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ALFA ROMEO'S "LILLE NY", MITO
Det er altid spændende med en ny Alfa Romeo, men det er ekstra spændende, når Alfa
Romeo går ind i et nyt segment. Med den ny MiTo skal Alfa Romeo forsøge at gøre sig i supermini-klassen, men især i det hjørne af klassen, som kunne kaldes ”livsstils-biler”. Redaktøren
var med til pressepræsentationen i Milano, og her kan du læse om de første indtryk.
Tekst: Peter Dyrelund. Foto: Karsten Lemcke, Carsten Nymann, Peter Dyrelund og pressefotos

F

ørst skal jeg fortælle, at der jo er
nogen tid til, at bilen skal præsenteres i Danmark, nemlig i weekenden
den 25.-26. oktober 2008. Det betyder, at
ikke alle oplysninger om danske modeller
og nøjagtige priser er klar endnu, og da
alle tekniske oplysninger heller ikke var
klar endnu til pressepræsentationen, bliver gennemgangen ikke helt så omhyggelig, som det ellers har været tilfældet, når
vi har præsenteret ny Alfa 156, 147 eller
159. F.eks. var der ingen brochure eller
lignende, og der blev kun vist tre (ud af
ti mulige) forskellige farver og to fælgdesign (ud af fem mulige). Vi har ikke kunnet se de andre farver eller fælgdesign.
Præsentationen skete i første omgang
på det flotte Castello Sforzesco slot om
aftenen, hvor CEO Luca de Meo fortalte
i en times tid om den ny bil og dens tilblivelse, understøttet af designere og
teknikere. Udenfor var der opstillet en
enkelt MiTo samt seks flotte biler fra Alfa
Romeo-museet.
Næste dag blev vi så kørt med bus ud
til Monza-banen, som var udgangspunkt
for en 110 km tur i omegnen. Nogle (alle!)
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havde håbet på en tur på selve Monzabanen, idet man på bare 10 minutter på en
bane kan lære mere om en bils køreegenskaber, end man kan finde ud af ved en
hel uges kørsel i trafikken, men desværre
skulle vi ikke køre på banen. Det passer
dog ikke helt, for ruten startede med, at vi
blev sendt ud på den gamle Monza-ovalbane med oplagte betonsving. Vi kørte en
halv omgang, inden vi blev ledt af banen
igen. Der var lidt historisk vingesus over
dette, men derudover egentlig ikke nogen
speciel køreoplevelse. Betonbanen er
meget ujævn. Vi fotograferede – herunder
bil-til-bil med fotografen liggende i bagagerummet! – og du kan da også se et par
billeder her i historien. Sjovt nok kunne
én af bilerne ikke li’, at man holdt på den
meget skrå bane. Efterfølgende meldte
den om alle mulige fejl i styretøjshjælp,
antispin, ESC osv. Først efter en restart
på plant underlag var alle funktioner igen
aktive.
Navngivning

Alfa Romeo udskrev en konkurrence om
navnet til den ny, lille Alfa Romeo (som

i udviklingsfasen har været kendt som
”Junior”). Vindernavnet blev Furiosa,
men på bl.a. forhandlernes reaktion har
Alfa Romeo kunnet finde ud af, at mange
hellere ville have haft Junior eller et andet
navn. Junior har været anvendt tidligere,
men aldrig som det egentlige modelnavn
for en Alfa Romeo. Det har kun været en
tillægsbetegnelse eller såkaldt variantbetegnelse.
Løsningen er blevet et helt nyt navn,
nemlig Mi.To. Ja, i første omgang blev det
skrevet netop sådan, og det står også på
nummerpladen på de første pressebilleder.
I mellemtiden har man åbenbart fundet ud
af, at det var for kunstigt, for nu skrives
det blot MiTo uden punktum.
Mito betyder myte på italiensk, og
vi kan da håbe, at det bliver en ny Alfa
Romeo, som opnår ”myte-status”. Alfa
Romeo fortæller også, at MiTo skal vise
sammenhængen mellem Milano, hvor
bilen er designet (hos Alfa Romeo Centro Stile) og Torino, hvor bilen skal bygges (hos Fiat på Mirafiori-fabrikken).
Bemærk, at alle de øvrige Alfa Romeo
nu bygges på den gamle Alfasud-fabrik i
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CHRISTIAN BRANDT VURDERER DESIGNET
Alfa MiTo er den første rigtig kompakte Alfa
Romeo siden Alfasud. Jeg ved, vi er mange,
der har drømt om en lille kompakt Alfa Romeo
– men det har taget mange år, før drømmen
er blevet til virkelighed.
Jeg lavede i 1998 en tegning på opfordring af
Alfa Romeo-klubben, som var min vision for en
lille kompakt Alfa Romeo. I mine 2 1/2 år som
designer hos Alfa Romeo fra 2002-2004 havde
jeg mange snakke
med mine kolleger
i designafdelingen
om en bil i denne
størrelse. Vi snakkede om muligt
samarbejde med Subaru – om en genkomst
af boksermotoren i en kompakt Alfa Romeo og
syntes, at det ville være fantastisk. Men der var
ikke på daværende tidspunkt seriøse planer om
en sådan model. Siden jeg forlod Alfa Romeo i
april 2004, er der imidlertid kommet skub i planerne, og nu i 2008 ser vi resultatet.
MiTo er baseret på Fiat Grande Punto, men
er ændret så meget, at man skal vide det for
at se det. Hvor Punto er det, italienerne kalder ”monovolume” med front og kabine ”ud i
ét” med meget skrånende forrude, har MiTo et
mere klassisk layout med en lang køler og en
mere opret forrude. Dette er helt bevidst for at
understrege, at en Alfa Romeo har en kraftig
motor, og det viser man i designet ved, at bilen
– i forhold til Punto – har en lang kølerhjelm.
MiTo’s design er stærkt beslægtet med 8C
Competizione. Man fristes til at sige, at den er
en krympet udgave af 8C. Men designet af 8C
er jo også blevet rost til skyerne, så det lå jo
lige for at bruge det samme formsprog til MiTo.
Det er klart, at proportionerne er anderledes –
MiTo har forhjulstræk – 8C har baghjulstræk
osv. Det betyder, at MiTo’s frontudhæng ikke
er kort som på 8C, fordi der jo lige skal være
plads til motoren på tværs i forhold til 8C’s
klassiske langsliggende layout.

Pomigliano d’Arco tæt på Napoli. Denne
fabrik fik i foråret en kraftig renovering,
og med forbedring af produktionen og
kvaliteten af bilerne.
Design
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MiTo er 406 cm lang, 172 cm bred og
144 cm høj. Akselafstanden er 251 cm,
hvor en Alfa 145, 146 og 155 har 254 cm,
mens en Alfa 147 har en akselafstand på
255 cm (længde 422 cm), Alfa 156 på 260
cm og Alfa 159 på 270 cm.
En Alfasud var 390 cm lang (senere 393
cm med plastkofangere), 160 cm bred og
138 cm høj. Akselafstanden var 245 cm
(det samme som Alfa 33). Hermed har vi
fået indplaceret MiTo størrelsesmæssigt.

