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Widok wspaniałych samochodów wygrywających 
wyścigi. Ryk silników. Przyspieszanie i hamowanie, 
duch rywalizacji. Okrzyki i wiwaty tłumu. Ręce 
podniesione ku niebu, ekscytujące przeżycia, 
emocje i pasja. Marka Alfa Romeo i kolejne twarze 
kierowców na zakrętach. 

Czysta kartka papieru zaczyna wypełniać się 
szkicami kreślonymi przez najlepszych projektantów 
Centro Stile. Rysowane linie zaczynają tworzyć 
obrazy. Koncepcje nabierają kształtu. Projekt jest 
zmieniany, poprawiany i udoskonalany – wszystko 
po to, by dojść do perfekcji. Powstaje pierwsza 
bryła modelu. Na razie w skali 3:8. Potem 
powstaje koncept samochodu kompaktowego, 
charakteryzującego się już na pierwszy rzut oka 
zwrotnością, dynamiką, z silnie zaakcentowanymi 
liniami nadwozia o fi nalnych wymiarach i formie.  
Zakres zmian między samochodem koncepcyjnym 

a fi nalnym modelem produkcyjnym jest minimalny, 
a zmiany wprowadzono wyłączenie w celach 
związanych z procesem uzyskania homologacji.

Osiągnięto cel – stworzono samochód dla 
prawdziwych entuzjastów motoryzacji, 
o unikalnej stylistyce i z technologią 
sprawdzającą się zarówno w jeździe 
po drogach publicznych, jak i torach 
wyścigowych. Kiedyś wszystko to 
pozostawało w sferze marzeń. Dzisiaj 
spełnia je Alfa Romeo 4C.

Geneza 
marzeń
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Esencja 
piękna

Jest rok 1967. Alfa Romeo produkuje 18 sztuk 
modelu Alfa 33 Stradale, homologowanej 
wyścigowej wersji modelu Alfa 33. Samochód ten 
był uważany przez wielu znawców motoryzacji za 
jeden z najpiękniejszych samochodów wszech 
czasów. Zapisał się w historii dzięki konstrukcyjnej 
koncepcji, zdominowanej dążeniem do uzyskania 
maksymalnych osiągów i znacznego ograniczenia 
masy pojazdu. W modelu zastosowano szereg 
innowacyjnych technologii, w tym całkowicie nowe 
nadwozie wywodzące się z technologii lotniczej, 
w której zastosowano wiele elementów 
wykonanych ze stopu magnezu i elementów 
stalowych.

To właśnie ten samochód stał się źródłem inspiracji, 
formy i treści dla projektantów Alfy Romeo 4C. 

Na pierwszy rzut oka można dostrzec, 
że te dwa samochody charakteryzują się 
tą samą linią wzorniczą, w której każdy 
element pełni istotną funkcję, 
i w której żadna część nie jest zbyteczna. 
Tak doskonała równowaga konstrukcyjna 
wynika z zastosowania spójnych 
koncepcyjnie rozwiązań projektowych 
oraz umiejętności zachowania doskonałej 
harmonii pomiędzy wymaganiami 
mechanicznymi a stylistyką. 

© Alfa Romeo Historic Motoring. Dokumentacja centralna (Arese, Mediolan), wszystkie prawa zastrzeżone.



Pobierz aplikację Alfa Romeo InfoMobile z App Store lub Google Play.
Skieruj kamerkę na materiały graficzne oznaczone logo AR+, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy treści multimedialnych.
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Żadnych zbędnych rozwiązań 
stylistycznych, bezcelowych ułatwień 
czy niepraktycznych osobliwości. 
Konstrukcja Alfa Romeo 4C dąży 
do osiągnięcia jednego – maksymalnych 
osiągów. Właśnie to założenie realizuje 
się w każdym jej elemencie. 

Sercem pojazdu jest centralnie umieszczony 
silnik, wyraźnie widoczny przez tylne okno. 
Wszystkie pozostałe elementy samochodu 
zaczynają się tutaj i są jego uzupełnieniem. 
Okrągłe tylne światła zlewają się z muskularnymi 
tylnymi błotnikami, w których umieszczono wloty 
powietrza do chłodnicy. Pełne dynamizmu boczne 
kształty zwężają się i tworzą doskonały przedni 
profi l z miejscem na refl ektory, w którym dwie 
linie w kształcie litery V wyznaczają obrys kraty 
w formie tarczy z logo Alfy Romeo.

