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ALFA ROMEO SZ – IL MOSTRO
Alfa Romeo’s seneste sportsvogn var SZ-modellen, og nu inden den smukke 8C Competizione formentlig går i mindre serieproduktion, skal vi se på historien om udviklingen
af SZ-modellen, også kaldet “il Mostro” – monsteret. Et medlem har fået en sådan SZ.
Tekst: Christian Lysholm. Foto: Alfa Romeo

lfa Romeo SZ er et af de mest kontroversielle designs i Alfa-mærkets
historie. Trods en meget begrænset
produktion – mellem 640 og 998 stk. – og
en ikke udelt begejstring, da modellen blev
lanceret på Genève-udstillingen i marts
1989, har SZ-modellens uforlignelige karisma gjort den til en legende. Modellen er
temmelig ukendt i Danmark, da der aldrig
er registreret et eksemplar på danske nummerplader, men her kommer den komplette
udviklingshistorie.

A

Baggrunden

I slutningen af 1980'erne gennemlevede
Alfa Romeo sin hidtil værste forretningskrise. Modelprogrammet var forældet – både
33'eren og 75'eren havde sine rødder mere
end 15 år tilbage – og de avancerede tekniske løsninger samt dårlig udnyttelse af produktionskapaciteten betød, at Alfa Romeo
tabte penge på hver eneste bil. Kynikere vil
påpege, at det svigtende salg mindskede
tabet, men bilelskere, og Alfister i særdeles-

hed, så med stigende bekymring på udviklingen. Løsningen var uundgåelig. Fra at
være en statsejet virksomhed med lange
beslutningsveje og en modelpolitik ude af
trit med markedet måtte Alfa Romeo privatiseres. To kendte bilmærker var interesserede – Ford og Fiat – og idet stærke kræfter
var imod salget af Alfa Romeo til en udenlandsk virksomhed, var valget klart (at Fiat
så senere ville havne i en endnu større krise
end Alfa Romeo og sælge en del af virksomheden til Fords nærmeste konkurrent,
General Motors, var selvfølgelig ikke til at
forudse).
Straks efter overtagelsen begyndte Fiat
arbejdet med at rydde op i Alfa Romeo's
modelprogram. Der gik ikke lang tid, før
164'eren blev præsenteret, og både kvalitet
og nytænkning tog et kraftigt skridt fremad.
Vittorio Ghidella, administrerende direktør
for Fiat og bestyrelsesformand for Alfa
Romeo, indså imidlertid, at mærkets sportslige profil ikke alene kunne genskabes med
nye "brød-og-smør" modeller. Der måtte

noget mere specielt til. Hvad var mere
naturligt end at tage udgangspunkt i Alfa
Romeo's lange, hæderkronede række af
sportsvogne med fantastiske køreegenskaber, opsigtsvækkende design og karismatiske motorer?
Dermed blev Alfa Romeo ES 30 prototypen skabt på kun 19 måneder fra idé til færdig bil. Mere end bare et manifest – "SZ
kan og må ses som begyndelsen på en strålende ny dag for det glorværdige, italienske
mærke, hvis pletfrie image vil stråle endnu
mere efter dens fødsel", som chefingeniør,
Stefano Iacoponi, så poetisk udtrykte det.
Konceptet

Alfa Romeo's modelprogram bevægede sig
frem til 1987 mod stadig mere "folkelige"
segmenter. Bunden blev nået i 1983, hvor
Alfa Romeo begik helligbrøde og lancerede
den forkætrede Arna sammen med Nissan.
Samtidig var GTI-bølgen for alvor begyndt,
og næsten enhver bilfabrikant introducerede hurtige, velkørende, men ofte smagløse

Diverse designskitser i udviklingen af SZ. Der var to designtesm, der fik opgaven på samme tid. Her A-teamets visioner.

18

NYT 2/2004

Klubblad 2/04

19/03/04

9:44

Side 19

A L FA - H I S T O R I E

Designet

Formen er bilens visitkort og et af de væsentligste købskriterier. Uanset køberens
personlige smag skal bilens design kommunikere dens sjæl og karakteristik. Noget af
en udfordring for designeren, som med
udgangspunkt i dagens biler må skabe en
fremtidsvision, der i nogle tilfælde først
præsenteres fem-seks år senere. Processen
NYT 2/2004

A-teamet hos Alfa Centro Stile under ledelse af Walter de Silva, arbejdede på nogle
elegante modeller, hvilket ikke gjaldt B-teamet! Se næste side.

var imidlertid lidt enklere i tilfældet SZ,
både fordi udviklingsprocessen ved hjælp af
computere blev skåret ned til bare 19 måneder, og fordi det lå i konceptet, at man havde ganske frie hænder til at skabe noget
ekstraordinært.
For at stimulere kreativiteten fik to
designteams udfordringen i februar 1987.
Alfa Centro Stiles "A-team" under Walter
de Silva's ledelse, og et "B-team" ledet af
Mario Maioli, chef for Fiat, Lancia og Alfa
Romeo design. Med nogle få, konkrete data
som udgangspunkt – bl.a. dimensionerne
på bilens mekaniske layout og kabine –
skulle der skabes en bil, der re-etablerede
Alfa Romeo som producent af sportsvogne
med aggressive, enestående linier og en
kraftfuld front, som antydede, at store kræfter gemte sig under den.