Idéen med, at en Alfa Romeo skal have runde baglygter, er i øvrigt temmelig pudsig. De
af læserne, der ligger inde med ”Alfa-biblen”,
der omhandler alle Alfa Romeo-modeller
nogensinde bygget, kan jo prøvet at tælle,
hvor mange der har runde baglygter, og hvor
mange der har rektangulære...
Det er fint at komme på noget nyt – men hvorfor begynde at lave runde baglygter, når det
er et Ferrari trademark, og VW ikke bestiller
andet end at lave dobbelte runde baglygter?
MiTo’s interiør er også kraftigt inspireret af 8C.
Stilen er mere rå og sportsbetonet end det, vi
har været vant til fra f.eks. 147 eller 159. De
foreløbige billeder viser en kabine i sort og
alu – med forskellige overfladestrukturer på
instrumentbrættet, som igen refererer til 8C.
Det er et væsentligt mere moderne og interessant interiør end 159/Brera, og der er masser
af Alfa Romeo ”arvemateriale”.
Der er klassiske runde Alfa Romeo luftdyser,
som igen er næsten Ferrari-agtige i forhold til
f.eks. 159, hvor de runde dyser bare ligger i
en flade i midterkonsollen. På MiTo er der
masser af lækker form rundt om dyserne. En
fin detalje er den måde henholdsvis omdrejningstæller og speedometer hænger sammen
med de to små instrumenter som to 8-tal, der
læner sig mod hinanden – rigtig flot.
Kigger man efter i detaljerne, kan man se, at
MiTo’s instrumentbræt er baseret på det, som
sidder i Fiat Grande Punto – men det er kun
ganske få detaljer, der afslører det, og der er
kommet et rigtig flot instrumentbræt ud af det.
Sæderne har også klassiske Alfa Romeo
detaljer som striberne i læderet ned igennem
midten – og har også klare referencer til 8C.
Alt i alt en fin ny kompakt Alfa Romeo, der har
masser af stil og ”emotione”, og som helt sikkert nok skal gøre sig gældende blandt kompakte prestigebiler som Mini og BMW 1-serie.
Christian Brandt

MiTo fås i 10 farver, hvoraf seks er nye
og specielle for MiTo, og fem af dem er
metallic-farver (herunder perlemor). Der
er en almindelig rød, og den er lidt lysere, end vi er vant til. Den allerede mest
kendte på MiTo er den metallic-røde farve
fra 8C’eren, men den kaldes sjovt nok for
Giulietta-rød! Der er to hvide, dels en normal hvid og dels en perlemorshvid. Grå,
som de omtaler som den ultimative ”hightech-farve” lige nu, kan fås i to udgaver.
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▲

MiTo bygger på en Fiat Grande Punto
platform, men det er ret umuligt at se.
Du kan læse mere om designet i Christian Brandts designvurdering i boksen her
ovenfor.

For at understrege det sporty design er taget
lavere end Grande Punto, og siden af bilen er
trukket op, så rudearealet er lavere. Sideruderne har en meget stor lighed med sideruden på
8C. Yderligere har bilen fået nogle meget store
skærmkanter omkring hjulene. De bidrager til
at få bilen til at se aggressiv ud og gør samtidig, at hjulene virker meget større og dermed
selvfølgelig mere sporty.
MiTo’s front efterlader ingen tvivl om, at det er
en Alfa Romeo – og her er slægtskabet med
8C meget tydelig. Den har alle de elementer, som 8C også har. Det store prominente
scudetto (trekant-grillen), mustacherne (de
nederste luftindtag) og de klassiske ”runde”
lygter, som refererer tilbage til Duetto Spider
og mange flere.
Men forlygterne er ikke ”bare” runde – de er
faktisk også trekantede, hvilket binder dem
visuelt til scudetto’et. Trekantformen ses tydeligere på nogle af de tegninger, der er blevet
vist af bilen på diverse internet sites.
Idéen med de trekantede lygter synes jeg er
rigtig fin – jeg er dog mere skeptisk over for
den krom ”ring”, der går omkring lygten. Den er
på en eller anden måde for meget – for bred og
prangende. Den fås tilsyneladende også i sort
– kan ses på billeder på internettet af en hvid
bil – det ser ikke godt ud i mine øjne. Det skal
dog lige siges, at jeg ikke har set bilen ”live”, og
sådanne detaljer kan tit forekomme uheldige
på billeder, men fungere fint i virkeligheden.
Baglygterne er også inspireret af 8C, men
har ikke 8C’s ”kamm-tail”, hvor bagenden er
skarpt afskåret med en flade, hvori lygterne er
placeret. Løsningen på MiTo er mere blød og
moderne i stil med Ferrari 599 – ikke dårligt at
få lidt Ferrari med i købet. Igen har man dog
fået lidt pyntefeber og valgt at omkranse baglygterne med kromringe – og igen med et lidt
uheldigt resultat. Man har lidt fornemmelsen
af, at de er kommet til meget sent i designprocessen og virker ikke rigtig integrerede.
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De runde baglygter har ydre ring med baglys, indre ring med stoplys og center
med blinklys. Her er omkransningen i sort. Den fås i 14 forskellige farver.

Dels en ”sporty coarse-grained micalised”
grå (det betyder ”grovkornet”, men ”micalised” står ikke i min ordbog, men jeg tror,
at de blot mener metallic-lak), og dels en
”paler, more shiny grey”. Sort kan man få
i traditionel sort, eller i en sort metallic,
som er malet ovenpå en rød, som skinner
igennem lakken i sollys. Den blå farve er
repræsenteret med en lys perlemors-blå.
Endelig er der en meget speciel ny farve,
nemlig en ”intens, varm, dyb gul farve”.
Måske lidt som vi kender den fra Alfasud
i gamle dage?
Hvorfor er jeg så usikker på farverne?
Ja, det er et oversættelsesproblem, men
der blev også kun vist tre farver blandt
de ca. 40 biler, der var tilgængelige for
pressen, nemlig sort, rød og metallic rød.
Derfor bliver det spændende at se de nye
farver.
Ringene om lygterne for og bag kan fås
i de 10 forskellige lakfarver, forkromet,
”satiniseret”, titaniumgrå eller i sort. På
pressebilerne var der kun forkromet og
nogle enkelte sorte (på nogle røde biler).
Forlygterne kan mod merpris fås med
Xenon, mens baglygterne altid er diodelygter, hvor dioderne er placeret i et center
(blinklys) og to ringe (stoplys og baglys).
Karrosseriets Cw-værdi (luftmodstandskoefficient) på 0,29 er rekordlav for så lille en bil. Alfa 147 har Cw på 0,32 og Alfa
159 Cw på 0,33, mens udgangspunktet, en
Fiat Grande Punto, har Cw på 0,32.
Interiør

Bagagerum med nedfældet bagsæde. Slet ikke så tosset for en
lille bil. Split-bagsæde er standard på alle varianter i Danmark.

