




ALFA 33. DE LIJN VAN HET SUKSES.
Exclusiviteit,elegantie en geperfektioneer-
de Alfa Romeo technologie maken de
Alfa 33 het logische uitgangspunt voor een
nieuw automobiel koncept De Alfa 33 isnu
op technisch en esthetisch gebied verder
ontwikkeld, zodat de klasseen het prestige
van de auto op een hoger nivo worden
gebracht.
De dynamiek en de veelzijdigheid van dit
type uit zich bovendien in het vermogen te
evolueren. Vandaar ook het brede gamma
van uitvoeringen waarin de auto verkrijg-
baar is.
Het isde bevestiging van de juistheid van de
filosofieachter het projekt dat van de Alfa 33
de lijnvan het suksesmaakte.



De Alfa 33 iseen samenspel
van onberispelijke elegan-
tie en felle kracht. Zijnexclu-
sieve design ishet resultaat
van een perfekte aerody-
nomlko, een spitse,de lucht
doorklievende voorkant,
een rechte achterkant en
extra schuin geplaatste
voor-en achterruiten, zodat
de lucht zonder weerstand
langs de gladde opper-

vlakte van de auto kan
stromen.

De nieuwe voor- en achter-
spoiler en de stroomlijn van
de kokerbalken verbeteren
het aerodynamische pene-
tratievermogen en garan-
deren I een altijd ideale
wegligging en stabiliteit.

De Alfa 33 presenteert zich
in een nog geraffineerder
jasje, met bumpers en zij-
kanten in glimmend grijsen
een subtiele ton-sur-ton bies
rondom.

De handels voor het
openen en sluiten van de
portieren zijn volledig ver-
zonken en de extreem lage
taillelijnen maken harmo-
nieus deel uit van de body.
De benzinetankdop, de
profielen, de rubbers, alles
sluitperfekt aan bij het voor-
komen en bij de lijn van de
Alfa 33.



Het front issober en agres-
sief met solide bumpers die
tot de wielkasten doorlo-
pen. De motorkap met pro-
fielen in de huidplaat loopt
schuin naar voren of, waar-
door een ongehinderd uit-
zicht ontstaat.

Alfa 33.Eenvolledig nieuwe
lijn,maar toch in één oog-
opslag duidelijk dat het een
echte Alfa Romeo is.
De lijnvan de Alfa 33 heeft
het prestigieuze van een
berline, maar ziet er ruim en
royaal uit zoals van een
auto met vijfde deur voor
familiegebruik mag wor-
den verwacht.





EEN UITNODIGEND INTERIEUR.
Het interieur islicht,modern en ruim.Envooral
zeer komfortabel. 5 Deuren, 5 zitplaatsen
met een grote afstand tussende rugleunin-
gen voor en achter.
Alfa 33. Gerieflijk en met een optimaal
gebruik van de binnenruimte. Ontspannen
en komfortabel reizen en volle bewegings-
vrüheid, vooral tijdens lange trips, dat is de
voorwaarde voor echt komfort.



Alfa 33. De meest veelzij-
dige. De bijzondere kon-
struktie van de rugleuning
achter maakt het mogelijk
dat deze in twee ongelijke
delen neergeklapt kan
worden. waardoor de ach-
terbank aan het vervoer
van personen en/ of baga-
ge kanworden aangepast.

Met vier inzittenden kan het
kleinste gedeelte van de
rugleuningworden neerge-
klapt, zodat de toch al niet
geringe bagageruimte kan
worden vergroot voor het
vervoeren van grotere
objekten.

Met drie inzittenden kanhet
grootste gedeelte van de
rugleuningworden neerge-
klapt, zodat de bagage-
ruimte nog groter wordt.
Enalleen of met z'ntweeën
op reiskan de hele rugleu-
ning worden neergeklapt
zodat er achterin een zee
van ruimte ontstaat.



Alfa 33.Vijfgrote deuren die
wijd geopend kunnen wor-
den. geven ruim toegang
tot het interieur.Dehulpveer
van de vijfde deur zorgt
ervoor dat zonder moeite
bagage kan worden inge-
laden.

De voorstoelen van de Alfa
33 zijn anatomisch ge-
vormd en kunnen zowel in
lengterichting als in hoek
die de rugleuning met het
zitgedeelte vormt, worden
versteld. Voor een optimale
anatomische aanpossing
zijn ook de hoofdsteunen
verstelbaar. De stoelen zijn
bekleed met nieuwe, ex-
clusieve, sterke tweed stof.