A-teamet, som arbejdede fra Portello,
skitserede fra begyndelsen en glat, kileformet coupe med en lav, aggressiv front, en
flad forrude og en kort, intim kabine. Efter
ønsket fra ledelsen om mindre overhæng
bagtil og mere aggressivitet, blev to 1:5 skalamodeller og en 1:1 model bygget på sædvanlig måde. Bilen havde dimensionerne
400 x 172 x 135 cm.
B-teamet angreb projektet mere eksperimenterende, nærmest som "venstrehåndsarbejde", og blandt de mange skitser var der
særligt én, der skilte sig ud fra mængden –
et "monster på hjul", som udstrålede ren
aggressivitet. Nye, computerbaserede CAD/
CAM-metoder blev taget i brug for i samarbejde med Carplast, et firma som arbejdede
med polystyren, at kunne fremstille en 1:1
model.

▼

familiebiler, majet ud med drabelige spoilere og store hjul. Det var på tide for Alfa
Romeo at bevæge sig up-market igen,
understrege sin eksklusivitet og skabe en
ægte GT – en bil, der ikke alene havde
mange kræfter, men hvis linier antydede, at
der var tale om noget helt specielt.
Alfa Romeo vidste, at den nye GT måtte
leve op til entusiasternes forventninger. Det
ville ikke være nok at sætte et nyt karrosseri
på en eksisterende model. Derfor blev det
bestemt, at nye design- og produktionsmetoder og materialer skulle tages i brug.
Måske ville disse kunne anvendes senere
også, på andre modeller.
Alligevel var det på intet tidspunkt
meningen, at SZ skulle være en hi-tech bil
med markedets mest sofistikerede teknologi
og elektronik, som firehjulsstyring, ABS og
antispin. Konceptet var en bil, der hovedsageligt anvendte traditionel teknologi på den
mest harmoniske måde for at opnå selve
kernen af sportslig køreglæde, så tæt som
muligt på en løbsbil. En sammensmeltning
af innovation og gammeldags håndværk.
Eller "middle-tech", som en engelsk journalist beskrev bilen.
Bilen fik navnet ES30 for Experimental
Sportscar med 3000 ccm motor, og dette
blev i produktionsudgaven ændret til det
traditionsrige SZ – Sprint Zagato.
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og området omkring forlygterne mere
strømlinjet, men allermest markant var
tilføjelsen af en drabelig, fritstående hækspoiler i kulfiber. For at finde en større hækspoiler måtte man enten købe en Lamborghini
Countach eller en Ford Sierra Cosworth. På
SZ'en virkede den karikerede spoiler imidlertid som en naturlig afslutning på en ualmindeligt brutal bil. Det færdige resultat var
en bil, der producerede ground effect ved
høje hastigheder, noget, som var yderst sjældent, da SZ'en blev konstrueret.
Karrosseriet

B-teamet havde denne tegning som udgangspunkt, og det blev vinderen.

Zagato Design havde allerede på
daværende tidspunkt fået ansvaret for produktion af den nye bil og fungerede som
konsulenter for begge designteams, både
med hensyn til bilens form og de materialer,
som anvendtes. Som resultat heraf ændredes
den bageste kofanger på forslag B, så den
kom i større harmoni med resten af bilen.
31. juli 1987 var det afgørelsens time.
Model B blev officielt valgt på grund af
dens utrolige særpræg og frækhed. Kritikere
hævder dog, at det snarere var et spørgsmål
om produktionsomkostninger. En massiv,
lodret front med Alfa-trekanten perfekt
integreret med seks små Carello polyellipsoide-lygter, mens blinklysene pegede ud mod
brede skærmkanter. Trekanten gik videre op
over motorhjelmen, som var domineret af
falske køleribber, frem til frontruden, som
var kurvet, både horisontalt og vertikalt, og
stod i skarp kontrast til karrosseriets firkantede linjer. Kileformen var understreget af
en meget høj "bæltelinje" og tilsvarende lav
højde på sideruderne. Et kuppellignende
tag og stolperne blev holdt i matsort. En
kraftig, stigende kontrastlinje langs siden af
bilen fik den til at virke endnu lavere, og
bagest blev der afsluttet med markerede
skærmkanter, en firkantet, kort hæk og et
smalt, sort lygtebånd.

Med modellens grundlæggende design på
plads var det tid til at arbejde videre i det
rasende tempo, som blev krævet af Ghidella. Det blev bestemt, at bilens karrosseri
skulle fremstilles hos Zagato og sendes til
Alfa Romeo-fabrikken i Arese for galvanisering. Derefter skulle skelettet tilbage til
Zagato's fabrik i Terrazzano di Rho, hvor
mekanikken ville blive monteret sammen
med karrosseriet, fremstillet hos Giuseppe
Bizzarinis firma, Carplast i Piacenza, samt
det håndbyggede interiør.
Tre til fire biler pr. dag ville blive produceret, hvilket med 1.000 planlagte eksemplarer ville give cirka et års total produktionstid.
På kvalitetssiden var målet at parre den
moderne tekniks muligheder for kvalitetskontrol med den håndbyggede bils sans for
detaljer, i bedste italienske karrosseribyggertradition.
Imidlertid var der fortsat et stykke vej til
det færdige produkt. Test i vindtunneler var
simuleret på computer allerede fra begyndelsen, og målet var først og fremmest stabilitet og handling, mere end en lav Cwværdi (at bilen alligevel endte op med en
Cw på bare 0,29 var en anden sag). 100
timer tests med prototypen i fuld skala 1:1
betød, at motorhjelmens bue blev ændret

