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ALT OM DEN NY ALFA 159
Alfa Romeos største succes gennem tiderne, model 156, der reddede fabrikkens liv, får
nu en afløser i form af model 159, der blev præsenteret på Schloss Nymphenburg i
München. Vi har testet de fleste af 159-varianterne, der kommer til Danmark til oktober.
Tekst: Peter Dyrelund. Foto: Peter Dyrelund og fabriksfoto, se også www.alfa159.com

lfa 159 er en komplet ny bil, hvor
kun dieselmotorerne er videreudviklinger af de tidligere Fiat/Alfamotorer. Benzinmotorerne er nykonstruktioner, og bilens platform er også en helt ny
konstruktion.
Ved pressepræsentationen i München
fortalte Alfa Romeos nye ”chief operating
officer”, Karl-Heinz Kalbfell (se interview
side 23), at det nu er helt alvorligt med den
ny Alfa 159. Fabrikken har gjort sig umage
som aldrig tidligere. Alfa Romeo har altid
været førende, når det gælder "handling"
(køreegenskaber), aktiv sikkerhed og motor-
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teknologi. Nu vil man også være førende,
når det gælder passiv sikkerhed (sikkerhed,
når ulykken ER sket, altså crash-sikkerhed),
komfort samt kvalitet og holdbarhed. Store
ord, men det ser ud til, at man har noget at
have forventningerne i.
Rust? Ja, det er ikke et emne, der overhovedet omtales i pressematerialet. Man anser
det nok for at være et overstået problem,
der ikke længere behøver nogen omtale.
Der er dog fortsat kun 8 års rustgaranti.
Service-intervallerne er også udvidet. Der
er nu 30.000 km eller to år mellem de små
service (olieskift) og 60.000 km mellem de

store. Vigtigt er især forøgelsen til to år, idet
det jo slet ikke er alle ejere, der kører over
30.000 km om året. I den forbindelse kommer der også en ny olietype fra Selènia, som
skal anvendes på bilen.
I de fleste lande introduceres et koncept
med 3 års fri service (op til 120.000 km), men
i Danmark, hvor meromkostningerne ved
sådanne ydelser tillægges 180% registreringsafgift på slutprisen, får vi ikke dette koncept.
Design

Bilens snude er meget lang (A-stolpen flyttet bagud), mens kabinen er kompakt og
bagenden nærmest kort. Det er det modsatte af det "cab-forward"-design, der ellers har
bredt sig i bilverdenen gennem adskillige år.
Det nye design giver en meget dynamisk og
afbalanceret profil – næsten lidt Ford
Mustang-agtig.
Alfa 159 er med en længde på 466 cm,
22 cm længere end Alfa 156. Bredden er
183 cm (+8 cm), mens højden med 142 cm
er én cm lavere end Alfa 156, hvilket går
lidt imod den sædvanlige trend mod højere
biler. Akselafstanden er 270 cm (+10 cm)
og er dermed den samme som Alfa 166 (der
med 470 cm kun er 4 cm længere).
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Ny variation af Alfa-fælgdesign med huller.

Sideblinklys har design som dørhånd- Dørhåndtag, nu også på bagdørene.

Den midterste af de tre er blinklyset.

Der er ikke fælles dækglas over lygterne.

Sidespejlene er meget store.

Blank blændplade, hvor håndtag var på 156. Der gåes tæt på ved fotograferingen.
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tågelygterne sidder nederst i kofangeren.
Forskærmene vokser blødt meget ud i bredden, mens bagskærmene har kraftigt markerede skærmforøgere. Bagtil er der en mere
dynamisk videreudvikling af 156'erens
bagende. Baglygterne gentager forlygternes
motiv med tre runde enheder i hver side.
Lygteenhederne er lettere afskåret foroven,
og om natten er der lys i fire af dem, hvilket

giver et karakteristisk, genkendeligt lygtebillede (ligesom vi oprindeligt tydeligt kunne
kende 156'eren på de dybt placerede bagreflekser, som flere andre siden har efterlignet).
Alt i alt er der tale om et design, som
simpelthen bare er flottere end alle andre
konkurrenter uanset hvilken vinkel, vi ser
bilen. Her er karakteristiske detaljer, men
det er uden de ofte lidt "stødende" detaljer,
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Det meget vellykkede design er udført af
Giorgetto Giugiaro (ItalDesign) i samarbejde med Alfa Romeo Centro Stile ifølge
pressematerialets oplysninger, men formentlig har Centro Stile ikke gjort andet end at
godkende Giugiaros designforslag, der jo
helt tydeligt er afledt af Brera-conceptbilen.
Fortil er der seks forlygter, men de midterste af de tre i hver side er blinklys, mens

Karakteristisk lysbillede bag.
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der kræver tilvænning (som fx knækket i
sidelinien på Alfa 75 og den høje, kantede
bagende på Alfa 155).
Modellen fås i ni farver, men her er intet
specielt (som fx babyblå og Nuvola-blå på
Alfa 156). Der er kun tale om sølvgrå, sort
og rød, mørk metalrød, brunlig metallic,
mørk blå metallic samt tre grålige nuancer.
Intet vovestykke her.

Nøgleklodsen skal ind i hullet, og så
startes bilen med tryk på startknappen.

Alfa 159 viderefører 156'erens principielle
udformning af førerpladsen med en midterkonsol, der er drejet mod føreren, et meget
fint princip, som BMW opfandt i 1975
med den første 3-serie, men som BMW
senere har forladt igen.
Alfa Romeo lægger stor vægt på, at der er
gjort meget for lydkomforten. 159'eren ligger helt i bunden i konkurrenternes interval
for støj ved forskellige hastigheder. Det er
opnået med et meget stift chassis (mere herom senere), modificeret lydisolering (bl.a. et
tykt skumlag under hele bundtæppet) samt
ekstra tykt glas (5 mm) i de forreste døre.
Testen viser, at det er korrekt, at støjen er
velundertrykt. Den fremtrædende støjkilde
ved hurtig kørsel er faktisk lidt vindstøj
omkring de – i modsætning til Alfa 156 –
meget store sidespejle (her er altså potentiale for en forbedring), mens fx dækstøjen er
godt undertrykt (alle testbilerne havde 17"
fælge, hvor 16" er standard på de 4-cylindrede versioner), og motoren høres ikke ved
konstant fart. Dieselmotoren (jeg prøvede
kun den lille 4-cylindrede) er også helt lydsvag i tomgang og under høj fart, men kan
dog høres med lidt karakteristisk dieselbrummelyd ved let belastning og lav hastighed (fx 50 km/t konstant fart i 3. gear).
Rummeligheden i kabinen er også øget.
Kabinens størrelse er dog ikke blevet på
højde med Ford Mondeo og VW Passat,
men størrelsesmæssigt kan Alfa 159 godt
begå sig mod konkurrenterne, som Alfa
Romeo selv nævner som Audi A4, BMW 3serie, Mercedes C-klasse og Volvo S40, der
alle har mindre udvendige mål. Volvo S40
er i øvrigt så lille, at det må være Volvo S60,
der er den mere reelle konkurrent.

Alfa Romeo angiver, at når en 188 cm
høj fører stiller sædet korrekt, kunne der i
den gamle Alfa 156 sidde en 169 cm høj
person komfortabelt bag, mens dette i
159'eren er forøget til en 178 cm person.
Afstanden mellem personerne på forsæderne er øget med 3 cm.
Udtrykt på en anden måde er højden
over forsæderne forøget med 25 mm og
højden over bagsædet med 28 mm. Forsæderne kan skydes 27 mm længere tilbage.
Forbedringen i benplads bag er ikke nævnt,
men blot at pladsen nu er på linie med de
bedste af konkurrenterne. Adgangen til
pladserne er også forbedret med større døre.
Praksis viser, at kabinen nu føles stor og
luftig på forsæderne. Man gnider ikke skuldre med hverken sidemanden eller døren.
Bagtil føles kabinen også bred, men hverken
benplads eller lofthøjde er på "limousineplan", men dog klart bedre end Alfa 156.
Dårlige pladsforhold kan dog ikke længere
som med 156'eren være en begrundelse for
at fravælge 159'eren.
På førerpladsen kan man uden vanskelighed indrette sig en god kørestilling, og selv
undertegnede på 190 cm behøver langt fra
at skubbe sædet helt tilbage. Rattet kan
justeres både i højde og afstand og kan placeres helt tilpas, og 156'erens problem med,
at det øverste af instrumenterne kan være
dækket, eksisterer ikke i 159'eren. Sædehøjden kan justeres lige netop tilstrækkelig ned
(justeringsinterval i alt 5 cm), så man ikke
føler, at man sidder for højt. Yderligere
justeringsmulighed nedad havde dog været
at foretrække. Som ekstraudstyr kan man få
en pakke med justering af forsædernes lændestøtte, passagersædets højde samt siddefladens hældning, og især det sidste er meget
fint og gør op med det sædvanlige problem
for Alfaer, nemlig at siddefladen ofte er for
vandret, så man mangler støtte under lårene.
Der er op til 14 små aflæggerum, men
ingen af dem (bortset fra det egentlige
handskerum og boksen mellem sæderne) er
store nok til, at man kan placere et normalt
digitalt-kamera. Totalt er der dog 13 liter
plads i disse aflæggerum, hvilket er en forbedring på 70% i forhold til Alfa 156.

