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Een droom wordt
werkelijkheid
Beelden van glorieuze, zegevierende racewagens.
Het geluid van racemotoren, voluit accelereren en
krachtig remmen. Wedstrijdspanning die in de lucht
hangt. Op de tribune een juichende menigte, met
de armen in de lucht, vol geestdrift en passie. Via
de luidsprekers klinken, ronde na ronde, de namen
van coureurs, de naam Alfa Romeo is prominent
aanwezig.
Op een blanco vel papier verschijnen potloodtekeningen van de beste ontwerpers van Alfa Romeo’s
Centro Stile. Snelle schetsen om ideeën vorm te
geven. Het design wordt talloze malen veranderd en
verbeterd tot het perfect is.
Daarna wordt er een kleimodel gemaakt. In schaal
3/8. Vervolgens een proefmodel op ware grootte om
een indruk te krijgen van de werkelijke afmetingen
en vormen. Het resultaat is een model dat perfect
de essentie van een pure sportauto weergeeft:
compact, wendbaar, krachtig en dynamisch.

Van conceptcar naar productiemodel: de aanpassingen zijn minimaal en alleen noodzakelijk voor
homologatiedoeleinden.

Het uitgangspunt is om gepassioneerde
autoliefhebbers de supersportwagen van hun
dromen te geven. Een auto die uniek is qua
vormgeving en designkeuzes en die zich op
het circuit net zo thuis voelt als op de weg.
Ooit was dit een droom. Nu is er de Alfa
Romeo 4C.
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De essentie van
schoonheid

1967
© Alfa Romeo Automobilismo Storico, Centro Documentazione (Arese, Milaan), alle rechten voorbehouden.

Terug naar 1967. Alfa Romeo bouwt achttien
exemplaren van de 33 Stradale, de homologatieversie van het Tipo 33-wedstrijdmodel. Deze
rasechte sportwagen wordt door velen als een
van de mooiste auto’s aller tijden beschouwd.
Hij schreef geschiedenis door zijn volledig op
prestaties gerichte ontwerp waarbij alles in het
teken van gewichtsverlaging stond.
De 33 Stradale zat vol technische noviteiten,
waaronder een bijzonder chassis met een op
ruimtevaarttechnologie gebaseerde structuur,
vervaardigd van een combinatie van magnesiumlegering en stalen buizen.

Aan deze auto ontleent de Alfa Romeo 4C zijn
inspiratie, vorm en innoverende techniek.

Wat meteen opvalt, is de grote overeenkomst in lijnen en vormen van
beide auto’s. Elk element van hun
design heeft een essentiële functie,
niets is overbodig.
Deze harmonie is het resultaat van
het consequent zoeken naar een perfecte balans tussen de mechanische
en stilistische vereisten.

2013
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Aerodynamische gratie
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Niets in het design is tot stand gekomen
vanuit effectbejag, uit gemakzucht of
om indruk te maken. Alleen prestaties
vormden de inspiratiebron:
alle designkeuzes zijn compromisloos
vanuit deze optiek gemaakt.
Het kloppend hart van de 4C, de middenmotor,
is van buitenaf zichtbaar via de achterruit. Met
de positie van de krachtbron als uitgangspunt,
hebben alle andere elementen vorm gekregen.
De ronde achterlichtunits zijn harmonieus geintegreerd in de brede achterschermen die aan
de voorzijde zijn voorzien van luchtinlaten voor
de intercooler. De krachtig gelijnde, dynamische
flanken eindigen aan de voorzijde in een niet
minder indrukwekkend front. Dat wordt gedomineerd door de royaal bemeten koplampen en
twee profileringen in V-vorm die naar voren toe
het traditionele driehoekige grillehart met het
Alfa Romeo-embleem omsluiten.
Het resultaat is een auto die pure sportiviteit
uitstraalt. Elk carrosseriedeel vervult een aerodynamische functie en draagt bij aan het creëren
van voldoende downforce om een maximum aan
grip in snel genomen bochten te genereren.

De basis van de carrosserie bestaat uit een
unieke, van binnenuit zichtbare monocoque van
koolstofvezel. De racestoelen garanderen een
sportieve, maar comfortabele zitpositie.
Ze bestaan uit een versterkte structuur van composietmateriaal en een speciale lichtgewicht
vulling. Voor de bekleding kan worden gekozen
uit technostof of leer.

