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FØRSTE TEST 8C
Endelig er det så vidt: Alfa Romeo slipper den billedskønne 8C løs på gaden. Og
vi lod os hurtigt overtale til en prøvetur på Alfa Romeos testbane Balocco. Dette
er en test fra det schweiziske Automobil Revue.
Tekst: Matthias Pfannmüller, oversat af Jesper Feldstedt. Foto: Fabriksfoto

Fortid og fremtid: Det er ikke tilfældigt, at den vellykkede bagende på
8C minder om Giulia TZ (63-67).
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COMPETIZIONE

et var en ægte overraskelse, da Alfa Romeo i efteråret
2003 viste Alfa Romeo 8c Competizione (og dengang
endnu med et lille ”c”) i Frankfurt. Forbavset gned vi
øjnene. Fordi dette studie så så uforskammet godt ud, kunne det
egentlig kun være et unica, som aldrig ville blive fremstillet seriemæssigt.
Og rent faktisk havde marketingafdelingen overvejet frem og
tilbage, bekræftet og så igen dementeret, men til sidst hørt bønnerne fra Alfisterne. Italienerne viste på biludstillingen Paris 2006
serieversionen af 8C og bringer den optisk næsten uforandret på
gaden – selvom det er med noget forsinkelse og i små doser. Der
fremstilles i alt 500 stk. – basta. 35 af dem (trods tre gange så stor
efterspørgsel) kommer til Schweiz henimod årsskiftet. De har
naturligvis været revet væk i flere måneder, selvom det er forholdsvis mange, når man tager i betragtning, at England kun har fået
41 biler. I Nordamerika, hvor Alfa Romeo efter mere end 15 års
fravær vil vende tilbage i midten af 2008, skal 8C fungere som
springbræt, og USA har fået tildelt 90 eksemplarer.

D

Fordums bedre tider

▲

En Nimbus af uopnåelighed forøger begæret og dermed også
mærkeimaget. Således medvirker allerede navnet for den racerene
2-sæders coupé hertil: 8C – det står naturligvis for otto cilindri,
altså otte cylindre. Og for Alfa Romeo står det for en epoke, hvor
bilerne blev fremstillet i de mindste styktal og helt efter kundernes ønsker. 8C, sådan hed i trediverne husets racerene sportsvognsmodeller af blåt blod, og de vandt med deres
sagnomspundne 8-cylinders rækkemotor næste alle pokaler. I dag
hører de til de dyreste Alfa Romeo’er, der endnu findes.
Nu skuer man jo gerne tilbage, selvom det ser en lille smule
tåget ud også for Alfa Romeo. Med studiet forsøgte milaneserne
som bekendt for fire år siden at polere deres noget ramponerede
image op. Men selvom tillægsbetegnelsen ”Competizione” antyder en racer, så er den ikke tiltænkt motorbanerne. Konceptet er
mere en sportsvogn til åben landevej. At den nu virkelig bliver
bygget, kunne af skeptikere blive tolket som et halvhjertet forsøg
på opfyldelse af en gammel gæld til Alfa Romeo-entusiasterne.
Intet kunne være mere forkert. Det, som Alfa Romeo her sætter på bordet, er ikke en Take Away pappizza i smart flerfarvet
karton, men derimod Penne rabiata, fint tilberedt med de allerbedste råvarer og oven i købet serveret dampende varm.
NYT 6/2007
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Søskendekærlighed

Fantastiske linier. Luftudtaget bag forhjulet er inspireret af Tipo 33 Stradale.

Ikke alle 8C-komponenter stammer fra Alfa
Romeo selv. Over-Alfa'en baserer sig oprindeligt
på det stive stålchassis fra koncernbroderen
Maseratis GranSport Coupé, hvorfra den også
har arvet akselafstanden. I mellemtiden har man
her og der modificeret gamle Maserati-komponenter (f.eks. er den 4,2-liters V8 ombyttet med
den aktuelle motor, en 4,7-liters udgave, der
indtil videre er unik for Alfa 8C). Det officielle
Alfa Romeo-diktat lyder: Ved den endegyldige
vogn drejer det sig om en modificeret Maseratiplatform og -transmission fra GranTurismo.
Derudover er der også lånt noget af Ferrari:
Når alt kommer til alt, er V8'eren fra Maserati
mere eller mindre det aggregat, som bliver fremstillet i Maranello, og som selvfølgelig også bliver anvendt der. Det sekventielle gear ”Cambiocorsa” på 8C svarer i store træk (inkl. elektronikken) til Ferrari F1-systemet, som sidder på F430
og 599, hvorimod undervognen igen er overtaget fra Maserati, denne gang Quattroporte og
tilpasset 8C.
Nogle Alfa Romeo-medarbejdere fortrækker
ansigtet i smerte ved sådanne arrangementer –
hvorfor egentlig? Alfa Romeo blev grundlagt i
1910 og er dermed 16 år ældre end Maserati.
Cavallino Rampante kom først i 1947. Italiens
kronjuveler blandt biler tilhørte længe Fiat. Hvis
man betragter det sådan, er det slet ikke så
slemt, at også carbonsæderne i 8C stammer fra
Ferrari Enzo henholdsvis Maserati MC12. I
Alfa'en er de bare betrukket om, og efter eget
valg sågar med smukt flettet læder.
Produktions-tourné