Rullegardin i bagruden. Trækkes op og
fastgøres på nogle kroge.

Fin førerplads. Her i Lusso-udgave med
riflet aluminium på midterkonsol.

Pas på med at vælge lyse farver på instrumentbord, da det spejler i forruden.

Interiør

Kun netop tilstrækkelige pladsforhold.

Bagsædets nakkestøtter kan fælles
langt ned, så de ikke generer udsynet.
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pedal er aktiviveret. Man kan endnu ikke få
"keyless-go", altså systemet, hvor det er tilstrækkeligt at have nøglekortet i lommen,
hvorved bilens dørlåse selv lukker op, når
man nærmer sig bilen, og bilen derefter
starter blot ved tryk på startknappen.
Sæderne er større og mere komfortable
end på Alfa 156. Standardjusteringsmulighederne er de sædvanlige (ryglænshældning,
siddehøjde på førersæde og længdejustering). Som ekstraudstyr kan man som før
nævnt få en pakke med justering af forsædernes lændestøtte, passagersædets højde
samt siddefladens hældning. Det dyreste er
fuldt elektrisk justérbare forsæder med
memory på førersædet (til tre indstillinger).
Omkring førerpladsen konstaterer man i
praksis, at tingene virker præcis, som man
forventer, og at plads og kørestilling, m.m.,
er så naturlig, at man bagefter slet ikke kan
huske, om der var problemer med pedaler,
plads til venstre fod, osv. Altså ingen negative oplevelser overhovedet, og dette er forskelligt fra, hvad vi er vant til med Alfa
Romeo. Det eneste problem, vi havde, var,
at vi ikke kunne finde den knap, som kunne udløse bagagerumsklappen. Den var ikke
i handskerummet, ikke på midterkonsollen
eller kardantunnelen, og ikke til venstre for
førersædet. Først senere fandt jeg ud af, at
knappen sidder oppe over bakspejlet sammen med knapperne for kabine- og læselys!
Musikanlægget er ok som standard med
cd og 8 højttalere, og derudover fortsætter
samarbejdet med Bose således, at man som
ekstraudstyr kan få et Bose-system med 570
Watt forstærker og i alt 10 højttalere samt
en subwoofer i bagagerummet. Der er en
avanceret signalprocessor, som styrer frekvensgangen, så den er perfekt afstemt efter
interiøret og tilpasser sig alle lydstyrker.
El-ruder både for og bag, el-spejle samt
fjernbetjent centrallås er selvfølgeligt standardudstyr, men selv basisversionen har
også sædevarme, læderrat og -gearknop,
samt tripcomputer og tågelygter. På Lussovarianten får man 17" alufælge, bizone klimaanlæg, Alfatex specialindtræk, cruisecontrol, forlygtespulere, elektro-cromatisk
bakspejl samt regnsensor.

Reelt, men ikke særlig stort bagagerum
på 405 liter. Åbningen er ikke stor.

Mod ekstra-betaling kan bagsæderyglænet nu fælles ned. Skilem er standard.
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Bagagerummet er på 405 liter, hvilket er
27 liter mere end Alfa 156. 405 liter er stadig i den nederste ende af intervallet for
klassen, men rummet er meget regulært.
Med den korte bagende er åbningen begrænset, men det samme problem har konkurrenterne. Skilem er standard, og som
noget nyt kan man nu også – mod ekstrabetaling – få egentligt delt, nedfældeligt ryglæn, hvor udløserknapperne har sikkerhedsindikation, så man med et rødt felt ser, hvis
låsen ikke er korrekt i indgreb.
Førerpladsen er som nævnt indrettet med
midterkonsol drejet mod føreren (hvilket
156 allerede har, men på 159 er det endnu
mere udpræget). Lige foran føreren har vi
omdrejningstæller og speedometer i et fælles
hus. Midt mellem disse instrumenter er et
digitaldisplay for tripcomputer m.v. Øverst
på midterkonsollen er tre runde luftdyser,
og tilsvarende er der en rund luftdyse i hver
side. Under de tre luftdyser har vi tre små
instrumenter: Tankmåler, vandtemperaturmåler og dertil olietemperaturmåler (benzinbiler) eller ladetrykmåler (dieselbiler).
Derunder finder vi cd-radioen, eller som
ekstraudstyr en 6,5" TFT-farveskærm,
hvorfra man styrer radio, cd, telefon samt
navigationssystem. I den forbindelse er der
også stemmestyring, som muliggør adgang
til alle systemets funktioner. Under
radio/skærm finder vi tre drejeknapper til
klimaanlægget. Standard er aircondition
(manuelt klimaanlæg med fælles justering
højre og venstre), men på Lusso-varianten
er der bizone-klimaanlæg. Som ekstra kan
fås trizone-anlæg, hvor bagsædepassagererne
kan have deres egen indstilling. Alle varianter har AQS (Air Quality Sensor), som er
en føler, der mærker, om luften er dårlig (fx
i tunnel), og automatisk slår recirkulation
til (kan også slås manuelt til og fra).
Midterkonsollens felt er enten malet grålig
(standard), eller også er der "skrå-riflet" aluminium (Lusso-varianter). Midterkonsollens
felt udvides øverst hen mod ratstammen, og
her finder vi et hul til den firkantede, elektroniske "nøgleklods", og en rund startknap.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan man kun
starte motoren, når kobling og/eller bremse-

De tre instrumenter på midterkonsollen. Til højre er enten olietemperaturmåler (benzinbiler) eller ladetrykmåler
(dieselbiler).

Automatisk klimaanlæg, med bizone, er
standard på Lusso-varianter. Som
basis er der manuelt klimaanlæg.

Luftdyser på bagsædet. Som ekstra
kan man få trizone-klimaanlæg, med
separat justering på bagsædet.

Lys under loftet. Her finder man også
bagageklap-udløseren.

Display i midten bruges også til parkeringssensor-visning. Tripcomputer std.
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Lyssensor, der tænder lyset automatisk,
når det bliver tusmørke (og fx i tunneler),
er ekstraudstyr, men uaktuelt for danske
biler, da vi jo har krævet brug af lys hele
dagen. Parkeringssensorer fås også som
ekstraudstyr, og i den forbindelse vises det
på displayet mellem de to instrumenter,
hvor man er tæt på, så man ikke bare skal
lytte til bip-signalet. Som ekstraudstyr fås
også en særlig tyverisikring (udover den
påbudte startspærre), som inkluderer rumføler, løfteføler (hældning af bil), indbrudssikring og Safe Lock. Med sidstnævnte brydes forbindelsen fra låsen til både det
udvendige og indvendige dørhåndtag, så
man ikke med vold, eller efter at have slået
en rude i stykker, kan åbne døren indefra.
Kvaliteten i kabinen virker høj, og bedre
end i Alfa 156. Jeg er dog ikke enig med én
af de danske journalister, der skrev, at kabinen er så lækkert udført, at det får interiøret
i en BMW 320 til at ligne noget fra en
Aldi-butik! Kvaliteten i kabinen overstiger
ikke BMW-niveau (men det er jo også flot),
og instrumentbrædtet i en Audi har stadig
højere klasse.
Undervogn

