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FACELIFTET ALFA 147 “NUOVA”
Alfa Romeo præsenterede deres faceliftede Alfa 147 på udstillingen i Paris. Alfa Romeo
kalder det godt nok en “Ny Alfa 147”, men reelt har den fået et facelift magen til det, som
Alfa 156 fik sidste år. 147’eren passer nu designmæssigt fuldstændigt ind i “familien”.
Tekst: Peter Dyrelund. Foto: Alfa Romeo og Peter Dyrelund

lfa 147 har fået et grundigt facelift.
Ja, netop ordet facelift passer for en
gangs skyld rigtig godt, for den vigtigste ændring er den ny “snude”.
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Forenden er blevet ændret i retning
Alfa 156, og også bagenden har fået
“156-facelift”, idet de inderste baglygter
ændret i faconen fra mandelformede til
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have et mere kantet look. Dertil er både forog bagkofanger ændrede, og den lille sorte
“stødstribe” er fjernet. Det vides ikke, hvem
der har stået for faceliftet, men når der ikke
reklameres hermed (som på 156’eren, hvor
det var Giugiaro, der stod for ændringerne),
kan vi nok regne med, at det ligesom for
den ændrede Alfa 166 er Alfa Romeos egen
designafdeling, Centro Stile, der står for
ændringerne.
Indvendigt er der kommet to nye farvenuancer, idet instrumentbrædt m.v. nu kan
fås i “grå på grå” og “blå på grå”, ud over de
i forvejen kendte “sort på sort”, “sort på
grå” og “sort på beige”. Overfladen på
instrumentbrædtet er blevet mere sofistikeret med “vandbøffel-look”. Der er også
kommet ny skrifttype på instrumenterne.
Motormæssigt er der kun sket en enkelt
ændring, idet 147 1.9 JTD 16V har fået
150 hk i stedet for 140 hk, altså den samme
motor som i GT’en. Ellers fortsætter
147’eren som 1.6 T. Spark med 105 eller
120 hk, og 2.0 T. Spark med 150 hk.
Modellen har mærkelig nok fortsat ikke fået
JTS-motoren. På andre markeder fås også
1.9 JTD med 100 og 115 hk.
Hvad med GTA-motoren, vil du måske
spørge? Ja, der er fortsat en GTA, men den
er helt uændret og fortsætter altså med det
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Fortil har 147’eren
fået et facelift, så
den mere ligner
Alfa 156 og 166.
På det lille billede
ses den oprindelige
udgave af Alfa 147.
Den nye virker lidt
mere elegant og
voksen end den
gamle, men som
med både Alfa 156
og 166 vil der altid
kunne blive diskussion om, hvilken
en, der er pænest.

Bagtil skal man
være kender for
at spotte ændringerne, men de er
der. De inderste
baglygter har
kantet afslutning
i stedet for rund,
kofangeren er nu
uden stødlister,
og endelig er der
kommet en lille
forkromet – jeg
tør næsten ikke
skrive det – Opel
Astra/Vectra-liste
helt forneden på
bagklappen.

gamle karrosseri, ligesom også Alfa 156
GTA fortsat har det gamle karrosseri.
Der er blevet indført en ny mulighed for
at vælge en “komfort-undervogn”. Det er
modsat alle andre mærker, hvor man normalt kan få en sportsundervogn på bestilling. Komfort-undervognen er dog standard
på 147 1.9 JTD 16V og kan fås på bestilling til de andre varianter. Ifølge pressematerialet skulle køreegenskaberne nærmest
være uændret gode på grund af et omhyggeligt set-up af komfort-undervognen.
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Selespeed-versionen er blevet ændret, idet
gearstangen nu er “multistable”. Vi mangler
at finde ud af, hvad der reelt menes hermed,
men det er beskrevet som, at føreren nu –
modsat tidligere – har mulighed for til
enhver tid at checke, om gearstangen er i N
Neutral, R Reverse eller D Drive.
Mere klar er beskrivelsen af den anden
ændring, nemlig at der nu er to muligheder
for automatisk skiftefunktion, dels en Normal, som er optimeret med hensyn til skiftekomfort, og dels en Sport, der er mere

justeret til sporty kørsel. Med disse ændringer er der altså sket en yderligere udvikling
af Selespeed-gearet.
Endelig er der kommet nogle nye udstyrsmuligheder. Parkerings- og regnsensor, Xenon-forlygter, radio med MP3-afspiller, samt
den ny BlueTooth-teknologi, så man har
mulighed for at bruge sin mobiltelefon, blot
den ligger i lommen. Ved hjælp af BlueTooth-teknologien kan man tale via indbygget mikrofon og lytte via højttalerne til radioen, der automatisk afbrydes ved opkald. ■
7

