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8C SPIDER GÅR NU I
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a, så kom den jo alligevel. Alfa 8C
Spider, en roadster-version, baseret
på 8C Competizione. Produktions
versionen blev vist på biludstillingen i
Genève i starten af marts.
Alfa Romeo havde allerede på Pebble Bea
ch i 2005 vist en "one-off" prototype på en
8C Spider, baseret på 8C Competizione, og
med nogle små designforskelle på snuden.
Nu er den "rigtige" 8C Spider her, og
den er tro mod Competizione-designet.
Det har givet været den positive reaktion,
som Alfa Romeo har fået på 8C Competizione, der har været medvirkende til beslutningen om at sætte 8C Spider i produktion.
Der er rygter om, at 2.500 personer gerne
ville købe en 8C Competizione, men man
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har jo lovet kun at producere 500 stk. af
den. Uden at "bryde løftet" kan man nu
producere nogle 8C Spider, og antallet er
også her sat til 500 stk.
8C Spider er teknisk helt identisk med
8C Competizione, så jeg vil blot henvise til
blad December 6/2007, hvor du kan læse
nærmere.

På Genève-udstillingen viste Maserati i
øvrigt sin GranTurismo og Quattroporte
med motoren fra 8C, som jo er en 4,7-liters
V8 på 450 hk, og som er konstrueret af
Ferrari. Maserati har hidtil benyttet en 4,2liters udgave af den samme motor.
Kalechen på 8C Spider består af to lag,
hvor det inderste er et tykt, lydisolerende
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lag. Kalechen åbnes og lukkes elektrohydraulisk.
Alfa Romeo siger, at de har været meget
opmærksomme på bilens aerodynamiske
facon, og det betyder, at Spider'en – ligesom
8C Competizione – faktisk har "negativt
løft", det vil sige, at når den kører hurtigere,
så presses bilen let mod vejen (de fleste biler
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har aerodynamisk løft, hvilket betyder, at de
bliver "lette", når man kører stærkt, og derfor mere ustabile).
Der er intet om prisen, men det taler man
nok ikke om, når man er kunde til en 8C
Spider. Mon ikke den koster det samme som
8C Competizione, eller en smule mere, hvilket vil sige ca. 1,1 mill. kr. uden afgift. Ca.

3,6 mill. kr. inkl. dansk afgift. Det rygtes, at
én af de danskere, der ikke fik fat i en 8C
Competizione, vil lægge billet ind på en 8C
Spider. Der har i øvrigt været set annoncer
for 8C Competizione til 1,8 mill. kr.! Altså
en hurtig fortjeneste på over 700.000 kr.
Det er derfor, at fabrikken prøver at udvælge
kunderne, så noget sådant ikke sker.
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