Bagagerummet er dybt og derfor temmelig rummeligt. 270 liter og reel facon.
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Instrumentbrædtet har rødder i det fra Fiat
Grande Punto, men det er dog nærmest
uigenkendeligt og med helt egne detaljer
over det hele. Stærkt! Kun knappanelet til
venstre for rattet genkendes direkte.
Selve instrumentviserne tager en tur op
til maksimum og tilbage igen, når man
sætter tænding på – vist nok første gang
set på Audi R8. Instrumentbordets overflade i siderne er temmelig hård plastic,
mens det på den største del af oversiden
har en ”kevlar-lignende” blødere overflade. Den kevlar-lignende overflade hører
til Destinctive-udstyret (se senere), mens
jeg ikke har set instrumentbordet i basisudgaven med Progression-udstyr. Den
ene, som jeg kørte med, havde ”rødligt”
kevlar på oversiden, hvilket ikke var særlig pænt, mens den anden havde sort ”kevlar”, og det var nydeligt.
På et felt på midterkonsolen samt på en
del af rattet er der aluminiumfarve. Rattet
ligner i øvrigt det på en Alfa 8C, og det er
jo fremragende, især sammenlignet med
det ikke særligt pæne rat, som vi finder i
Alfa 159. Læder på rattet er i øvrigt standard, og rattet kan indstilles både ud-ind
og op-ned.
Varme- og ventilations-grebene sidder en smule langt nede. Heldigvis fungerer
NYT 4/2008
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Bemærk bagspoiler og sortmalet nederste del af bagkofanger. Det er en del af
"Sportivo-pakken". Sammenlign med billede på side 10 uden Sportivo-pakke.

Flot kabine. Den største del af overfladen på
instrumentbrædtet ligner "kevlar" og kan også
fås i rødlig nuance, men det er ikke pænt. Brune
lædersæder som typisk på Ferrari. Kan naturligvis fås i sort. Navigationssystem mellem instrumenter kan udbygges med skærm øverst.

DNA-knappen ses foran gearstangen. Til højre for denne et
askebæger, der kan tages ud,
hvorved der bliver kopholder.
Bizone klimaanlæg ses også.
Hvordan det ser ud i basis uden
noget eller med kun aircondition vides ikke, da alle de prøvede eksemplarer havde bizone.
USB-stik bag ved gearstangen.

▲

k limaanlægget (har kun prøvet bizone
klima) fint, så man ikke skal justere ofte.
Basis (Progression) er imidlertid helt uden
aircon eller klima! Distinctive har aircondition, mens bizone klima er enten en del af
en pakke (Lusso, se specifikationer i boks
til sidst) eller må tilkøbes som ekstraudstyr.
Sæderne er også fine, men giver knapt
så god sidestøtte som i f.eks. Alfa 147. De
fleste testbiler havde læderindtræk, og jeg
synes generelt ikke om læder i biler. Her
var det med mange små lufthuller i overfladen på midterdelen. Bilerne med stofindtræk var rigtig rare. I pressematerialet
står der, at ”The outer skins are smooth
and silky with a clean, opaque-colour
look. The central part is always trimmed
with the most opulent materials; carbon
fibre has been printed onto the microfibre
to create an outstanding contrast of shiny/
opaque. The feel is unique, sporty due to
the underlying microfibre and silky due to
the shiny fibre on the surface.” Det er altså
med ensfarvet stof på siderne og de yderste dele af siddefladen, mens den midterste del har lidt mere ”spraglet” look. Det
er ikke Alfatex-materiale, men alligevel er
kvaliteten meget overbevisende.
Man indtager nemt en god kørestilling,
uanset næsten hvilken størrelse man har,
og det er jo lidt usædvanligt for en italiensk bil (eller var tidligere – det er ikke
så galt med ”gorilla-syndromet” mere).
Fabrikken praler af, at forsæderne kan
justeres ikke mindre end 240 mm fremtilbage, hvilket er flot, og justérbar lændestøtte på førersædet er standard (foruden
selvfølgelig trinløs ryglæns- og højdejustering). Hovedstøtterne er af den moderne
type med ”anti whiplash-system” (kaldet
S.A.H.R, Self Aligning Head Restraint),
et system, der flytter hovedstøtten fremad,
når man bliver påkørt bagfra.
Udsynet er ok frem og til siderne, men
bagud og skråt bagud kniber det altså
noget. Baksensor er et must. Sideruderne
er i øvrigt rammeløse (hvilket forbedrer
udsynet), og ligesom på GT’eren ruller de
øjeblikkeligt et par cm ned, når man åbner
døren, og op igen, når man har lukket den,
så ruden kommer op og tætner fint i en
gummiliste. Dette system sås første gang
på en BMW 850i.
Bagsædet giver rimelig god plads til
personer op til 180 cm. Vi prøvede med
nogle på næsten 190 cm både for og bag
samtidig, og det kan lige gå for kortere
ture, men 180 cm på bagsædet må siges at
være det maksimale, hvis man skal sidde
komfortabelt. Det er lofthøjden, det kniber
mest med.
Bagagerummet har en fin størrelse på
270 liter, og bagsædet lægges nemt ned, da
nakkestøtterne bag er af ”sadeltypen”, der
blot kan skubbes næsten helt ned (hvilket
også forbedrer udsynet bagud), og derfor
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Bagklappen låses op elektrisk blot ved
et tryk på mærket. Elegant.

Når DNA-indstillingen ændres, vises
det kort i lyspanelet. Der er også en
lille lysindikering ved selve knappen.
Bemærk, at det var varmt, 33,5 grader.

ikke skal afmonteres. Forsæderne kan dog
knapt komme helt tilbage, når bagsædet er
lagt ned. Splitbagsæde (60/40) bliver standard i Danmark, og med dette hører s-seler
til tre personer på bagsædet. Basisudgaven
har ellers udelt bagsæde og er beregnet til
kun to personer. Reelt kan der kun sidde
to bag, også fordi bilen bliver meget smallere bagtil i taghøjde, hvorved sideruden
kommer tæt på hovedet. Læssehøjden til
bagagerummet er stor, og bunden ligger
altså dybt nede i forhold til bagklappens
nedre kant. Det har nu aldrig generet mig,
og jeg synes, at det er fint med et bagagerum, som man lægger tingene ”ned i”.
Bagsædet har selvfølgelig ISO-fix-beslag
til fastgørelse af børnesæder.
Alt i alt en kabine, der er en lille Alfa
Romeo værdig og med betydeligt mere plads
på bagsæde og i bagagerum end i en Mini
og formentlig cirka som en Peugeot 207.
Musikanlægget er o.k. som standard
med cd og 8 højttalere, og derudover
fortsætter samarbejdet med Bose således,
at man som ekstraudstyr kan få et Bosesystem med 690 Watt forstærker og i alt
10 højttalere samt en subwoofer i bagagerummet (placeret i reservehjulet!).
Der fås forskellige navigationssystemer, dels integreret i informationsdisplayet mellem de to store instrumenter
og dels suppleret med en aftagelig enhed
øverst på midterkonsollen. Her skal du se
nærmere på, hvad der kan betale sig, når
bilen kommer til Danmark (priser er ikke
fastsat).
Undervogn

Med DNA i Dynamic kommer der et
bjælkediagram til syne, der viser ladetrykket. Ved mellemomdrejninger og
fuldgas lyser alle bjælkerne (udfyldt),
men når omdrejningstallet stiger yderligere, falder flere og flere bjælker fra,
så der til sidst kun er lys i halvdelen.

