • • • • • • • •

Conditie en slijtage remblokken van schijfremmen achter 
visueel controleren en de werking van remblokslijtagesensoren 
controleren

• • • • • • • • • •

Controleer visueel de conditie en spanning van de extra 
aandrijfriem(en) • • • • • • • •
Motorolie verversen en oliefi lter vervangen • • • • • • • • • •
Bougies vervangen • •
Aandrijfriem(en) hulporganen vervangen (2)

Luchtfi lterelement vervangen (3) • • • • •
Remvloeistof verversen (4)

Interieurfi lter vervangen (3) o • o • o • o • o •
(2)  Niet-stoffi ge omgevingen: er wordt een maximale kilometerstand van 60.000 km aanbevolen. Ongeacht de kilometerstand moet de 
 riem om de 4 jaar worden vervangen. In stoffi ge omgevingen en/of zware omstandigheden (koude klimaten, gebruik in de stad, periodes 
 van langdurige stilstand): wordt een maximale kilometerstand van 30.000 km aanbevolen. Ongeacht de kilometerstand moet de riem 
 om de 2 jaar worden vervangen.
(3)  Als het voertuig gebruikt wordt in stoffi ge omgevingen, moet dit fi lter om de 15.000 km vervangen worden.
(4)  De remvloeistof moet iedere twee jaar worden vervangen, ongeacht de kilometerstand.
(o) Aanbevolen ingrepen 
(•) Verplichte ingrepen
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km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

Jaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VOOR VOERTUIGEN MET KOOLSTOFKERAMISCHE REMSCHIJVEN

Visuele controle oppervlakken en randen remschijven • • • • • • • • • •
Vervangen remblokken/remschijven (5)

(5) Het werkelijke interval voor de vervanging van de remblokken en de koolstofkeramische remschijven is afhankelijk van de 
gebruikscondities van het voertuig en wordt aangegeven met een brandend lampje of een bericht op het instrumentenpaneel. 
Reset na elke vervanging van de schijven het lampje met behulp van het diagnose-instrument.
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MOTORRUIMTE

VERIFICATIE VAN DE PEILEN

 6) 7)

 2)

Motor 2.9 V6, fi g. 13

fi g. 13

1. Motoroliepeilstok  – 2. Vulopening motorolie  – 3. Dop koelvloeistofreservoir  – 4. Toegangsdeksel dop remvloeistofreservoir
5. Dop reservoir ruitensproeiervloeistof voorruit / koplampen  – 6. Dop reservoir intercooler koelvloeistof
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MOTOROLIE

 8)

 3)

Het motoroliepeil is zichtbaar op het 
display van het instrumentenpaneel bij 
elke keer starten, of op het display van het 
systeem Connect door in het hoofdmenu 
(MENU-toets) de volgende functies in 
volgorde te activeren: “Auto”; “Autostatus”; 
en “Oliepeil”. 

Controleer op het display aan de hand 
van de 6 streepjes of het oliepeil tussen 
MIN en MAX ligt: 1 streepje MIN-peil, 6 
streepjes MAX-peil. 

Als het oliepeil het eerste rode streepje 
bereikt, moet via de vulopening 2 olie 
bijgevuld worden. Houd er daarbij rekening 
mee dat elk streepje op het display 
overeenstemt met ongeveer 250 ml.  

 4)

Indien olie moet worden vervangen of 
bijgevuld, controleer dan met de peilstok 
de toegevoegde hoeveelheid olie. 
Het peil mag nooit boven de 
MAX-aanduiding uitkomen.

De controle van het oliepeil met behulp 
van de peilstok moet altijd gebeuren 
als de motor warm is (temperatuur van 
ongeveer 90°C) en nadat 5 minuten 
gewacht is.

WAARSCHUWING  Zorg ervoor niet teveel 
motorolie bij te vullen.  Teveel motorolie 
kan leiden tot beschadiging van de motor. 
Het niveau MAX mag bij het vullen met 
motorolie nooit worden overschreden; 
het is raadzaam om tijdens het bijvullen van 
olie tussentijdse controles door middel.