Bellissimo: Cockpittet svælger i aluminium, læder og
carbon. Kun luftindtagene
stammer fra en seriemodel.

Det varme hjerte:
Nu har Alfa Romeo igen en
drømmemotor.
En V8 på 4,7 liter
og 450 hk, der
bygges af Ferrari.
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8C fremstilles af flere omgange forskellige steder. ”Brylluppet” mellem motor og chassis finder sted i specialafdelingen ”Costruzioni Sperimentali” i Fiats fabrik Mirafiori i Torino. Sideløbende hermed leverer ATR i Abruzzien carbonkarrosseriet, og det bliver lakeret af Imperiale i nærheden af Modena. Den endelige montage af det rullende chassis og samlingen af resten,
som tilsammen danner en yderst stiv enhed, finder tilsidst sted hos Maserati.
Hvad, der lyder som patchwork, er en kompliceret proces, og resultatet taler for sig. Og
ikke allermindst stammer designet 100% fra
Alfa Romeo Centro Stile. 8C-dimensionerne
har kun ændret sig en lille smule gennem årene.
Den lille serie har i forhold til konceptbilen en
akselafstand, der er 5 cm længere, længden er
øget med 10 cm og højden med 9 cm.
Der er ingen skønhedspletter: Sportscoupéen
virker kraftfuld og æstetisk, proportionerne og
forarbejdningen passer. Dertil kommer optiske
ophidselses-momenter som en A-søjle, der bliver
bredere opad til eller en (det forekommer kun
sådan) cirkelrund bagrude, hvis tema gentager
sig i baglygterne. Kort fortalt; man kan slet ikke
se sig mæt på dette pragtstykke.
Nå, nok sværmeri. Vi har ventet utålmodigt i
over 48 måneder og vil nu endelig trykke på
startknappen. I ”små-seriemodellen” sidder den i
midterkonsollen, der ligesom resten af cockpittet
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er samlet af carbon- og aluelementer. Man søger
forgæves efter gearstangen og håndbremsen. 8C
er også et barn af nutiden. De krævede ESP-,
gear- og parkeringsindstillinger sker med vippekontakter eller knapper i den nedre del af midterkonsollen.
Ved tryk på tændingen lænser benzinpumpen
først jammerligt for sig selv, indtil V8'eren pludseligt og dumpt vækkes gøende til live. Denne
lyd rejser nakkehårene og er svær at beskrive –
kun så meget: Kommende 8C-naboer behøver
ikke noget vækkeur, for Alfa'en har spontant
samme virkning som fem dobbelte espressoer.
Mamma mia, hvilken herlig ufornuftig lydkulisse. Og det er først optakten, for fra omkring
4.000 o/m (eller allerede før i sportmodus) blæser bypassventilerne i udstødningen til open air
koncert.
8C lyder ikke kun fremragende, man føler sig
også godt tilpas i den. Ergonomien passer godt,
ligesom sædeskålene, som kan fås i tre forskellige størrelser – teoretisk. Fordi 8C kun bliver
leveret direkte fra Alfa Romeo Italien, er som
udgangspunkt kun XXL-versionen monteret.
Skal man prøve, om det passer, er det kun
muligt, hvis den ærede kunde smutter forbi på
fabrikken. Nå ja, nu er Italien jo altid en rejse
værd, og den købestærke kunde kommer lige så
let over de lommesmerter, som over merprisen
for den købepligtige førstehjælpskassse (se
udstyrslisten). I øvrigt regnes der ikke med, at
der leveres en 8C ”nøgen”. Hos Alfa Romeo kalkulerer man med, at hver kunde i snit investerer
yderligere 50.000 CHF i bilen og har udfærdiget en dertil passende liste med særligt tilbehør.
For almindelige dødelige lyder det som en uforskammet prispolitik, men lykkelige modtagere
af 8C vil ikke lade sig gå på af det. Heller ikke
det smålige bagagerum, for under den oplukkelige bagrude breder benzintanken sig. For at
bøde på forlegenheden tilbyder Alfa Romeo et
kuffertsæt udført efter mål.
En duft af Corvette