Det tog ikke lang tid, før SZ'ens designere
besluttede, at et traditionelt karrosseri, beklædt med stålplade, ikke var aktuelt for
den nye fuldblodssportsvogn, hvis begrænsede oplag gav mulighed for at anvende de
bedste (og mest kostbare) materialer. Der
skulle tænkes nyt, og man blev hurtigt
opmærksom på kompositmaterialerne, som
foruden nyttige egenskaber, hvad angik
vægt og fleksibilitet, havde en aura af eksklusiv højteknologi med rødder i rumfartsindustrien og anvendelse i elitesporten,
f.eks. ski og tennisketchere.
Et materiale, komponeret af MODAR
(et metakrylisk resin) og glasfiber, blev valgt
til SZ's karrosseri. Materialet havde høj
modstandsdygtighed – mere end dobbelt så
stor som polyester – stor fleksibilitet og var
brandhæmmende. Samtidig var overfladens
finish meget tilfredsstillende. Opskriften var
derefter så enkel som Karolines Kogebog:
Tilsæt grundmaling og to lag lak, bag på
midterste rille ved 80 grader i en times tid,
og du har et færdigt SZ karrosseripanel!
Panelerne blev limet til stålskelettet og
forbedrede dermed det selvbærende karrosseris vridningsstivhed med næsten 20%.
Vægten på glasfiberkarrossen var beskedne
54 kg, cirka halvdelen af et traditionelt stålkarrosseri. Til taget anvendtes aluminium
og til hækspoileren, som nævnt, kulfiber.
Meget avanceret for 1989. At bilen alligevel
ikke var lettere end en Alfa 75 V6 (henholdsvis 1260 og 1250 kg) beror på, at

Den første model fra B-teamet. Som det kan ses, blev der faktisk ikke ændret særligt meget i den følgende modningsproces.
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SZ'ens stålskelet er væsentligt kraftigere
dimensioneret end 75'erens, og derfor markant mere vridningsstabilt.

SZ i vindtunnel. Den har endnu ikke fået den karakteristiske hækspoiler.

Hækspoileren er noget voldsom, men den er holdt i sort, og derfor ikke alt for
anmasende. Bilen ville faktisk se forkert ud uden spoileren.

NYT 2/2004

Mens SZ'ens eksteriør var skabt til at dele
beskuerne i næsegrus beundrere og hovedrystende kritikere, blev det fra begyndelsen
bestemt, at interiøret skulle være en nononsense arbejdsplads i bedste løbsbiltradition. Et sted, hvor man sad godt fast selv
gennem det skarpeste sving, hvor man kunne kontrollere teknikkens tilstand med et
lynhurtigt blik, og hvor man følte sig som
et med bilen.
Dørsiderne var utroligt enkle, ja, nærmest spartanske – dørgreb og armlæn i
læder, omgivet af en simpel, karrosserifarvet
glasfiberplade. Instrumentbordet, let buet
mod føreren, var beklædt med håndsyet,
sort læder, mens selve instrumentbrættet var
i plastic med kulfiberlook – ca. 10 år før
dette blev moderne på andre biler. Vegliainstrumenterne, med speedometer og
omdrejningstæller direkte bag rattet som sig
hør og bør på en ægte Alfa Romeo, var ligeledes skabt udelukkende for SZ og hentede
inspiration fra Ferrari F40. Oprindelig
befandt olietryksmåleren sig midt imellem
de to hovedinstrumenter, men byttede senere plads med et analogt ur. Umiddelbart til
højre for hovedinstrumenterne kunne føreren, foruden olietrykket, aflæse benzinstand, vandtemperatur og spænding. Derunder befandt sig ventilationsdyser og aircondition – hentet direkte fra Alfa 75 –
samt radio og askebæger. Et nydeligt læderrat, designet af Zagato og Momo for "kvart
over ni" placering af hænderne, fuldendte
udsigten fra førerpladsen. Prikken over i'et
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var dog den lille plade i sølv på midterkonsollen, som stolt forkyndte produktionsnummeret – en detalje, som mindede om
en svunden tid, hvor de legendariske italienske karrosserimagere håndbyggede nogle
af verdens mest beundrede sportsvogne.
Bag sæderne, som var i lyst læder og forsynet med markante vulster i siderne,
befandt sig et svært tilgængeligt, men ganske rummeligt bagagerum, komplet med
bagagestropper og et småtingsrum på kardantunnelen. Officielt var årsagen til denne
bagvendte adgang til bagagerummet, at
lasten måtte placeres foran baghjulene for
ikke at ødelægge bilens balance med last –
men i virkeligheden handlede det om, at
karrosseriets stivhed blev prioriteret væsentligt højere end noget så profant som indlastning af bagage, hvorfor en bagklap blev
opgivet. Samtidig var det klart, at SZ'ens
tilbageskudte førerposition og afstumpede
hæk ikke ville give mulighed for et bagsæde.
De kamelfarvede gulvtæpper matchede
sædernes og loftets beige læder samt det sorte instrumentbord i bedste italienske stil.

22

Allerbagest fik man gennem et håndtag i
førerdørens ramme adgang til et diminutivt,
bundhængslet rum, som lige akkurat kunne
rumme et nødhjul og værktøjssæt. Ved hjulskift var der ingen anden udvej end at hive
det punkterede hjul ind i kabinen!
Undervogn

Intet mindre end Formel 1 var inspirationen for SZ'ens teknik. Dog ikke den ekstreme effekt og minimale vægt, men derimod
enkelheden – traditionel teknik udnyttet

maksimalt. For at opnå en bil, hvis køreegenskaber skulle være tættere på en løbsbil
end hidtil set, hentede Alfa Romeo ekspertise fra Alfa Racing med Giorgio Pianta i
spidsen. Pianta var tidligere racerkører og
havde været ansvarlig for udviklingen af
legender som Lancia 037 Rally og Delta S4
samt Alfa 164 Procar.
Januar 1988 var det første "muletto"
(muldyr) på vejen, i form af en strippet 75
America med SZ'ens teknik under skallen.
Erfaringerne fra 75 IMSA banebiler blev

Interiøret er elegant
med beige læder og
sort/beige aptering
samt lidt kulfiberlook.