DE KOMMANDOPOST.
De bestuurder moet altüd heer en meester
over de auto zijn;daarom hebben alle han-
dels en instrumenten de meest funktionele
vorm en plaats, zodat ze zonder moeite
bediend en afgelezen kunnen worden. De
bestuurdersploots iseen synthese van kom-
fort en funktionaliteit, gekompleteerd door
een check control boordcomputer, voor-
zien van zonwerend glos, elektrisch be-
diende zijruitenvóór verstelbaar stuurwielen
instrumentenpaneel en niet te vergeten het
uitstekende en zeer funktionele verwar-
mings- en ventilatiesysteem.
Alfa 33.Aan de top van zijnklasse,ook infunk-
tionaliteit.



Bij het omdroaien van de
kontaktsleutel informeert
de check control over de
5 belangrijkste funktiesvan
de auto en signaleertdirekt
eventuele storingen, nog
voor het vertrek.Tijdenshet
rijden geeft de boordcom-
puter informatie over de
reiszoois.gemiddelde snel-
heid,vertrektijd,gemiddeld
benzineverbruik en het ver-
bruik van dat moment in

litersper 100 km

Alfa Romeo heeft in deze
klasse,alseerste ter wereld,
het verstelbare stuurwiel
geintroduceerd, Met de
Alfa 33wordt inkombinatie
met het stuurwiel het ver-
stelbare instrumentenpa-
neelgeïntroduceerd, zodat
de instrumenten perfekt
afleesbaar blijven



Funktionaliteitbetekent ook
maximaal uitzicht. De Alfa
33 heeft daarom een aan-
tal voorzieningen die hier-
voor garant staan en zo
bijdragen tot veiligheid en
rijkomfort.De buitenspiegel
isvan binnenuit verstelbaar

De verwarmde achterruit
heeft speciale weerstonds-
draden voor snelontwase-
men. In de achterlichtunits
zijn ook mistachterlichten
opgenomen. De koplam-
pen vóór hebben een wis/
was installatie.

Funktionaliteitbetekent ook
maximale veiligheid.Daar -
om heeft de Alfa 33 een
centrale portiervergrende-
ling. Als het portier aan de
bestuurderszijde wordt af-
gesloten. vergrendelt men
automatisch ook de
andere portieren.

Standaard zijnde automa-
tische rolgordels vóór. die
onder alle omstandighe-
den de bestuurder en de
bijrijdermaximale bescher-
ming bieden. Ook dit stukje
veiligheid draagt bij aan
het genoegen van een
komfortabele en onlspan-
nen reis.



DE EXCLUSIEVE ALFA ROMEO BOXERMOTOR.
DeAlfa 33 isuitgerust met de beproefde Alfa
Romeo boxermotor met bovenliggende
nokkenassen, een motor die inde internatio-
nale automobielwereld beroemd is.
Eén van de kenmerken van deze motor is
het hoge koppel dat al bij lage toerentallen
bereikt wordt. Dit betekent exceptionele
prestaties bij een laag benzineverbruik en
een lange levensduur van de motor. De toe-
passing van twee dubbele carburateurs
(één carburateur per cilinder) geeft extra
vermogen aan deze al van huis uit snelle
berlina, bliksemsnelle acceleratie, veilig bij
het inhalen en watervlug onder alle rij-
omstandigheden, dat zijn de eigenschap-
pen van dit geraffineerde motorkoncept





Om te zorgen dat veiligheid
en wegligging optimaal
zijn, heeft de Alfa 33 een
McPherson voorwielop-
hanging,
De achterwielophanging
met een starre achteras
houdt de wielen altijd haaks
op het wegdek, waardoor
een maximale grip wordt
bereikt
De Alfa 33 heeft standaard
5 versnellingen om onder

alle verkeersomstandighe-
den het juiste toerental en
de meeste kracht achter
de hand te hebben,
Voor een perfekt uitge-
balanceerde remwerking
moeten de remmen vóór
groter en sterker zijn omdat
ze 75% van het werk doen
De Alfa 33 heeft dan ook
vóór schijfremmen met
zwevende remt ongen en
stofkappen, Achter zijn
trommelremmen gemon-
teerd.
Alfa 33.Strijdtegen de roest.
Het exclusieve programma
van roestbestrijdende maat-
regelen en de uitstekende
materialen die worden
gebruikt. garanderen een
langdurige weerstand te-
gen atmosferische invloe-
den.



1,Koplamp wis/was
installatie

2, Boxermotor met
liggende cilinders

3,Scheidingswand van
de serviceruimte

4,Serviceruimte
5, Dubbel remsysteem
met remkrachtrege-
laar

6,McPherson wiel-
ophanging

7,Schijfremmen op de
voorwielen

8,Verstelbaar instrumen-
tenpaneel + verstel-
boor stuurwiel

9,Stuurinrichting in twee
delen

10, Benzinetank in
beschermde positie

11, Achterbank met asym-
metrisch neerklapbare
rugleuning

12, Starre achteras
l3. Achterwielophanging
met twee Watt paral-
lellogrammen en een
Ponhard stang

14, Vijfde deur met
hulpveer.



