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En konceptudgave af den kommende MiTo
GTA blev præsenteret på biludstillingen i
Genève i starten af marts måned. Modellen er sikkert tæt på den endelige version,
så lad os kigge lidt nærmere på den.
Tekst: Peter Dyrelund. Foto: Fabriksfoto og Steffen Holm

V

▲

i vidste godt, at der skulle komme en MiTo GTA, idet
der allerede ved præsentationen i sommeren 2008 blev
omtalt en kommende GTA. Det var forventet, at vi skulle se den nye i efteråret 2009, men nu har Alfa Romeo allerede
vist en konceptudgave. Til gengæld skal vi nok indstille os på,
at vi skal et stykke ind i 2010, førend den rigtige model er præsenteret og har fundet vej til den danske asfalt.
Det følgende er altså en beskrivelse af konceptudgaven ud fra
presseteksten, og vi ved selvfølgelig ikke, i hvilket omfang alle
de spændende ting også finder vej til den endelige udgave. Men
den virker faktisk relativt produktionsmoden.
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Det er også første gang, at der er fuld
variabel, dobbelt VVT (Variabel Valve
Timing) på knastakslerne. Tidligere har vi
kendt faseforstillersystemet på indsugningsknastakslen, men der var kun to stillinger.
Systemet med dobbelt variabel knastaksel-timing bliver benyttet på en hel ny og
innovativ måde, som giver turbomotoren
en hel fantastisk respons i forhold til, hvad
der ellers er kendt. Du kan læse mere om
dette i historien om Alfa 159 1750 TBi,
der benytter den samme motor og med
samme teknik.
Stil og aerodynamik

Som sædvanlig damer i rødt
på Alfa Romeo-standen.

MiTo GTA

”Gran Turismo Alleggerita” er en signatur,
som vækker kære minder hos Alfisti, hvad
end det drejer sig om de gamle, ”rigtige”
Giulia GTA fra midten af 60’erne og frem
til 1300 GTA Junior i starten af 70’erne,
eller det er topmodellerne 147 GTA og
156 GTA fra nyere tid.
Fabrikken fortæller, at de denne gang
har haft til hensigt at reducere vægten for
at give et bedre vægt/effektforhold. Der er
brugt meget kulfiber blandt andet til hækspoileren, tagpladen og sidespejlene. Der
er også anvendt aluminium i bremsesystemet, hjulophænget og visse dele af ”chassiset” (formentlig nogle hjælperammer).
Det selvbærende karrosseri er fuldstændig
revideret med henblik på at bevare den
meget store stivhed, som MiTo’en allerede har, men samtidig med en nødvendig
”diæt” for at reducere vægten og sænke
tyngdepunktet.
MiTo GTA ville være den hurtigste
Alfa Romeo i programmet nogensinde,
hvis den blev introduceret i denne form
(bortset fra de – nu tidligere – 8C Competizione og Spider). Det er også den nye
turbomotor med direkte indsprøjtning, der
medvirker til dette.

og til sidst som 2.0 JTS med direkte indsprøjtning. Det er den samme grundkonstruktion, som også findes i 1.6 JTDM og
1.9 JTDM (og med en ekstra cylinder i 2.4
JTDM). Faktisk siger de, at det er dieselmotorblokken, som de har taget udgangspunkt i. Måske er den grundlæggende lidt
stærkere bygget.
Det er første gang, at man i Fiat-koncernen har udviklet en benzinmotor, der
både har direkte indsprøjtning og turbo.
Det er en super kombination, hvilket en
del andre bilmærker allerede har bevist,
især VW-koncernen.

GTA’ens aerodynamik er forbedret, dels
Cw-værdien og dels med en bedre downforce. Fortil er der et voldsomt luftindtag.
Motoren skal have ordentlig køling, når
den arbejder – og arbejde, det kan den jo.
240 hk på kun 1742 cm3 (litereffekt på
137,7 hk/liter) overgås kun af ganske få
biler direkte fra bilfabrikkerne. Lige nu
kan jeg kun komme i tanke om én bil i
verden, der har højere litereffekt som standard, og det er en Porsche 911 GT2 med
520 hk på 3,6 liter (144,4 hk/liter).
Tilbage til stylingen. Alfa-logoet i fronten har skiftet plads fra den normale i
overkanten af det trekantede scudetto til
nu at sidde helt separat ovenfor.
Baggrunden til forlygterne er blevet
mørk, og ifølge teksten også selve parabolen (spejlet) for bixenon-lygterne.
På siden er der bagest på forskærmene
indsat et trekantet luftudtag, der er en
efterligning af luftudtaget på 8C Competizione. Blinklyset gemmer sig indeni luftudtaget!