Platformen til Alfa 159 er helt ny, og starten af udviklingen skete i samarbejde med
Saab (der jo hører under GM, som også
Alfa Romeo så ud til at skulle sælges til).
Premium-platformen, som den kaldes, blev
imidlertid opgivet af Saab, der har store
økonomiske problemer, og som derfor må
se meget på omkostningerne og dermed
også prisen af de komponenter, som fremtidige Saab skal bygges af. Alfa Romeo har
derfor selv færdigudviklet den nye platform.
Vi har altså nu en Alfa Romeo-model, der
ikke har udspring i nogen som helst anden
fabriks bilmodel, og platformen benyttes da
også – med kortere akselafstand – til den
kommende Brera-model samt suv’en, Kamal, ligesom det forlyder, at platformen skal
benyttes som udgangspunkt for efterfølgeren til Maserati GT og Spyder, samt til suv’
en, Kubang! Maserati er jo nu organisationsmæssigt flyttet fra Ferrari til Alfa Romeo.
Foran er der dobbelte tværsvingarme
med i princippet samme layout som Alfa
156, nemlig med højtliggende øvre svingarm, der giver stor stabilitet. Både øvre og
nedre tværsvingarm er i aluminium, og forbroen, der forbinder de nedre ophængspunkter, er nu væsentligt stivere, idet det er
en lukket konstruktion i stedet for en åben.
Geometrien med styringen er justeret, så
de indledende bevægelser bliver meget
præcise. Selve udvekslingen er fortsat langt
den mest direkte blandt alle konkurrenter,
idet ratudslaget fra stop til stop angives til
2,25 omgange, hvor Alfa 156 har 2,2
omgange. Men hertil hører, at Alfa 159 har
en betydeligt mindre vendediameter (11,1
m) end Alfa 156 (11,6-12,1 m, afhængig af
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variant). Dermed er udvekslingen i virkeligheden endnu mere direkte end 156'erens,
og vendediameteren er kommet ned på
niveau med andre biler i samme størrelse.
De geometriske ændringer betyder også i
praksis, at styringen føles mere lineær. På
Alfa 156 føler man lidt indledende lavere
udveksling, hvorefter hjulene pludselig
tager fat på for alvor at dreje, når man kommer cirka en kvart omdrejning fra midterstillingen. 159'erens styretøj føles mere lineært og naturligt, og man har ikke benyttet
sig af muligheden for at introducere elektrisk servohjælp, der ellers kan nedsætte
bilens brændstofforbrug. Vi får altså stadig
en rigtig, traditionel hydraulisk servo, der
giver bedre føling med vejen end de nye
elektriske servoer. Alt i alt føles 159'eren
lige så letfodet og adræt som 156'eren, trods
dens større vægt.
Baghjulsophænget er en hel ny multilink-konstruktion (McPherson fjederben på
Alfa 156). Her er ligesom foran særdeles
stor højdeafstand mellem øvre og nedre
tværsvingarme, hvilket giver mere præcis
hjulføring. Upright'en og navhuset er en
ekstrem stiv konstruktion i aluminium. En
ekstra camber-arm i hver side gør det
muligt at justere hjulets camber og holder i
øvrigt hjulets vinkel med underlaget perfekt
hele tiden. Støddæmperne (både for og bag)
er betydeligt tykkere end sædvanligt, hvilket
muliggør et bedre kompromis mellem komfort og handling. Svingarmene er dels med
hydrauliske bøsninger (der isolerer bedre
mod vejstøj) og dels med polyurethanbøsninger. Dette skulle gerne bevirke, at
den til stadighed nødvendige udskiftning af
bøsninger på Alfa 147/156 skulle være en
saga blot. Bagbroen, der på Alfa 156 er i
aluminium, er på 159 en konstruktion i
højstyrkestål, fastgjort til karrosseriet med
fire elastiske bøsninger, der dæmper højfrekvente vibrationer.
Resultatet af anstrengelserne er forbløffende. Kombinationen af stærkt forbedret
komfort og alligevel en adræthed, der ikke
står tilbage for Alfa 156, trods den over 200
kg større egenvægt, kan kun beundres.
Bilen virker umiddelbart fast i affjedringen,
men man opdager hurtigt, at den alligevel
er yderst komfortabel, og ujævnheder har
ikke indflydelse på bilens stabilitet i kurver.
Ujævnheder giver blot et dæmpet "dump",
og det gælder også på skarpkantede ujævnheder, som ellers er svære at klare med store
hjul. Der er ikke nogen mulighed for
sportsaffjedring, men det er da heller ikke
nødvendigt, for dette er det perfekte kompromis. Kun vil nogle selvfølgelig ønske en
mulighed for at få bilen til at ligge endnu
tættere på vejbanen, men det skal være et
virkelig veludviklet sænkningskit, hvis det
ikke skal ødelægge det fine kompromis.
Et andet punkt, hvor 159'eren er forbedret i forhold til 156'eren, vedrører "landing

efter hop". 156'eren (især 2.4 JTD og
V6'erne) lander tungt på snuden, når man
kører kvikt over en bakketop. Det koster
slidte glasfiberplader under motoren. Her er
159'eren bedre til at holde tilstrækkelig frihøjde.
Udover, at bilen er uhyre afbalanceret i
kurver og med en kun ganske svag understyring, ligger bilen klippestabilt ved store
hastigheder på motorvej. Her er tale om en
væsentlig forbedring i forhold til Alfa 156,
der er mere "let på vejen" ved hurtig ligeudkørsel, og ej heller helt imun for sidevind.
Alfa Romeo praler i øvrigt af, at 159'eren
kan klare den dobbelte undvigemanøvre
efter ISO-standarden med 135 km/t, og at
den nærmeste konkurrent kun klarer
manøvren med 125 km/t. Dette lyder lidt
overdrevet, men vi har i hvert fald lov at
forvente det allerbedste (en kontrol må vente, til vi kan lave en egentlig sammenligning).
Svaret på alle Alfisternes spørgsmål:
"Kører den endnu bedre end Alfa 156?",
kan altså besvares med et klart "Ja".
Ovenfor er ikke nævnt, at bilen er forhjulstrukket, for det anses som en selvfølge,
men vi får nu også fra starten firehjulstræk
på topmodellen, 3.2 V6 JTS Q4. Ja, man
kan slet ikke vælge forhjulstræk på 3.2'eren.
Firehjulstræk-systemet er Torsen C, som er
hentet fra Crosswagon Q4. Det er permanent firehjulstræk med en normal trækfordeling på 43% for og 57% bag, men torsen-spærrefunktionen kan ændre denne fordeling trinløst op til 28% for/bag og 72%
for/bag, straks der er behov for det. Denne
ændring sker helt mekanisk og omgående,
hvorfor køreegenskaberne er mere entydige
end på de firehjulstrækkere, hvor elektronikken først skal opdage hjulspin og så lukke en kobling mere eller mindre for at sende kraft til andre hjul.
Det skal bemærkes, at firehjulstrækket
indbygges i det oprindelige baghjulsophæng
uden at kræve yderligere plads. Bagagerum
og "kardantunnel" adskiller sig således ikke
på de forhjuls- og firehjulstrukne varianter.
Bremsesystemet har den seneste Bosch
5.7 ABS-styring og med elektronisk bremsekraftfordeling (som 156'eren var én af de
første biler, der havde). En ny feature er den
indbyggede "hill-holder". Hvis man holder
på en stigning og har aktiveret bremsen,
holdes trykket, indtil bilen sætter igang.
Selv en nybegynder kan altså sætte igang på
en stigning uden at rulle baglæns.
Alfa 159 har også bremseassistent (hos
Alfa Romeo kaldet HBA for Hydraulic electronic Brake Assistent). Hvis man træder
pludseligt og ret hårdt på bremsepedalen,
øges bremsetrykket automatisk til max, så
ABS styrer bremsningen, indtil føreren letter trykket på pedalen. Grunden til, at man
må have en sådan funktion, er, at de fleste
bilister ikke får trykket tilstrækkelig hårdt
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og (især) hurtigt i en katastrofesituation.
Derved spildes dyrebare meter under opbremsningen.
Diameteren af de forreste bremseskiver er
305 mm (284 mm på Alfa 156) på de 4cylindrede varianter, mens 2.4 JTDM og
3.2 V6 har 330 mm skiver (som på de nyeste 147/156 GTA). Bagtil er der 284 mm
skiver på 4-cylindrede varianter, mens 2.4
JTDM og 3.2 V6 har 292 mm skiver (276
mm på alle Alfa 156). Bremsecaliprene
kommer fra Brembo. De er med flydende
åg, men på 2.4 JTDM og 3.2 V6 er der dog
firestemplede, faste calipre fortil.
Bremsevirkningen virker i praksis overbevisende og med lavere pedaltryk end på
156'eren. Ifølge Alfa Romeo er bremselængden fra 100 km/t nede på 36 m, imod 37 m
for gennemsnittet af konkurrenterne.
Fadingstabiliteten skulle også være ekstraordinært god. Efter 10 maksimale opbremsninger forlænges bremselængden fra 36 til
37 m, mens konkurrenternes tilsvarende
bremselængde forøges fra 37 til 40,7 m
under de samme betingelser.
Bremserne bruges også til spinkontrol
(ASR) og ESP-stabilitetssystemet (VDC).
Som noget nyt kan VDC nu slås fra. Frakobling tjener ikke noget praktisk formål, især
da stabilitetssystemet ikke griber forstyrrende
ind i kørslen, men først i allersidste øjeblik,
når man er ved at miste herredømmet over
bilen. Nu vil man imidlertid ikke mere kritiseres (af journalister) for den manglende frakoblingsmulighed, så den er altså nu indført.
Når man trykker på ASR/VDC-knappen,
kobles ASR fra i første omgang (især nødvendigt på sne og ved kørsel med snekæder),
og hvis man holder knappen inde i tre
sekunder, er også VDC frakoblet.
Sikkerhed
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Nu kommer vi til et af de emner, der især
optager Alfisti, motorerne, og umiddelbart
er der grund til at være kritisk. Er det ikke
noget med, at 159'eren har fået GM-motorer? Lad os se på det.
De tre dieselmotorer, 1.9 JTDM 8V, 1.9
JTDM 16V og 2.4 JTDM 20V, er alle de
kendte motorer, som har rødder i Fiatmotorer. Desværre fik jeg kun lejlighed til
at prøve den mindste, som vi ikke får i
Danmark (jeg prioriterede at prøve benzinmotorerne i stedet for, og de store dieseludgaver var optaget).
Den lille dieselmotor er meget kultiveret
under de fleste forhold. Den er fuldstændig
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Fabrikken har denne gang lagt usædvanlig
meget vægt på sikkerhed. Det virker som
om, at nu gider man ikke mere høre journalisternes kritik på dette punkt (som ved de
lidt dårlige crash-test-resultater for Alfa 156
og 147). Her går man helt klart efter et 5stjernet resultat ved EuroNCAP, og så skulle
det emne være uddebateret. Internt skulle
bilen være testet til 5 stjerner, men den officielle test bliver først offentliggjort til september.
Den ny "Premium"-platform er bygget
med størst mulig sikkerhed og stivhed for
øje. Her er bl.a. anvendt "multiple sheet
metal", højstyrkestål og laser-svejsning.
Dertil en kombination af kraftige vanger
flere steder i bilen. Resultatet er den absolut
stiveste karrosse i klassen. Torsionsstivheden
er 180.000 daNm/rad (Alfa 156 har
110.000 daNm/rad), mens konkurrenternes
gennemsnit er 150.000 daNm/rad. Også
bøjningsstivheden er bedre end konkurrenternes, faktisk 33% bedre end konkurrenternes gennemsnit.