ALFA 33QUADRIFOGLIO VERD
De uitbundige 105 PKzijn
tekenend voor de outen-
gewone eigenschappen
van deze supersnelle 33,
die in staat isom in luttele
sekonden 185krri/h te
halen.
De carrosserieen de bum-
pers in dezelfde kleur
aksentueren de agressivi-
teit en doen de zwarte
spoilerbeter uitkomen.Een
spoilerdiede auto een opti-

male stabiliteitverleent.

De Alfa 33 Quadrifoglio
Verde is ook verkrijgboar
met lichtmetalen velgen,
waardoor de grip op het
wegdek verbeterd wordt.
De middenstijlen de lijsten
om de portierramen zijn in
zwort uitgevoerd en geven
de outo een duidelijkextra
sportief uiterlijk.

~~

Op de voorbumper zijn
koplampsproeiers gemon-
teerd, betrouwbaar en
precies in hunwerking.
Om onder olie weersom-
standigheden een maxi-
mooi uitzicht te kunnen
goranderen, is de ver-
warmde achterruit, stan-
daord, met een wis/was
installatieuitgerust.



E.SNELHEID IN LIJN.

Het interieurademt sportivi-
teit, maar heeft toch
dezelfde elegantie die het
kenmerk van alle Alfa 33
modellen is.Het instrumen-
tarium wordt gekomple-
teerd met een oliedruk-en
een voltmeter.
Het verstelbare stuurwiel is
met leer bekleed

Zeker sportief zijn de spe-
cialeanatomischgevormde
voorstoelenmet hoofd-
steunen die een centrooi
net hebben. Ze geven de
bestuurder een optimale
steun, zelfs wanneer het
uiterste van de auto en
zijn wegligging wordt ge-
vraagd De tweekleurige
binnenbekleding (zwart/
wit) past bij het algehele
karakter van de auto,
elegant en sportief.



ALFA 334x4. EEN LIJN ZET
Integrale aandrijving op
alle vier de wielen om zowel
op de verharde weg als in
het terrein volledig veilig te
rijden. Ongeacht welke
ondergrond en welke
weersomstandigheden, de
Alfa 33 4x4 rijdt op sneeuw
zonder sneeuwkettingen,
op iJs,modder, zand terwijl
hij een perfekte grip en

wegligging behoudt.
De vierwielaandrijving kan
tijdens het rijden worden
ingeschakeld ongeacht
de snelheid waarmee ge-
reden wordt. zodat alleen
ingevallen waarin dit nood-
zakelijk is deze aandrijving
kan worden gebruikt. In te
schakelen via een handel
op de middenkonsole

6

1 2 3 4 5 6
1 - Versnellingsbak ophanging
2 - Steun voor versnellingspook

en voor hendel van de
achterwielaandrijving

3 - Hendel voor het
inschakelen van de
achterwielaandrijving

6 78 9
4 - Cardanas
5 - Steun van de cardanas
6 - Cardankoppeling
7 - Differentieel
8 - Panhard stang
9 - Achteras



DOOR IN KRACHT.

Modifikaties aan de wiel-
ophanging brachten de
bodem hoger boven de
grond, zodat de 4x4 ge~
makkelijk over obstakels in
het terrein rijdt,

Snel en wendbaar neemt
deze 33 de steilste hellin-
gen, donk zijde 95 PKen de
korte overbrenqinçsver-
houding, Het is de ideale
auto voor mensen die van
vrijheid houden en zichwil~
len verplaatsen zonder
beperkt te zijntot verharde
wegen



ALFA33. DE UITVOERINGEN VAN DE LIJN.
Technische gegevens 1.3 1.5 1.5 Ct Verde 1.54x4
Cilinders 4 horiz tegenover elkoar 4 horiz tegenover elkaar 4 horlz. tegenover elkaar 4 horiz. tegenover elkaar

Boring/slag 80,/672 (rnrn) 84/67,2 (rnrn) 84/67,2 (rnm) 84/67,2 (mm)

Cilinderinhoud 1350, cc 1500, cc 1500, cc 1500, cc

Max. vermogen (PK/omw min) 79/580,0, 95/580,0 105/600,0, 95/580,0,

Max. koppel (Kgm/omw min) 113/3500 13.3/400,0, 136/40,0,0, 133/40,00,

Carburatie 1dubbele carburateur 2 dubbele carburateurs 2 dubbele carburateurs 2 dubbele carburateurs

O,ntsteking kontaktpuntloos kontaktpuntloos kontaktpuntloos kontaktpuntloos

Dynamo wisselstroom wisselstroom wisselstroom wisselstroom
Vermogen 54O,W 540W 54O,W 54O,W