Tak właśnie powstał samochód, który wyraża 
ducha sportów motorowych. Każdy element 
konstrukcyjny zaprojektowano tak, by pełnił 
konkretne funkcje aerodynamiczne i zapewniał 
odpowiedni docisk do nawierzchni, a tym samym 
maksymalną przyczepność przy pokonywaniu 
zakrętów z dużą prędkością.
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Zacznijmy od tego, że wyjątkowa konstrukcja 
szkieletu karoserii została wykonana z włókna 
węglowego. Całe wnętrze gwarantuje komfort 
podróży. Specjalne, wygodne siedzenia pozwalają 
zachować prawidłową postawę przy jeździe 
sportowej. Stworzono je na bazie wzmocnionej 
konstrukcji kompozytowej z zastosowaniem 
wyjątkowego, lekkiego obicia. Tapicerka to 
połączenie tkaniny ze skórą lub też sama skóra.

W modelu 4C praktycznie każdy element jest 
na swój sposób uosobieniem sportowego 
charakteru marki Alfa Romeo. Czy to odpowiednio 
wyprofi lowany dół sportowej kierownicy, czy też 
deska rozdzielcza z formowanego termicznie 
szkieletu, którego odpowiedniki można znaleźć 
w limitowanych seriach tzw. supersamochodów, 
wszystko ma swoje miejsce i przeznaczenie 
z zachowaniem troski o najdrobniejsze szczegóły 
wykończenia. Założeniem konstrukcyjnym przy 
projektowaniu układu sterowania było zapewnienie 
kierowcy pełnej kontroli nad samochodem. Elementy 
grafi czne deski rozdzielczej tworzą charakterystyczny 
efekt wizualny i wyraźnie nawiązują do rozwiązań 
stosowanych w sportowych motocyklach 
i samochodach wyścigowych. Prawdziwie sportowy 
charakter tego modelu akcentują aluminiowe 
nakładki na pedały i podnóżek kierowcy.

Wejście do wnętrza Alfy Romeo 4C 
oznacza wkroczenie 

w świat sportów motorowych.
Podobnie jak w przypadku 

zewnętrznych elementów, wszystkie 
podzespoły wnętrza tworzą wspólnie 

ściśle określone funkcje.
Model 4C jest pozbawiony tego, 

co zbędne. Całe wyposażenie jest 
przemyślane i zaprojektowane tak, 

by uzyskać najwyższe parametry 
prowadzenia samochodu.

Maksymalizacja 
osiągów
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Skoncentrowana 
wydajność

W rezultacie udało się uzyskać niezwykłe 
parametry: masę własną pojazdu poniżej 
900 kg z jednostką napędową o mocy 
240 KM, co oznacza stosunek masy do mocy 
poniżej 4 kg/KM. Już same te parametry to 
zapowiedź prawdziwej elastyczności i osiągów 
charakterystycznych dla pojazdów z kategorii tzw. 
supersamochodów. Niezwykle niską masę tego 
modelu uzyskano dzięki ultralekkim materiałom, 
takim jak włókno węglowe, aluminium 
i mieszanki - kompozyty dobierane pod 
kątem ich maksymalnej sprawności 
dynamicznej. To bardzo szybki samochód 
i dopracowany konstrukcyjnie w każdym calu, 
posiadający naprawdę dużą moc. Model 4C 
charakteryzuje się doskonałą sprawnością 
rozwiązań konstrukcyjnych, uzyskaną dzięki 
zaawansowanym technologicznie materiałom 
w połączeniu z innowacyjnymi procesami 
i zachowaniem walorów charakterystycznych 
dla marki Alfa Romeo.

Optymalne wymiary to: niecałe 4 m 
długości, szerokość 2 m, wysokość 

– zaledwie 118 cm. Rozwiązania 
konstrukcyjne, zastosowane 

w modelu Alfa Romeo 4C są równie 
nowatorskie. Zrezygnowano 

z wyposażenia pojazdu w jednostkę 
napędową o ekstremalnej mocy, 

a zamiast tego podjęto decyzję 
o ograniczeniu do minimum masy 

pojazdu. Założenie to widać 
w konstrukcji każdego 
elementu samochodu.



Aluminiowa 
rama silnika
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Lekkość 
wielkiej mocy

Przede wszystkim do stworzenia 
konstrukcji centralnej kabiny 
pasażerskiej wykorzystano technologię 
włókien węglowych.   
Włókna węglowe wykazują istotne korzyści 
w porównaniu z tradycyjnymi materiałami 
izotropowymi, tzn. mającymi takie same 
właściwości wytrzymałościowe we wszystkich 
kierunkach. Elementy wykonane z ułożonych 
jednokierunkowo włókien węglowych mogą mieć 
nawet pięciokrotnie większą wytrzymałość. 