Plaatsnemen in de Alfa Romeo 4C is een
entree in de wereld van de autosport.
Net als bij het exterieur, heeft ook alles in
het interieur een duidelijke functie.
De 4C rekent af met overbodig gewicht en
bevat alleen noodzakelijke voorzieningen voor
superieure rijprestaties.

Alles aan boord van de 4C weerspiegelt het
sportieve karakter van Alfa Romeo. Het stuurwiel
is aan de onderzijde afgeplat en het dashboard bestaat uit een eendelig, thermogevormd
paneel, zoals ook wordt toegepast op in kleine
series gebouwde supersportwagens. Alle bedieningselementen zijn naar de bestuurder gericht
voor een optimale controle van de auto. De
cockpit-instrumenten hebben een sterke visuele
impact en zijn duidelijk geïnspireerd door de
instrumentengroepen die op sportmotorfietsen
en raceauto’s worden toegepast. Aluminium pedalen met bijpassende voetsteun completeren
het tot in detail op sportiviteit gerichte interieur.

Prestatiegericht
design
12.13

Gericht op
doelmatigheid
Nog geen 4 meter lang,
2 meter breed en slechts 118 cm
hoog. Niet alleen de designkeuzes
van de Alfa Romeo 4C zijn gewaagd,
maar ook zijn afmetingen. In plaats
van te streven naar een extreem hoog
vermogen, is gezocht naar maximale
beperking van het gewicht.
Deze uitdaging gold als leidraad bij
het ontwerp van elke afzonderlijke
component van de auto.

Het resultaat is uitzonderlijk: de 4C heeft een
rijklaar gewicht van minder dan 900 kg en wordt
aangedreven door een motor van 240 pk. Dat
komt neer op een specifieke massa van nog
geen 4 kg/pk, een cijfer dat garant staat voor
het temperament en de prestaties van een supersportwagen. Het extreem lage gewicht is bereikt door het gebruik van ultralichte materialen,
zoals koolstofvezel, aluminium en composieten.
Materialen die stuk voor stuk zijn gekozen met
het oog op een optimale rijdynamiek.
Snel, krachtig en geavanceerd: dankzij de toepassing van hightech-materialen in combinatie
met innovatieve productieprocessen en Alfa
Romeo’s traditionele prestatiegerichtheid, is de
4C een toppunt van doelmatigheid.
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Gewichtsbeperking
als uitgangspunt
Allereerst werd koolstofvezel gekozen
voor de centrale monocoque die de basis
vormt voor het inzittendencompartiment.
Koolstof is een natuurlijk element dat belangrijke voordelen biedt boven conventionele
materialen die meestal isotropisch zijn, wat
betekent dat ze in alle richtingen dezelfde
sterke-eigenschappen bezitten.
Koolstofvezel kan daarentegen zodanig worden
bewerkt dat de langgerekte kristallen evenwijdig
lopen, waardoor componenten die van dit materiaal worden vervaardigd tot vijf maal sterker zijn.

Aluminium, een sterk maar ook zeer licht
materiaal, is gebruikt voor het motorsub-

frame, voor de krachtbron zelf en voor de
twee structuren die het inzittendencompartiment aan de voor- en achterzijde tegen
botsingen beschermen. Een van hoogsterkte-

Carrosserie van
composietmaterialen

staal vervaardigde rolbeugel beschermt de inzittenden in het geval de auto over de kop slaat.
Geavanceerde composietmaterialen, die tot nog toe
moeilijk bij serieproductie konden worden toegepast, completeren de innovatieve structuur van de
auto. Op de Alfa Romeo 4C worden composie-

ten met lage dichtheid gebruikt voor de
buitenkant van de carrosserie, aangezien
deze stabieler zijn dan aluminium en 20% minder
wegen dan plaatstaal.

