Klubblad_3_07_RETTET

29/05/07

15:26

Page 16

TEST

TEST AF ALFA BRERA 3.2 Q4
Tekst: Vernon Pedersen. Foto: Thomas Hoffensetz, Per Nørgaard, Lars Nissen og Vernon Pedersen

uge 15 havde vi fået mulighed for at
prøvekøre en Alfa Brera 3.2 Q4 ”Sky
Window”. Som navnet antyder, var det
den store model med 3,2-liters V6-motor
med 260 hk, træk på alle fire hjul og glastag. Den havde, da vi overtog bilen, nøjagtigt kørt 24.600 km.
Reelt kan man tale om en ”coupé-udgave" af Alfa 159, som den da også deler al
teknik, platform (i forkortet udgave) og
instrumentbord med.
Sjældent har jeg kørt i en bil, der har
vakt så megen opsigt – som oftest meget
positivt. Den er da også noget anderledes
end de mere solgte hverdagsbiler. En enkelt
sagde: ”Den ligner en skildpadde bagfra”,
hmm…..!? Men som sagt, de fleste synes
rigtig godt om den!

I

Der var fra starten stor ”prøvelyst”, så alle i
den sjællandske bestyrelse har kørt en kortere
eller længere tur i den. Da jeg havde et par
fridage i prøveugen, valgte jeg at køre en tur
til Århus via Fyn, så også Klaus og Per fra den
jyske bestyrelse, Henrik Lykke fra den fynske
bestyrelse, samt Ole Jørgensen fra Århus (ejer
af GT 3.2) fik mulighed for en prøvetur, og
at komme med en kommentar.
Kabine/indretning

Instrumentpanelet er stort set identisk med
Alfa 159. Metalfyldningerne i døre og på
instrumentpanel er dog ændret til matslebet
aluminium. Der var en del ridser og hakker
i aluminiumpladen efter nøgleringe, osv.
Det var ikke pænt, men kan sikkert uden
problemer pudses/slibes væk.

Speedometret og omdrejningstæller har, i
modsætning til AR 159, talværdierne stående radialt (cirkulært) i kanten af instrumentet, hvor de i 159 står vandret. Integralbelysningen i instrumenterne er hvid (hvid
integralbelysning kan igen leveres i 159).
Alle andre knapper og greb er også i Brera
med rød integralbelysning.
Kørestillingen er en af de bedste, jeg har
prøvet, dog efter at have eksperimenteret en
del frem/tilbage/op/ned og ud/ind. Der var
flere, der klagede over, at de stødte på rammen
omkring ”Sky Window”. Der er el-justering af
forstolene med memory. Forstolene er ikke
så ”omklamrende” som i GT’erne. De fleste,
der bemærkede siddekomforten, var dog
yderst tilfredse. Jeg kørte ca. 700 km på en
dag, uden på nogen måde at føle træthed.

Et af de solide, men uundværlige sidespejle.

En af mange lækre detaljer i kabinen.

Her ses Sky Window med gardinet trukket tilbage. Solen var på intet tidspunkt
generende, så gardinet blev aldrig trukket for!
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Elektrisk betjening af forsæderne med
3 x memory.
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Sidespejlene er med i memory-indstillingen. Ved bakmanøvrer justeres sidespejlene
automatisk til en lavere indstilling, så det er
muligt at se kantsten ved baghjulene. Bakspejlet har ikke, og kan ikke leveres med,
automatisk nedblænding, som 159 Lussomodellerne ellers har som standard. Det har
vi i mange år klaret os fint uden, så det går
jo nok!
Kvalitetsindtrykket er helt på linie med
det, vi allerede har fra Alfa 159-serien.
Ingen knirke/rasle-lyde. De rammeløse
ruder i fordørene var tætte for både vind og
vand (maskinvask/regn). Dørene er (meget)
store og tunge og lukker fint med en god
(tung) lyd. Indstigning kan, pga. den store
dør, være besværlig på smalle parkeringspladser – man må jo som bekendt lide lidt
for skønheden!
Kabinen bar præg af en lidt hård behandling fra nøgleringe, osv. fra de mange, der
(sikkert) havde prøvekørt netop dette
eksemplar. Det var specielt, som tidligere
nævnt, det slebne aluminium omkring især
nøgleklods-hullet og aluminiums-fyldningerne omkring dørgrebene.
Rammen omkring højre s-sele kunne
ikke blive på plads i panelet – det er sikkert
noget, der er blevet forbedret på de senere
modeller. Den testede model var et meget
tidligt eksemplar!
Der er ikke noget greb på indersiden af
bagklappen, så lidt snavs på fingrene kan
forekomme. Adgang til bagagerummet er
ok, lidt høj, men da det ikke er en varevogn...!
Pladsen i bagagerummet er meget fin for
to mennesker (300 liter), og det kan udvides
til det dobbelte ved at lægge den to-delte bagsæderyg ned. Der er skilem i midten af ryglænet i bagsædet. Nu jeg er ved bagsædet –
det er ikke meget bevendt til personer meget
over 10 års-alderen. Adgangen er for såvidt
fin. Forstolene kører elektrisk 15-20 cm
frem, når ryglænene vippes frem. Jeg prøvede
at sidde der, da Per N. og Klaus H. fik deres
prøvetur – jeg er glad for, at de ikke skulle
køre mig hjem! Det er og bliver en 2+2.
Imellem og i hver side af bagsæderne er
der placeret nogle opbevaringsskåle, så det
er ikke muligt, indenfor FN’s menneskerettigheds-konvention, at placere tre mennesker på bagsædet!
Den testede model havde følgende
fabriksmonteret udstyr: El-sæder og el-indklapning af sidespejle – begge dele med
memory til 20.800 kr. Metallak til 8.500 kr.
Full lædersæder til 18.001 kr. (standard er
Alfatex/læder) og Bose lydanlæg med
subwoofer til 15.999 kr. Det vil sige, at testeksemplarer har en udsalgspris på 848.884
kr. + levering.