Do wykonania ramy zawieszenia silnika, 
samego silnika oraz przednich i tylnych 
części nadwozia, które chronią kabinę przy 
zderzeniach, użyto aluminium – mocnego 
i jednocześnie bardzo lekkiego materiału. 
Pałąk ze stali o wysokiej wytrzymałości, umieszczony 
za kabiną, zapobiega deformacjom w przypadku 
dachowania.

Nowatorską konstrukcję samochodu uzupełniają 
zaawansowane materiały kompozytowe, które – jak 
do tej pory sądzono – nie mogły znaleźć swojego 
miejsca w modelach produkcyjnych ze względu na 
nadmierne trudności technologiczne związane z ich 
zastosowaniem. Do produkcji nadwozia Alfy Romeo 
4C użyto kompozytów o niskiej gęstości. 
Materiały te gwarantują lepszą stabilność niż 
w przypadku aluminium i o 20% mniejszy ciężar 
w stosunku do powszechnej blachy stalowej.

Kompozytowy 
szkielet karoserii

Kabina z włókien 
węglowych
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Konstrukcja 
samochodu 
wyścigowego
Czysty „fun to Drive”, czyli przyjemność 
prowadzenia samochodu, jest wynikiem 
starannie przemyślanej konstrukcji. Napęd 
na tylne koła i centralnie zawieszony silnik: 
konstrukcja, platforma Alfy Romeo 4C, 
jest typowym rozwiązaniem stosowanym 
w samochodach wyścigowych, w których 
podstawowym założeniem konstrukcyjnym 
jest doskonałe rozłożenie masy.

Alfa Romeo 4C ma napęd na tylne koła, co pozwala 
w pełni wykorzystać dynamiczne zalety takiej 
konfi guracji. Napęd na tylne koła zapewnia lepszą 
przyczepność do nawierzchni podczas przyspieszania, 
gdy moc silnika przenosi ciężar w kierunku tyłu 
samochodu. Napęd na tylne koła pozwala również 
na wchodzenie w zakręty przy wyższych prędkościach 
i jazdę pełną emocji i wrażeń.

Samochód wyposażony jest w centralnie zawieszony 
aluminiowy silnik.

Rozwiązanie to pozwala na znaczną redukcję masy, 
ponieważ eliminuje konieczność zastosowania wału 
napędowego oraz optymalizuje rozkład masy poprzez 
jej koncentrację w środkowej części pojazdu. Tak 
skonstruowany samochód prowadzi się jeszcze 
bardziej dynamicznie.



22.23

Zastosowana w 4C jednostka 
napędowa z turbodoładowaniem 
o pojemności 1750 cm3 została 
zbudowana w oparciu 
o najnowocześniejsze rozwiązania 
techniczne w zakresie konstrukcji 
silników. Konstruktorom Alfy Romeo 
udało się udoskonalić te rozwiązania 
i uzyskać lepsze parametry dynamiki 
i sprawności.
4 cylindry, aluminiowy blok i konstrukcja, 
turbosprężarka nowej generacji, 
ultrawysokociśnieniowy bezpośredni wtrysk paliwa, 
dwa wariatory faz rozrządu, system przepłukiwania 
cylindrów i podwójne sprzęgło pozwalają 
przy silniku o pojemności 1750 cm3 uzyskać 
niespotykane do tej pory sportowe osiągi.

Wartości momentu obrotowego i mocy właściwej 
wyznaczają nowe rekordy w kategorii jednostek 
napędowych tej wielkości. Maksymalną moc 
240 KM silnik osiąga przy 6000 obrotów 
na minutę, co potwierdza jego wyjątkową 
elastyczność i dynamikę.

Moc 
nowoczesnej 
technologii

Niezwykłe są też wartości przyspieszenia 
w trakcie jazdy i przy ruszaniu z miejsca 
– Alfa Romeo 4C przyspiesza do 100 km/h 
w zaledwie w 4,5 sekundy, a maksymalna 
prędkość samochodu to ponad 250 km/h.

To jeszcze nie wszystko. Tak imponujące 
osiągi udało się uzyskać przy minimalnym 
oddziaływaniu na środowisko. Dzięki układowi 
sterowania wielopunktowym wtryskiem oraz 
zaawansowanym układom ograniczania tarcia 
i strat energii – poziom emisji spalin w modelu 
Alfa Romeo 4C kształtuje się znaczenie poniżej 
wartości granicznych normy Euro 6.