Aluminium
motorsubframe

Monocoque
van koolstofvezel
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Racearchitectuur
Een eerste vereiste voor sportief rijplezier
is een zorgvuldig uitgebalanceerd ontwerp.
De Alfa Romeo 4C heeft achterwielaandrijving en een middenmotor: een architectuur die typerend is voor sport- en
racewagens, waarbij het bereiken van een
goede gewichtsverdeling uitermate
belangrijk is.
Bij de Alfa Romeo 4C is gekozen voor achterwielaandrijving om optimaal te kunnen profiteren van
de dynamische voordelen die deze configuratie in
principe biedt. Achterwielaandrijving geeft meer grip
bij het accelereren, wanneer door het vrijkomende
motorvermogen gewicht naar de achterzijde van de
auto wordt verplaatst.
Daarnaast maakt achterwielaandrijving het mogelijk om bochten met hogere snelheden in te sturen,
wat voor een intensere rijbeleving zorgt.
De aluminium motor is in het midden van de auto
geplaatst.
Dit draagt bij tot een aanzienlijke gewichtsvermindering, aangezien geen cardanas nodig is. Daarnaast zorgt de middenmotor voor een optimale
gewichtsverdeling door de massa in het midden
van de auto te concentreren voor een responsievere handling.
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Hightech
power
De 4C is uitgerust met de 1750 TBi-motor:
een state-of-the-art turbobenzinemotor met
directe inspuiting. Alfa Romeo’s technici
hebben deze bijzondere krachtbron verder
verbeterd, waardoor hij nog hogere prestaties levert en nog efficiënter is.
De viercilinder heeft nu een aluminium bovenen onderblok, een turbocompressor van de
nieuwste generatie, directe ultrahogedrukinjecte,
twee continu-variabele nokkenasverstellers en
cilinderspoelregeling ter voorkoming van een
turbogat. In combinatie met de versnellingsbak
met dubbele koppeling staat deze technologie
garant voor ongekend sportieve prestaties.
Wat betreft koppel en specifiek vermogen behoort de 1750 TBi tot de krachtigste motoren
van zijn klasse. Het maximum vermogen van
240 pk (177 kW) wordt al bereikt bij 6000
t/min, wat veelzeggend is voor de uitstekende
souplesse van deze prestatiegerichte krachtbron. Het acceleratievermogen en de topsnelheid zijn eveneens indrukwekkend: de Alfa
Romeo 4C accelereert in 4,5 seconden naar
100 km/h en heeft een topsnelheid van ruim
250 km/h.
Maar dat is nog niet alles: deze imposante prestaties worden namelijk bereikt met een minimale
belasting van het milieu. Dankzij de meervoudige
benzine-inspuiting en de geavanceerde systemen
om de wrijving en de energieverliezen te verminderen, blijven de emissies van de Alfa Romeo 4C
ruimschoots onder de strenge limieten van Euro 6.
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Koppel (Nm)

Vermogen (pk)

Cilinderspoelregeling
De geavanceerde cilinderspoelregeling van de Alfa
Romeo 4C zorgt voor een hoog maximum koppel
bij zeer lage toerentallen, zodat de motor onder alle
omstandigheden direct op het gaspedaal reageert.
Het motormanagement bepaalt met grote precisie
de klepoverlaptijden en -hoeken, om zodoende
een directe luchtstroom van het inlaat- naar het
uitlaatspruitstuk te genereren. Hierdoor verbetert de
spoeling van de verbrandingskamers, wat de vullingsgraad en het rendement van de motor verhoogt.
Omdat ook het toerental van de turbo stijgt, zal deze
sneller op gaspedaalcommando’s reageren.

Turbocompressor
In aanvulling op de cilinderspoelregeling is de motor
uitgerust met een nieuw type turbo en een ‘pulse
convertor’-uitlaatspruitstuk dat optimaal gebruikmaakt
van drukgolven om het koppel bij lage toerentallen
te verhogen. Zowel het spruitstuk als turbinewiel zijn
vervaardigd van microgietstaal en bestand tegen
temperaturen van meer dan 1000 °C. Dit is nodig om
het brandstofverbruik bij aanhoudende middelhoge
of hoge snelheden te verlagen. Een andere nuttige
voorziening voor het motorrendement is de wastegate.
Deze klep regelt de turbodruk volgens diverse op de
dynamische setting van de auto afgestemde programma’s, teneinde de pompverliezen te beperken.

Nalooppomp
Net als alle supersportwagens heeft de 4C een
automatisch nakoelsysteem om de turbocompressor
te beschermen. Bij het afzetten van de motor stopt
gewoonlijk onmiddellijk de oliecirculatie, waardoor
olie bij zeer hoge temperaturen in de kanalen van
de turbo achterblijft. Door de hittespanning verliest
de olie niet alleen zijn smeereigenschappen, maar
worden ook residuen gevormd die de motor kunnen
beschadigen. Om dit te voorkomen past Alfa Romeo
een nalooppomp toe. Deze elektrische pomp, die
automatisch wordt aangestuurd door het motormanagement, houdt de oliecirculatie in de turbo op
gang tot de olie voldoende is afgekoeld.