Instrumentbrædtet
ses her. Det er dog
en RZ, for SZ’eren
var altid med sort
instrumentbrædt.
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Skelettet er næsten
helt nyt. Kun en del af
bundsektionen og omkring
motoren kan genkendes fra Alfa 75.

Køreegenskaber og pressens dom

Drivlinie

Med sin fuldblodsbaserede undervogn, avancerede transaksel og stive karrosse var SZ på
papiret dømt til at køre fantastisk. På Alfa
Romeo's egen testbane i Balocco opnåedes
en rundetid omkring 2,25 min., en forbedring på 10 sek. i forhold til Alfa 75 3.0 V6,
mere takket være undervogn end de ekstra
hestekræfter. Ifølge Alfa Romeo's egne målinger var det intet problem at opnå 1 g i
sving, og i ekstreme tilfælde op til 1,4 g. Disse tal har dog siden været genstand for
megen debat, idet ikke engang Ferrari 355,
med lavere tyngdepunkt og bund udformet
til særlig downforce, kan opnå tilsvarende.
At grænserne for SZ'ens formåen lå højt,
var der imidlertid ingen tvivl om. Undervogns-setup'et, den lave frihøjde og bilens
ground effect virkede helt efter hensigten.
Samtidig var bilen tilgivende og enkel at
kontrollere, selv på grænsen. I indgangen af
sving ville chaufføren mærke en let, tillidsvækkende understyring, som kunne korrigeres med gaspedalen, og understyringen
ville efterhånden forvandles til en mild
overstyrende tendens på vej ud af svinget,

Alfa 75'erens klassiske transaksel med
motor fortil og gearkasse bagtil blev
anvendt næsten uændret i SZ sammen med
et 25% spær. Dog monteredes oliekøler
både på gearkasse og motor.
Motoren i sig selv var rent teknisk en af
bilens mindst spektakulære ingredienser.
Alfa SZ kom lige nøjagtigt for tidligt til at
kunne ibrugtage den 24-ventilede 3.0 V6
med 228 hk, som blev introduceret i Alfa
164 Quadrifoglio i 1992. I stedet valgte
man den "gamle" 12-ventilede udgave med
enkelt overliggende knastaksler og katalysator. Ventiltider, knastaksler, kompression og
motorens åndedræt – indsugningsmanifold,
udstødning mv. – blev optimeret af Alfa
Romeo's anerkendte motorguruer med
næsten tysk nøjagtighed. Det hele resulterede i en meget harmonisk sugemotor med
den enestående Alfa-lyd i behold og en
effektforøgelse fra 185 til 207 hk (ECE) ved
6.200 o/min, med uændret drejningsmoment på 245 Nm.

Motoren er den
kendte 3-liters V6
med 12 ventiler, men
den er optimeret
med blandt andet
andre knastaksler,
højere kompression,
og ændring af indsugningsmanifold
og udstødning m.v.,
så den yder 207 hk,
imod 185 hk i Alfa 75.
De senere Alfa 75 3.0
QV fik dog SZ’ens
knastaksler, og ydede så 192 hk, og i
Alfa 164 QV havde
motoren 197 hk.
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ganske enkelt på grund af bilens effekt.
Modsat bilens design var der absolut ingen
dramatik i SZ'ens opførsel, næsten uanset
hvor klodset chaufføren bar sig ad, og servostyringen med cirka 3 omgange fra stop
til stop transmitterede bilens signaler videre
til UG. Vejgrebet betød også, at en regulær
powerslide kun kunne opnås med vold og
magt i de lavere gear.
Mens de fleste journalister knapt kunne
få armene ned over bilens køreegenskaber
og balance, var der kritiske kommentarer til
bilens frihøjde og justerbare støddæmpere.
Flere oplevede, at frontspoileren bed i asfalten, og det blev påpeget, at en tidskrævende
hævning af bilen ikke var det, der stod
højest på ønskelisten, når man var ude at
"grisekøre" på favoritvejen.
Der var bred enighed om, at motoren
trods sin fantastiske lyd ikke var specielt
hurtig, men med sin proportionale effektudvikling uden huller i momentkurven var
den derimod meget anvendelig til at udnytte undervognens potentiale maksimalt.
Gearkassens lange vandring og langsomme
skift blev dog kritiseret af de fleste.

