TEST

ALFA 156-MAGIEN ER TILBAGE
Vi har haft Alfa 159 til test igen, og denne gang i TI-versionen. Det var en dejlig oplevelse. Læs her om testen af Alfa 159 2.4 JTDM TI SW.
Tekst og foto: Vernon Pedersen
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u har Alfa Romeo 159 efterhånden være på markedet et par år,
og der vil naturligt komme en
opdatering og udbygning af modeludvalget. Den mest spændende er TI modellerne, der leveres med samme motorudvalg,
som der ellers leveres til 159 serien, dog
med den undtagelse, at 2.2 JTS TI ikke
leveres i Danmark.
Vi har tidligere testet 159 SW med 20V
2.4 JTDM-motor, den havde 200 hk og
400 Nm, men den har nu i den opdaterede udgave 210 hk med uændret 400 Nm
(2.4 JTDM med automatisk gearkasse har
fortsat 200 hk). Den forøgelse af effekten
tvivler jeg på, man kan mærke i det daglige.
Det skal bemærkes, at testen IKKE
omhandler den nye, lettede udgave
(MY2008), men at vi lånte presse-TI’eren
her, lige inden den skulle sælges.
Det er fortsat en fantastisk bil, specielt
er 2.4 JTDM god til de lange stræk. Den
er suverænt komfortabel. I sjette gear på
motorvej bliver man (jeg) nødt til at bruge
speedpilot, farten kryber meget hurtigt og
ubemærket over ”ny-køreprøve-grænsen”.

Køreoplevelsen

Lad det være sagt med det samme: Den
står, efter min mening, ikke tilbage for
køreoplevelsen i en 156’er (med samme
motorstørrelse, og jeg har selv haft sådan

Amanda, 12 år, har fin plads på
bagsædet. Det har de fleste fuldt
udvoksede også. Sædehynden er
på MY2008 ændret en smule for at
forbedre komforten.
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Mange mener, at en sort 159 SW TI er den flotteste nuværende Alfa Romeo.

en). Den er fast og kontant i undervognen
med gode styrereaktioner. De store 19”
hjul med 235/40 dæk sammen med den let
sænket undervogn gør den en fornøjelse
at køre, aldrig nogle overraskelser eller
”brok”. Men man glemmer dog ikke, at
det er en større bil, den føles ikke helt så
”intim” som dens forgænger.
TI-variationen har mørk ”børstet” aluminium på instrumentpanelet og sort/mørkegrå loftsplade. Det gør, at TI’eren ikke
føles så ”tysk”, som specielt de 159’ere
med meget lyst interiør gør. Stolene har
fået andre syninger med bedre side- og
lårstøtte, sidstnævnte justérbar.
Det er som på alle 159’ere let at finde
en god kørestilling, ingen ”gorillaarme”
her. Rattet kan justeres over et meget større område (ud/ind og op/ned), end vi har
været vant til på de ældre modeller.
En lille uheldig detalje: De sekundære
knapper som tågelys for/bag, km trip-reset
og ”P” (parkeringslys) er placeret til venstre for ratstammen og er umulige at se fra
førersædet uden at fjerne opmærksomheden væk fra vejen. I praksis er det hovedsagelig tågebaglyset, der kan opstå ”akut”
behov for at tænde/slukke under kørslen.
Den knap kunne man nok lære, hvor sidder uden at skulle kikke – ellers sidder alt,
så det er let at betjene.
En diesel er, som nævnt, en udpræget
”kør langt bil”. I bykørsel skal der skiftes
gear oftere end med en bil med benzinmotor, og selvom en diesel har kræfter til
at give et ”spark” bagi ved acceleration,
og den har en høj topfart, er det ikke en
”racer”. Også kvik kørsel kræver mange
gearskift, banekørsel tør jeg slet ikke

tænke på. Det må være et ”stort arbejde”
(mere respekt for Tom Kristensen).
Beslutningen, om det skal være benzin
eller diesel, er i sidste ende et spørgsmål
om temperament og kørestil. Er det kvik
kørsel, hvor motoren køres godt ud i gearene, er diesel ikke løsningen. Hvis der
derimod prioriteres med langtur på motorvej eller landevej med jævn hastighed og
alligevel et godt kraftoverskud, er 2.4 20V
JTDM fantastisk.
Teknisk