Voor de superieure prestaties van de Alfa
Romeo 4C is meer nodig dan alleen vermogen. Om alle aandrijfkracht op gecontroleerde wijze op de wielen over te brengen, is ook
een geavanceerd transmissiesysteem vereist. De 4C is daarom uitgerust met de Alfa
TCT-zesversnellingsbak met dubbele drogeplaatkoppeling, een systeem dat de responsiviteit
van een sequentiële versnellingsbak combineert met
het bedieningsgemak van een automaat. Dit systeem
bestaat in feite uit twee geïntegreerde drieversnellingsbakken, elk met zijn eigen koppeling. Doordat de
volgende versnelling al kan worden voorgeselecteerd
terwijl de vorige nog is ingeschakeld, wordt de aandrijving tijdens het schakelen niet onderbroken.
De Alfa TCT-transmissie is speciaal aangepast voor
toepassing op de Alfa Romeo 4C. De volledig nieuwe
besturingssoftware garandeert ultrasnel schakelen onder alle omstandigheden. In de sportievere
rijprogramma’s verloopt het schakelen bruusker en zal
de bestuurder lichte schokken voelen, net als bij een
competitiewagen.
In bochten verloopt het schakelen altijd op een
soepele manier om de stabiliteit van de auto niet in
gevaar te brengen.
Op de 4C wordt ook een ‘launch control’-systeem
geïntroduceerd om het snel accelereren vanuit
stilstand te regelen. Launch control wordt geactiveerd
door gelijktijdig het rempedaal en het gaspedaal
geheel in te drukken en de linker schakelflipper aan
het stuur te bedienen. Zodra nu het rempedaal wordt
losgelaten, zal het systeem automatisch de transmissie bedienen en tractie en vermogen zodanig op
elkaar afstemmen dat een maximale acceleratie is
verzekerd.
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Sportief van
nature

Dynamisch
instinct
De besturingssoftware van alle elektronische systemen is geoptimaliseerd om onder alle rijomstandigheden exact het juiste prestatieniveau te bieden.
Met een simpele druk op een keuzeschakelaar kan
de gewenste rijkarakteristiek van de 4C worden
ingesteld: ingetogen en veilig (All Weather), stabiel
en sportief (Normal) of snel en temperamentvol (Dynamic). Sinds 2008 kende Alfa Romeo’s
D.N.A.-keuzeschakelaar deze drie standen, maar
voor de Alfa Romeo 4C is het systeem

grondig herzien om tegemoet te komen
aan de eisen van een supersportwagen.
Aan de drie bestaande keuzestanden is
een vierde toegevoegd: Alfa Race.

Alfa Race
Alfa Race is de rijmodus voor ultieme prestaties.
Het inschakelen gebeurt door de keuzeschakelaar
in de stand Dynamic te plaatsen en enkele seconden ingedrukt te houden.
Deze modus is ideaal voor circuitgebruik wanneer
absolute controle over de auto vereist is. Door de
invloed van de elektronische systemen te beperken,
houdt de bestuurder zelf het heft in handen.
In de Alfa Race-modus is bijvoorbeeld het ESC-stabiliteitscontrolesysteem in principe uitgeschakeld en grijpt
het alleen in wanneer de auto bij krachtig remmen
dreigt uit te breken. Ook de ASR-antidoorslipregeling
is uitgeschakeld tijdens accelereren en remmen, zodat
de tractie alleen via het gaspedaal wordt geregeld.
Het Q2-systeem, Alfa’s elektronische differentieelblokkering, blijft wel actief, aangezien deze voorziening essentieel is om snel uit bochten te kunnen accelereren.
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Dynamic
De Dynamic-modus stelt de auto in op sportieve rijprestaties. Het motormanagement zorgt
dat de motor onmiddellijk op het gaspedaal
reageert en de Alfa TCT-transmissie activeert
een programma dat de schakeltijden zo’n 25%
korter maakt.
Het ESC-systeem staat een beperkte drifthoek
toe en grijpt alleen in wanneer uit de relatie
tussen stuurwielpositie en drifthoek blijkt dat de
auto zich in een potentieel gevaarlijke situatie
bevindt.