Rimelig bagsædeplads. Bemærk kopholderen i hjørnet. Vist ikke set tidligere.
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Som allerede nævnt er MiTo baseret på en
Fiat Grande Punto platform, og det betyder McPherson foran og compoundbagaksel (forbundne langsvingarme). Det er
stadig det bedste kompromis mellem pris,
pladsbehov og køreegenskaber, når prisen
også vægter en del. Men afstemningen
er jo også vigtig, og her har Alfa Romeo
ydet sit allerbedste (resultatet kan du læse
om under selve testkørslen). For at mindske krængningen og bevare komforten
har man benyttet et sjældent, men specielt
princip med ”rebound-fjedre” indbygget
i støddæmperne. Disse kommer i funktion, når hjulene fjedrer ud (det inderste
hjul i en kurve) og modvirker krængningen. Derimod har de ingen indflydelse på
indfjedringen, og bilens komfort er derfor
fornem.
Det helt specielle er imidlertid, at MiTo
har ”DNA”. Det er en lille knap, inspireret af princippet i Ferrari’er med ”Manetino’en” på rattet, og DNA-knappen har indflydelse på graden af elektrisk hjælp til styretøjet, speeder-vandringen/udvekslingen,
maks. boost på T-Jet-motoren samt ESCsystemets indgriben. Senere vil systemet
også få indflydelse på støddæmpningen og

gearkassen (når DDG-gearkassen kommer
til næste år). Der er tre indstillinger: D for
Dynamic, N for Normal og A for All weather. Midterstillingen er altså Normal, og
det er den indstilling, som bilen har, når
man starter. Hvis man skubber håndtaget
fremad mod D, bliver styretøjet lidt tungere, speeder-responsen bliver mere aggressiv
(mere gas for samme nedtrædning), maksimalmomentet øges fra 206 til 230 Nm på
benzinudgaven (og et bjælkediagram med
turbotryk kommer frem i infofeltet mellem
de store instrumenter), og ESC-systemet
træder først ind i sidste øjeblik (kan ikke
kobles helt fra). All weather indstillingen
går i den modsatte retning. Styrehjælpen
bliver større, og ESC-systemet træder tidligere ind.
Det er første gang, at der findes et
sådant system på en så lille bil, ja selv på
større biler findes det ikke, men kun på
sportsvogne. Enkelte elementer af DNAsystemet findes dog også på visse andre
biler. F.eks. er systemet med ændret speederudveksling også kendt fra Alfa Romeo,
hvor det første gang kunne ses på Alfa
166 (Sport-knappen på kardantunnelen).
Der findes også andre biler, hvor man kan
regulere støddæmper-funktionen separat.
Styretøjet er som sædvanlig for en Alfa
Romeo meget direkte (og mere direkte
end udgangspunktet Fiat Grande Punto).
Udvekslingsforholdet er 12,9:1, hvilket betyder, at der kun skal 12,9 graders
drejning på rattet for at dreje forhjulene
én grad. De fleste biler har 16:1-18:1. På
MiTo betyder det, at antal omgange fra
stop til stop er ca. 2,4.
MiTo har naturligvis ABS (blokeringsfri bremser) med EBD (elektronisk bremsekraftfordeling) og CBC (Cornering Brake Control, der tilpasser bremsekraften på
de enkelte hjul, så bilen også er stabil ved
bremsning i en kurve), HBA (bremseassistent, der lynhurtigt øger bremsetrykket til
maks. (ABS-regulering), hvis man bremser ret kraftigt og hurtigt), VDC (ESC,
stabilitetssystem) og ASR (antispin med
bremseindgreb og motorstyringsindgreb).
Det er alt sammen kendt teknologi. Men
dertil er der en række nye ting.
Bremseassistenten er udbygget med
hill-holder, så man ikke ruller bagud ved
start på en bakke.
ESC-systemets grad af indgriben kan
justeres med DNA-knappen.
Electronic Q2, som bremser inderste
hjul, hvis det vil spinde i en kurve, hvor
man giver kraftigt gas. Det er nu reklamegas, for beskrivelsen af systemet og dets
funktion er nøjagtigt det samme som for
ASR. Jeg har ikke kunnet få at vide, hvad
forskellen reelt er, men noget tyder på, at
en lille forskel kunne være, at Electronic
Q2 betyder, at funktionen med bremseindgreb arbejder uanset hastighed, hvor det
NYT 4/2008
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normale ASR går over til udelukkende at
lukke ned for gassen, hvis et hjul spinder
ved forholdsvis stor kørehastighed for at
spare bremserne. I presseteksten står der,
at Q2 muliggør en øgning af maks. sideacceleration (må være under et bestemt træk,
da sideaccelerationen med sluppet speeder
er den størst mulige og uafhængig af spinkontrol) fra 0,95 g til 1,0 g.
Endelig er der DST (Dynamic Steering
Torque), som virkelig er noget nyt, idet
man her bruger den elektriske del af servostyringen til at give rattet en impuls i
den ”rigtige” retning, når man f.eks. bremser på split-friktion, altså med hjulene i
den ene side på underlag med høj friktion
og med hjulene i den anden side på underlag med lav friktion. Trods ABS kræver
det normalt her, at man styrer ”kontra” for
at holde kursen, og MiTo hjælper altså lidt
til i den situation. I det hele taget giver
systemet en impuls eller lille kraft i den
”rigtige” retning på rattet i ekstreme situationer. Det hjælper således ESC-systemet
og bevirker, at det griber mindre aggressivt ind, da det i stedet er støttet af, at man
formentlig hjælper lidt med drejning i den
rigtige retning på rattet. Systemet ændrer
også servohjælpen, når man kører i kurver
og øger modstanden, når tværaccelerationen kommer op over 0,6 g.
Bremser

Kæmpe skiver (305 mm) på benzinudgaven og faste åg (calipre) i alu.
Det er voldsomme sager til så lille en
bil. Caliprene kan også fås i røde.
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selvom det selvfølgelig stadig er en ret
tung lille bil (en Alfasud med benzin og
fører vejede omkring 925 kg i starten og
senere – med stor bagklap og større motor
og mere udstyr – knapt 1.000 kg). Bremserne foran på 305 mm er ret suverænt, og
de må være vanskelige af køre varme. Til
sammenligning kan nævnes, at de to konkurrenter, Mini Cooper S (køreklar vægt
1.205 kg, effekt 174 hk) og Peugeot 207
RC (køreklar vægt 1.325 kg, effekt 174
hk) har skiver med en diameter på henholdsvis 294 og 283 mm. Alfa Romeo
praler af, at bremselængden fra 100 km/t
kun er 34 m. Dette er ekstremt kort (bedre
end en Porsche), og for en Alfa 159 fortalte Alfa Romeo om en bremselængde på 36
m, mod gennemsnittet af dens konkurrenter, som gør det på 37 m. Sådan nogle ting
skal dog tages med et gran salt, men der
er ingen tvivl om, at bremserne på MiTo
er virkelig gode.
Sikkerhed