TI’eren har som nævnt en mere ”sporty”
undervogn med lavere fjedre, hvor de flotte røde”Brembo” bremsecalipre er synlige
igennem de lækre 19” fælge!
I presse materialet står der ”…..med
røde Brembo bremser” – jeg er ikke sikker på, at det er andet end farven på caliprene, der er ændret (på 2.4 JTDM og 3.2
JTS). De tager rigtigt godt fat, så godt, at
jeg følte mig som en ”fedtbremser” ved
bykørsel. En let berøring af bremsepedalen var rigeligt til en normal opbremsning.
Her kan jeg tilføje, at alle ”MY2008” (den
nye faceliftede – efter den her testede
model) har fire-stemplede ”faste” Brembo
bremsecalipre, hvilket sikkert skyldes det
”elektronisk Q2”, som nu er standard på
alle 159’ere, der kommer til Danmark. Q2
er kort fortalt et elektronisk spærredifferentiale, som via ESC-systemet bremser et
spindende hjul ned. Om det virker, alt det
”elektroniske isenkram”….? Det tror jeg,
vi må sige ja til! Jeg oplevede aldrig spind
fra forhjulene, jeg oplevede ikke understyring selv ved kvik kørsel i en regnvåd
rundkørsel, begge ting næsten uundgåeligt
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i en relativ stor bil med en tung 5 cylindret
dieselmotor og 210 hk/400 Nm overført til
vejen på forhjulene alene.
Vedligeholdelse

Den ”riflede” aluminiumsplade fra Lusso-modellen er på
TI udskiftet med en mørk, eloxeret, børstet aluminiumsplade. Det er flot, og om aftenen bliver den helt mørk.

Udstyr

Traditionen tro, når vi låner en ”pressebil”
hos Fiat Group Automobiles Denmark
A/S, er det sjældent en ”hyldevare”. Ud
over den i forvejen veludstyrede TI-variation var den ”proppet” godt med udstyr.
Jeg vil fremhæve de ting, jeg selv ville
overveje ved køb af ny bil.
Bi-Xenon forlygter og forlygtespulere,
som skal vælges sammen, koster ca. 16.000
kr. i alt. Ud over et klart, jævnt nærlys, som

lyser godt op og næsten overflødiggør forreste tågelygter, er der også et godt fjernlys,
som ved nedblænding ”fader” ned. Selvom
det går hurtigt, er overgangen fra fjernlys
til nærlys mere behagelig. Med Bi-Xenon
følger også en ”A-indstilling” på lyskontakten: Så tænder lyset, når det bliver for
mørkt, fx tænder lyset, når der køres ind
i tunneler, en funktion som er designet til
lande uden for Skandinavien, hvor man
som bekendt kører uden lys i dagtimerne.

▲

Service hvert år eller for hver 30.000 km.
Fra og med MY2008 gælder et år eller
35.000 km. For dieselmodellerne (1.9
JTDM og 2.4 JTDM) gælder desuden
tandremsskift for hver 80.000 km eller
hvert tredje år. Alt andet lige betyder det
for benzinmodellerne betydeligt lavere
vedligeholdelsesomkostninger. Det betyder specielt noget for vedligeholdelsesomkostningerne, hvis ikke bilen kører så
mange kilometer årligt.
På testbilen havde de store 19” fælge
mange kantstensskader, det er nok svært
helt at undgå (specielt nok på en pressebil). Med et sæt 18” hjul til vinterbrug og
ellers lidt ekstra opmærksomhed på, hvor
man kører, skulle de værste skader kunne
undgås.
Rengøring er let nok, store flader uden
for mange kroge og hjørner. De røde
bremsecalipre var også lette nok at rengøre for bremsestøv selv efter 18.000 km.
En (gammel) opvaskebørste klarede den
lille opgave. Det giver klart et bedre indtryk af bilen, når den er helt ren.
Jeg har nok ikke temperament til en
sort bil, lige så flot en ren sort bil er, lige
så træt og kedelig ser den ud, når den er
snavset.

