
VOERTUIG MET SEQUENTIËLE
VERSNELLINGSBAK MET DUBBELE 

KOPPELING (Alfa TCT)

Het voertuig is voorzien van de TCT 6-versnellingsbak met dubbele drogeplaatkoppeling met scha-
kelpeddels achter het stuur.

Dit is een geavanceerde technische oplossing die de combinatie biedt van de bediening van
een handgeschakelde versnellingsbak, de directheid van een sequentieel systeem en het ge-
mak van de mogelijkheid om een   automatisch keuzeprogramma te selecteren zonder de
vertraging van een conventionele automatische transmissie.

Het rijden met deze auto met de nieuwe versnellingsbak vereist geen speciale maatregelen,
maar, voor optimaal schakelen, wordt aanbevolen de modus DNA’s “Natural” driving
te gebruiken voor de eerste 200 km dat de auto gebruikt wordt, en een “agressieve” 
rijstijl gedurende deze periode te vermijden.

De versnellingsbak kan op twee manieren worden bediend:

• de eerste is handgeschakeld (MANUAL); de bestuurder beslist rechtstreeks wanneer er
geschakeld moet worden; om een andere versnelling in te schakelen de schakelpeddel “+”
op het stuurwiel bedienen als u hoger wilt schakelen, of de schakelpeddel “–” bedienen
als u lager wilt schakelen; op het display wordt de ingeschakelde versnelling weergegeven;

• de tweede is volledig automatisch (AUTO), het systeem beslist wanneer er geschakeld
wordt.

Om van de ene rijmodus naar de andere over te schakelen, op de knop A/M op het bedie-
ningspaneel van de versnellingsbak op de middelste tunnel drukken; wanneer de automati-
sche modus is ingeschakeld wordt het woord AUTO op het display weergegeven, naast de
ingeschakelde versnelling.

Ongeacht de gekozen werking (AUTO/MANUAL), moet om de 1e versnelling of de achter-
uitversnelling (R) in te schakelen, het rempedaal worden ingetrapt en de knop 1 op het be-
dieningspaneel van de versnellingsbak ingedrukt worden (of moet de schakelpeddel “+” wor-
den bediend) om de 1ste versnelling in te schakelen of de knop R om de achteruitversnel-
ling in te schakelen.



Zoals met alle nieuwe technologie, brengen de voordelen van deze sequentiële versnellings-
bak, met de bediening van een handgeschakelde versnellingsbak en het gemak van een au-
tomatische versnellingsbak, sommige functies met zich mee die u nog niet kent.

Dit zijn:

• Wanneer gereden wordt in de 1ste versnelling op lage snelheid, kan het optrekken van
het voertuig te heftig overkomen, indien dat vergeleken wordt met de variatie van de stand
van het gaspedaal. Dit verschijnsel is normaal, en lijkt op dat van voertuigen die uitgerust
zijn met een handgeschakelde versnellingsbak.

• Het gedrag van de sequentiële versnellingsbak tijdens het schakelen hangt af van de re-
actiewijze van het voertuig, die gekozen is met de keuzeschakelaar A:

– d: Dynamic of Race (sportieve rijmodus);

– n: Natural (rijmodus voor normale omstandigheden);

– a: All Weather (rijmodus bij omstandigheden met weinig grip, zoals regen en sneeuw);



• Terwijl het verzoek om Neutral bij elke snelheid gedaan kan worden door de knop N op het
bedieningspaneel in te drukken, is de automatische versnellingsbak geprogrammeerd om
de overgang te verhinderen van:
– achteruit- (R) naar voorruitversnelling (1);
of
– voorruit- (1) naar achteruitversnelling (R);
als de snelheid hoger is dan 8 km/h (5 mph). 

Deze veiligheidsfunctie beschermt de automatische versnellingsbak tegen mogelijke be-
schadiging.

• Als de snelheid frequent verandert, zoals in omstandigheden van langzaam rijdend verkeer,
kan een tijdelijke variatie van het motortoerental gevoeld worden. Deze variatie is te wij-
ten aan de kalibratie van de automatische versnellingsbak, die gemaakt is om de presta-
ties te verbeteren, om een soepeler rijstijl en betere acceleratie te verkrijgen.

• Als het voertuig geparkeerd wordt op een helling, wordt geadviseerd het altijd geremd te
houden. Op steile hellingen zal het Hill Holder-systeem het voertuig tijdelijk op zijn plaats
houden wanneer het rempedaal wordt losgelaten. Als het gaspedaal niet korte tijd later
wordt ingetrapt, kan het voertuig naar achteren rollen. Trap in dat geval het rempedaal
weer in om het voertuig tot stilstand te brengen, en trap het gaspedaal in om vooruit te
rijden. 
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• Agressief rijden, of langdurige manoeuvres op lage snelheid, met name op hellingen, kun-
nen leiden tot oververhitting van de koppeling (een geur die erg lijkt op die waargeno-
men wordt bij een traditionele handgeschakelde versnellingsbak, afkomstig van de kop-
peling). Op het display wordt een bericht met betrekking tot de oververhitting van de
koppeling weergegeven alsmede een suggestie om de rijstijl, indien mogelijk, te verande-
ren.

• Net als bij voertuigen die uitgerust zijn met een handgeschakelde versnellingsbak kan, in
normale bedrijfsomstandigheden, een mechanisch geluid gehoord worden. Ook de in-
schakeling van de hydraulische pomp kan gehoord worden. Deze wordt soms ook inge-
schakeld voordat in het voertuig wordt gestapt of voordat de motor gestart wordt. Dit ver-
schijnsel is normaal en dient niet beschouwd te worden als een storing van de automati-
sche versnellingsbak. 

De automatische versnellingsbak is ontworpen voor de volledige levensduur van het voer-
tuig, en vereist alleen routine onderhoudswerkzaamheden. Raadpleeg het Instructieboek voor
de specifieke onderhoudsintervallen.

• Om veilig te parkeren: het rempedaal intrappen, de versnelling inschakelen (1ste versnel-
ling helling op of achteruitversnelling helling af), en de handrem aantrekken.