Fiat Grande Punto har fået de maksimale
fem stjerner i Euro NCAP crashtest, og
Alfa Romeo forventer med stor sikkerhed, at MiTo også får fem stjerner. Euro
NCAP-testen bliver dog først offentlig-

gjort i november. I Danmark får vi en
reduktion i afgiften på 3.600 kr. for femstjernede Euro NCAP-biler, og importøren
lægger formentlig prisen lidt lavere for de
første MiTo. Med andre ord betaler importøren de 3.600 kr. på de biler, der sælges,
indtil Euro NCAP-resultatet offentliggøres. Man skal derfor ikke forvente et
prisfald til november i forhold til de først
solgte.
MiTo-karrossen har en torsionsstivhed
på 101.200 daNm/rad, hvilket er flot for
den lille bil, men dog ikke på højde med
Alfa 159 (der har enestående 180.000
daNm/rad, det højeste af nogen kendt
standardbil). Man kan sammenligne med
en Alfa 156, der har 110.000 daNm/rad.
MiTo har syv airbags som standard.
Det er fører- og passagerairbag, sideairbags fortil i begge side samt gardinairbags
langs hele siden (helt om bagtil). Den 7.
airbag er en knæairbag til føreren. Førerog passagerairbag er "dual-stage" (også
kaldet Air-Bag Smart 2), det vil sige, at
de blæser op med to forskellige grader,
afhængigt af sammenstødets voldsomhed.
Passagerairbag'en kan kobles fra, hvis
man vil benytte en bagudvendt barnestol
på denne plads.

▲

Selve bremsesystemet er selvfølgelig med
skiver for og bag. På dieselmodellen (se
motorer i et senere afsnit) er der 281 mm
ventilerede skiver foran og flydende calipre i jern samt 251 mm massive skiver
bagpå (også med flydende calipre i jern).
På benzinudgaven (1,4 T-Jet 155 hk) er
der imidlertid ikke mindre end 305 mm
ventilerede skiver med faste calipre i alumium. Husk, at en Alfa 156 har 284 mm
skiver, mens de første 156 GTA 3.2 havde
skiver i samme størrelse, 305 mm (senere
330 mm).
MiTo vejer 1220 kg (køreklar vægt inkl.
fører) i 1,4 T-Jet-udgaven, hvilket er ca.
70 kg mindre end en Fiat Grande Punto
1,4 T-Jet, så Alfa Romeo har virkelig gjort
noget ved det med vægten denne gang,

Undervogn som en Grande
Punto, McPherson og compoundbagaksel, men Alfa
kan noget med afstemning.
Støddæmpere med "rebound-fjedre" er specielt.

Syv airbags er standard. Fem stjerner i
Euro NCAP forventes.

15

NYE MODELLER

Benzinmotoren
fra Fiat er omdøbt
fra T-Jet til Turbo
Benzina, TB.

Sikkerhedsselerne foran har sele-stram
mere og selekraftbegrænsere, og forsæderne har som nævnt tidligere "anti-whiplash" nakkestøtter. De bageste nakkestøtter er af ”sadeltypen”, hvilket betyder, at
de kan skubbes ned over ryglænet, når
man ikke bruger dem, hvilket forbedrer
udsynet bagud.
Når man bremser voldsomt, med over
7 m/s2 fra over 50 km/t, går bilens katastrofeblink automatisk i gang for at advare
medtrafikanter endnu bedre end ved kun
stoplyset.
Motorer

I første omgang bliver MiTo kun præsenteret med to motorer, nemlig 1.4 TB (Turbo Benzina) med 155 hk, og 1.6 JTDM
(diesel) med 120 hk. Dertil er der en 1.4
MPI med 78 hk specielt beregnet til det
italienske marked, hvor der snart træder
nogle regler i kraft om, at nye kørekortindehavere ikke må køre biler med mere
end 50 kW (68 hk) pr. ton bilvægt.
Hurtigt efter præsentationen (i Danmark
til januar 2009) får vi en 1.3 JTDM 90 hk
(kendt fra bl.a. Fiat Grande Punto, men
formentlig med højere drejningsmoment,
når den sidder i MiTo) og en 1.4 TB med
120 hk (kendt fra bl.a. Fiat Grande Punto
og Bravo).
Hvis vi lige tager 1.4 MPI først, så er der
altså tale om en ”begyndermodel”, og den
kommer til at hedde MiTo Junior! Når man
læser specifikationerne, så tænker man, at
det da må være den samme motor som i
Fiat Grande Punto, hvor man kan få en 1.4
med 8 ventiler og 77 hk. Men det er det
ikke! Det er derimod en neddroslet udgave
af den 1.4 16V 95 hk-udgave. Hvorfor den
dyrere konstruktion med 16 ventiler, når
man ikke hiver mere ud af den end med de
8 ventiler? Ja, det kan måske opfattes som
en hjælp til de stakkels italienske nybegyndere, for når motoren er ”neddroslet” fra 95
hk til 78 hk, så er det nok forholdsvis let at
få den op på de 95 hk igen!
Den mest almindelige motor vil blive
1.4 TB 155 hk, som altså er en 1,4-liters,
16

Fin, ny dieselmotor på 1,6 liter, 120 hk, samt
ikke mindre end 320 Nm. Men et plasticdæksel
over motoren bliver nu aldrig rigtig det samme
som i gamle dage, selvom der er lidt rød farve.

langslaget motor, kendt fra Fiat Bravo og
Abarth Grande Punto. I Fiat’en har den
150 hk, og i Abarth’en 155 hk. Der er 206
Nm til rådighed, men dog 230 Nm ved
3.000 o/m, når man har sat DNA-knappen
i Dynamic. Ved pressemødet blev anført,
at motoren var specielt tilpasset MiTo,
men det drejer sig formentlig alene om
lidt ændring i motorstyringen med henblik
på bedre respons (hvilket ikke er lykkedes
specielt godt) samt en anden udstødning.
Den anden motor ved præsentationen
var den næsten helt nye Fiat-diesel på 1,6
liter. Fiat’s datterselskab, FTP (Fiat Power
Train) bygger rigtig fine motorer, som
sælges til mange forskellige bilfabrikker i
verden (bl.a. Cadillac, Opel, Saab, Suzuki). 1.6’eren er den nyeste udvikling, og
den fås i Fiat Bravo i to udgaver, dels med
105 hk (alm. turbo) og dels med 120 hk og
variabel turbo. Det er den sidstnævnte, der
nu anvendes i MiTo, og den har endda fået
forøget maks. moment fra 300 Nm til 320
Nm. P.t. har ingen anden masseproduceret
dieselbil i verden større drejningsmoment
i forhold til slagvolumen. Motoren har
selvfølgelig partikelfilter, og både benzinog dieselmotoren opfylder de Euro 5-krav,
der først træder i kraft om adskillige år.
Desværre har begge motorer stadig tandrem, så der er altså en ekstra udgift til jævnlig udskiftning (jeg kender ikke interval,
men hos Fiat praler man af, at dieselmotoren kun skal til service for hver 35.000 km).
Transmission

Gearkasserne er den nye 6-trins fra Alfa
159, kaldet M32 (dog C514 – også med
seks gear – på den lille Junior). Begge
gearkasser betjenes via kabeltræk. Første
og andet gear har tredobbelt syncromesh
(triple cone synchronisers), som kræver
40% mindre kraft ved skifte i forhold til
normal enkelt syncromesh. Dog kun ”double cone” på C514 (Junior).
I pressematerialet står der meget om,
hvordan man har udviklet gearkassen til at
give lækkert gearskifte og med smøring, der
nedsætter slid og forhøjer virkningsgraden.