Indien de MAX-aanduiding op de peilstok 
wordt overschreden, neem dan contact op 
met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

WAARSCHUWING  Na het bijvullen van 
de motorolie vindt het updaten van het 
oliepeil op het display niet onmiddellijk 
plaats, het is daarom noodzakelijk om te 
wachten tot de weergave van het oliepeil 
op het display geüpdatet is, volgens die 
hierna beschreven procedure. 

Bijvullen en bijwerken
oliepeilweergave op display

Wanneer olie moest worden bijgevuld moet 
het voertuig, voor de correcte weergave 
van het oliepeil op het display, gedurende 
ongeveer 5 minuten met draaiende 
motor op een vlakke ondergrond worden 
geplaatst (temperatuur ongeveer 90°C); 
stop vervolgens de motor, wacht 5 minuten, 
plaats het start-/contactslot op ON zonder 
de motor te starten en wacht enkele 
seconden.

Als na de beschreven procedure de 
aanduiding van het peil nog altijd niet 
is bijgewerkt, dient u de motor weer 
stationair te laten draaien, af te zetten en 
nogmaals 5 minuten te wachten alvorens 
de motor weer te starten.

Wend u tot het Alfa Romeo Servicenetwerk 
als ook na de tweede start de aanduiding 
nog altijd niet is bijgewerkt.

WAARSCHUWING  Tijdens normaal 
bedrijf wordt het oliepeil weergegeven op 
het display van het instrumentenpaneel. 
In het geval van een storing van de 
oliepeilsensor (aangegeven door het 
oplichten van het symbool    op het 
display van het instrumentenpaneel) 
moet de oliepeilstok in de motorruimte 
UITSLUITEND gebruikt worden 
gedurende de tijd die nodig is voor het 
herstellen van de correcte werking van 
de oliepeilsensor. Dit moet worden 
uitgevoerd door het Alfa Romeo 
Servicenetwerk.

Motorolieverbruik

 5)

 1)

Gewoonlijk ligt het maximaal 
motorolieverbruik op 400 gram per 
1000 km. Wanneer de auto nieuw is, moet 
de motor ingereden worden. Daarom is 
het motorolieverbruik pas stabiel na de 
eerste 5000 - 6000 km.
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 BELANGRIJK

6) Rook nooit tijdens het uitvoeren van 
werkzaamheden in de motorruimte: er 
kunnen ontvlambare gassen en dampen 
vrijkomen die brand kunnen veroorzaken.
7) Wees erg voorzichtig bij het uitvoeren 
van werkzaamheden in de motorruimte 
wanneer de motor nog warm is: gevaar 
voor brandwonden. Kom niet te dicht bij de 
koelventilator van de radiator:
de elektrische ventilator kan starten; 
gevaar voor letsel. Sjaals, dassen of 
andere loszittende kleding kunnen door 
de bewegende onderdelen worden 
meegetrokken. 
8) Wacht voor het bijvullen van de motorolie 
tot de motor is afgekoeld alvorens de vuldop 
los te maken. Dit geldt in het bijzonder voor 
voertuigen met een aluminium vuldop (waar 
aanwezig).  WAARSCHUWING: gevaar voor 
brandwonden!

 WAARSCHUWING

2) Let erop dat de verschillende types 
vloeistoffen tijdens het bijvullen niet 
verwisseld worden: ze mogen absoluut niet 
onderling gemengd worden! Bijvullen met een 
ongeschikte vloeistof kan leiden tot ernstige 
schade aan het voertuig.
3) Het olieniveau mag nooit boven het MAX-
teken komen.

 WAARSCHUWING

4) Wanneer tijdens het bijvullen het MAX-
teken wordt overschreden (laatste streepje 
rechts brandt rood), neem dan zo spoedig 
mogelijk contact op met een werkplaats 
van het Alfa Romeo Servicenetwerk om de 
overtollige olie te laten verwijderen.
5) Vul geen olie bij met andere kenmerken 
dan de olie waarmee de motor is gevuld.

