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ALFA 147 GTA NOVITEC K32
Tekst: Peter Dyrelund. Foto: Novitec

ovitec er efterhånden godt kendt for
at lave tuning til Alfa Romeo. I
Danmark importeres tingene af Car
Centre på Amager.
I adskillige år var det turbo, der var det
ultimative fra Novitec, og sættene var relativt billige. Man kunne også få et længere 5.
gears-hjul for en latterlig lav pris.
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Skrappere luftforureningskrav har imidlertid snart gjort det af med alle eftermonterede turboer. Sagen er, at for at opfylde luftforureningskravene er man nødt til at have
små katalysatorer helt oppe i udstødningsmanifolden, og så kan man ikke bare montere en turbo. Derfor vinder kompressorløsninger nu frem.

Hos Novitec køber man Rotrex-kompressorer hos Anders Kolstrup i Danmark!
Ja, det er jo meget sjovt, at et dansk produkt kommer til os på denne måde. Novitec bygger også to Rotrex-kompressorer på
Ferrari 360 Modena!
En Rotrex kompressor er en halv turbo
(kompressor-delen), og den drives af et
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patenteret planetgear, hvor der ikke er tænder på “tandhjulene”. Kræfterne overføres
simpelthen ved oliefilmen på de ganske tætplacerede ruller/ringe.
Da der er tale om en centrifugal-kompressor, får man ikke den store kraft fra
bunden, men motorens moment stiger i
takt med omdrejningerne. Der er dog selvfølgelig ingen turbotøven, men karakteristikken bliver altså lidt som en sportsmotor.
Novitec kan levere Rotrex til de firecylindrede Alfaer, og senest også til V6’erne
i 147 GTA, 156 GTA og GT 3.2. På billedet kan du se kompressoren, placeret bag
ved indsugningsmanifolden.

Med kompressoren stiger effekten fra
240/250 hk til 348 hk, og der kappes cirka
et sekund af accelerationstiden 0-100 km/t.
Anders hos Car Centre har leveret en
Nuvola-blå GT med kompressor og gevindundervogn samt keramiske bremser til en
kunde. Den så rigtig godt ud – sænket og
med 18 tommer fælge med mange eger.
Måske kan vi senere fortælle en historie
om denne bil.
Foreløbig må vi nyde billederne her, og så
misunde de, der har råd til at bygge den
ultimative udgave af en Alfa Romeo med
den sidste, rigtige Alfa Romeo-motor,
V6’eren, som nu er udgået af produktion. ■

SPECIFIKATIONER
Baseret på Alfa Romeo 147 GTA 3.2 V6
24V med 184 kW/250 hk.
Kan også bygges på 156 GTA og GT 3.2
(og formentlig Alfa 166 3.2).
Motor
Rotrex (dansk fra Anders Kolstrup) centrifugalkompressor, intercooler, oliekøler og
Novitec Tectronic styreenhed.
Tekniske data
Slagvolumen
Effekt
ved
Moment
ved
Acceleration 0-100 km/t
Topfart

3.179 cm3
256 kW/348 hk
6.150 o/m
389 Nm
4.950 o/m
5,4 sek.
267 km/t

Bremser
Novitec NCCB (Novitec Composit Ceramic
Brake), 4-stemplede kalipre med 340 mm
ventilerede Ceramic skiver (for)
Hjulophæng
Novitec rustfri stål, KW-gevind-undervogn,
justerbar højde for og bag (35-75 mm).
Udstødning
Novitec rustfri udstødning med fire ovale
afgangsrør 90x75 mm.
Hjul
Novitec type N5 8x18” ET30
225/40R18 Pirelli PZero Corsa.
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