Normal
De Normal-modus is bedoeld voor dagelijks gebruik. Het schakelprogramma van de transmissie is gericht op comfort en souplesse. In de
modus voor handmatig schakelen waakt de Alfa
TCT-transmissie tegen concentratieverlies van
de bestuurder door middel van twee speciale
functies: de functie Auto-Up schakelt op naar de
volgende versnelling zodra het motortoerental
de hoogst toegestane waarde bereikt, terwijl de
functie Auto-Down terugschakelt zodra het motortoerental lager wordt dan de 1000 t/min. Het
Alfa Q2-differentieel werkt in de Soft-modus en
zal alleen ingrijpen als een van de achterwielen
substantieel grip verliest.

All weather
De All Weather-modus biedt maximale veiligheid
onder slechte weersomstandigheden. In deze
modus reageert de auto geleidelijk op gaspedaalcommando’s. Het ASR-systeem kiest een
speciaal programma voor het aansturen van de
motor en de remmen. In het geval van gripverlies wordt het vermogen aangepast aan de rijsnelheid om te voorkomen dat de auto uitbreekt
op een manier die moeilijk te corrigeren is.
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Sportieve wielophanging, inwendig
geventileerde remschijven en voor- en
achterbanden met verschillende diameter: de 4C bezit een geavanceerd onderstel dat door zijn minimale gewicht een
maximum aan controle biedt.
Voor de wielophanging worden oplossingen uit
de racewereld toegepast.
De voorwielophanging bestaat uit dubbele, boven elkaar geplaatste driehoeksdraagarmen die
de bestuurder op directe en ongefilterde wijze
feedback van de wielen geven.
Achter staat een doorontwikkeld MacPherson-systeem garant voor superieure wegligging en ongeevenaard rijplezier, ook bij extreem bochtenwerk.

Zowel voor als achter zijn componenten vervaardigd van aluminium en hoogsterktestaal
toegepast.
Het remsysteem is berekend op intensief
circuitgebruik. Rondom worden geperforeerde,
inwendig geventileerde remschijven toegepast,
op de voorwielen in combinatie met Brembovierzuigerremklauwen. Hiermee heeft de 4C
slechts 36 meter nodig om vanaf 100 km/h
tot stilstand te komen. Om verzekerd te zijn van
maximale grip onder alle weersomstandigheden,
hebben de achterbanden van de 4C een grotere
diameter dan de voorbanden: afhankelijk van
de uitvoering 18 of 19 inch achter en 17 of 18
inch voor.

Geavanceerd
onderstel

MacPherson
achterwielophanging

Geperforeerde,
inwendig geventileerde
remschijven
305x28 mm

Geperforeerde,
inwendig geventileerde
remschijven
292x22 mm
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Italiaans
vakmanschap
Voor de productie van de 4C heeft Alfa
Romeo gekozen voor Modena en daar
in de Maserati-fabriek een speciale
productie-unit opgezet. In deze omgeving
staat alles in het teken van technologische vernieuwing en vakmanschap
van topniveau: een combinatie die het
mogelijk maakt om uitzonderlijke auto’s
te bouwen die uniek zijn in techniek en
aandacht voor detail.

de laatste tien maanden van de ontwikkeling
van de auto.
Hierdoor beschikken ze allemaal over een grondige technische kennis van de 4C.

Voor elke afzonderlijke auto geldt dat deze
specialisten persoonlijk iedere fase van het
montageproces volgen en, aan het einde van
de productielijn, strenge kwaliteitscontroles
uitvoeren om een perfecte werking van alle
Aan de montagelijn van de 4C zijn het de men- componenten te garanderen. Daarna wordt
sen die het verschil maken. De vaklieden die de elke auto overgedragen aan een testrijder voor
nieuwe Alfa Romeo bouwen, hebben niet alleen een uitgebreide beproeving van de rijprestaties
onder uiteenlopende omstandigheden. Pas als
een speciale opleiding van vijfhonderd uur
gevolgd om alle ins en outs van de 4C te leren deze tevreden is, wordt de nieuwe Alfa Romeo
kennen, ze zijn ook nauw betrokken geweest bij 4C goedgekeurd voor aflevering aan de klant.
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Technische speciﬁcaties
en uitrusting

Technische speciﬁcaties
MOTOR
Type
Positie
Plaatsing
Cilinderinhoud (cm3)
Maximum vermogen in kW (pk) bij t/min
Maximum koppel in Nm bij t/min