▼

anvendt til diverse forstærkninger af bl.a.
forbindelsen mellem støddæmperne. Mest
markant var dog udskiftningen af 75'erens
torsionsstænger til fordel for skruefjedre.
Diverse gummibøsninger blev erstattet af
teflon, skønt en del også blev bibeholdt for
komfortens skyld. Negativ camber bagtil på
1 grad 30' blev valgt, og bilen monteredes
med Koni-støddæmpere, som via en pumpe, gemt i det lille rum bagtil, kunne hæve
bilen 40 mm under kørslen. En nødvendighed, eftersom frihøjden var beskedne 60
mm. At det nye setup virkede, blev bevist,
da tre stk. Alfa 75 med SZ-mekanikken tog
en 1-2-3 sejr i rallyet, Giro d'Italia 1988.
Der er ventilerede skiver hele vejen
rundt, hvor de forreste er ø284 og stammer
fra Alfa 75, mens de bageste er ø250 mm
og specielle for SZ. ABS blev fravalgt, idet
man på det tidspunkt anså det for usportsligt – eller var det mon igen de korte tidsfrister for bilens udvikling, der gjorde sig gældende? Et sæt spektakulære 16" Speedlinefælge i samme "splitfælg"-design som på
Alfa Romeo's senere Q4-versioner blev
monteret, og SZ blev den første Alfa Romeo siden Tipo 33 Stradale, som fik forskellige hjulstørrelser foran og bag: 7" fælge
med 205/55 dæk foran og 8" fælge med
225/50 dæk bagpå. Som kontakt med
underlaget blev Pirellis P Zero valgt fra
begyndelsen på grund af sit asymmetriske
mønster. Dette dæk havde hidtil været forbeholdt Ferrari F40.
Selv Giorgio Pianta var overrasket over
det færdige produkt: Uden at give helt
afkald på komforten havde ingeniørerne
opnået en bil med vejgreb i særklasse, selv
for en løbsbil, og prototypen gennemkørte
Pirellis testbane hurtigere end flere rallypreparerede biler.
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Kørehøjden kan
justeres fra førerpladsen. Normalt er
frihøjden kun ca. 6
cm, men ved bykørsel og i parkeringskældre m.v.
kan bilen løftes, så
frontspoileren og
bunden ikke skraber på.

Motorjournalisterne var ved lanceringen
næsten 100% enige om, at en grimmere bil
sjældent var set – men særligt i England,
hvor man altid har haft en vis forkærlighed
for det excentriske og karismatiske, var
enigheden endnu større om, at Alfa Romeo
havde skabt en bil, der var intet mindre end
vidunderlig at køre, og som opfyldte sin
mission – at genskabe Alfa Romeo's sportsvognstradition. Følgende citater er hentet
fra diverse artikler:
"Den bedst kørende frontmotorbil med baghjulsdrift nogensinde"
Derek Bell, engelsk racerkører, 1990
"Den sidste ægte Alfa Romeo"
Chris Harris, motorjournalist, Autocar, 2003
"Grim som synden, og lige så fristende"
Russell Bulgin, motorjournalist, CAR, 1991
"Så kompromisløs i hver en tomme af sin glasfiberkrop, at vi ikke har oplevet noget lignende, siden vi kørte Mazda MX-5"
Gunnar Dackevall, motorjournalist, Sverige,
1992
"Så grim, at den kunne være designet af
Zagato, som synes den er smuk"
Bil Revyen, 1992
"Der findes sikkert et tilstrækkeligt antal
interessenter, som er villige til at betale
100.000 DM for bilen – det garanteres af det
begrænsede antal, men næppe af denne Alfa
Romeo's udseende."
Werner Schruf, motorjournalist, Auto, Motor
und Sport, 1989

RZ

Som de fleste er bekendt med, sluttede SZhistorien ikke i 1992 som planlagt, idet en
åben udgave – RZ for Roadster Zagato –
blev præsenteret samme år. Ombygningen
var designet af Zagato, og manglen på tag
gjorde bilen endnu mere kompakt, nogle vil
sige klodset. Desværre medførte ombygningen, at bilen tog 120 kg på i vægt til hele
1380 kg, hvilket stækkede V6'ens ydelse.
Der blev kun produceret 241 RZ. Oprindeligt var 350 planlagt, og der gik mange år,
før den sidste bil blev solgt. En kendt myte
(sandhed?) i SZ-cirkler er, at alle RZ i virkeligheden var usolgte SZ, som blev ombygget. Dette bekræftes af, at det officielle produktionstal for SZ kun er 648 stk. ifølge
den højt respekterede Fusi-bibel, men
afkræftes på den anden side af de omfattende, men diskrete ændringer, som blev foretaget på RZ i forhold til SZ – bl.a. kofangerne, motorhjelmen og farven på instrumenterne.
Priser

SZ'en kostede som ny ca. 400.000 kr. uden
afgift (England: £40,000, Tyskland
100.000 Mark). For de penge kunne man
få f.eks. 2 stk. Alfa 164 3.0 V6, en Porsche
944 Turbo, en BMW M5 eller sågar en
Maserati Karif. I Danmark var modellen
ikke officielt prissat, og der blev ikke registreret nogen overhovedet. En gættet pris
inkl. afgift på baggrund af priserne i udlandet var 1,2 mill. kr.
Priserne faldt hurtigt efter modellens lancering, og selv om Alfa Romeo hævdede, at
alle biler var solgt, før produktionen sluttede, er der stor tvivl omkring dette.
Alfa RZ
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Siden midten af 90'erne har priserne
imidlertid været nogenlunde stabile. De
seneste måneder har det set ud som om,
priserne er i stigning, og min personlige
vurdering er, at en SZ på sigt vil være en
god investering, fordi den på samme tid er
eksklusiv og karismatisk. Efterspørgslen
efter sidstnævnte bliver større og større i
takt med, at bilkøberne i stigende grad
køber "historier" – biler, der har noget
særligt at fortælle. Som den sidste Alfa
Romeo, udviklet 100% med Alfa Romeodele, har bilen særstatus blandt bilkendere,
og Zagato's involvering gør ikke interessen
mindre.
I dag er priserne i Europa nogenlunde
ens for SZ og RZ. At RZ er mere sjælden
opvejes af, at det er almindelig kendt, at
overvægten og manglen på stivhed i forhold
til SZ giver en mindre sportslig bil.
Priserne ser i dag ud som følger (uden
afgift):
● Udstillingsobjekter (stand 1, 0-2000 km):
40-50.000 Euro
● Brugsbil (stand 2, 30-50.000 km):
30-40.000 Euro
● Brugsbil (stand 3, 50-80.000 km):
25-30.000 Euro
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På røntgentegningen her
kan du studere bilens detaljer.
Blandt andet det ændrede forhjulsophæng
med skruefjedre i stedet for torsionsfjedre.