Moc (KM)Moment obrotowy (Nm)



Technologia przepłukiwanie cylindrów
Zastosowana w modelu Alfa Romeo 4C zaawansowana 
technologia przepłukiwania cylindrów (z ang. scavenging – 
oczyszczanie) pozwala na maksymalne zwiększenie momentu 
obrotowego przy niskich prędkościach obrotowych oraz 
dostarczenie większej mocy do układu napędowego w reakcji 
na potrzeby kierowcy. Odpowiedni układ sterowania ustala 
z niezwykłą precyzją czasy oraz kąty otwarcia i zamknięcia 
zaworów, tak aby uzyskać przepływ powietrza z kolektora 
ssącego do kolektora wydechowego. Przepływ ten przyczynia się 
do lepszego oczyszczania komory spalania, co z kolei zwiększa 
sprawność procesu spalania i prędkość turbiny oraz ogranicza 
zjawisko tzw. turbodziury.

Turbosprężarka
Oprócz opisanego powyżej układu przepłukiwania cylindrów, 
silnik modelu wyposażony jest w turbosprężarkę nowej generacji 
oraz kolektor wydechowy z przetwornikiem impulsowym, 
w którym wykorzystuje się fale ciśnienia w celu zwiększenia 
momentu obrotowego przy niskich prędkościach obrotowych 
silnika. Kolektor i turbina są wykonane ze stalowych 
mikroodlewów i przystosowane do pracy w bardzo wysokich 
temperaturach (ponad 1000°C). To niezbędny warunek dla 
uzyskania niskich poziomów zużycia przy jeździe po autostradzie 
ze średniowysokimi prędkościami. Zawór przepustnicy do spalin 
jest kolejnym ważnym urządzeniem zapewniającym sprawność 
silnika. Zawór ten odpowiednio reguluje ciśnienie 
w układzie turbodoładowania i dopasowuje go do warunków 
jazdy, minimalizując straty związane z pompowaniem.

Pompa chłodzenia
Podobnie jak w najlepszych samochodach wyścigowych, 
również w modelu 4C zastosowano automatyczny układ 
schładzania, który ma na celu zapewnienie ochrony 
turbosprężarki. Po wyłączeniu silnika następuje zwykle 
natychmiastowe zatrzymanie obiegu oleju i jego zastój 
w turbosprężarce w bardzo wysokiej temperaturze. Naprężenie 
termiczne, na które w takiej sytuacji narażony jest olej, powoduje 
utratę zdolności smarowania, a także prowadzi do tworzenia się 
osadów, które mogą doprowadzić do uszkodzenia silnika. Aby 
zapobiec temu zjawisku, do konstrukcji modelu wprowadzono 
pompę chłodzenia. Praca tej elektrycznej pompy jest sterowana 
automatycznie przez sterownik wtrysku. Urządzenie to pozwala 
na utrzymanie przepływu oleju przez turbosprężarkę aż do 
momentu jego odpowiedniego schłodzenia.
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Doskonałe osiągi modelu Alfa Romeo 4C nie 
wynikają jedynie z samej mocy silnika. Do 
odpowiedniego jej wykorzystania konieczne 
jest użycie zaawansowanego technicznie 
układu przeniesienia napędu. Model 4C 
wyposażono w 6-biegową skrzynię biegów 
z podwójnym suchym sprzęgłem Alfa TCT. 
Rozwiązanie to łączy w sobie charakterystyczną dla 
sekwencyjnych skrzyni biegów zdolność uzyskania 
natychmiastowej mocy z pełną wygodą użytkowania, 
którą charakteryzują się automatyczne skrzynie biegów. 
Układ ten działa podobnie jak dwie równoległe skrzynie 
biegów, z których każda posiada własne sprzęgło. Wybór 
następnego biegu następuje w momencie, gdy poprzedni 
bieg jest nadal włączony. Rozwiązanie to pozwala 
wyeliminować każdą nieciągłość w przenoszeniu napędu.

Sprzęgło układu Alfa TCT specjalnie przystosowano 
do modelu Alfa Romeo 4C. Pracą tego sprzęgła steruje 
całkowicie nowy program, który zapewnia maksymalnie 
szybkie zmiany biegów w każdych warunkach jazdy. 
W trybie jazdy sportowej zmiana biegów następuje 
w bardziej dynamiczny sposób, a kierowcy wyraźnie 
wyczuwają moment włączenia nowego biegu, tak jak 
w samochodzie wyścigowym. Z drugiej strony, na zakrętach 
biegi przełączane są w możliwie jak najbardziej płynny 
sposób, tak aby nie doszło do zmniejszenia stabilności 
pojazdu.