1750 cm3 aluminium viercilinder-turbomotor
Voor achteras
In dwarsrichting
1742
177 (240) 6000
350 tussen 2200 en 4250

KEUZESCHAKELAAR VOOR RIJMODUS
Type

Doorontwikkeld Alfa D.N.A.-systeem

Keuzemogelijkheden

All Weather, Normal, Dynamic, Race

TRANSMISSIE
Versnellingsbak
Aantal versnellingen

Op achterwielen

Differentieel

Elektronisch Q2, zelfblokkerend

Voorwielophanging
Achterwielophanging
Voorremmen (mm)
Achterremmen (mm)

Koolstofvezel monocoque
Dubbele driehoeksdraagarmen
Doorontwikkeld MacPherson-systeem
Dual-cast geperforeerde en inwendig geventileerde remschijven,
305x28 mm, met vaste Brembo-vierzuigerremklauwen
Geperforeerde, inwendig geventileerde schijven, 292x22 mm

Standaard gemonteerde voorbanden

205/45 R17

Standaard gemonteerde achterbanden

235/40 R18

STUURINRICHTING
Type
PRESTATIES
Acceleratie van 0 - 100 km/h (sec.)

Tandheugelsysteem
1750 cm3 aluminium viercilinder-turbomotor
4,5

Remweg van 100 - 0 km/h (m)

36

Topsnelheid (km/h)

258

Maximum remvertraging (g)

1,25

Maximum zijdelingse acceleratie (g)

1,1

INHOUDEN - GEWICHTEN
Kentekengewicht (kg)

895

Inhoud brandstoftank (liter)

40

BRANDSTOFVERBRUIK - EMISSIES
Volgens Richtlijn 1999/100/EC
Brandstofverbruik (l/100 km) in stadscyclus

9,8

Buitenwegcyclus

5,0

Gecombineerde cyclus

6,8

CO2-emissies (g/km)
Milieuklasse
AFMETINGEN
Aantal zitplaatsen

Alfa TCT-transmissie met dubbele drogeplaatkoppeling,
schakelflippers op stuurwiel en launch control

6+A

Aandrijving
CHASSIS
Type
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Alfa TCT met dubbele drogeplaatkoppeling,
schakelflippers op stuurwiel en launch control

157
Euro 6
2

Lengte (mm)

3989

Breedte (mm)

1864

Hoogte (mm)

1183

Wielbasis (mm)

2380

Inhoud bagageruimte (dm3)

110

Monocoque van koolstofvezel

Dual-cast geperforeerde en inwendig geventileerde remschijven,
305x28 mm, met vaste Brembo-vierzuigerremklauwen

Kleurencombinaties
Zwarte stof met
rode stiksels

Zwart
leer

Rood
leer

Leer en microvezelstof
met rode stiksels

196

430

479

690

UNILAK
5CB Nero
5CA Bianco
74F Rosso Alfa

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

METALLIC
210 Grigio Basalto

•

•

•

•

DRIELAAGS METALLIC
6FW Bianco Madreperla
5JQ Rosso Competizione

•
•

•
•

•
-

•
•

SPORTSTOELEN
Code

Standaard • Optioneel

Zwarte stof met rode
stiksels

Zwart
leer

Rood
leer

•

Niet beschikbaar -

Leer en microvezelstof
met rode stiksels

5CB Nero

210 Grigio Basalto

5CA Bianco

6FW Bianco Madreperla

74F Rosso Alfa

5JQ Rosso Competizione

Uitrusting

Standaarduitrusting • Optioneel •

Accessoire

EXTERIEUR
17/18-inch lichtmetalen velgen

•

17/18-inch lichtmetalen velgen met matzwarte diamantglans-coating

•/

18/19-inch 5-gaats lichtmetalen velgen

•/

18/19-inch 5-gaats lichtmetalen velgen met matzwarte coating
Grijze remklauwen

•

Zwarte remklauwen

•/

Gele remklauwen

•/

Rode remklauwen

•/

Dubbele uitlaateindpijp

•

Bodembeschermplaat van geanodiseerd aluminium

•

Parkeersensoren achter

•

Spoiler in carrosseriekleur

•/

Spiegelkappen in matchroom

•/

17/18-inch lichtmetalen velgen

17/18-inch lichtmetalen
velgen met matzwarte
diamantglans-coating

18/19-inch 5-gaats lichtmetalen
velgen

18/19-inch 5-gaats lichtmetalen
velgen met matzwarte coating

Grijze remklauwen

Rode remklauwen

Gele remklauwen

Zwarte remklauwen

Spiegelkappen in chroom
Stickers
Badge met Italiaanse vlag
VERLICHTING
LED-achterlichten