Reservedele og vedligeholdelse

De, der rynker på næsen af, at SZ'en baserer sig på Alfa 75 V6, har tilsyneladende
for megen tid og for mange penge, for
man sparer en del på begge områder ved at
kunne forsyne sig af 75'erens teknik, når
noget går i stykker. Det giver tryghed,
NYT 2/2004

særligt hvis man finder på at køre på bane
med bilen!
Der har tidligere været skrevet mangt og
meget om vedligeholdelse af 75'erens teknik, så det vil jeg ikke bruge tid på her –
blot nævne, at V6'en som altid er solid og
langlivet, så længe man behandler den
ordentligt. Også på SZ'en er det af største
vigtighed, at tandremmene bliver skiftet i
tide, og at ventilerne justeres med jævne
mellemrum. Giver man bilen den nødvendige pleje, bør den være væsentlig mere
pålidelig end andre italienske sportsvogne.
En enkelt ejer i Holland har således kørt
mere end 250.000 km med sin SZ næsten
problemfrit, og den løber stadig speedometret ud med 270 km/t!
Værre er det med karrosseridele. Det er
vanskeligt at reparere glasfiber – der findes
dog specialister – og ønsker man en original
reservedel, koster det en krig. En norsk ejer
af en SZ hævder, at hans forsikring måtte
bløde 140.000 kr. for en ny motorhjelm!
Om vinteren bør SZ'en (selvfølgelig) stilles
ind i en frostfri garage, for uheldige ejere
har oplevet, at hård frost får lakken til at
skalle af bilen og gør glasfiberen porøs som
på en gammel Citroën Mehari.

Finishen er ikke fejlfri. Som også Leif
Lorenzen kunne berette i Alfa Romeo Nyt
5/2003 er dørspalterne næsten store nok til
at kunne anvendes som nødudgang, og kigger man glasfiberen efter i sømmene, opdager man på enhver SZ nogle mindre pæne
samlinger, f.eks. indvendig i "reservehjulsrummet". Knirkelyde indvendig må man
også finde sig i, trods det stive karrosseri.
Rustmæssigt er der indtil videre få erfaringer, ganske enkelt fordi de fleste ejere har
passet godt på bilerne! Alfa Romeo selv
mener, at glasfiberkarrossen og det galvaniserede stålskelet i praksis gør bilens levetid
uendelig. Jeg har dog set en enkelt bil med
begyndende rust i A-stolpen.
Hjemmesider

De fleste Alfa-hjemmesider nævner SZ'en,
men er du SZ-fan, er der kun én side, der
for alvor er værd at besøge: http://
home.wxs.nl/%7Eevdbeek/monster.html.
Hollænderen Eduard van den Beek, som
selv har en SZ, har brugt megen tid på at
lave siden. Her finder du SZ/RZ-registret,
sjove historier, udviklingshistorien, tips og
tuning. Han kan også hjælpe med dele. Der
er tilsyneladende mange fans, for siden er så
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▼

Der er specielt mange SZ i Holland og
England, hvorfor det kan betale sig at kigge
disse steder. Alle SZ er venstrestyrede, men
på en original, engelsk bil må man justere
lygterne og bytte speedometer.
Der har så vidt vides været to stk. SZ/RZ
på dansk jord: RZ'en, som blev omtalt i
Alfa Romeo Nyt 5/2003 og er til salg hos
Vitesse, samt SZ'en, som blev anvendt som
udstillingsbil i 1991 (er der nogle, der ved,
hvad der blev af denne bil?).
Sandsynligheden for flere SZ'er på dansk
jord er desværre lille. På førnævnte RZ, som
jo er i exceptionel stand, foreslog ToldSkat
en afgift på over 400.000 kr. Det vil formentlig betyde, at man må betale mindst
300.000 kr. i afgift for en SZ i normal
stand, hvilket betyder, at en registreret bil
havner mellem 500 og 800.000 kr. her i
vort bilfjendske land.
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populær, at den må lukke i slutningen af
hver måned på grund af for mange besøg.
På siden www.carsfromitaly.com kan du
finde en købsguide til SZ-modellen. Denne
er imidlertid af begrænset værdi og meget
generel.
Tuning

Særlig i England er der et voldsomt udbud
af tuning til SZ'en. Imponerende i betragtning af modellens ringe udbredelse. Trods
bilens sjældenhed er mange ejere ikke blege
for at pille lidt ved deres bil, hvad enten det
er motor, hjul, undervogn eller bremser.
Foruden tuningsfirmaer, der beskæftiger sig
med transaksel-Alfa'er generelt, kan særligt
nævnes Autodelta (www.autodelta.co.uk),
som er størst på SZ-tuning. Stor erfaring og
venlig betjening. Ry for meget god kvalitet,
og også dyrest. Flot hjemmeside. Dansk
importør er RaceTech, se side 46. Aotodelta
i England leverer blandt andet:
●
●
●
●
●
●

3.5 liter ombygning (ca. 255 hk)
Bolt-on kompressorombygning (ca. 270
hk)
Indsugningsmodifikation
Chip
Sportsudstødning
Undervogn og bremser

Hvis du kigger på websiten med adressen
http://www.81x.com/alfasz18/wheels, vil du
kunne finde disse hjul, som er specielt
beregnet til SZ og andre Alfa'er.

Større fælge i original
SZ-design.
Desværre
er de dyre!