Har du ikke helt styr på, hvilke forskelle, der er på Alfa 159 og Brera, så kan du se
her. Det er Alfa 159 til venstre og Brera til højre. Forskellene er bl.a. højde, af kabine,
sidespejle, Alfa-trekantens facon og højde, samt “hugtænderne” i nedre kølergitter.

Dørsiderne er heller ikke designet ens. Brera øverst og Alfa 159 herunder.

Kørsel/Økonomi

Det er en ægte GT-bil (Grand Turismo). På
turen til Århus føltes den slet ikke trættende.
NYT 3/2007
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Der er faktisk et fornuftigt bagagerum, og når bagsædet slås ned, bliver der rigtig
god plads. Her er virkelig tale om en forbedring i forhold til den tidligere GTV.

Brera på besøg hos Juel Auto.

Den ”åd” motorvej som en drøm, ingen
mislyde. Dog var der på prøvebilen en lidt
trættende resonans ved præcis 110 km/t i
sjette gear – det var dog ikke generende, når
radioen var tændt.
Prøvebilen var monteret med Pirelli P7 i
dimensionen 225/50-17. P7 er et udpræget
komfortdæk, som bed fint i asfalten. Jeg
kunne ikke lade være med på motorvejstilkørsler med ”sløjfe” at give den lidt mere
hver gang, totalt udramatisk. Q4-systemet
virker meget overbevisende ved hurtig kurvekørsel. Ellers tænkte jeg ikke over, at den
havde træk på alle fire hjul.
Den er meget letkørt. Gearskift/kobling
fungerer fint. Gearskiftet er lidt kantet som
på 159, men det kræver nu ikke megen tilvænning. Jeg bed ikke mærke i, om den
havde generende stor venderadius (opgivet
til 11,1 meter). Jeg savner lidt af det meget
kontante styretøj som på 156 (og 147/GT).
Det er dog mere kontant, end biler er flest.
Der er ikke meget udsyn (faktisk ingenting) skråt bagud, men det kompenseres der
godt for med et par gode store (flere mener
for store), velplacerede sidespejle. Kørsel i
den indre by kræver lidt ekstra opmærksomhed. Cyklister og fodgængere overses
meget let!
Lad det være sagt med det samme: ”Hvis
du er typen, der nøje måler dit benzinforbrug, er en 3,2 Brera ikke noget for dig!”
Da jeg hentede bilen, stod trip-computeren
”Average consumption” (gennemsnitsforbrug) på 5,5 km/l. Da vi efter 2.674 km
test afleverede bilen, stod den på 6,9 km/l.
Vi havde et forbrug på lige under 8 km/l –
sikkert godt hjulpet på vej af min tur til
Århus. Meget mere skal man nok ikke forvente med et normalt dansk kørselsmønster
– med meget bykørsel endda betydeligt
mindre (opgivet 5,9 km/l).
Jeg tror på meget begrænsede vedligeholdsomkostninger. Der er 30.000 km mellem service (jeg ville udskifte olie for hver
10.000 km, mindst en gang om året), og
der er ingen tandrem, der skal udskiftes. På
den gode gamle Alfa V6 skulle den udskiftes hvert tredje år.
Konklusion

Personligt ville jeg nok foretrække en blå
eller rød Brera – de grå eller sorte farver er
lidt for main stream – når nu bilen er så
spændende at se på!
Det er absolut ikke en familiebil – men
et lækkert alternativ til en 159. Hvis du
ikke (aldrig) har behov for bagsæde – og du
har penge til at betale de knap 200.000 kr.
for at skille dig en del (ekstra) ud fra mængden i forhold til en 159 3.2 JTS Lusso – så
gør det – den er FED!!
Tak til importøren, Fiat Automobiler
Danmark og CarCenter for lån og
klargøring af dette herlige stykke ”automotive nydelsesmiddel”.
■
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* BIL-SHOPPEN *
Lækkert udstyr til din Alfa Romeo

- OVER 250 FORSKELLIGE ALUFÆLGE
- RECARO BARNESTOLE &
SPORTSSÆDER
OG MEGET ANDET
Se det store udvalg og lave priser på
WWW.BIL-SHOPPEN.DK
Vi elsker Alfa Romeo

Magnus på 12 år kan være der – men heller ikke mere.

OPTIMAL
RUSTBESKYTTELSE
AF DIN ALFA
ROMEO!

ANDERS GRAM KRISTIANSEN

Nørretoftevej 11 - 3200 Helsinge
tlf. 48 79 55 90
www.helsingebilpleje.dk

Motoren fylder godt op i motorrummet. Der er dog ikke så meget plastafdækning
som på fx en tysker. De 260 hk er meget kultiverede, men der er Alfa-lyd, og i Brera’en brummer motoren betydeligt mere end den samme motor i Alfa 159. Når den
fyres af fra et lyskryds, lyder det udvendigt præcis som den gode, gamle Alfa V6motor. Effekt-udviklingen er mere lineær end i de gamle V6-motorer, men de 260 hk
rækker p.g.a. vægten ikke til helt samme præstationer som de gamle 147/156 GTA
og GT 3.2 med 240-250 hk.
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PS: VI RUSTBESKYTTER
ALLE
BILMÆRKER
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