Model 4C jest wyposażony również w układ Launch 
Control, który ułatwia dynamiczne ruszanie z miejsca. 
Układ ten jest aktywowany przez naciśnięcie pedału 
hamulca przy jednoczesnym wciśnięciu do oporu 
pedału przyspieszenia i przez zaciśnięcie manetki 
umieszczonej po lewej stronie kierownicy. Po zwolnieniu 
pedału hamulca układ zaczyna automatycznie sterować 
parametrami pracy skrzyni biegów, trakcji i mocy w celu 
uzyskania maksymalnego przyspieszenia.

Naturalna 
zwinność
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Dynamiczny 
instynkt

Algorytmy pracy wszystkich układów elektronicznych 
zoptymalizowano pod kątem uzyskania osiągów 
idealnie dopasowanych do panujących warunków jazdy.
Kierowcy mogą dotknięciem palca zmieniać parametry 
charakterystyki samochodu. Dostępne są trzy tryby 
jazdy: łagodny i ostrożny All Weather, zrównoważony 
i jednocześnie sportowy Natural oraz szybki i dynamiczny 
Dynamic. Przełącznik trybu pracy w systemie Alfa 
Romeo D.N.A. pozwala na wybór trzech trybów jazdy 
od 2008 roku. W Alfa Romeo 4C układ ten 
gruntownie przeprojektowano, tak aby 
odpowiadał potrzebom supersamochodów 
o wysokich osiągach. W uzupełnieniu 
do dotychczasowych trzech trybów 
wprowadzono dodatkowy czwarty tryb: 
Alfa Race.

Alfa Race
Alfa Race pozwala na uzyskanie najwyższych możliwych 
osiągów. Tryb ten włącza się poprzez przesunięcie 
przełącznika trybu pracy do pozycji Dynamic 
i przytrzymanie go w tej pozycji przez kilka sekund. 
Pozwala kierowcy na zachowanie pełnej kontroli nad 
samochodem w warunkach jazdy wyścigowej. 
W trybie tym zakres interwencji układów elektronicznych 
ograniczono do minimum, dzięki czemu kierowca 
ma pełną kontrolę nad pojazdem. W trybie Alfa 
Race w normalnych warunkach jazdy elektroniczny 
układ stabilizacji toru jazdy ESC jest wyłączony. Jego 
włączenie następuje jedynie wtedy, gdy to konieczne, by 
zapobiec utracie kontroli nad samochodem przy silnym 
hamowaniu. Podczas przyspieszania i hamowania nie 
działa również układ ASR. Włączony pozostaje jednak 
elektroniczny mechanizm różnicowy Alfa Q2 - jego 
nieprzerwana praca jest niezbędna, by zapewniać 
szybkie wychodzenie z zakrętów.
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Tryb Dynamic 
W trybie Dynamic konfi guracja ustawień 
układów samochodu pozwala na uzyskanie 
doskonałych parametrów jazdy. Parametry 
układów sterowania silnika są konfi gurowane 
tak, aby zapewnić natychmiastową reakcję na 
zmianę pozycji pedału przyspieszenia. W skrzyni 
biegów Alfa TCT włączany jest program szybkiej 
reakcji, który pozwala na skrócenie czasu 
potrzebnego na zmianę biegów nawet o 25%.
Układ ESC dopuszcza możliwość pojawienia się 
pewnego kąta znoszenia (tzw. drifting) 
i interweniuje tylko wtedy, gdy wartości położenia 
kierownicy i kąta znoszenia mogłyby wskazywać 
na pojawienie się niebezpiecznej sytuacji.

Tryb All Weather 
Tryb All Weather należy wybierać w celu 
zapewnienia jak najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych. W trybie tym samochód 
reaguje bardzo delikatnie na naciśnięcie pedału 
przyspieszenia. Układ ASR przełącza się na 
specjalny algorytm sterowania hamulcami 
i silnikiem oraz w przypadku utraty 
przyczepności modyfi kuje parametry mocy, 
tak aby dopasować je do prędkości jazdy 
i nie dopuścić do poślizgu potencjalnie 
trudnego do opanowania.