Det giver altså stor sikkerhed samt basis
for gode køreegenskaber, men det er også
her, at vi finder én af de få betydelige ulemper i forhold til Alfa 156. Bilen har nemlig
taget voldsomt på i vægt. For tilsvarende
motorvarianter er der tale om +205 kg i forhold til Alfa 156 og +70 kg i forhold til Alfa
166. Med hensyn til køreegenskaber og
bremser har man mere end opvejet dette
med konstruktive ændringer, men de ekstra
kg kan ikke skjules, når det gælder bilernes
fartpræstationer, som vi skal se senere.
Alfa 159 har syv airbags som standard.
Det er fører- og passagerairbag (store på
henholdsvis 60 og 120 liter), sideairbags
fortil i begge side samt gardinairbags langs
hele siden (helt om bagtil). Den 7. airbag er
en knæairbag til føreren, og som ekstraudstyr kan man få en 8. airbag til passagerens
knæ. Fører- og passagerairbag er "dual-stage", det vil sige, at de blæser op med to forskellige grader, afhængigt af sammenstødets
voldsomhed. Passagerairbag'en kan som på
Alfa 156 kobles fra, hvis man vil benytte en
bagudvendt barnestol på denne plads.
Sikkerhedsselerne har sele-strammere, og
forsæderne har "anti-whiplash" nakkestøtter. De bageste tre nakkestøtter kan i øvrigt
fælles længere ned end på Alfa 156 således,
at de ikke er i vejen for udsynet.
Under "sikkerhed" er også angivet, at
Alfa 159 kan fås med Bi-Xenon forlygter,
men det hører jo til det forventede for biler
i den klasse. Bilen kan ikke fås med drejelige forlygter, men denne egenskab er også
efter min bedste vurdering helt værdiløs ved
kørsel under normale hastigheder. Drejelige
forlygter har kun en smule betydning ved
kørsel omkring mørklagte gadehjørner eller
eventuelt i serpentinersving under bjergkørsel.
Jeg har ikke kørt med 159'eren i mørke,
så jeg kunne bedømme de normale forlygters effektivitet, der jo på Alfa 156 ikke er
noget at råbe hurra for.
Endelig kan man få dæktryk-monitor,
hvor man på displayet kan holde øje med
de enkelte dæktryk. De største hjul, der
leveres, er i øvrigt i størrelse 235/45-18.

Forhjulsophæng med højtliggende øvre
triangel, både øvre og nedre i alu.

Airbag’en kan som sædvanlig slås fra,
hvis man bruger bagudvendt barnestol.

Fabrikken har virkelig gjort noget for
sikkerheden denne gang. Alfa 159 vil få
5 stjerner i EuroNCAP, og der 7 airbags,
inkl. fører-knæairbag. En 8. airbag fås
som ekstraudstyr (passager-knæair-

Alle motorvarianter har 6 gear.
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lydsvag i tomgang, og under normal landevejs- og motorvejskørsel hører man heller
ikke noget til den. Ved lavere hastighed og
let belastning, som man ofte kører i byen, er
den dog ikke helt fri for lidt dieselbrummen. Det er fx, når man lister igennem en
by i 3. gear med 50 km/t. Man kan også
køre i 4. gear ved denne hastighed, men så
er der absolut ingen kræfter til at accelerere.
Mellem tomgang og 1.500 o/m er den totalt
død, og det bevirkede bl.a., at vi stallede
motoren utallige gange under igangsætning
og vending og bakning i forbindelse med at
finde steder til fotografering. Hvis man runder et hjørne i ganske lav fart og 2. gear, er
den også næsten umulig at hive op igen.
Fejlen synes at være, at den lille model
ikke har variabel turbo, og dermed er der
ingen gang i turboen ved de lave omdrejningstal. Selve effekten på 120 hk og
momentet på 280 Nm er sådan set ok til
bilen, og bortset fra de helt lave omdrejninger føles bilen faktisk ret kvik.
Den næste i rækken, 1.9 JTDM 16V har
150 hk og 320 Nm. Det er stort set den
kendte motor, men der er foretaget visse
ændringer for at give endnu bedre moment
ved lave omdrejninger (momentet er øget
fra 305 til 320 Nm ved 2.000 o/m), og for
at reducere støj og vibrationer. Fx har Commonrail-systemet to nye indsprøjtningsstrategier (op til 5 indsprøjtninger pr. forbrænding). Nyt er en klap i den ene af de to
indsugningskanaler til hver cylinder. Der er
altså, ligesom vi kender det fra visse benzinmotorer, en variabel indsugning, der forbedrer momentet.
I øvrigt er det den kendte motor med
variabel turbolader (vinklen af indløbsbladene kan ændres og benyttes også til at styre
det maksimale ladetryk). Denne motor kender jeg som et meget positivt bekendtskab
fra Alfa 156, og med godt moment helt fra
tomgang. Derfor forventer jeg også, at den
er meget velegnet til Alfa 159 og sagtens
kan klare 159'erens større vægt.
Den store motor, 2.4 JTDM 20V, er også
den kendte motor, men her er ændringerne
større end på den 4-cylindrede udgave.
Effekten er øget fra 175 hk til 200 hk og
momentet fra 385 Nm til 400 Nm. Den
store motor har også fået reduceret støj og
vibrationer, bl.a. ved hjælp af Commonrailsystemets nye indsprøjtningsstrategi. Motoren indeholder en række nye komponenter,
fx ændret topstykke med ventiler med slankere ventilstamme, hvilket forbedrer lufttilførslen. Plejlstængerne har en ændret
facon og er af den ny type, der "knækkes" i
produktionen. De starter deres liv i ét stykke, hvor plejlsølen bores. Derefter knækkes
de (trækkes over), så der bliver det sædvanlige lejeoverfald. De har selvfølgelig en forudbestemt kærv, så man har styr på, hvor de
knækker. Metoden sørger bl.a. for efterfølgende helt præcis samling af delene.
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Også den store dieselmotor har fået klapper i indsugningen, så den kun trækker vejret gennem én indsugningsventil i hver
cylinder ved lavere omdrejninger. Der er
kommet en mere effektiv intercooler, en ny
oliepumpe og en ny oliekøler. Endelig er
indsprøjtningstrykket sat op til 1.600 bar
(tidligere 1.450 bar), og der er ny "turboblower setting". Jeg ved ikke, hvad det
sidste indebærer, men i hvert fald har motoren stadig turbo med variable indløbsskovle,
ligesom 1.9 JTDM 16V.
Jeg prøvede ikke den 5-cylindrede dieselmotor, men både på baggrund af de andre
journalisters udtalelser og på baggrund af
kendskabet til motoren fra Alfa 156, kan
man konkludere, at det er en meget imponerende motor med enorm trækkraft.
Alle dieselmotorerne har vedligeholdelsesfrit partikelfilter, og på dette område er
Alfa Romeo dermed også helt med fremme,
idet flere af konkurrenterne kun fås med
partikelfilter som ekstraudstyr.
Det var så de tre dieselmotorer, der jo
altså grundlæggende stadig er de, som vi
kender. Mere spændende er de nye benzinmotorer.
Det er ikke særlig tit, at der grundlæggende kommer nye Alfa Romeo-motorer. Hvis vi ser på de 4-cylindrede, fik vi i
1955 den kendte "Nord-motor", alublokken med våde foringer samt to overliggende
knastaksler. Helt op i 80'erne brugte Alfa
Romeo grundlæggende den samme motor,
som blot blev videreudviklet i små bitte
trin. I 1987 kom den største ændring, nemlig overgangen til Twin Spark-topstykket
med to tændrør pr. cylinder (som navnet
siger), samt 45 grader vinkel mellem ventilerne i stedet for 80 grader. Der var selvfølgelig også nogle Twin Spark-topstykker i
tidens løb til racerudgaverne, men det tæller
ligesom ikke rigtigt.
I 1995 fik vi de nye 16V-motorer, der var
videreudviklinger af en Fiat-motor (første
gang præsenteret i Fiat Barchetta og med
1.747 cm3), men med brug af Alfa Romeos
egne 16V T. Spark-topstykker. I 2002 fik vi
så JTS-topstykkerne på Fiat-motoren (nu
direkte indsprøjtning, men ikke længere T.
Spark).
Med den ny Alfa 159 får vi nu samtidigt
helt nykonstruerede motorer, der alle har
udgangspunkt i GM-motorer, hvilket jo
skyldes det tætte samarbejde, der har været i
den forløbne periode med GM, som så ud til
at skulle overtage hele Fiat-koncernen. Nu
blev det som bekendt anderledes, og i februar i år betalte GM 12 mill. kr. til Fiat for at
"slippe" for at købe hele koncernen. GM
afleverede også deres allerede købte 20% af
Fiat-aktierne. Men dette ret kortvarige samarbejde nåede altså at få konsekvenser!
Der er to nye 4-cylindrede motorer, 1.9
JTS og 2.2 JTS. 1.9'eren er blot en 2.2 med
formindsket slaglængde. 2.2'eren har boring/