Det fremgår dog ikke, om det reelt blot er
helt den samme, som findes på Alfa 159.
Køreoplevelsen

Ja, nu må det være nok med al den teknik
og snak. Nu skal vi ud at køre. Desværre
er køremulighederne ved sådanne pressepræsentationer oftest ikke særlig gode. I
det mindste skulle vi ikke starte fra Milano centrum, men vi blev kørt i bus ud til
Monza-banen, så vi ikke skulle spilde alt
for megen tid med kørsel i bytrafik.
Lokationen gav jo også håb om, at vi
måske kunne få lov at prøve nogle omgange på Monza-banen. For at være fuldt forberedt til dette havde jeg ”trænet” Monzabanen på computeren, så jeg kendte alle
svingene indgående og dermed kunne få
det maksimale ud af en eventuel banekørsel. På vej derned fik vi at vide, at det
kunne være, at vi også kom på banen. Det
holdt desværre ikke. Sagen er jo, at man
ved blot 10 minutters kørsel på en bane
kan lære mere om en bils opførsel i kritiske situationer, end man kan lære ved en
hel uges kørsel på offentlig vej.
Nå, vi ankom til Monza, og der stod
parkeret omkring 40 biler i ryttergården.
Der var kun røde, metallic-røde og sorte eksemplarer, og de havde alle meget
udstyr, de fleste endda læderindtræk. Der
var ingen ”italiensk begyndermodel”,
men kun 1.4 TB og 1.6 JTD. Den eneste
forskel udvendigt er det enkelte udstødningsrør på dieslen og det dobbelte rør på
benzin’eren. Når man kigger ind igennem
forhjulene kan man også kende de store
bremser med faste aluåg på benzin’eren.
Vi lagde ud med 1.4 TB (vi var fem
personer, der fulgtes i tre biler, så vi også
kunne få taget kørebilleder, bil-til-bil-billeder). Der var lagt en 110 km lang rute
nordpå og op til Lecco-søen og tilbage
igen. De første 5-7 km var bykørsel, de
næste ca. 30 km motorvej, så 30 km snoet
landevej, og derefter hjemkørsel, ca. 40
km på en vej, der mest mindede om en
indfaldsvej til en stor by. Og så til sidst
igen lidt egentlig bykørsel.
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CEO Luca
de Meo fortalte med
glødende
entusiasme
om den ny
lille MiTo.

Alfa Romeo havde fundet seks af sine flotteste biler frem fra museet, bl.a. TZ2,
og de blev vist på gårdspladsen på det imponerende slot Castello Sforzesco.

af Fiat/Alfa-motorer med ”MultiAir”, der
er en kombination af direkte indsprøjtning
og avanceret variabel ventilstyring.
På motorvejen er der fint skub i bilen,
og igen forbavses man over den fine
komfort. Her er hverken vindstøj eller
motorstøj, og hjulstøjen er også meget lav
på de fleste vejbelægninger. Steffen Holm
fra importøren fortæller, at MiTo’en er
mere ”kultiveret” end de tilsvarende Fiat/
Abarth Grande Punto. Han prøvede også
MiTo for første gang ved dette arrangement, men har selvfølgelig kørt Fiat
Grande Punto og lidt mere usædvanligt
også Abarth Grande Punto (et eksemplar,
der findes i Danmark).
Klimaanlægget virker fint – vi skænker
det ikke en tanke, undtagen når vi skal ud
af bilen, hvor vi mærker den dræbende varme på næsten 30 grader (hvilket bilen også
har fortalt via sit infodisplay). Kørestillingen er fin, og sæderne er komfortable, men
kunne trænge til en smule mere sidestøtte,
opdager vi senere.
Endelig kom vi så væk fra motorvejen.
Det var spændende små veje, men faktisk lidt for spændende. Vejene var meget

smalle og uoverskuelige, så man ikke turde køre rigtig hurtigt, fordi man hele tiden
frygtede modkørende. Vi kørte dog lidt
væk fra ruten, for vi kunne se nogle spændende serpentiner-sving på kortet. Disse
blev benyttet til at lave fotografering af
bilen i sving. Jeg kan heldigvis ikke fotografere, så det blev min opgave at kaste
bilen igennem de skarpe sving, som jeg
så nåede at lære lidt bedre og dermed
også kunne få fornemmelsen af bilen. Og
det er yderst positivt. Bilen bare danser
fra sving til sving og igennem disse med
minimal krængning. Meget neutral, og
man kan bare give fuld gas ud af enhver
kurve, og elektronikken holder kræfterne
i skak, så bilen bare følger den udstukne
linie. Bremserne kræver kun et lille pedaltryk, hvilket man lige skal vende sig til,
når man som jeg kun er vant til ældre
biler. Sådan er de fleste nye biler dog. Og
bremserne kunne som ventet ikke køres så
varme, at der var bare antydning af reduktion i bremseeffekten.
Styretøjet? Ja, bilen er af andre blevet
skældt ud for en syntetisk styrefornemmelse. Det synes jeg nu ikke, at den har.

På væggen i presselokalet blev vist de store konstruktører hos Alfa Romeo gennem tiden. Vi nikker genkendende til navnene.
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▲

Turen blev indledt med en lille overraskelse, idet vi faktisk kom på Monzabanen. Vi blev nemlig ledt ud på den
gamle ovalbane med de oplagte betonsving. Betonbelægningen er meget ujævn,
og vi kørte igennem det første, lange 180
graders oplagte sving og fortsatte derefter
ad det lige stykke, inden vi blev ledt fra
banen igen og ud fra området.
Bykørslen gav ikke nogle problemer.
Bilen er usædvanlig komfortabel med tanke på bilens størrelse/vægt og de store 17
tommer hjul. Turbomotoren har desværre
ikke meget moment ved lave omdrejninger,
under ca. 1.500 o/m. Det føles betydeligt
dårligere end en normal sugemotor på 1,4
liter. Men det er jo turboens skyld. For at
yde de 155 hk skal der en forholdsvis stor
turbo til, og når man ikke vælger en kuglelejeturbo, så kører den stort set ikke ved
de lave omdrejninger og er altså nærmest
en ”prop i hullet”. Dertil er kompressionsforholdet også lavere end på en sugemotor.
Biler med direkte indsprøjtning er betydeligt bedre i kombination med turbo (bl.a.
fordi de kan have højere kompressionsforhold), så vi ser frem til den nye generation
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Der var lidt historisk vingesus
over en lille tur
på den gamle
del af Monzabanen med de
oplagte sving.