 WAARSCHUWING

1) De gebruikte motorolie en oliefi lters 
bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het 
milieu. Het verdient aanbeveling de olie en 
de fi lters te laten vervangen door het Alfa 
Romeo Servicenetwerk.

WIELEN EN BANDEN

 9) 10) 11)

SNEEUWKETTINGEN

De achterband 265/35R19 
(winterbandmaat) kan van een 
sneeuwketting worden voorzien. Het 
gebruik van traditionele kettingen 
moet worden vermeden omdat bij een 
onjuiste installatie het remsysteem kan 
beschadigen en daardoor de veiligheid 
van het voertuig in gevaar kan komen.

Het gebruik van sneeuwkettingen met 
“geen plaatsinname” (spiders) wordt 
warm aanbevolen en wendt u zich voor 
de voorgestelde uitrustingen tot het 
Assistentienetwerk van Alfa Romeo.

TIPS VOOR HET 
OMWISSELEN VAN DE BANDEN

WAARSCHUWING  Het voertuig heeft 
verschillende banden op de twee assen, 
dus ze kunnen op geen enkele manier 
onderling worden verwisseld.

In geval van onregelmatige slijtage van de 
banden de oorzaak hiervan opsporen en 
het probleem zo snel mogelijk verhelpen, 
door contact op te nemen met het Alfa 
Romeo Servicenetwerk.

 BELANGRIJK

9) De wegligging van de auto is in grote mate 
afhankelijk van een juiste bandenspanning.
10) Als de bandenspanning te laag is, kan de 
band oververhit raken en als gevolg daarvan 
ernstig beschadigd raken.
11) Voer bij lichtmetalen velgen nooit 
spuitwerkzaamheden uit die een 
temperatuur vereisen boven 150°C. 
Dit kan de mechanische eigenschappen van 
de wielen in gevaar brengen.
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MOTOR

Motor 2.9 V6

Cyclus Otto

Aantal en opstelling cilinders V6

Boring en slag zuigers (mm) 86,5 x 82

Cilinderinhoud (cm³) 2891

Compressieverhouding 9,3:1

Maximum vermogen (ECE) (kW) 375

Maximum vermogen (ECE) (pk) 510

Overeenkomstig motortoerental (tpm) 6500

Maximum koppel (ECE) (Nm) 600

Maximum koppel (ECE) (kgm) 61

Overeenkomstig motortoerental (tpm) 2500

Bougies NGK LKAR8APTJDS

Brandstof Loodvrije benzine 95 R.O.N. (EN228-specifi catie) (*)

(*) Om alle emissielimieten te respecteren en gelijktijdig een zo laag mogelijk brandstofverbruik en maximale prestaties te kunnen 
 garanderen, moet loodvrije benzine van premium-kwaliteit worden gebruikt met een octaangehalte (R.O.N.) van 98 of hoger.
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VELGEN EN BANDEN

BIJGELEVERDE VELGEN EN BANDEN

 12)

Motor 2.9 V6 Velgen Banden

VOOR
19x8,5J

VOOR
245/35 ZR19 (93Y) XL

ACHTER
19x10J

ACHTER
285/30 ZR19 (98Y) XL

OPMERKING In samenwerking met Pirelli heeft Alfa Romeo specifi ek voor Alfa Romeo Giulia een assortiment winterbanden voorzien 
van de markering “AR” ontwikkeld. De banden “AR” waarborgen de beste prestaties en veiligheid van het voertuig. Ze zijn verkrijgbaar 
in de maten 245/35 R19 93V XL en 285/30 R19 98V XL

BANDENSPANNING IN KOUDE TOESTAND

Bij warme banden moet de bandenspanning 0,3 bar hoger zijn dan de aanbevolen waarde. Controleer de bandenspanning nogmaals 
als de banden koud zijn.

Als het voertuig opgekrikt moet worden, raadpleeg dan de paragraaf "Opkrikken van het voertuig" in het hoofdstuk "Noodgevallen".