slaglængde på 86 x 94,6 mm, mens 1.9'eren
har 86 x 80 mm. Den store er altså "langslags", hvilket vi også kalder "underkvadratisk", og den lille er "kortslags", også kaldet
"overkvadratisk". Det er faktisk lidt det
samme som med de tidligere 1,6, 1,8 og
2,0-liters motorer, der har følgende
boring/slaglængde: 82 x 75,65 mm, 82 x
82,7 mm og 83 x 91 mm. Motorerne har
aluminiumsblok (og istøbte stålforinger),
hvilket må være en kærkommen oplysning
for Alfisti, der jo siden den gamle "Nordmotors" død har måtte nøjes med Fiat-derivatets støbejernsblok.
Alle de nye benzinmotorer er JTS-motorer, altså med direkte indsprøjtning, men
uden forsøg på at køre mager, "lagdelt"
blanding. Her benyttes i stedet JTS-princippets mulighed for større effekt, der
blandt andet skyldes, at man kan benytte et
højere kompressionsforhold end ellers.
2.2'eren tager udgangspunkt i den ret
nye 2.2'er med direkte indsprøjtning fra
Opel Vectra og Signum. Motoren har to
modsatroterende balanceaksler. Det er ikke
til at få at vide nøjagtigt, hvad Alfa Romeo
har ændret i forhold til Opel-motoren, men
de fortæller, at det reelt kun er motorblokken, der grundlæggende har de samme mål.
Alle andre komponenter – herunder topstykket – er udviklet af Alfa Romeo og dermed Alfa-specifikke. Motoren har da også
en ydelse på 185 hk (v. 6.500 o/m) imod
kun 150 hk (v. 5.600 o/m) i Opel. Drejningsmomentet er 230 Nm (v. 4.500 o/m)
imod 220 Nm (v. 3.800 o/m) i Opel.
Fra de tidligere Alfa Romeo-motorer
kender vi den faseforskydelige indsugningsknastaksel, der – når man sætter olietryk på mekanismen – skifter fra én stilling
til en anden. Der er altså to mulige indstillinger. På de nye motorer er både indsugnings- og udstødningsknastakslen faseforskydelig, og det er nu helt trinløst. Deraf
kommer også de nye motorers tillægsbetegnelse, TwinPhaser. Den tilsvarende Opelmotor har ikke faseforskydelige knastaksler.
Motoren har også variabel indsugning
(justering af indsugningsvejens længde),
som vi kender det fra de nuværende 4cylindrede benzinmotorer.
De nye benzinmotorer har alle (også V6)
knastkæde i stedet for tandrem, hvilket sparer et betydeligt beløb til udskiftning gennem bilens liv. Og det er naturligvis ikke
bare sparede udgifter, men også en sikkerhed for, at der ikke sker motorhavarier på
grund af knækkede tandremme. Man lever
altså livet lidt roligere uden frygt for utidige
motorhavarier! Det bemærkes, at dieselmotorerne fortsat har tandrem.
Med de nye benzinmotorer er der også
en chance for, at vi får bugt med en anden
svaghed hos den tidligere Fiat/Alfa-motor,
nemlig det varierende olieforbrug. Det er jo
en kendt sag, at nogle T. Spark 16V-motorer
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NYE MODELLER

NYT 4/2005

end den tilsvarende nye VW Passat! Alfa
159 er en virkelig solid bil, men det koster
på vægten, og dermed på præstationerne.
Fabrikken har forsøgt at pynte lidt på dette
ved nu at opgive accelerationstiderne med
kun én person i bilen i stedet for de sædvanlige to personer (som er den almindelige
standard). Dermed ser det umiddelbart ikke
helt så slemt ud. 0-100-tiden er 9,7 sek.,
men reelt er den altså næppe hurtigere end
den gamle Alfa 156 1.6, der har en opgivet
tid på 10,5 sek.
Speederresponsen er ikke helt så god som
på Alfa 156, og motoren "hænger" også lidt
i det, når man slipper speederen. Her er
altså mulighed for forbedring, hvilket vi
kan håbe på sker i form af opgraderinger af
motorstyringens software (sådan, som det
også skete adskillige gange på de første
156'ere). Alt i alt føles en Alfa 156 1.6 faktisk mere "ivrig" end en Alfa 159 1.9, og
ved lavere hastigheder tror jeg, at en Alfa
156 1.6 kan køre fra en Alfa 159 1.9, mens
159'eren løber fra 156'eren, når vi kommer
op på de høje hastigheder (topfart opgivet
til 212 km/t imod 200 km/t), hvilket dog
også skyldes de 6 gear, hvor de øverste ligger
tæt. Især er 5. og 6. gear ret tæt på hinanden, og 6. gear er faktisk ikke særlig højt,
altså ikke noget virkelig overgear.
Selve gearskiftet er en virkelig fornøjelse.
Det er bare perfekt. Vi er nu helt på BMWniveau, og Alfaens transmission er reelt bedre, for BMW'en lider af for lang koblingspedalvandring og for stort svinghjul på
motoren (gælder den tidligere BMW 3serie, E46. Jeg har endnu ikke prøvet den
helt ny model).
1.9'eren er helt lydsvag, og der er ingen
forskel på, om man træder speederen lidt
eller meget ned. Altså ikke meget Alfa-lyd
her. Desværre.
Det ser straks bedre ud, når vi kommer til
2.2-motoren. Speederresponsen føles lidt
bedre, og her er nu også lidt Alfa-lyd, når
man presser den lidt. Ved lave og mellem
omdrejninger er der lidt gammeldags "karburator-indsugningslyd". "Woaaarp" siger
den – godt nok meget dæmpet i kabinen.
Udvendigt skulle bilens lyd være helt fin ifølge nogle af tilhørerne (har ikke selv hørt det).
2.2'eren har samme gearing som 1.9'eren
(men hjulene er en bagatel større), så næsten
al den øgede kraft kommer også til fuld
udfoldelse. Det er en meget harmonisk
motor med fint træk over hele området, og
altså uden det problem, som især 2.0 T.
Spark led af i starten (og som vel aldrig blev
helt kureret), nemlig manglende kraft indtil
ca. 2.800 o/m, hvor den så pludselig vågner
op som en turbobil. De ny motorer løber
også villigt op til 7.000 o/m, men måske lige
knapt så letbenet som Alfa 156 2.0 T. Spark.
Vægten gør imidlertid igen, at forventningerne skuffes lidt. 185 hk lyder godt, næsten
som på Alfa 156 2.5 V6 (190 hk), men

▲

bruger meget olie (over en halv liter pr.
1.000 km), mens andre stort set ikke bruger
noget. Det kan anses for en skønhedsfejl og
har som regel ikke nogen indflydelse på
motorens livslængde, hvis man husker at
fylde efter. Der har imidlertid været mange
motorhavarier, hvor årsagen har været, at
nye (ikke særlig bilteknisk kyndige) ejere
har troet, at de kunne køre helt til næste
service, uden at kigge efter oliestanden! Det
kan man altså ikke, hvis man har fået ét af
de eksemplarer, som bruger en del olie!
De 4-cylindrede benzinmotorer bygges
hos GM i Tyskland (Karlsruhe) og sendes så
i færdig stand til Italien. Der er altså fortsat
en aftale mellem GM og Fiat-koncernen
om udveksling af motorer. Alfa Romeo får
bygget benzinmotorer (efter Alfa-specifikationer) hos GM i Tyskland (4-cylindrede)
og Australien (V6, se senere), og GM får
leveret Fiat/Alfa dieselmotorer til hele deres
program. Den nye Fiat Croma er i øvrigt
bygget på platformen af en Opel Signum/
Vectra Wagon, og til Cromaen benytter man
helt uændrede GM-benzinmotorer.
1.9'eren adskiller sig tilsyneladende kun
fra 2.2'eren ved den anden krumtapaksel
med kortere slaglængde. Den har stadig
balanceaksler, i modsætning til de tidligere
1,6- og 1,8-motorer, der jo mister de balanceaksler, som 2.0 T. Spark og JTS er forsynet med. 1,9'eren har 160 hk (v. 6.500
o/m) og 190 Nm (v. 4.500 o/m). Det specifikke moment, altså moment i forhold til
motorvolumenet, er en smule mindre for
1.9 i forhold til 2.2 (102,2 Nm/liter imod
104,6 Nm/liter), mens den specifikke effekt
er lidt højere (86,1 hk/liter imod 84,2
hk/liter). Det bemærkes, at der er tale om
en "lille" 1.9'er, idet det præcise volumen er
1.859 cm3. I den forbindelse skal vi huske,
at den tidligere 1.8'er reelt kun var en 1.7'er
(1.747 cm3).
Alt i alt må vi teknisk være meget tilfredse med de nye 4-cylindrede benzinmotorer.
Der er også helt nye gearkasser på alle
Alfa 159. Det er i alle tilfælde en 6-trins
gearkasse med tre aksler i gearkassen (i stedet for de sædvanlige to). Hermed har man
kunnet gøre gearkassen kortere, hvilket har
givet mulighed for en mindre vendediameter, som tidligere omtalt. Der er to udgaver
af gearkassen, beregnet til to forskellige
max. moment. De to 4-cylindrede udgaver
har den "svage", mens dieselmotorerne og
V6'eren har den "stærke". Den ny gearkasse
nåede i øvrigt at få sin debut i Alfa 156 med
den seneste 2.4 JTD 20V-motor.
Og hvordan kører de så? Jo, 1.9'eren er
desværre en skuffelse. Det føles bestemt
ikke som 160 hk, men her skal vi tænke på,
at dette nok er et resultat af det stort set
eneste punkt, som er rigtig kedeligt med
Alfa 159, nemlig vægten. 1.9'eren vejer
fuldtanket 1480 kg, og det er 215 kg mere
end en Alfa 156 1.6, og ca. 100 kg mere

Den 4-cylindrede JTS-motor er afledt af
en Opel-motor. Det er dog kun motorblokken, der ligner. Alt andet er ændret.