Styretøjet er direkte og meget præcist.
Problemet for mig at se er snarere, at det
omkring midterstillingen er ret let (behageligt, ikke løst), og straks man kommer
bare lidt væk fra midterstillingen, stiger
modstanden mod drejning ganske kraftigt.
Det er mest udtalt, når man sætter DNAknappen i Dynamic, hvor styrehjælpen
nedsættes mest. Herved får man en fornemmelse af mere direkte styring, men det
er jo ikke rigtigt. Den mekaniske udveksling kan ikke ændres ved tryk på en knap.
Jeg synes faktisk, at styretøjet var rarest i
Normal eller måske endda i All Weatherindstillingen, da hjælpen her er lidt større,
og overgangen fra midtstillingen og til
drejning ikke er så stor. Til gengæld ryger
det maksimale drejningsmoment ned fra
230 Nm til 206 Nm, og hvis man går til
All Weather indstillingen, træder ESC
også ind en smule tidligt. ESC fungerer
i øvrigt perfekt – det vil sige fuldstændig
umærkeligt. Ja, i Dynamic tror jeg ikke, at
det nogensinde kom i funktion! Det siger
meget om både bilens grundlæggende
gode køreegenskaber og om ESC-systemets kalibrering.
Tilbage til drivværket. Den 6-trins gearkasse fungerer rigtig fint, men i starten
kan man ryge i fjerde gear, når man ville
i sjette gear. Det er dog kun et spørgsmål
om tilvending. Ingen problemer her.
Motoren føles kraftig i midterområdet.
Jeg har tidligere nævnt, at det kniber med
trækkraften helt i bunden. I toppen bliver man også lidt skuffet. Omdrejningstællerens røde felt begynder ved 6.500
o/m, men allerede ved 5.500 o/m falder
trækkraften væsentligt. Man kan også på
”turbometeret” se, at ladetrykket bliver
taget fra motoren i takt med, at omdrejningstallet stiger. Der er også en mærkbar turbotøven, altså forsinkelse fra man
træder speederen ned, og til der opbygges
et øget turbotryk. Det er ikke det samme
som, at motoren er brystsvag ved helt lave
18

omdrejninger. Det er simpelthen et tidsspørgsmål. Det ytrer sig også, når man
forsøger at lave en maksimal acceleration. Efter hvert gearskifte skal motoren
lige ”suge luft”, førend det for alvor går
fremad igen. Dette kan man kun komme
udover, hvis man holder speederen noget
nede under gearskiftet, men det er jo
”vold” på bilen.
Nu lyder det måske lidt negativt, men
det er i høj grad et spørgsmål om vane.
Man skal lære at køre motoren på den
bedste måde og må f.eks. regne med, at
man skal i 1. gear i nogle situationer, hvor
2. gear kunne have klaret situationen i en
bil med flere cm3. Kørt rigtigt er der virkelig skub i bilen, og især mellemaccelerationerne er ganske overbevisende. Da
støjniveauet også er ganske lavt, kommer
man jævnt hen til at køre for stærkt uden,
at man tænker over det.
Bagefter tog vi en lille tur i dieselmodellen. Den har lidt det samme problem
som benzin’eren, nemlig at den ikke trækker særlig godt under 1.500 o/m. Men det
er en usædvanlig kultiveret dieselmotor.
Den brummer ganske stille uden antydning af ”diesel-knak”. Når man lige har
læst om de 320 Nm, bliver man en smule
skuffet over trækkraften. Den føles ikke
helt så kraftig som en VW 2.0 TDI med
140 hk og samme drejningsmoment. Til
gengæld er den yderst omdrejningsvillig
af en diesel at være. Sådan nogle diesler
falder normalt næsten helt sammen, når de
nærmer sig 4.000 o/m, men denne her drejer uhæmmet videre til 5.000 o/m og føles
derfor temmelig meget som en benzin’er.
Benzin og diesel kommer til at koste
det samme i Danmark, men jeg vil nu
helst have benzin’eren.
Det overordnede indtryk efter kørslen?
Ja, forventningerne var skruet godt op, og
de blev generelt ikke skuffet. Der er dog
nogle få punkter, som kan trænge til forbedring. Hvorfor må man f.eks. ikke få

det maksimale turbotryk, hvis man kører
på motorvejen og har valgt Normal-indstillingen på (som bilen altid starter med)?
Man kan ikke engang skifte fra Normal til
Dynamic, hvis bilens hastighed er over 110
km/t, så man kan ikke ”få fat” i det større
moment på motorvejen uden at sætte farten
ned. Måske en ting, der vil blive ændret.
MiTo i Danmark

MiTo vil blive præsenteret i Danmark i
weekenden den 25.-26. oktober 2008, og
det bliver med de to nævnte motorer. De
mindre 1.3 JTDM 90 hk og 1.4 TB 120 hk
kommer til januar 2009.
Så er vi nået til det afgørende punkt:
Prisen.
Da den først blev oplyst til 270.000 kr.,
tænkte jeg: ”Ok, det var hvad vi ventede,
og det kan bilen godt bære.” Men det var
lige, indtil det gik op for mig, at det ikke –
som tilfældet er med konkurrenterne – er
prisen for en bil med fuldt udstyr, klimaanlæg, alufælge, tågelygter, spoilere, m.v.
For de 270.000 kr. får man godt nok
hele sikkerhedspakken og Alfa DNA,
læderrat, tripcomputer og cd-anlæg med
8 højttalere. Men man får ikke engang
aircondition (som er standard i en Fiat
Grande Punto 1.4 T-Jet), ligesom man må
nøjes med 16” stålfælge! Som du kan se i
udstyrslisten, skal man vælge en Distinctive med Lusso- og Sportivo-pakke for
at få det komplette udstyr. Så ender vi på
314.000 kr. Man vil dog kunne tilkøbe de
fleste af udstyrsdetaljerne enkeltvis, men
”pakkerne” er billigere, hvis man vil have
en relativt stor del af udstyret.
Vi har altså at gøre med en næsten perfekt lille bil, der har super køreegenskaber, god komfort, er lydsvag, har kraftig
motor, fin finish, relativt gode pladsforhold og dertil et spændende udseende – og
det ”rigtige” navn. Men jeg er altså nervøs
for, at der trods alt ikke er ret mange, der
vil give så mange penge for så lille en
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bil. MiTo bliver altså næppe modellen,
der i Danmark kan løfte Alfa-salget op på
gamle tiders Alfasud-tal eller Alfa 156-tal
(over 1.000 stk. om året). Importøren regner med et salg på 100 stk. i år og 300 stk.
til næste år.
Herunder ses nogle af de biler, der
kunne være en konkurrent til MiTo. Jeg
er klar over, at f.eks. en Mitsubishi Colt er
en elendig lille bil i turbo-udgaven, og at
den reelt slet ikke er nogen konkurrent til
MiTo, men på papiret matcher den faktisk
MiTo’en.