En lækker kabine. Her
med sæder med delvis
“flet-læder”. Hvem der
bare kunne tage plads her.

Der er plads til nogle ordentlige kufferter. Ifølge fabrikkens oplysninger er der i alt 330 liter
bagageplads, hvilket dog virker lidt tvivlsomt.

▲

At benzintanken er placeret foran bagakslen har
naturligvis sin årsag – den optimale vægtfordeling mellem hjulene. 8C's motor sidder bag
forakslen, samtidig er gearkassen anbragt foran
bagakslen (transaksel) – et drivkoncept, der også
anvendes i den amerikanske Corvette. Resultatet
er en uovertruffen balance (ved 8C er den
49/51% for/bag), der kommer køredynamikken
til gode. Den lave placering af gearkasse og
motor bidrager også hertil.
På de første meter bemærker man først det
store og relativt tykke rat, men som man efter
yderligere at par meter vænner sig til – fordi det
omsætter retningskommandoer meget præcist.
8C følger sin kører villigt og uden tøven, den
lader sig dirigere millimeterpræcist.
Indtryk som disse skaber tillid, det giver hurtigt
lyst til mere. Som det hører sig til for en supersportsvogn, er der kraft i overflod til stede. Maskinen har lyst til mere gas, den kører legende let op i
omdrejningerne til 7.500 o/m, men allerede ved
2.000 o/m er 80% af momentet til rådighed.

Det er ikke værd at beklage sig over læssehøjden,
for der kan kun være en attachémappe-størrelse
specialsyet kuffert i det smalle rum bagtil. Den
egentlige bagage skal placeres bag sæderne.
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Storartet køredynamik

Trods det tykke lydtapet – den, som hører
radio her, er selv skyld i det – opfører 8C
sig meget kultiveret: I automatikprogrammet skifter den gear rykfrit op og ned, det
sidste sker med perfekt afstemt mellemgas.
Hjulspind skal fremprovokeres, det synes
som om, at hjulene klæber, og ved større
hastighed ligefrem suger bilen sig fast til
asfalten. Dens hjulophæng yder den rette
blanding af hårdhed og komfort.
Selvfølgelig lader 8C sig også styre med
højre fod. En hang til understyring har den
virkelig ikke, den bliver ved med at være
artig og let at beherske, når ESP'en er aktiveret. Men er ESP'en derimod deaktiveret,
og sportmodus sat til (det sidste halverer
gearskiftetiderne fra 0,4 til 0,2 sek.), så er
ratvirtuoser med hurtige reaktioner meget
efterspurgte. De har det sjovt i dette, med
sikker hånd afstemte driftingredskab. Det er
virkelig bemærkelsesværdigt, hvad Alfa
Romeo her har sat på hjul.
Ifølge fabrikken accelererer 8C fra 0-100
km/t på 4,2 sek., hvilket bekræftes af vores
målinger. Også den oplyste bremselængde
på lige netop 32 m (100-0 km/t) er en topscorer. 8Cs domæne er hurtig kørsel: Grip
og retningsstabilitet ophører stort set ikke
på tør vej, selv i hastigt stigende tempo.
Højeste hastighed er af Alfa Romeo opgivet
til 292 km/t – helt klart af hensyn til Ferrari, for 8C kan let løbe mere end 300 km/t,
som man lod os vide. Multo bene, nej –
fantastico! Vi vil slet ikke skille os af med
den bil, for det varer nok længe, inden vi
ses igen.
Spider'en kommer i 2009