Motor 2.9 V6 Banden
Onbelast/gemiddelde belasting Bij vollast

Voor Achter Voor Achter

245/35 R19 2,4 — 2,9 —

285/30 R19 — 2,2 — 2,9

265/35 R19 — 2,2 — 2,9

De aangegeven druk is geschikt voor alle soorten banden (zomer en winter)
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SNEEUWKETTINGEN

De achterband 265/35R19 (winterbandmaat) kan van een sneeuwketting worden voorzien. Het gebruik van traditionele kettingen 
moet worden vermeden omdat bij een onjuiste installatie het remsysteem kan beschadigen en daardoor de veiligheid van het 
voertuig in gevaar kan komen. Het gebruik van sneeuwkettingen met “geen plaatsinname” (spiders) wordt warm aanbevolen en wendt 
u zich voor de voorgestelde uitrustingen tot het Assistentienetwerk van Alfa Romeo.

 BELANGRIJK

12) Als winterbanden met een lagere snelheidscategorie dan die op het kentekenbewijs is aangegeven worden gebruikt, overschrijd dan niet de 
maximumsnelheid die overeenkomt met de snelheidscategorie van de gebruikte banden.
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AFMETINGEN

De afmetingen zijn uitgedrukt in mm en hebben betrekking op de auto uitgerust met de bijgeleverde banden. De hoogte heeft 
betrekking op een onbeladen auto, fi g. 14.

fi g. 14

A B C D E F G H I

795 2820 1024 4639 1426 1555 1607 2024 1873
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GEWICHTEN

Gewichten (kg) Motor 2.9 V6

Handgeschakelde 
versnellingsbak

Automatische 
versnellingsbak

Leeggewicht (met alle vloeistoffen, brandstoftank 
90% gevuld en zonder opties)

1580 1620

Nuttig laadvermogen inclusief de bestuurder (*) 520 530

Maximaal toegestane belastingen (**)

– vooras 980 1010

– achteras 1190 1210

– totaal 2100 2150

Trekgewichten – –

(*)  Indien speciale uitrusting is gemonteerd (trekhaak, enz.) neemt het leeggewicht toe, waardoor het laadvermogen afneemt in verhouding 
 tot de maximaal toegestane belastingen.

(**)  Niet te overschrijden belastingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker de goederen zodanig in de bagageruimte en/of op het 
 laadplatform te verdelen, dat de maximum toelaatbare belastingen niet worden overschreden.
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VULLINGSTABEL

Motor 2.9 V6

Tankinhoud (liter) 58

inclusief een reserve van (liter) 9

Motorkoelsysteem (liter) 11,2

Intercooler koelsysteem (liter) 5,5

Carterpan en fi lters (liter) 6,5

Hydraulisch remsysteem (liter) 0,9

Ruitensproeiervloeistofreservoir (liter) 4,2

Handgeschakelde versnellingsbak ZF S6-53 (liter) 1,8

Automatische versnellingsbak ZF 8HP75 (liter) 9,11

Differentieel en reductiemotoren RDU 230-TV (liter)
Hoofddeel: 0,8
Linker TV: 0,5

Rechter TV: 0,6

604.90.478 Supplemento Alfa 952Q_NL 9ed.indd   18 19/03/18   11:40



19

Q
U

A
D

R
IF

O
G

LI
O

VLOEISTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

Het voertuig is voorzien van een motorolie die grondig ontwikkeld en getest is om aan de vereisten van het Geprogrammeerd 
Onderhoudsschema te kunnen voldoen. Constant gebruik van de voorgeschreven smeermiddelen garandeert de specifi caties van 
brandstofverbruik en emissies. De kwaliteit van het smeermiddel is cruciaal voor de werking en de levensduur van de motor.

 6)

KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN - SMERING MOTOR

Gebruik Kenmerken Specifi caties
Originele vloeistoffen en 

smeermiddelen
Verversingsinterval

Smeermiddel voor 
2.9 V6 benzinemotor

SAE 5W-40
ACEA A3

9.55535–GH2
SELENIA QUADRIFOGLIO 

Contractual Technical Reference  
Nr. F022.B18

Volgens Geprogrammeerd 
Onderhoudsschema

Als er geen smeermiddelen beschikbaar zijn die voldoen aan het specifi eke vereiste, kunnen voor het bijvullen producten gebruikt 
worden die voldoen aan de aangegeven specifi caties; in dat geval wordt de optimale prestatie van de motor niet gegarandeerd.