Accu 12V 45Ah 12V 45Ah 12V 45Ah 12V 60Ah

Aandrijving vóór vóór vóór vóór/ochter

Versnellingsbak 5versn. +A 5versn. +A 5versn.+A 5versn. +A

Differentieelverhouding 9,35 II ,35 9,37 9,37

Banden ló5/70SR13 ló5/7O,SR13 185/60 HR14 P6 175/70, R1382T

Wielen 5J x13 5Jx13 5,5J x 14 5,5J x 13

Remmen vóór schijven schijven schijven schijven

Remmen achter trommels trommels trommels trommels

Rembekrachtiger • • • •
Aantal remcircuits 2 2 2 2
Voorwielophanging onafh. type McPherson onafh. type McPherson onafh. type McPherson onafh. type McPherson

Achterwielophanging starre achteras starre achteras stor-e achteras starre achteras

Type stuurinrichting tandheugel tandheugel tandheugel tandheugel

oDraaicirkel 10,4m lO,,4m lO,,4m lO,,4m

O,mwentelingen stuurwiel 3,4 3,4 3,4 3,4

SCX (luchtweerstand) 0,,66 0,66 0,,66 0,66

Benzinetank, inhoud/reserve (I) 50/6,5 50,/6,5 50/6,5 53/6,5

Max. aanhangwagengewicht (kg) 960 960 960 10,0,0,

Rijklaar gewicht DIN (kg) 890 890 890 970,

Topsnelheid boven ló5 km/h boven 175 km/h boven 185 km/h boven 170, km/h





Buitenkleuren Afwerking interieur

Code 13 15 15 .. Verde 154x4

ROVI Donkerrood LDP GXP - -
MTDM Bruin - BEP - -

BIOA Wit LDP GXP - -
PTAS Blauw - GXP - -
VAAS Beige - BEP - -

BLOD Donkerblouw LDP GXP - -
ROAA Rood - GXP NDP -
VAMT Groen metallic - BEP - -
GMAS Grijs metallic LDP GXP NDP GVP
ALMT Rood metallic - - - GVP
SIMT Lichtgrijs metallic - - - GVP

ROVI

ROAA

, I ,
\ >, ,
\ ; .
,. .. ;

LDP - Grijs stof

MTDM BIOA PTAS

.
. -

VAAS

[~II~
SIMT VAMT ALMT

GXP = Grijze stof gemêleerd

BLOD

NDP ~ Zwart witte stof

GMAS

GVP ~ Grijs tweed ACP - Beige tweed BEP- Beige stof gemêleerd

Gegevens, beschrijvingen en illustraties zijn vrijblijvend en de pronukten kunnen tevens
afwijkende eigenschappen vertonen om konstruktieve redenen. Alla Romeo behoudt zich
hel recht voor wijzigingen aan haar produkten aan te brengen. Enkele toebehoren be-
schreven in deze brochure zijn extra. Voor een kompleet overzicht hiervan, zie de prijsli-
jst. Procucec by CBCIDMM - Pnntec in Italy - Europlanning s.r.r. (vercna)
EDIZIONE OLANDESEINL 848192



Kmmet staande stort 33,9sec 31,6sec 31,35sec 33,0 sec

Wielbasis (rrrn) 2455 2455 2455 2455

Lengte (rnrn) 4015 4015 4022 4015

Breedte (mrn) 1612 1612 1612 1612

Hoogte onbelast (mm) 1305 1305 1305 1325

Benzineverbruik 1/100 km

bij 9Okm/h 5,8 5,6 6,2 6,0

bij 120km/h 7,9 7,8 7,9 8,1

stadsverkeer 9,6 9,8 10,9 10,6

gemiddeld volgens ECEnorm 7,8 7,7 8,3 8,2

Uitrusting
Alarm knipperlicht • • • •
Mistachterlicht • • • •
voorspollet geïntegreerd in bumper • • • •
Elektrischbediende ramen vóór - • • •
Verwarmde achterruit • • • •
Van binnenuit verstelbore buitenspiecel • • • •
Afsluitbare benzinetankdop • • • •
Verstelbare hoofdsteunen vóór • • • •
Kindersloten op de achterportieren • • • •
Verlichte sigarenaansteker • • • •
Veiligheidsgordels vóór • • • •
Inhoogte verstelboor stuurwiel met instrumentenpaneel • • • •
Verlicht kontaktslot • • • •
Koplamp Wis/was - - sproeiers •
Met leer bekleed sportstuur - - • -

Mistlampen - - - •
Verlichte asbak • • • •
• standaard - nvt. 0 extra

Enkele indeze folder beschreven uitrustingen zijn in Nederland niet leverbaar, Ziede prijslijstvoor een volledig en aktueel overzicht van de standaard en extra uitrustingen,