At den betingelsesløst er beredt til at yde sit
bedste, er også et problem for Alfa Romeo.
Alle fabrikkens andre sportsmodeller: GT,
Brera og Spider, virker nu i forhold til denne åbenbaring endnu tungere, mere
usportslige og trætte, end de gjorde før. Det
kræver megen fantasi og god vilje at se, at
der er et slægtskab ud over det rent optiske.
Men vi vil tænke positivt og derfor se 8C
som chancen for et bilmærke, som nok ved,
hvordan det skal være, og hvis traditionsrige
våbenskjold igen kan stråle, hvis man bare
anstrenger sig lidt.
Der er stadigvæk håb for alle de, der ærgrer sig over at have bestilt 8C for sent. For i
2009 kommer endnu 500 biler, fordi FiatGroup-CEO Sergio Marchionne for nylig
har bekræftet, at der skal bygges en 8C Spider. Det lyder som en mulighed for endnu
en prøvekørsel – og derfor siger vi allerede
nu grazie!
Efterskrift

Der er desværre ikke blevet tildelt et eneste
eksemplar til Danmark, så vi må nøjes med
at se bilen på biludstillinger, på museet i Arese, samt ved forskellige udenlandske træf. ■
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Den er uimodståelig.

SPECIFIKATIONER 8C COMPETIZIONE
Opbygning
Selvbærende stålmonocoque med nittede og
limede carbonkarrosseridele. Langsliggende
motor, placeret bag forakslen. Gearkasse,
placeret ved bagtil. Baghjulstræk.
Motor
V8 (90-graders V), 4 ventiler pr. cyl. 2x2 overliggende knastaksler (kædetrukket), alutopstykke og -motorblok. Krumtap med 5 hovedlejer, tørsumpsmøring. Boring 94,0 mm. Slaglængde 84,5 mm. Slagvolumen 4.691 cm3.
Maksimal ydelse 450 hk (331 kW) ved 7.000
o/m og 480 Nm ved 4.750 o/m. Litereffekt
95,9 hk/l.
Transmission
6-trins gearkasse, sekventielt skifte. Udveksling: I: 3,21 – II: 2,05 – III: 1,44 – IV: 1,11 –
V: 0,90 – VI: 0,76 – R: 3,29 – differentiale:
4,18:1. Spærredifferentiale
Hjulophæng
For og bag: Uafhængigt ophæng med dobbelte triangler, skruefjedre og krængningstabilisator.
Styretøj
Tandstangstyring med servo.
Bremser
Ventilerede skivebremser på alle fire hjul. Ø
for: 36 cm, bag: 33 cm. For 6-, bag 4-stemplede calipre. ABS. Håndbremse på baghjul.
Hjul
Alufælge med 245/35ZR20 på 9x20” for, og
285/35ZR20 på 10,5x20” bag.
Mål og vægt
Længde 438 cm. Bredde 189,5 cm. Højde
134 cm. Akselafstand 264,5 cm. Sporvidde
for/bag 161/158 cm. Bagagerum 330 liter.

Egenvægt (tom) 1.490 kg. Køreklar vægt
(inkl. fører) 1660 kg. Tilladt totalvægt 1785
kg. Tank 88 liter.
Præstationer
Topfart: 292 km/t. 0-100 km/t: 4,2 sek. Forbrug (EU-norm): 6,3 km/l, CO2: 377 g/km.
Udstyr
Xenon-lygter, LED-tågelygter, lakering i AlfaRosso, sorte bremsecalipre, 20” fælge,
lædersæder, el-rudehejs, automatisk klimaanlæg, centrallås.
Pris
237.750 CHF (svarende til 1.075.000 DKK.
Dansk pris m. moms ca. 3.5 mill. kr.)
Ekstraudstyr
Speciallak (Rosso competizione,
Giallo Racing (Racing Gul*),
Nero (Sort*) eller individuel
5.092 CHF
Quadrifoglio-logoer på forskærme 1164 CHF
Smedede letmetalfælge
6.935 CHF
Pirelli P Zero Corsa Racing dæk 5.092 CHF
Røde, gule eller alu/sølv
bremsecalipre
1.309 CHF
Flettet læder på sæderne eller
ruskind
2.910 CHF
Bundmåtter af læder m. 8C prægning 291 CHF
Schedoni kuffertsæt
4.364 CHF
Carbon-rat og -skiftere
3.637 CHF
Personlig navneskilt af sølv
582 CHF
Bose CD-sound med blue tooth 4.363 CHF
Navigationssystem (Becker)
1891 CHF
iPOD tilslutning
364 CHF
Batterioplader
291 CHF
Pulverslukker
582 CHF
Førstehjælps boks
291 CHF
Lappesæt
291 CHF
Experience track day i Balocco
(uden hotel)
8.729 CHF
1 CHF svarer til 4,52 kr.
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