Gebruik Kenmerken Specifi caties
Originele vloeistoffen en 

smeermiddelen
Verversingsinterval

Smeermiddelen 
en vetten voor 

krachtoverbrengingen

Synthetisch 
smeermiddel ATF

9.55550-AV5
TUTELA TRANSMISSION AS8 

Contractual Technical Reference 
Nr. F139.I11

Automatische 
versnellingsbak

ZF 8HP75

Synthetisch 
smeermiddel 

SAE 75W-140 
API GL-4

9.55550-MZ8

TUTELA TRANSMISSION 
GEARSYNTH 

Contractual Technical Reference 
Nr. F056.N15

Handgeschakelde 
versnellingsbak

ZF S6-53

Synthetisch 
smeermiddel SAE 
75W-85 API GL-5

9.55550-DA8
TUTELA TRANSMISSION AXLE-

DRIVE Contractual Technical 
Reference Nr. F058.N15

Differentieel en 
reductiemotoren 

RDU 230-TV

 WAARSCHUWING

6) Het gebruik van producten met andere dan de hierboven aangegeven specifi caties kan leiden tot beschadigingen aan de motor die niet door de 
garantie worden gedekt.
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PRESTATIES

Topprestaties na de eerste gebruiksperiode van de auto.

Motor 2.9 V6 Maximumsnelheid km/h Acceleratie 0-100 km/h sec.

307 3,9
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BRANDSTOFVERBRUIK

BRANDSTOFVERBRUIK

De brandstofverbruikswaarden in de volgende tabel zijn bepaald op basis van typegoedkeuringstests die door bepalingen van de 
Europese richtlijnen zijn voorgeschreven.

WAARSCHUWING  Het type route, de verkeerssituatie, weersomstandigheden, rijstijl, de algemene conditie van het voertuig, 
uitrustingsniveau/accessoires, gebruik van de klimaatregeling, lading van het voertuig, imperiaal op het dak en andere situaties die 
de aerodynamica kunnen beïnvloeden, leiden tot andere verbruikscijfers dan de hier vermelde cijfers.

WAARSCHUWING  Het brandstofverbruik wordt pas regelmatiger als de eerste 3000 km zijn gereden.

BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS GELDENDE EUROPESE RICHTLIJNEN (liter/100 km)

Motor 2.9 V6 Stadsverkeer Buiten de stad Gecombineerd

Handgeschakelde 
versnellingsbak

12,8  6,0 8,5

Automatische versnellingsbak 12,4  5,7 8,2

CO2-EMISSIE

De CO2-emissiegegevens hebben betrekking op het gecombineerde gebruik.

Motor 2.9 V6 CO2-EMISSIE
VOLGENS DE HUIDIGE EUROPESE RICHTLIJN (g/km)

Handgeschakelde versnellingsbak 198

Automatische versnellingsbak 189
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QUADRIFOGLIO VERSION - 
ADVIES VOOR GEBRUIK

PRESTATIES

De Alfa Giulia Quadrifoglio is uitgerust 
met een motor die uitzonderlijke snelle 
acceleratie en snelheid kan leveren:

 Maximaal vermogen 510 pk bij 
6500 toeren/min.

 Maximaal koppel 61 kgm bij 
2500 toeren/min.

 Topsnelheid: 307 km/h

 Acceleratie van 0 tot 100 km/h: 
3,9 seconden

Voor veilig rijden is het essentieel, 
in het bijzonder tijdens de eerste 
gebruiksdagen, om de auto te leren 
kennen door voorzichtig te rijden 
en geleidelijk de prestaties ervan te 
ontdekken.

REMMEN

 13)

Het remsysteem van de auto kan op 
verzoek uit  vier remschijven, van 
koolstof-keramisch materiaal, bestaan, 
een op elk wiel. 

Om al vanaf het begin de maximale 
remcapaciteit te kunnen benutten, voert 
Alfa Romeo al tijdens de fabricage van 
de auto een inloopprocedure voor de 
remschijven en remblokken uit.