Tryb Natural 
Tryb Natural przeznaczony jest do jazdy 
w codziennych, zwykłych warunkach użytkowania 
samochodu. Parametry zmiany biegów są 
skonfi gurowane w sposób zapewniający 
maksymalny komfort i płynną jazdę. 
W trybie manualnym skrzynia biegów Alfa TCT 
interweniuje w sytuacji, gdy po stronie kierowcy 
dochodzi do utraty koncentracji. Funkcja 
Auto-Up włącza następny bieg w momencie, 
gdy prędkość obrotowa silnika zbliża się do 
dopuszczalnej wartości granicznej. Natomiast 
funkcja Auto-Down włącza niższy bieg, jak tylko 
prędkość obrotowa silnika spadnie poniżej 
1000 obr./min. Mechanizm różnicowy Alfa Q2 
działa w trybie „miękkim” i włącza się tylko 
w sytuacji, gdy na jednym z tylnych kół dojdzie 
do znacznej utraty przyczepności.
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Perforowane, 
wentylowane tarcze, 
305 x 28 mm

Tylne zawieszenie 
typu McPherson

Zarówno przednie, jak i tylne układy zawieszenia 
wykonano z aluminium i ze stali o wysokiej 
wytrzymałości.

Układ hamulcowy zaprojektowano 
z uwzględnieniem wysokich osiągów związanych 
z jazdą po torze wyścigowym. Perforowane, 
wentylowane tarcze przednie i zaciski Brembo 
pozwalają kierowcy zatrzymać samochód przy 
początkowej prędkości jazdy 100 km/h na 
odcinku zaledwie 36 metrów. Poza tym w celu 
zapewnienia maksymalnej przyczepności 
i zapobiegania poślizgom w każdych warunkach 
model 4C wyposażono w opony o różnych 
rozmiarach: 17”–18” lub 18”–19” (większe 
opony zapewniają optymalne prowadzenie 
samochodu).

Sportowe zawieszenia, wentylowane 
tarcze hamulcowe oraz różne wymiary 
i średnice opon – model 4C 
wyposażony jest w zaawansowany 
układ kontroli jazdy, który w swoim 
założeniu ma za zadanie ograniczyć 
do minimum masę pojazdu.

W zawieszeniu zastosowano znane 
z samochodów wyścigowych rozwiązania 
techniczne, które optymalizują osiągi 
i zapewniają kierowcy i pasażerom 
wyjątkową przyjemność podczas jazdy. 
Zawieszenie przednie w modelu Alfa Romeo 4C 
wyposażone jest w podwójne wahacze, dzięki 
którym kierowca doskonale wyczuwa drogę. 
W tylnej części samochodu zastosowano 
zaawansowane zawieszenie typu McPherson, 
które zapewnia doskonałe trzymanie się drogi 
i przyjemność z jazdy nawet przy wykonywaniu 
najbardziej ekstremalnych manewrów.

Zaawansowane 
układy 

sterowania
Perforowane, 
wentylowane tarcze, 
292 x 22 mm
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SILNIK

Typ 1750 cm3, aluminiowy, 4-cylindrowy, z turbodoładowiem

Pozycja Centralna

Układ Poprzeczny

Objętość skokowa (cm3) 1742

Moc maksymalna kW (KM) przy obr./min 177 (240) 6000

Maksymalny moment obrotowy Nm przy obr./min 350 NM/ 2200-4250

SELECTOR WYBORU TRYBU JAZDY

Typ Alfa D.N.A. – advanced

Pozycje All Weather, Natural, Dynamic, Race

UKŁAD KIEROWNICZY

Skrzynia biegów Automatyczna Alfa TCT z podwójnym suchym sprzęgłem, sterowaniem 
na łopatkach i układem Launch Control

Liczba biegów 6 + wsteczny

Rodzaj napęd tylny

Mechanizm różnicowy Elektroniczny Alfa Q2

PODWOZIE

Typ Samonośne z włókna węglowego

Zawieszenie przednie Zawieszenie o dwóch wahaczach poprzecznych (wielowahacz)

Zawieszenie tylne McPherson - advanced

Przednie hamulce (mm) Tarcze samowentylujące / 305 x 28 mm wykonane w technologii 
podwójnego odlewu, perforowane, z zaciskami 4-tłoczkowymi Brembo

Tylne hamulce (mm) Tarcze samowentylujące / 292 x 22 mm perforowane,

Standardowe opony przednie 205/45 R17

Standardowe opony tylne 235/40 R18

UKŁAD KIEROWNICZY

Przekładnia kierownicza Koło mechaniczne z zębnikiem (2,75 obrotów koła kierownicy)