•

Bi-LED-koplampen

•

Carbon koplampbehuizing

Race-uitlaatsysteem met dubbele eindpijp

Spiegelkappen in chroom

Spoiler in carrosseriekleur

Carbon koplampbehuizing

•/

PRESTATIES
Race-uitlaatsysteem met dubbele eindpijp

•/

Competitiewielophanging (voor: speciale veren, schokdempers en stabilisatorstang; achter:
speciale stabilisatorstang)

•/

AR Racing-banden

•/

VEILIGHEID
Elektronische stabiliteitsregeling met zelfblokkerend Q2-differentieel

•

ABS, ASR, CBC, Hill Holder

•

Frontairbags voor bestuurder en passagier

•

Bandenspanningsbewakingssysteem

•

Bandenreparatieset

•

Alarmsysteem met ruimtelijke- en wegsleepbeveiliging en tweede sleutel met afstandsbediening

•/

OPTIEPAKKETTEN

42.43

Pack Racing (competitiewielophanging, race-uitlaat, AR Racing-banden, 18/19-inch 5-gaats velgen,
sportstuurwiel bekleed met leer en microvezel en afgewerkt met rode stiksels)

•

Pack Lusso (sportstoelen bekleed met leer en microvezel en afgewerkt met rode stiksels,
Bi-LED-koplampen met carbon behuizing)

•

Stickers en badge met Italiaanse vlag, spoiler in carrosseriekleur, rode remklauwen, 18/19-inch 5-gaats lichtmetalen velgen met matzwarte
coating

Uitrusting

Standaarduitrusting • Optioneel •

Accessoire

INTERIEURUITRUSTING
Axiaal en verticaal verstelbaar stuurwiel, bekleed met leer
Schakelflippers op stuurwiel
Sportstuurwiel bekleed met leer en microvezelstof afgewerkt met rode stiksels
Cruise control
Sportstoelen bekleed met zwarte stof afgewerkt met rode stiksels
Sportstoelen bekleed met zwart leer
Sportstoelen bekleed met rood leer
Sportstoelen bekleed met combinatie van leer en microvezelstof afgewerkt met rode stiksels
Set rode interieurdelen (portierhandgrepen, middentunnel, handremgreep en -stofhoes, stuurwielkap)
Pedalen en voetsteun van aluminium
Aluminium voetsteun voor passagier
Tapijtset met geborduurd logo
Bagagetas van zwart leer
Bekerhouder
Rokersset

•
•
•/
•
•
•
•
•
•
•
•
•/
•
•
•

Sportstuurwiel bekleed met leer en microvezelstof afgewerkt met rode stiksels

Sportstoelen bekleed met rood leer

Volledig digitaal instrumentenpaneel met TFT-scherm
Carbon afdekkap boven instrumentenpaneel

Keuzeschakelaar Alfa D.N.A.-rijmodus (4 standen)

Alfa Romeo 4C-trolleykoffer

Rode afdekhoes met Alfa Romeo 4C-logo

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voorbereiding voor radio-inbouw

•
•
•
•

Radio met webapplicaties, spraaksturing en handsfree telefoon (optie zonder meerprijs)

•

Alfa Hi-Fi Sound System

•
•
•

Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Elektrisch bediende portierruiten
12 volt-aansluiting

Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Elektrisch verwarmbare buitenspiegels
DASHBOARD
Keuzeschakelaar Alfa D.N.A.-rijmodus (4 standen)

•

Meters voor turbodruk, olietemperatuur en g-krachten van langs- en dwarsacceleratie

•

Volledig digitaal instrumentenpaneel met TFT-scherm
Carbon afdekkap boven instrumentenpaneel
Handmatig geregeld airconditioning-systeem (optie zonder meerprijs)

•
•/
•

ACCESSOIRES
Gevarendriehoek
Alfa Romeo 4C-trolleykoffer
Rode afdekhoes met Alfa Romeo 4C-logo
Druppellader voor accu
EHBO-set
Auto-onderhoudsset
44.45

Brandblusser

•
•/
•/
•/
•
•/
•/