Indsugningsmanifold i plastik og olie/
vandkøler/temperaturudligner.

Alublok med indstøbte stålforinger.

Sådan ser den ud, når den ligger i bilen.

Benzinmotoren uden motordæksel.
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Den ny V6-motor er afledt af en GMmotor, konstrueret af Holden i Australien. Det er dog kun motorblokken, der
ligner. Alt andet er ændret.

V6’eren har nu kædetrukne knastaksler,
så her bliver ingen dyre tandremsskift.

Kun den forreste cylinderrække har et
“frit svævende” dæksel over topstykket.

Det ser da nogenlunde ud, men alligevel
ikke som den gamle V6’er med rørene.
Men den kører, så englene synger!
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præstationsmæssigt er Alfa 159 2.2 JTS
nærmest på niveau med Alfa 156 i 2.0-varianterne (T. Spark eller JTS, som jo reelt ikke
adskiller sig ret meget fra hinanden).
2.2'eren er altså tilfredsstillende for en normal Alfist i modsætning til 1.9'eren, som jeg
ikke mener, at en normal Alfist kan leve
med. Hvis du overvejer 1.9'eren, skal du i
hvert fald prøve den først.
Brændstofforbruget er traditionelt ikke
Alfaernes stærke side, og det har ikke ændret sig med de nye motorer. De officielle tal
siger 11,5 km/l og 10,6 km/l efter EU-normen for henholdsvis 1.9 JTS og 2.2 JTS, og
det er ikke værd at prale af. Det gør konkurrenterne (i hvert fald på papiret) bedre,
med den 4-cylindrede BMW 320i som den
bedste med 13,5 km/l og den 5-cylindrede
Volvo S60 2.4i som den dårligste med 11,2
km/l. De fleste konkurrenter ligger på lidt
over 12 km/l.
Jeg har gemt det bedste til sidst, den ny
V6'er. Jeg tror ikke, at jeg havde kørt 50 m
med 3,2'eren, før jeg vidste, at "det er bare
rigtigt, der her". Speederrespons, både når
man træder på speederen og slipper den,
lyden samt "fremdriften" helt fra tomgang.
Jo, der er kun én grund til at begræde bortgangen af den sidste overlevende, ægte Alfamotor, V6'eren, og det er udseendet i
motorrummet. Alt andet er bedre.
Motorens lyd er helt som den gamle
3.0/3.2 V6 24V, og det vil sige med en
smule "urund", lettere buldrende lyd, der
virkelig kan sætte luften i svingninger. Herligt! Ikke noget med symaskine-lyd her.
Kraften op til ca. 4.000 o/m er klart bedre
end den gamle 3.2 V6 24V, især når man
tænker på den øgede vægt, der både skyldes
den solide opbygning og firehjulstrækket,
som er standard. Hen mod toppen af
omdrejningsfeltet er det de 260 hk, der tæller, og de rækker, subjektivt vurderet, lige
netop til, at bilen trods den øgede vægt
føles cirka som de gamle 240/250 hk-udgaver i 147/156/166/GT/Spider/GTV.
Det maksimale moment er vokset fra
289/300 Nm (v. 4.800 o/m) på den gamle
3.2 V6 og til 322 Nm (v. 4.500 o/m) på den
ny 3.2 V6 JTS. Vi har endnu ikke nogen
tegnet momentkurve, så vi kan lave en
egentlig sammenligning med den gamle
motor. Det mærkes imidlertid, at man ved
lavere omdrejningstal har fået løftet
momentkurven, så den er blevet mere
"flad", og årsagen hertil er naturligvis, at der
nu er tale om en helt moderne konstruktion
med både variabel indsugning og trinløst
faseforskydelige indsugnings- og udstødningsknastaksler. Dertil JTS-princippet, der
muliggør højere kompressionsforhold og
dermed et "hårdere tråd i pedalerne".
V6'eren har sin oprindelse i en helt ny
GM-motor, der er udviklet af Holden i
Australien, men stort set alt andet end
basismotorblokken er udviklet hos Alfa

Romeo. Således er topstykkerne med direkte indsprøjtning (JTS), hvilket ikke er
tilfældet for de andre udgaver af GM-motoren. GM benytter sin V6'er i den australske
Holden VZ Commodore (258 hk 3.6), i
Cadillac CTS (212 hk 2.8 og 258 hk 3.6), i
Cadillac STS (258 hk 3.6), i Saab 9-3
(230/250 hk 2.8 enkelt-turbo) og senest til
efteråret i Opel Vectra/Signum (230 hk 2.8
enkelt-turbo).
Brændstoføkonomien er normalt ikke
noget, man taler om, når man kører Alfa
V6, og forbruget efter EU-normen er angivet til 8,7 eller 8,9 km/l (de officielle tal findes endnu ikke). Den gamle 3.2 V6 kørte
8,3 km/l i Alfa 147/156 GTA, 8,1 km/l i
Alfa GT og 8,0 km/l i Alfa 166. Der er altså
tale om en forbedring på ca. 10%, og det er
flot i betragtning af, at den køreklare vægt
er 1.740 kg imod 1.410 kg for Alfa 156
GTA, og dertil firehjulstrækket, som også
koster kræfter og brændstof. Til sammenligning kan nævnes, at den nye BMW 530ix
med firehjulstræk og 258 hk, samt BMWs
Valvetronic, kører 9,7 km/l. Nøjagtig den
samme værdi har også Audi A6 3.2 FSI
quattro med 255 hk og direkte indsprøjtning. En Volvo S60 R med firehjulstræk og
5-cylindret turbomotor på 300 hk kører 9,5
km/l, og en Ford Mondeo ST220, der kun
har forhjulstræk og 226 hk, kører 9,6 km/l.
Alfa'en ligger altså i den tunge ende, men er
nu kun knapt 10% dårligere end konkurrenterne.
V6'eren har kæde til at trække knastakslerne, og det bevirker en sparet omkostning på 11-15.000 kr. for tandremsskift
hvert tredje år (min.). Det betyder trods alt
en hel del i løbet af bilens liv med i alt cirka
fem tandremsskift!
Konklusionen vedrørende V6'eren er
altså, at de gamle "fundamentalister" ikke
har noget at frygte. Det er kun blevet bedre
alt sammen, dog med den undtagelse, at det
ikke er helt den samme fryd at åbne motorklappen, hvor man tidligere kunne beundre
de seks blanke indsugningsrør samt udseendet af en "rigtig" motor. Her finder man nu
kun et – ganske pænt – dæksel over det ene
topstykke samt en indsugningsmanifold i
plastik.
V6-motoren bygges i Australien og sendes så i helt færdig stand til Italien.
Kommende modeller

Det er jo altid spændende at vide, hvad der
er på vej, og Alfa Romeo har da også løftet
lidt af sløret for, hvad vi skal se i løbet af
2006.
Først og fremmest er der en
Sportwagonmodel, som skulle komme til
Danmark allerede i marts 2006.
NYT 4/2005
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Dertil drejer det sig i 2006 mest om gearkasser, dels i form af en Selespeed på 2.2
JTS, og dels i form af en automatisk 6-trins
gearkasse på 3.2 V6 JTS, 1.9 JTDM 16V
og 2.4 JTDM 20V. Der skulle her være tale
om en særdeles let og kompakt konstruktion.
2.4 JTDM 20V kommer i 2006 også
som Q4, altså med firehjulstræk.
Endelig kommer der en "sparemodel"
med 1,8-liters Opel-motor (i den seneste
version, der kommer i løbet af efteråret på
visse Opel'er) med cirka 140 hk og 5-trins
gearkasse. Denne variant får vi dog næppe
at se i Danmark.
Af de ubekræftede forlydender – og dermed først i 2007 – er der en GTA-variant.
Ved pressepræsentationen så vi et kort glimt
af denne på den store skærm, men hvilken
motor bliver det? På www.italiaspeed.com
tror man, at det bliver en 3.2 med biturbo,
408 hk og 680 Nm. Trenden p.t. går imidlertid ikke så meget i retning af turbo. Audi
har med den ny RS4 forladt turbo, BMW
har aldrig haft turbo på deres M3 og M5,
og inden længe kommer en Mercedes AMG
63 med en V8 på 510 hk, og det bliver
uden den sædvanlige kompressor. I alle
tilfælde er der tale om "høj-omdrejningstals-koncept" i stedet for turbo/kompressor.
Derfor vil jeg gætte på, at GTA'en bliver en
3.6 (den størrelse findes jo allerede i forvejen på V6'eren) med omkring 360 hk.
ALFA 159 OG KONKURRENTER
Alfa 159 1.9 JTS
160 hk ca. 400.000 kr.
Audi A4 2.0
130 hk
392.441 kr.
BMW 318i
129 hk
400.000 kr.
Mercedes C180 Kompressor143 hk
572.000 kr.
Saab 9-3 1.8t
150 hk
389.500 kr.
Volvo S60 2.4
140 hk
407.995 kr.
VW Passat 2.0 FSI Trendline150 hk
366.131 kr.
Alfa 159 2.2 JTS Lusso
185 hk ca. 460.000 kr.
Audi A4 1.8T
163 hk
422.188 kr.
BMW 320i
150 hk
468.804 kr.
Mercedes C200 Kompressor 163 hk
607.000 kr.
Saab 9-3 2.0t
175 hk
447.000 kr.
Volvo S60 2.4i Momentum 170 hk
468.804 kr.
VW Passat 2.0 T FSI HighL 200 hk
475.030 kr.
260 hk ca. 630.000 kr.
255 hk
626.636 kr.
258 hk
640.397 kr.
272 hk ca. 950.000 kr.
250 hk
593.000 kr.
260 hk
609.295 kr.
300 hk 1.101.795 kr.
250 hk
575.698 kr.