OSIĄGI

Przyspieszenie 0–100 km/h (s) 4,5

Droga hamowania 100–0 km/h (m) 36

Maksymalna prędkość (km/h) 258

Maksymalne przyspieszenie ujemne przy hamowaniu (g) 1,25

Maksymalne przyspieszenie boczne (g) 1,1

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA – MASY

Masa własna (kg) 895

Pojemność zbiornika paliwa w litrach 40

ZUŻYCIE PALIWA – EMISJA SPALIN 
zgodnie z dyrektywą 1999/100/WE

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km) 9,8

w cyklu pozamiejskim 5,0

w cyklu mieszanym 6,8

Emisja CO2 (g/km) 157

Klasyfikacja środowiskowa Euro 6

WYMIARY

Liczba miejsc 2

Długość (mm) 3989

Szerokość (mm) 1864

Wysokość (mm) 1183

Rozstaw osi (mm) 2380

Pojemność bagażnika (dm3) 110

Dane techniczne

Silnik o pojemności 1750 cm3, aluminiowy, 4-cylindrowy, 
z turbodoładowaniem

Podwozie samonośne z włókna węglowego 

Wykonane w technologii podwójnego odlewu, perforowane, wentylowane 
tarcze przednie 305 x 28 mm z 4-tłoczkowymi zaciskami Brembo 

Automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT z podwójnym suchym 
sprzęgłem, z manetkami/łopatkami w kole kierownicy i systemem 
Launch Control



SPORTOWE SIEDZENIA
Czarna tkanina 

z czerwonym obszyciem
Czarna skóra Czerwona skóra

Skóra z Microfibrą 
z czerwonym obszyciem

Kod 196 430 479 690

LAKIER PASTELOWY

Czarny (opcja 5CB) • • • •
Biały (opcja 5CA) • • • •
Czerwony (opcja 74F) • • • •
LAKIER METALIZOWANY

Szary (opcja 210) • • • •
LAKIER METALIZOWANY TRÓJWARSTWOWY

Biały Madreperla (opcja 6FW) • • • •
Czerwony Competitizione (opcja 5JQ) • • - •

Opcja standardowa •    Opcja dostępna na zamówienie •    Opcja niedostępna --

Kombinacją kolorów zewnętrznych i wnętrza

Lakier pastelowy Biały (opcja 5CA)

Lakier pastelowy Czarny (opcja 5CB)

Czarna tkanina 
z czerwonym obszyciem

Czarna skóra Czerwona skóra Skóra z Microfibrą 
z czerwonym obszyciem

Lakier pastelowy Czerwony (opcja 74F)

Lakier metalizowany Szary (opcja 210)

Lakier metalizowany trójwarstwowy Biały 
Madreperla (opcja 6FW)

Lakier metalizowany trójwarstwowy Czerwony 
Competitizione (opcja 5JQ)
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WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

17"–18" koła ze stopów lekkich •

17"–18" koła ze stopów lekkich w matowym wykończeniu Black Diamond •/

18"–19" koła ze stopów lekkich wzór 5 otworów •/

18"–19" koła ze stopów lekkich wzór 5 otworów w czarnym matowym wykończeniu 

Tarcze hamulcowe z szarymi  zaciskami •

Tarcze hamulcowe z czarnymi zaciskami •/

Tarcze hamulcowe z żółtymi zaciskami •/

Tarcze hamulcowe z czerwonymi zaciskami •/

Podwójna końcówka rury wydechowej •

Dolny element tylnego zderzaka z anodowanego metalu •

Tylny czujnik parkowania •

Spojler w kolorze nadwozia •/

Obudowa lusterek w satynowym wykończeniu •/

Obudowa lusterek w chromowym wykończeniu

Naklejki

Naklejka z włoską flagą

ŚWIATŁA

Światła tylne wykonane w technologii LED •

Światła przednie wykonane w technologii LED •

Przednie obudowy świateł wykończone włóknem węglowym •/

OSIĄGI

Sportowa podwójna końcówka rury wydechowej •/

Zestaw dynamicznego zawieszenia ze specjalną regulacją amortyzatorów i tylnego drążka poprzecznego •/

AR Racing •/

BEZPIECZEŃSTWO

System elektronicznej kontroli stabilności pojazdu (ESC) z elektronicznym mechanizmem różnicowym Q2 •

ABS, ASR, CBC, Hill Holder •

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera •

System monitorowania ciśnienia opon (TPMS) •

Zestaw naprawczy opon •

Alarm fabryczny z dodatkowym kluczem •/

PAKIETY

Pakiet Racing (sportowe zawieszenie, sportowa końcówka rury wydechowej, opony AR Racing, 
koła z 5 otworami 18”/19”, sportowa kierownica obita skórą i Microfibrą, z czerwonym obszyciem) •