Utroligt flotte, håndlavede 18-tommer fælge i samme design som SZ-originalfælgene.
Desværre også utroligt dyre: Over 20.000
kr. for fire fælge .
Min SZ

Det tog mange år at vænne sig til designet,
men langsomt og sikkert vandt SZ-modellen mit hjerte. Da jeg i oktober 2003 flyttede til Göteborg og samtidig fik solgt min
Montreal, var der pludselig ideelle forhold
for at anskaffe sig noget sjovt og eksklusivt
på fire hjul, uden at blive hindret af danske
misundelsesafgifter.
Efter en del betænkningstid og nøje gennemgang af diverse alternativer – alt fra
Caterham over BMW M-Roadster til Ford
Focus RS – gik det pludselig stærkt. En
kedelig, regnfuld fredag aften i november
fandt jeg min SZ på den engelske AutoTrader. Prisen var god, og ifølge ejeren var bilen
i god brugsstand. Billetter til EasyJet tidligt
næste morgen blev booket omgående, og
lørdag middag var jeg fremme i Surrey, hvor
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manden holdt til. Og bilen? Der var lidt
stenslag foran, lidt bobler i lakken ved det
ene sidespejl, som ejeren havde sagt, og
trods mange regninger var servicehistorien
ikke helt komplet... men en tur på vejen, og
jeg var solgt til stanglakrids. Køb blev aftalt,
penge blev overført til mandens konto, og
to uger senere gik turen til London igen for
at hente dyret.
Vurdering af køreegenskaber

Det er begrænset, hvor meget jeg har fået
kørt SZ nr. 144, for den er af naturlige årsager vinterlagret i en tør garage. Men turen
hjem fra England gav alligevel nogle erfaringer.
Bilen er først og fremmest stiv som et
bræt. Ikke ukomfortabel, for sæderne er
fabelagtigt lækre, både at se på og sidde i,
men fast og kontant. Underlagets beskaffenhed afslører sig ganske tydeligt, og SZ'en
kan opleves som lidt urolig, når den hopper
og danser over ujævnhederne. Men samtidig mærker man tydeligt karrossens stivhed.
Der er ingen vridninger som i en 33'er eller
75'er, og følelsen er lidt som at køre en bil
med bur. Glæden spoleres lidt af knirken
fra instrumentbrættet – men sådan skal det
vel være i en Alfa Romeo, konstrueret i
80'erne...
Justeringen af frihøjden må anvendes
regelmæssigt, når turen går på dårlige veje –
ellers får frontspoileren nærkontakt med
underlaget. Det er lidt irriterende, men
man betaler vel gerne prisen for køreegenskaberne og udseendet.
Jeg har endnu ikke kørt bilen på
grænsen, men kan konstatere, at den ved
normal, frisk kørsel lystrer chaufførens
mindste vink. Styretøjet er overraskende
direkte og meget præcist, også sammenlignet med de bedste biler fra 2003. Køreegenskaberne virker fuldt ud på højde med den
tekniske standard af i dag. Det vil vise sig,
om dette holder stik, når først bilen bliver
presset til det ekstreme – og det bliver den i
april måned på Nürburgring!
Motorens skønsang er til at blive afhængig af. Jeg mener som Oscar Wilde, at for
meget af det gode er vidunderligt, og derfor
har jeg monteret sportsudstødning og
"woooooooarrrrrr"-sportsluftfilter på bilen.
Selvom det er den gode, gamle 12-ventilede
V6, skal den have nogle omdrejninger, før
der sker noget, og man har aldrig følelsen af
"brutal kraft" som i en turbobil, men samspillet mellem motor, gearkasse og undervogn er meget harmonisk. Kun selve gearskiftet virker noget forældet, sammenlignet
med resten af bilen – langsomt og med lange skifteveje – men det er jo en kendt sag
med transaksel-Alfa'er, og man må i stedet
prøve at glæde sig over den gode, gamle
mekaniske følelse, når man skifter gear.
Måske man skulle få lært sig dobbelt
udkobling?

Vurdering af design

Man vænner sig ikke til SZ'ens design med
det samme, og for mit vedkommende tog
det hele 14 år, før jeg blev omvendt fra
modstander til tilhænger. I dag elsker jeg
den aggressive, ondskabsfulde front (snak
om Überholprestige!), kileformen, som rejser sig dramatisk fra motorhjelm til hæk, de
korte, kompakte udhæng for og bag og den
enestående blanding af rette linier (karrosseri) og runde former (tag m.v.). Spoileren
bagpå er prikken over i'et, og desuden er
den meget anvendelig som spisebord ved
picnic og lignende.
Efterhånden opdager man, at det, som i
begyndelsen ser usammenhængende og
ufuldstændigt ud, i virkeligheden er et
dynamisk hele, som udstråler rå kraft. Hvor
mange har f.eks. lagt mærke til, at vinklen
på blinklysenes underkant foran fortsættes
som en stigende kontrastlinje på døren og
videre til bilens bagende?
Jeg kan bedst lide bilen enten direkte forfra, med de seks små, dæmoniske øjne, eller
skråt bagfra, hvor kileformen for alvor kommer til sin ret. Frihøjden på 6 cm vejer i høj
grad op for den høje bagende. Den eneste
detalje, jeg fortsat ikke kan acceptere, er de
bageste hjulkassers store overhæng. Bilen
synes nærmest at tigge om bredere bagfælge.
Jeg mener, at SZ'ens design er modnet
med tiden. De rene og enkle linjer uden
forstyrrende elementer som påklistrede kofangere, skørter mv, og blandingen af rette
linjer og runde buer er elementer, som er
blevet taget op af mange andre bilfabrikanter først for få år siden. Flere personer, som
har set SZ'en, har således haft vanskeligt
ved at tro på, at bilens design er næsten 15
år gammelt, og motorjournalisterne, der
som nævnt var meget skeptiske ved SZ'ens
design i begyndelsen, er i dag mere delte i
opfattelsen af bilens design. Flere betegner i
dag bilen som en legende, skønt SZ'en altid
vil have både venner og fjender. Hidtil har
jeg kun mødt førstnævnte, ja, indtil flere
har faktisk kaldt bilen "smuk"!
Indvendig er det vanskeligt at finde kritikpunkter. Man føler sig eksklusiv i SZ'ens
lille, intime kabine, som med sin store
bagrude er lys og venlig, ikke mørk, som
man skulle tro, når man ser de lave sideruder. Alfa-ingeniørerne har for en gangs
skyld ikke eksperimenteret, og der er derfor
elrudekontakter i døren, ikke i loftet – og
der er intet Alfa Control-panel, der går i
stykker og må nulstilles hvert andet øjeblik...! Man bemærker umiddelbart lugten
af glasfiber, som blander sig med læderduften. Zagato-rattet er lige så lækkert at bruge, som det ser ud, og instrumenternes placering er simpel og effektiv.
Samlet vurdering