Et yderst behageligt sted at se på, røre ved
og ikke mindst at lade sig transportere i.
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Jeg ”lånte” en 159 TI i udstillingen
hos VAF for at fotografere den flotte
fælg (uden kantstensskader), med de
flotte røde bremsecalipre.

Fra ”MY2008” er det også på 159
muligt at åbne bagklappen ved et let
tryk på bagklappens logo, når centrallåsen er ulåst.

For et beskedent tillæg kan 159 leveres med ”forkromede sidespejle”.

Her på venstre side af ratstammen
ses øverst den primære lyskontakt
og nederst ”speedpiloten”. Bag dem
skimtes de ”sekundære” kontakter til
bl.a. tågelys.

159 2.4 JTDM TI SW
Pris 612.504 kr. + lev. og ekstraudstyr
EU-mix 14,5 km/l. Årlig afgift 5.780 kr.
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Integralbelysningen får instrumentgruppen til at fremstå helt anderledes end i
dagslys. De hvide visere er røde, og den røde kant i periferien er ikke synlig.

Instrumentgruppen i dagslys, her med navigeringen tændt. Desværre kan man
ikke se forbrug m.v. samtidig med navigation. Bilen havde i øvrigt ifølge måleren kørt 11 km/l i snit over de seneste 5.000 km (udlånt til journalister). Forbruget er lidt i overkanten, fra 11 km/l (hurtig) til 14 km/l ved forsigtig kørsel.

Blue&Me Nav, det er flere ting. ”Blue”
siger, at der er Bluetooth, som gør det
muligt at betjene/bruge sin ”håndfri” mobil
telefon uden at fjerne hænderne fra rattet.
”Me” er en USB-port i handskerummet,
som gør det muligt at lytte til musik fra
en USB-nøgle eller anden medieafspiller
over bilens musikanlæg. ”Nav”-delen er
næsten, som ordet siger, et indbygget navigationsanlæg, der benytter det eksisterende
display mellem hovedinstrumenterne. Jeg
havde ikke instruktionsbogen fremme for
at betjene det. Det indikerer, at det ikke er
besværligt at betjene. Det kunne, hvad jeg
havde behov for – ikke noget tegnefilmsinspireret display med en masse overflødig
information. En tydelig (lidt grov) kvindestemme sammen med tydelige symboler
med pile og afstandsangivelser til næste
vejændring giver de nødvendige oplysninger. Systemet er også hurtig til at regne en
ny rute ud, hvis man ikke retter sig efter
anvisningerne. Der er mange funktioner,
som jeg ikke skal komme ind på her, men i
flæng kan jeg nævne: Nærmeste lufthavn,
tankstationer, seværdigheder og meget
andet. Al betjening af navigationssystemet
foregår med ratkontakter og tre kontakter i
loftet. Alt i alt et brugervenligt nav-system.
Navigationssystemet kan fravælges, så
koster Blue&Me 6.000 kr. Med ”Nav”
koster det 13.000 kr. Nav-delen er måske

lidt ”risikabel”, da det sikkert hurtigt vil
blive forældet, og tillægskort er relativt
dyre. Systemet skal bruges jævnligt (ofte)
for at kunne retfærdiggøres.
Baksensor vil for de fleste være en god
idé, da meget kan skjule sig i de blinde
vinkler. Den kan også leveres med sensor
foran.
Kik udstyrslisten igennem. Der er mange muligheder – noget af det ”kan man
måske ikke leve uden!”
Konklusion

Jeg har efterhånden fået kørt nogle kilometer i diverse 159’ere (og Brera). Jeg
har klart indtryk af, at det er en god, stabil bil, der er helt på linje med konkurrenterne. Den er efter min mening mere
helstøbt, specielt hvad angår design, hvor
den hænger fint sammen såvel ude som
inde, og det lever køreglæden helt op til.
Uanset hvilken vinkel, jeg ser en 159 fra,
er jeg aldrig i tvivl om, at det er en ægte
Alfa Romeo. Der er rigtig mange lækre
designdetaljer, som er unikke. Jeg bliver
aldrig træt af hverken at se på eller køre
Alfa 159 og slet ikke en TI’er – men en
rød til mig tak!
Tak til Fiat Group Automobiles Denmark A/S og CarCenter for lån og klargøring af den lækre Alfa Romeo – det var en
fornøjelse!
■
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