Alfa 159 1.9 JTDM 16V
Audi A4 2.0 TDI
BMW 318d
Mercedes C200 CDI
Saab 9-3 1.9 TIDS
Volvo S60 2.4 D
VW Passat 2.0 TDI

150 hk ca. 450.000 kr.
140 hk
478.700 kr.
122 hk
450.000 kr.
122 hk
640.932 kr.
150 hk
467.500 kr.
126 hk
464.285 kr.
140 hk
396.725 kr.

Alfa 159 2.4 JTDM 20V L
Audi A4 2.5 TDI
BMW 320d
BMW 330d
Mercedes C280 CDI
Volvo S60 D5 Momentum

200 hk ca. 530.000 kr.
163 hk
499.522 kr.
163 hk
522.000 kr.
231 hk ca. 650.000 kr.
190 hk ca. 800.000 kr.
185 hk
610.995 kr.
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Det bemærkes, at Alfa Romeo har opfundet et nyt system, hvor man ikke har
knastaksler til at åbne ventilerne, men det
sker elektrisk. Systemet kaldes foreløbigt for
Uniair og er ved at bliver udviklet til produktion. Dette system kunne vi forestille os
i første omgang på en GTA til efteråret
2007.
På www.italiaspeed.com fortæller man
også om en 3.0 V6 JTDM med 250 hk.
Et gæt fra min side er, at der vil komme
en 2.8 V6 JTS med omkring 230 hk, fordi
der er et ret stort spring fra 2.2 JTS til 3.2
JTS Q4. Den lille V6 kunne sagtens klare
sig med forhjulstræk, fordi forhjulsophænget er konstrueret helt perfekt, og det ville
kunne gøre prisen mere spiselig, ligesom
reduktionen i vægt ville bevirke, at præstationerne stort set ville være på 3.2 V6 JTS

Q4-niveau. Hr. Kalbfell fortalte dog ved
pressemødet, at varianter med over 200 hk
vil have firehjulstræk. Men lad os nu se.
Ved pressemødet så vi også et skema over
model-serierne, både de nuværende og de
kommende. Her var indtegnet en Alfa 149
og en Kamal (SUV-bilen) samt – hvilket er
interessant – en Alfa 169. Vi har jo været
lidt i tvivl om, hvorvidt Alfa 166 vil få en
afløser, da Alfa 159 faktisk er lige så stor,
men en Alfa 169 er altså officielt på planen.
Man kan forestille sig, at det bliver på en
lidt forlænget platform af 159'eren. Man
kan nemlig godt "strække" en sådan platform lidt i både længde og bredde, hvilket
fx Audi beviser med deres A4 og A6, der
grundlæggende kører på samme platform.
Det samme er også tilfældet med VW Golf
og den ny VW Passat!

▲

Alfa 159 3.2 V6 JTS Q4 L
Audi A4 3.2 FSI quattro
BMW 330i
Mercedes C350 4Matic aut.
Saab 9-3 2.8T V6 Aero
Volvo S60 T5 Momentum
Volvo S60 R 4WD
VW Passat 3.2 FSI 4M aut.

Alfa 159 er vokset meget i forhold til Alfa 156, og er nu på størrelse med Alfa 166. Bred-
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER, ALFA 159
Motor
Cylindre og konfig.
Blok/topstykke
Boring x slaglængde
Slagvolumen
Effekt EU
ved o/m
Moment
ved o/m
Kompressionsforhold
Ventilstyring

Ventiler
Indsprøjtning

1.9 JTS

2.2 JTS

3.2 V6 JTS

1.9 JTDM 16V

2.4 JTDM 20V

4 i række
alu(+foring)/alu
86,0 x 80,0 mm
1.859 cm3
160 hk/118 kW
6.500 o/m
190 Nm
4.500 o/m
11,3:1
DOHC
kæde
hydr. løftere
faseforsk. knaster
4 pr. cylinder
Motronic MED 7.6.1
Direkte indsprøjtning
Variabel indsugning

4 i række
alu(+foring)/alu
86,0 x 94,6 mm
2.198 cm3
185 hk/136 kW
6.500 o/m
230 Nm
4.500 o/m
11,3:1
DOHC
kæde
hydr. løftere
faseforsk. knaster
4 pr. cylinder
Motronic MED 7.6.1
Direkte indsprøjtning
Variabel indsugning

V6 (60 grader)
alu(+foring)/alu
89,0 x 85,6 mm
3.195 cm3
260 hk/191 kW
6.200 o/m
322 Nm
4.500 o/m
11,25:1
2 x DOHC
kæde
hydr. løftere
faseforsk. knaster
4 pr. cylinder
Motronic MED 7.6.2
Direkte indsprøjtning
Variabel indsugning

4 i række
støbejern/alu
82,0 x 90,4 mm
1.910 cm3
150 hk/110 kW
4.000 o/m
320 Nm
2.000 o/m
17,5:1
DOHC
tandrem
hydr. løftere
variabel turbo
4 pr. cylinder
EDC 16C39 C-rail
Direkte indsprøjtning
Klap i indsugning

5 i række
støbejern/alu
82,0 x 90,4 mm
2.387 cm3
200 hk/147 kW
4.000 o/m
400 Nm
2.000 o/m
17,0:1
DOHC
tandrem
hydr. løftere
variabel turbo
4 pr. cylinder
EDC 16C39 C-rail
Direkte indsprøjtning
Klap i indsugning

Forhjul
3,818:1
2,353:1
1,571:1
1,146:1
0,943:1
0,861:1
4,176:1
33,8 km/t

Alle fire hjul
3,917:1
2,040:1
1,365:1
1,048:1
0,846:1
0,769:1
3,895:1
40,2 km/t

Forhjul
3,818:1
2,158:1
1,302:1
0,959:1
0,744:1
0,614:1
3,650:1
54,2 km/t

Forhjul
3,917:1
2,040:1
1,321:1
0,954:1
0,755:1
0,623:1
3,545:1
54,5 km/t

Transmission
Træk
Udveksling 1. gear
2. gear
3. gear
4. gear
5. gear
6. gear
Differentiale
Hast. v. 1.000 o/m i 6. gear

Forhjul
3,818:1
2,353:1
1,571:1
1,146:1
0,943:1
0,861:1
4,176:1
32,2 km/t

Styretøj
Tandstang med servo, 2,25 omdr. fra stop til stop, vendediameter 11,1 m
Hjulophæng
Foran: Dobbelte tværsvingarme, højtliggende øvre arm, antidive, koncentrisk skruefjedre og støddæmpere, krængningsstabilisator
Bagtil: Multilink, dobbelte tværsvingarme, skråtstilllet camberkorrektionsarm, skruefjedre og støddæmpere, krængningsstabilisator
Bremser
Foran
diameter/tykkelse
calipre
Bagtil
diameter/tykkelse
calipre
ABS m. br.assist. og EDB
Hjul
Alufælge med dæk

Vent. skiver
305 x 28 mm
flydende åg
Skiver
278 x 12 mm
flydende åg
Ja

Vent. skiver
305 x 28 mm
flydende åg
Skiver
278 x 12 mm
flydende åg
Ja

Vent. skiver
330 x 28 mm
faste åg, 4 stempler
Vent. skiver
292 x 22 mm
flydende åg
Ja

Vent. skiver
305 x 28 mm
flydende år
Skiver
278 x 12 mm
flydende år
Ja

Vent. skiver
330 x 28 mm
faste åg, 4 stempler
Vent. skiver
292 x 22 mm
flydende åg
Ja

205/60R15

215/60R16

225/50R17

215/60R16

225/50R17

Præstationer
Topfart
0-100 km/t (1 person)
0-1000 m (1 person)

212 km/t
9,7 sek.
30,7 sek.

2 km/t
8,8 sek.
29,6 sek.

240 km/t
7,0 sek.
27,5 sek.

210 km/t
9,4 sek.
30,8 sek.

228 km/t
8,4 sek.
29,2 sek.