En ægte bilentusiast har utrolig vanskeligt ved
at vælge netop en bestemt bil frem for alle
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andre. Jeg har bestemt ikke fortrudt mit valg
af SZ'en og dens kombination af karisma,
motor, køreegenskaber og sjældenhed, men
alligevel kan jeg ikke give nogen rationel
begrundelse for det. Jeg vil blot nøjes med at
tilslutte mig citatet fra manden, der skabte
basis for SZ'ens teknik – Dr. Orazio Satta:

Vi vil i sommeren 2004 forsøge at samle
biler til en test af Alfa's store GT-modeller
gennem tiderne:
●
●
●
●

"Alfa Romeo... er noget udefinerbart, noget,
der hører til den menneskelige sjæls irrationelle
sider, og ikke har nogen logisk forklaring. Det
drejer sig om følelser, lidenskaber, forhold, der
har mere med hjertet end hjernen at gøre."

●

2600 Sprint
Montreal
GTV6
SZ
GTV 3.0 24V

Har du en sådan bil i god, standard stand,
og har du lyst til at være med? Kontakt
redaktøren.
■

MIDTERSIDE
Som sædvanligt kan du få tilsendt et
ekstra eksemplar af plakaten i et paprør,
hvis du sender 4 x 6,50 kr. i frimærker til
redaktøren. Adressen er Alfa Romeo
Klub DK, Bakkedraget 12, 4340 Tølløse.
Du kan endvidere bede om at få én eller
flere af de plakater, der tidligere er trykt.
Det koster ikke ekstra, for det er paprøret
og portoen, du betaler for. Selve plakaterne er gratis.

SPECIFIKATIONER, ALFA ROMEO SZ
Opbygning
Stål-chassis beklædt med karrosseri af
komposit-materialer. Langsliggende motor
placeret foran. Gearkasse placeret ved
bagaksel. Baghjulstræk.
Motor
6-cylindret 60˚ V-motor med to enkelte, overliggende, tandremstrukne knastaksler. To
ventiler pr. cylinder. Motorblok og topstykker
af aluminium. Boring 93,0 mm. Slaglængde
72,6 mm. Slagvolumen 2.959 cm3. Kompression 10,0:1. Elektronisk benzinindsprøjtning af typen Bosch ML4.1 Motronic. Maksimal ydelse 207 hk (152 kW) ved 6.200 o/m.
Maksimalt drejningsmoment 245 Nm (25
kgm) ved 4.500 o/m. Litereffekt 71,0 hk/l.
Transmission
Manuel 5-trins gearkasse med gearstang
placeret i gulvet. Tør enkeltplade-kobling.
25% spærredifferentiale. Udveksling i gear-
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kasse: 1. 2,875:1, 2. 1,72:1, 3. 1,226:1, 4.
0,946:1, 5. 0,78:1, bak. 3,0:1. Udveksling i
differentiale: 3,909:1. Hastighed i 5. trin ved
1.000 o/m 38,1 km/t.

Hjul
Dæk 205/55ZR16 på 7” aluminiumsfælge
foran, og 225/50ZR16 på 8” aluminiumsfælge bag.

Hjulophæng
For: Dobbelte triangler, skruefjedre, teleskopstøddæmpere, krængningsstabilisator, manuel 2-trins niveauregulering.
Bag: De Dion-aksel med reaktionsarme,
skruefjedre,
teleskopstøddæmpere,
krængningsstabilisator, manuel 2-trins
niveauregulering.

Mål og vægt
Længde 406 cm. Bredde 173 cm. Højde
131 cm. Frihøjde 6/12 cm. Akselafstand 251
cm. Sporvidde for/bag 146,4/142,6 cm.
Egenvægt 1.260 kg. Benzintank 68 liter.
Bagagerum 350 liter. 6,1 kg/hk (8,3 kg/kW).

Styretøj
Tandstangsstyring med servo.
Bremser
Hydraulisk system med servo-assistance
med ventilerede skivebremser på 284 mm
for og 250 mm bag. Mekanisk håndbremse
på baghjulene.

Præstationer
Acceleration 0-100 km/t 7,0 sek. Tophastighed 245 km/t. 0-1.000 m 27,4 sek.
Økonomi 90/120/by: 13,9/10,2/7,6 km/l
Produktionsår
1990-1991.
Produktionsantal
998 stk.
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