Pakiet Luxury (sportowe siedzenia wykonane ze skóry i Microfibry, z czerwonym obszyciem, reflektory Bi-LED 
wykończone włóknem węglowym) •

w standardzie •    opcja •   dostępna w akcesoriach Elementy wyposażenia

Koła ze stopów lekkich 
o wymiarach 17”–18”

Zaciski hamulcowe 
w kolorze czerwonym

Koła ze stopów lekkich 
o wymiarach 17”–18” w matowym 
wykończeniu Black Diamond

Zaciski hamulcowe 
w kolorze żółtym

Koła ze stopów lekkich 
o wymiarach 18”–19”, wzór 5 
otworów

Zaciski hamulcowe 
w kolorze czarnym

Zaciski hamulcowe 
w kolorze szarym

Koła ze stopów lekkich 
o wymiarach 18”–19”, wzór 5 
otworów w czarnym matowym 
wykończeniu 

Obudowa świateł przednich wykończona włóknem węglowym

Obudowa lusterek zewnętrznych w chromowym wykończeniu

Spojler tylny w kolorze nadwozia

Sportowa podwójna końcówka rury wydechowej

Naklejka z włoską flagą, 5-cio ramienne koła ze stopów lekkich 18” przód i 19” tył z czarnym matowym wykończeniem, zaciski hamulców 
przednich i tylnych, spoiler i reflektory Bi-Led z obramowaniem z włókna węglowego.
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Elementy wyposażenia

WNĘTRZE

Skórzana kierownica z regulacją na wysokość i głębokość •
Łopatki/manetki do zmiany biegów w kolumnie kierownicy •
Sportowa kierownica ze skóry w górnej części pokryta Microfibrą, obszyta czerwoną nicią •/

Tempomat •
Siedzenia sportowe z  tkaniny w kolorze czarnym obszyte czerwoną nicią •
Siedzenia sportowe ze skóry w kolorze czarnym •
Siedzenia sportowe ze skóry w kolorze czerwonym •
Siedzenia sportowe ze skóry i Microfibry w kolorze czarnym obszyte czerwoną nicią •
Red KiT (pakiet opcji wykończonych kolorem czerwonym zawierający: uchwyt drzwi, tunel środkowy, 
uchwyt hamulca ręcznego i bagażnika, panek koła kierownicy) •

Aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek kierowcy •
Aluminiowy podnóżek pasażera •
Zestaw dywaników z wyszytym logo •/

Czarna skórzana torba samochodowa •
Uchwyt na kubek •
Zestaw dla palaczy (zapalniczka i popielniczka) •

TELEINFORMATYKA

Zamek centralny sterowany pilotem •
Szyby sterowane elektrycznie •
Gniazdko 12V •
Wnęka na radio •
Radio z aplikacjami internetowymi, systemem rozpoznawania głosu i zestawem głośnomówiącym 
(bezpłatna opcja) •

System audio Alfa Hi-Fi Sound •
Elektryczne sterowane lusterka boczne •
Boczne lusterka z elektrycznym układem odszraniania •

PANEL WSKAŹNIKÓW 

Selector wyboru trybu jazdy Alfa D.N.A. •
Wskaźnik ciśnienia układu turbodoładowania i temperatury oleju, wskaźnik g-g przyspieszenia wzdłużnego 
i poprzecznego •

Cyfrowy panel wskaźników wykonany w technologii TFT •
Obudowa panelu licznika wykończona włóknem węglowym •/

Klimatyzacja manualna (bezpłatna opcja) •

AKCESORIA

Trójkąt ostrzegawczy •
Walizka z kółkami z logo Alfa Romeo 4C •/

Czerwony pokrowiec na samochód z logo Alfa Romeo 4C •/

Uchwyt do ładowania baterii akumulatorowych •/

Apteczka •
Zestaw kosmetyków samochodowych •/

Gaśnica •/

w standardzie •    opcja •   dostępna w akcesoriach 

Czerwony pokrowiec na samochód z logo Alfa Romeo 4C

Sportowa kierownica ze skóry w górnej części pokryta Microfibrą, 
obszyta czerwoną nicią

Sportowe siedzenia obite czerwoną skórą

Cyfrowy panel wskaźników wykonany w technologii TFT
Obudowa panelu wykończona włóknem węglowym

Selector wyboru trybu jazdy Alfa D.N.A.

Walizka z kółkami z logo Alfa Romeo 4C