Økonomi
EU gennemsnit
bykørsel
landevejskørsel

11,5 km/l
8,2 km/l
15,2 km/l

10,6km/l
7,7 km/l
13,7km/l

8,7 km/l
6,3 km/l
11,8 km/l

16,7 km/l
12,3 km/l
20,8 km/l

14,7 km/l
10,7 km/l
18,5 km/l

Vægte, dimensioner m.v.
Vægt køreklar (fuld tank)
1.480 kg
1.490 kg
1.740 kg
1.535 kg
Bagagevolumen 405 liter, tankvolumen 70 liter, længde/bredde/højde 466/183/142 cm, akselafstand 270 cm, phv. 1500 kg m/bremser

Den officielle introduktion af Alfa 159 er
fastlagt for alle lande.
Den første dato er 23.
september 2005, hvor
bilen præsenteres i Italien, Tyskland, Frankrig og Spanien. Ugen
efter, den 30. september, er det Schweiz og
Østrigs tur, og så den
7. oktober følger de
andre lande, herunder
Danmark. 3.2-varianten må dog vente til
december, og de højrestyrede versioner til
Storbritanien kommer
også først i december
2005.
Priserne er ikke
kendte endnu. Forhandlingerne
med
fabrikken er simpelthen ikke afsluttede
endnu. Importøren vil
alene love, at 1.9 JTSvarianten ikke kommer
over 400.000 kr. I skemaet herunder ses de
varianter, der kommer
i det danske program,
og de angivne priser er
mine egne gæt, baseret
på allerede offentliggjorte priser i Italien.
Alfa 159 Sportwagon skulle komme til
Danmark i marts
2006. Merprisen er traditionelt ca. 30.000 kr.
for en Sportwagon, så
mon ikke vi kan forvente dette igen?
Selespeed til 2.2 JTS
kommer også i løbet af
2006, og måske aut.
gear til 2.4 JTDM og
■
3.2 V6 JTS Q4.

STANDARDUDSTYR

UDVALG I DANMARK

HER ER 159 BEDRE END 156

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alfa 159 1.9 JTS
Alfa 159 2.2 JTS
Alfa 159 2.2 JTS Lusso
Alfa 159 3.2 JTS Q4 Lusso
Alfa 159 1.9 JTDM 16V
Alfa 159 2.4 JTDM 20V
Alfa 159 2.4 JTDM 20V L

●
●
●
●
●
●
●
●

ABS, ESP, ASR, Hill-holder og Brake assist
7 airbags
El-ruder for og bag
Fjernbetjent c-lås og el-spejle
Aircondition (manuelt klimaanlæg)
Sædevarme for
Læderrat og -gearknop
16” alufælge
Tripcomputer
Tågeforlygter
Integreret CD-anlæg med 8 højttalere
Armlæn for og bag
Skilem
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ca. 400.000 kr.
ca. 430.000 kr.
ca. 460.000 kr.
ca. 630.000 kr.
ca. 450.000 kr.
ca. 500.000 kr.
ca. 530.000 kr.

Plads
Kørestilling
Sikkerhed
Køreegenskaber
Bremser
Gearskifte
Kvalitet
Serviceintervaller og -pris

Lusso-varianterne har følgende ekstraudstyr:

HER ER 156 BEDRE END 159

●
●
●
●

●
●
●

17” alufælge og to-zone klimaanlæg
Alfatex specialindtræk og Cruise Control
Forlygtespulere og regnsensor
Elektrocromatisk bakspejl

Pris
Vægt
Respons og lyd fra den mindste 4cylindrede benzinmotor
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DEN NY ALFA ROMEO-CHEF
Karl-Heinz Kalbfell er navnet på Maserati og Alfa Romeos nye ”chief operating officer”, som det
britiske Autocar har interviewet i juni-nummeret. Vi giver her en oversættelse af artiklen.
Tekst: Leif Lorenzen. Kilde: Autocar 14. juni 2005
Kalbfell var temmelig succesrig i sin ungdom
som bokser. Alle i det kæmpe Mirafiori-hovedkvarter synes at vide det, og det ser ikke ud til
at genere ham i sit nye job, som af og til indebærer krav om omstilling. Ingen kan være i
tvivl om den nye chefs hårdhed.
Så snart man lærer lidt om Kalbfells sportskarriere, kan man se beviser på den i hans kropsform og fysik og især på den måde, hans
næse engang i fortiden ser ud til at have fået
en anden form (med lidt kendskab til Kalbfells
beslutsomhed tænker man på, hvordan hans
modstander mon ser ud?).
Selvfølgelig er Kalbfells dage som kæmper talte. Han bliver 55 i år. Men han har stadig mange af en boksers typiske instinkter: Viden om,
at respekt er noget man må gøre sig fortjent til,
at succes sjældent kommer uden vedholdenhed og hårdt arbejde, og at man aldrig skal
undervurdere en konkurrent, og overordnet, at
man kan klare sig godt i lang tid, men man
taber i det lange løb, hvis man ikke fuldender
jobbet.
Disse leveregler har vejledt Kalbfell gennem
sine jobs og har involveret ham i nogle af de
mest utrolige resultater i sin automotive karriere. De er grunden til, at mange observatører,
der har set ikke-italienere dumme sig i forsøg
på at lede en italiensk bilproduktion, tror på
Kalbfells succes.
Indtil i år så det ud til, at Kalbfell ville blive en
livslang ansat hos BMW, hvor han har været
ansat ikke mindre end 27 (!) år. I hele den periode har han kæmpet med store projekter: Han
grundlagde den berømte Motorsports-division,
han håndterede al marketing gennem 90’erne,
var inspiration til Rolls-Royce-projektet og
lavede aftalen om den nye fabrik i Goodwood.
Han havde en stor indflydelse på det nye Miniprojekt i BMW, cementerede BMWs engagement i Williams F1, og han havde også en finger med i spillet, da Morgan skulle have sin V8
i deres seneste Aero model. Kalbfell er en 24
karat bilmand og en af de bedste i Europa til at
få arbejdet gjort færdigt.
Det første job i Alfa Romeo tror han kan koges
ned til tre ord: Sælg Flere Biler. Der er intet
galt med produkterne (lyder godt, ikke?), som
han understregede ved sin første fremtoning
på årets Genève-udstilling. Han refererede der
til ”vores vidunderlige biler” og efterlod ingen
tvivl om, at han mente det. Det viser sig, at
Kalbfell er livslang Alfa Romeo-entusiast, som
for år tilbage blev tilbudt et job i koncernen,
men valgte at blive i München. I dag har Alfa
Romeo mange kapable ingeniører og bilelskere. Hvad, man behøver, er motiverede forhandlere, der kan sælge til kunderne.
”For at få succes må vi vokse”, siger Kalbfell.
”Vi kan ikke få succes med det nuværende
volume. Da jeg første gang overvejede at
komme hertil i begyndelsen af året, så jeg på
salgstallene og blev temmelig chokeret, for de
er alt for lave for et mærke som Alfa Romeo.”
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Den forestående opgave er at løfte salgstallet
fra de nuværende 170.000 biler til 300.000
over en periode på fire til fem år. Det er et
spørgsmål om at forbedre gennemslagskraften
primært ved salgsteknikker. De nye modeller –
primært 159 og Brera – er vitale, mener Kalbfell.
”Hvordan med salget i USA?” ”Hvis vi gør det,
skal vi gøre det rigtigt”, insisterer han. “Vi har
kun ét forsøg, men forudsætningerne er gode.
Mange BMW-forhandlere startede derovre
med Alfa Romeo. Det er et spørgsmål om ressourcer, for det er alt for let at blive beruset af
mulighederne. Vores første opgave er at gøre
det bedre i Europa. I Italien er vores markedsandel (3%) i orden, men vi må forbedre værdien af vore aftaler. På de fleste andre markeder
er vi langt under vort potentiale.”
Kalbfell har især store forventninger til det
engelske marked, dels fordi han bosatte sig
derovre i egenskab af chef for Rolls-Royce
under BMW, dels fordi han beundrer den følelse, engelske entusiaster nærer for Alfa Romeo.
”UK er et eksempel på de markeder, som ikke
er fuldt udviklet. Vi kan sælge 20-25.000 biler i
England.” Men han indrømmer tøvende, at forhandlernetværket er – mildt sagt – hullet og
usammenhængende, og han er i øjeblikket
optaget af, hvordan det kan strikkes mere
homogent sammen i fremtiden. Ingen detaljer

afsløres, men det lyder som om, Kalbfell har en
plan for, hvordan forretningen skal skrues sammen i fremtiden. I mellemtiden gør han, hvad
han kan for at holde sammen på tingene ved
kontakt til de større Alfa Romeo-klubber i Europa, ofte til individuelle ejere, der bliver chokeret
over at blive kontaktet af mesteren selv.
De, som kender Kalbfell, er mindre overraskede. Han har hele sit liv været motiveret af
udfordringer, og det eneste resultat, han kender – eller bekymrer sig om – er at vinde.
Efterskrift: Det var ikke uden grund eller tilfældigt, at Alfa Romeo 159 blev præsenteret for
verdenspressen i midten af juni i – ja,
München. Efter 27 år i byen kender Kalbfell
den særdeles godt, og som han sagde med et
glimt i øjet: ”Der er to årsager til, at vi holder
præsentationen i München. Dels kan jeg så
samtidig besøge nogle gamle venner og familie, og dels er der en anden bilproducent ikke
langt herfra, som jeg vil drille lidt.”
En særdeles kompetent tysker, der nok skal få
sat skik på foretagenet i Italien. At han tillige er
fyldt med humor, er et sjældent træk hos en
tysk bilmand, men det skal nok vise sig som et
godt udgangspunkt for en mand, der med lige
dele hårdhændet politik og entusiasme for sine
mål vil vende den ikke godt fungerende organisation til en velsmurt sportsmaskine (red.).
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