1750-motor

Juvelen under motorklappen på MiTo
GTA Concept er den nyudviklede 1742
cm3 turbomotor med direkte indsprøjtning. Du kunne allerede læse om denne
nye motor i blad 1/2009.
Kort fortalt er det Fiat-koncernens
motorfirma FPT (Fiat Powertrain Tecnologies), der har videreudviklet den 4-cylindrede motor, som vi kender i form af 1.4
T. Spark 16V og op til 2.0 T. Spark 16V
12

Motoren fra GTA var
udstillet foran en "rigtig" Giulia GTA Junior.
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MiTo GTA er rigtig fræk bagfra, men mon vi får
centerudstødning på den endelige udgave?

Sideskørterne er udformet efter afprøvninger i vindtunnel for at optimere luftstrømmen langs siderne og under bilen, og
bunden er mere flad end ellers.
Luften, der kommer under bilen, slipper bagenden via en diffusor indbygget i
bagkofangeren. Hækspoileren er også forstørret.
Om vi også får de to midterudstødninger på den endelige version, bliver spændende at se. Den bageste lyddæmper ligger på tværs og er med til at give venturieffekten.
Fælgene er ultra-lette, smedede aluminiumfælge i 19” størrelse. De skulle også
sikre ekstra god køling af bremserne.

tisk karakteristik i afhængighed af køremåden (bremsning, acceleration, hastighed, friktion på vejen, osv.). Hermed kan
man også opnå en rimelig komfort under
dagligdags, rolig kørsel.
DNA-systemet har dermed nu indflydelse på følgende:
- affjedring (støddæmpning)
- styretøj (mængden af servohjælp)
- speeder (speederrespons – reelt
”udveksling” i speederpedal)
- motor (turbotryk – måske, det er ikke
anført, men muligt som på alm. MiTo)
- ESC-system (hvor hurtigt skal systemet
gribe ind, i øvrigt kaldet VDC hos Alfa
Romeo)

Avanceret undervogn

Bremsesystemet er naturligvis også blevet
opgraderet. De 4-stemplede, anodiserede
bremsecalipre er fra Brembo og er bearbejdet ud fra ét stykke aluminium. Bremseskiverne er flydende todelte som kendt
fra racerbiler, hvor centeret er i aluminium. Hermed spares 15-20% vægt i forhold
til en traditionel skive, ligesom skiverne
bedre kan tåle voldsom belastning (det er
jo netop derfor, at konstruktionen benyttes
i racing).
Til sidst er nævnt, at GTA’en har helt
nye high-performance dæk, specialudviklet af Pirelli.

Den fine undervogn på MiTo er yderligere
udviklet med henblik på at give bilen greb
i forhjulene, som jo står for fremdriften.
Bilen er sænket omkring 20 mm, og der
er ændret geometri i forhjulsophænget,
som også har tværsvingarme i alumium.
Bagtil har man eksperimenteret mere med
de elastiske komponenter i ophænget.
Styringen er endnu mere direkte, og
som på den almindelige MiTo har man
også her indflydelse på servovirkningen
ved hjælp af DNA-systemet.
I pressen har det ofte, fejlagtigt været
nævnt, at DNA-systemet på den almindelige MiTo har indflydelse på affjedringen. Det er jo ikke sandt, men med GTA
kommer nu et aktivt støddæmpersystem.
Det er udviklet i samarbejde med Magneti
Marelli. Støddæmperne ændrer automaNYT 2/2009

Interiør

Vi har endnu ikke fået lov at se interiøret – og dog. Et filmhold fik lov at åbne
døren og kigge ind i bilen. Se på: http://
www.automotorsport.se/tv/?m=17330.

Alfa Romeo beskriver, at interiøret har
et ”teknisk indtryk” med stærk personlighed. Det er hovedsageligt overflader med
mat sort farve. Loftbetrækket er i sort
alcantara, og der er røde stikninger rundt
omkring i interiøret.
Der er to halvracersæder, der giver perfekt sidestøtte og bidrager til en væsentlig
vægtbesparelse. Bagsædet er fjernet, og i
stedet er der net til at forhindre bagage i at
ryge fremad, og der er to holdere til styrthjelme!
Rattet er redesignet efter ergonomiske
studier for at maksimere grebet. Speedometeret går til 300 km/t, men det er nok
realistisk at tro, at topfarten er begrænset
til 250 km/t (og at 240 hk reelt ikke rækker til ret meget over 250 km/t).
Pedalerne er i børstet aluminium og
med gummiindlæg. De er en efterligning
af pedalerne fra 8C Competizione.
I ”Radionav”-systemet er integreret
mulighed for at få specielle informationer om bilen, som f.eks. olietemperatur,
turbotryk, gasspjældsåbning (i procent),
acceleration, bremsning. Der er også en
slags logger-system, så du efter kørslen
kan analysere din personlige kørestil.
Introduktion

Nu glæder vi os så blot til at se, hvor tæt
den ”rigtige” MiTo GTA kommer på konceptbilen. Hvis jeg havde indflydelse, ville
jeg foreslå en knapt så dramatisk forende
(nedre luftindtag) og en mindre ”Brianagtig” udstødning. Resten er helt perfekt,
så lade os bare få den hurtigst muligt. ■
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