KONKURRENTER
Alfa MiTo 1.4 T-Jet 155 hk ca. 270.000 kr.
BMW 118i 143 hk
393.042 kr.
Fiat Gr. Punto 1.4 T-Jet Sport 120 212.189 kr.
Fiat Bravo 1.4 T-Jet Sport 150 hk 294.990 kr.
Ford Fiesta 2.0 ST 150 hk
222.993 kr.
Mini Cooper 120 hk
286.900 kr.
Mini Cooper S 174 hk
374.423 kr.
Mitsubishi Colt 1.5 CZT 150 hk 214.998 kr.
Opel Corsa GSi 150 hk
223.900 kr.
Opel Corsa OPC 192 hk
299.900 kr.
Peugeot 207 GT Turbo 150 hk 256.990 kr.
Peugeot 207 RC 174 hk
299.990 kr.
Renault Clio 2.0 Sport 197* ca. 330.000 kr.
Seat Ibiza 1.8T Cupra 180 hk** 219.463 kr.
VW Polo GTi 1.8T 150 hk* ca. 300.000 kr.
* Ikke i DK p.t. ** Gammel model

Kommende modeller

Ud over de allerede nævnte 1.3 JTDM og
1.4 TB 120, som også kommer til Danmark, og 1.4 MPI, som også blot hedder
MiTo Junior, og som næppe kommer til
Danmark, kan vi til allersidst næste år
vente en 1750 GTA med nyudviklet motor
og 230 hk. Rygterne har løbet, men det var
faktisk en overraskelse – selv for importøren – da Luca de Meo officielt bekræftede
denne model ved pressemødet i Milano.

På progettto955.it kan man se denne
"Photo-shop" GTA-udgave. Hjulene og
sænkningen er lige voldsom nok, men
nice touches med bl.a. luftudtag i siden.

Det bliver meget spændende, og for en
gangs skyld vil Alfa Romeo i nyere tid få
en model, der overtrumfer alle konkurrenter i en bestemt bilstørrelse. Det tætteste,
vi kan komme her, er en Mini Cooper S
med Works-kit og 211 hk. Prisen tør vi
ikke tænke på, men for det virkelig ekstraordinære er der altid nogle, der vil betale godt.
■
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SPECIFIKATIONER
1.6 JTDM

1.4 MPI

4 i række
4 i række
støbejern/alu
støbejern/alu
72,0 x 84,0 mm
79,5 x 80,5 mm
1.368 cm3
1.598 cm3
155 hk (114 kW)
120 hk (88 kW)
5.500 o/m
3.750 o/m
230 Nm
320 Nm
3.000 o/m
1.750 o/m
9.8:1
16.5:1
elektr. indspr.
commonrail
manifold
direkte
turbo
variabel turbo
Ventiler
4 pr. cylinder
4 pr. cylinder
Ventilstyring
DOHC
DOHC
tandrem/tandhjul
tandrem/tandhjul
hydr. løftere
mek. løftere
Emissions-klasse
Euro 5
Euro 5
3-vejs katalysator
Partikelfilter
		
inkl. NOx-kat
Transmission
Træk
Forhjul
Forhjul
elektronisk spær
elektronisk spær
Gearkasse
6 trin
6 trin
M32
M32
Styretøj
Tandstang med elektrisk servo på ratstammen, 2,4 omdr. fra stop til stop.

4 i række
støbejern/alu
72,0 x 84,0 mm
1.368 cm3
78 hk (58 kW)
6.000 o/m
120 Nm
4.750 o/m
10.8:1
elektr. indspr.
manifold
sugemotor
4 pr. cylinder
DOHC
tandrem/tandhjul
hydr. løftere
Euro 5
3-vejs katalysator

Motor
Cylindre og konfig.
Blok/topstykke
Boring x slaglængde
Slagvolumen
Effekt (EF)
ved
Drejningsmoment
ved
Kompressionsforhold
Indsprøjtning

1.4 TB

Forhjul
6 trin
C514

Hjulophæng
Foran: McPherson og skruefjedre, nedre triangel og krængningsstabilisator. Støddæmpere med
indbyggede rebound-fjedre.
Bagtil: Compoundaksel (forbundne langsvingarme) og skruefjedre. Støddæmpere med indbyggede rebound-fjedre.
Bremser
Foran

Vent. skiver
Vent. skiver
Vent. skiver
305 mm
282 mm
257 mm
faste åg, alu
flydende åg, jern
flydend åg, jern
Bagtil
Skiver
Skiver
Skiver
251 mm
251 mm
251 mm
flydende åg, jern
flydende åg, jern
flydend åg, jern
ABS med EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), CBC (kuve-bremsekontrol), HBA (bremseasssistent), Hill-holder (bakkebremse) og ASR/Q2 (elektronisk spærrediff. ved hjælp af bremsning af
individuelle forhjul). Dertil VDC (ESC, stabilitetssystem).
Hjul
Progression: Stålfælge med 195/55R16 dæk. Distinctive med alufælge og samme dæk. Sportivopakke med 205/45R17 eller 18” (størrelse ikke oplyst).
Vægte og dimensioner
Køreklar vægt (m. fører)
1.220 kg
1.280 kg
1.155 kg
Største påhængsvogn m/br.
500 kg
1.000 kg
500 kg
Bagagevolumen 270 liter (med nedfældet bagsæde: ikke oplyst). Tankvolumen 45 liter.
Længde/højde/bredde: 4063/1721/1446 mm. Akselafstand: 2511 mm. Sporvidde: 1483/1475 mm.
Præstationer
Topfart
0-100 km/t (1 person)

215 km/t
8,0 sek.

198 km/t
9,9 sek.

165 km/t
12,3 sek.

Økonomi
EU gennemsnit
bykørsel
landevej
CO2 (EU-snit)

15,4 km/l
11,8 km/l
18,9 km/l
153 g/km

20,8 km/l
16,9 km/l
24,3 km/l
126 g/km

16,9 km/l
13,0 km/l
20,8 km/l
138 g/km

Priser og udstyr
l Basispris med Progression-udstyr: ca. 270.000 kr. (såvel benzin som diesel).
Progression-udstyr: 7 airbags, VDC (ESC med hill-holder), Alfa DNA, splitbagsæde, integreret
CD-anlæg med 8 højttalere, tripcomputer, el-ruder, el-spejle, læderrat.
l Distinctive-udstyr (udover Progression) – forventet merpris 20.000 kr.:
Aircondition, div. kromlister, 16" alufælge, Distinctive indtræk og kabinedetaljer
l Lusso-pakke (til Distinctive) – forventet merpris 12.000 kr.:
Bizone klimaanlæg, parkeringssensor, armlæn for, cruise control.
l Sportivo-pakke (til Distinctive) – forventet merpris 12.000 kr. (15.000 kr. med 18" fælge):
17" alufælge, hækspoiler, bagkofanger med "diffusor", tågelygter for, Sport-instrumentering,
Sport-detaljer i design ud- og indvendigt.
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