Het gebruik van koolstof-keramische 
remschijven garandeert remkenmerken 
(betere verhouding tussen deceleratie/
pedaalbelasting, remafstanden, 
bestandheid tegen fading) die evenredig 
zijn met de dynamische kenmerken van 
de auto en zorgt voor een consistente 
afname van de massa van niet 
opgehangen onderdelen.

De gebruikte materialen en de structurele 
kenmerken van het systeem kunnen 
vreemde geluiden veroorzaken die 
absoluut geen negatief effect hebben op 
de juiste werking en de betrouwbaarheid 
van het remsysteem.

Er kan grotere druk op het rempedaal 
moeten worden uitgeoefend de eerste 
keer om de remcapaciteit gelijk te 
houden bij condensatie of zout op de 
remoppervlakken, bijvoorbeeld na het 
wassen of als de auto lange tijd niet is 
gebruikt. 

WAARSCHUWING  Gezien het 
hoge technologische niveau van dit 
systeem moet elke onderhoudsbeurt 
of reparatie worden verricht bij een 
speciale werkplaats van het Alfa 
Romeo Servicenetwerk die exclusief de 
noodzakelijke expertise heeft voor de 
reparatiewerkzaamheden. 

WAARSCHUWING  Bij intensief gebruik 
met hoge prestaties van het voertuig 
moet de doeltreffendheid van het 
koolstof-keramische remsysteem worden 
geïnspecteerd zoals aangegeven in het 
Geprogrammeerd Onderhoudsschema 
bij een speciale werkplaats van het Alfa 
Romeo Servicenetwerk.

 BELANGRIJK

13) Na langdurige stilstand van de auto 
in een zeer koude omgeving (temperatuur 
onder 0 °C), zal het koolstof-keramische 
remsysteem tijdens de eerste vijf keer 
dat geremd wordt, niet optimaal werken, 
waardoor de rem iets verder moet worden 
ingetrapt dan normaal.
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RIJDEN OP RACEBANEN

Alvorens het circuit op te gaan voor 
racewedstrijden, moet het volgende 
worden gedaan:

 Volg een rijcursus voor rijden op 
racebanen.

 Controleer de vloeistofniveaus in 
de motorruimte. Raadpleeg voor 
meer informatie de paragraaf 
"Controle van de niveaus" in het 
hoofdstuk "Onderhoud en zorg" in het 
instructieboekje.

 Laat het voertuig controleren bij een 
centrum dat deel uitmaakt van het 
speciale Alfa Romeo Servicenetwerk.

Vergeet niet dat het voertuig niet 
is ontworpen voor een uitsluitend 
gebruik op circuits en dat dit type 
gebruik zwaardere belastingen inhoudt, 
evenals meer slijtage van onderdelen en 
verbruiksmaterialen.

 Verwarm de koolstof-keramische 
remschijven voor

Om de volledige effi ciency te garanderen 
van de remschijven, is het noodzakelijk de 
correcte bedrijfstemperatuur te bereiken. 
Om dit te doen wordt geadviseerd de 
volgende procedure uit te voeren:

 rem 9 keer af van 130 km/u naar 
30 km/u met een afremming 
gelijk aan 0,7g (de longitudinale 
versnellingswaarde wordt 
getoond op het display van het 
instrumentenpaneel door de RACE-
modus in te stellen en het scherm 
“Prestaties” te selecteren) met 
intervallen van 20 seconden tussen 
de momenten waarop de rem wordt 
gebruikt; houd de auto 240 seconden 
op een snelheid tussen 60 km/u en 
100 km/u zonder te remmen om de 
remmen te laten afkoelen;

 rem dan drie keer af van 200 km/u 
naar 30 km/uur met een afremming 
gelijk aan 1,1 g (ABS-ingreep) met 
intervallen van 30 seconden tussen 
de momenten waarop de rem wordt 
gebruikt; houd de auto 300 seconden 
op een snelheid tussen 60 km/u en 
100 km/u zonder te remmen om de 
remmen te laten afkoelen.
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