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å blev det tid til en dobbelt-test
af Alfa Romeo MiTo, idet vi på
samme tid lånte både en benzinog en dieseludgave af importøren. Ud
over de almindelige testoplevelser havde
vi så også direkte mulighed for at lave en
sammenligning af de to udgaver. Dermed
kan vi give et godt råd om, hvad man skal
vælge.
Design

Som helhed synes vi, at designet er friskt
og anderledes uden at ligne de fleste andre
mærker. Lige forfra kræver den tilvænning, og lygterne og specielt vores nummerplade virker for store til den lille front.
Måske ville det hjælpe med nogle indfarvede lygtekranse i stedet for i krom - så
vil de måske virke knap så dominerende?
I øvrigt passer Nero Etna-farven (metallak
5.000 kr.) rigtig godt til den, den er næsten
blommefarvet i kraftig sol, og ellers virker
den næsten sort.
Indvendigt er der også gjort noget ud af,
at tingene ser pæne ud. Det er fint, at man
kan bestille farve på instrumentbordet og
dørsiderne, hvis man ønsker det, ved købet.
Det kan som altid være en rigtig god idé
at sætte sig lidt ind i farvekombinations10

mulighederne, f.eks. er rød carbon på
instrumentbordet noget ”alternativt”. Dog
er det lidt synd, at de har brugt alt det plastik på rattet. Det skulle have været metal
eller læder i stedet. Midterpanelet med
klima/aircon-anlægget (bl.a. inkluderet
i Lusso-pakke til 16.000 kr.) burde også
have haft samme materiale/farve som ved
panelet med radioen (med Bose lydanlæg
til 14.000 kr.). Det havde givet et bedre
helhedsindtryk.
På 17” (inkluderet i Sportivo-pakken)
og 18” alufælge kunne bilen optisk nyde
godt af en lidt lavere undervogn. Fra visse
vinkler ser det næsten ud til, at bilen står
lidt på tæer, da den virker lidt høj og smal
med dette valg af fælge.
Interiør, udstyr og pladsforhold

En sjov detalje er, at når man stiger ind i
bilen, bliver man budt velkommen af forenden af en MiTo i infodisplayet, samt at
bagenden forsvinder ud af displayet, når
man slukker for tændingen for at stige ud
af bilen igen.
Lækker detalje med ladetryksviseren
i midten af displayet på benzinudgaven,
når DNA’en sættes til Dynamic mode. I
starten tager man sig selv i at kigge meget

på denne måler og måske accelerere lidt
hårdere end nødvendigt, bare for at se det
endnu en gang. Men det vil nok aftage
med tiden, hvis man havde fornøjelsen af
en MiTo hver eneste dag.
Sæderne virker behagelige, og det er
nemt at finde en god kørestilling i forhold
til rattet og instrumenterne. Dog måtte
sæderne i Sportivo-pakken (12.000 kr.)
godt have været en smule mere sportslige
og givet lidt bedre støtte til kroppen.
Pladsforholdene er rimelige for den
størrelse bil, og personer op til ca. 180 cm
kan godt finde sig nogenlunde til rette på
bagsædet, hvis ellers forsædepassagererne
ikke er alt for lange og sætter forsædet
for langt tilbage. Men der er meget mørkt
bagi med relativt små, højtsiddende vinduer, det kan forekomme ubehageligt for
nogle. Og så er det altså maks. to bagsædepassagerer, uanset importøren har valgt,
at vi får udgaven med tre sæt bagsædeseler. Der KAN kun være to personer, da
taget hurtigt bliver smallere bagud, og
derfor kommer tæt på hovederne.
Skal man købe en MiTo, hvis man har
små børn? Hvor der er vilje, er der en vej
(i 60’erne var mange familier lykkelige for
en ”boble” eller Fiat 600 med betydeligt
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mindre plads!). En bagudvendt barnestol
kan godt finde plads på bagsædet bag forsædet, hvis ellers forsædepassageren eller
føreren ikke er for langbenet eller er indstillet på at skulle sidde forholdsvis tæt på
instrumentbordet. Dog skal barnestolen
ikke være af den største type, man kan
købe, for så er der ikke plads/længde nok
imellem ryglænene. Med lidt større børn,
hvor barnestolen vender i køreretningen,
er der ingen problemer med at finde plads
til barnestolen.
Bagagerummet har en rimelig størrelse,
dog er læssekanten lige lovlig høj, hvis
man skal have større ting med, som vil
kræve nogle høje og lidt besværlige løft.
Hvis man lægger den ene del af splitbagsædet ned, kan man også godt finde plads
til en mindre sammenklappelig barnevogn,
men så skal man også kun have et mindre
barn med på bagsædet. Hvis man absolut
vil have en MiTo og har småbørn, skal
man være indstillet på, at der selvfølgelig
bliver nogle begrænsninger, og det kræver samtidigt, at man vil gå på kompromis
med bl.a. noget af børneudstyret og medbragt bagage, hvis det skal finde plads i
MiTo’en.
Der er lækkert carbon-look på en stor
del af instrumentbordet og dørsiderne,
som føles blødt og rart at røre ved og se
på. Resten af plastikken på instrumentbordet og dørsiderne virker derimod japaner-

agtigt, hvilket vil sige kedeligt og med
højlydt klonk-lyd, hvis man får ramt det
med f.eks. fingerknoerne eller noget andet
hårdt. Men så er der til gengæld ingen
knirkelyde at spore heller ikke under kørsel på ujævne landeveje, så samlekvaliteten er bestemt i orden.
Det er ikke helt nemt at blive dus med
Blue&Me-systemet (6.500 kr.), som ikke
virker særlig brugervenligt. Den tykke
instruktionsbog, som følger med systemet,
er næsten et must at skulle terpe igennem,
hvis man vil udnytte de mange funktioner.
Dog vil det måske kunne afholde en del
personer fra at gøre fuldt brug af systemet.
Det kommer hurtigt til at virke besværligt
og uoverskueligt for en ikke teknisk minded person.
Baksensor (indgår i Lusso-pakke) er
lækkert ekstraudstyr, som her fungerer fint
med et overskueligt display lige over rattet, suppleret med advarselslyd. Men i virkeligheden måske en smule overflødig, da
bagenden stort set ender ved bagruden, og
derfor gør det nemt at afstandsbedømme
ved parkeringer.
Motor

Nu kommer vi så til testens egentlig formål: Få fundet ud af, om den lille MiTo er
bedst med diesel eller benzin?
Dieselmotorer har jo udviklet sig enormt
i de seneste 10-15 år. De store ”trin” er

introduktion af turboladeren, direkte indsprøjtning og endelig commonrail-systemet, der giver meget fleksible indsprøjtningsmuligheder (opdelt i op til fem ”portioner” pr. indsprøjtning). Forureningen
tages der hånd om med EGR (exhaust gas
recirculation), NOx-katalysator og partikelfilter. Moderne dieselmotorer er derfor meget ”rene” (indtil de bliver dårligt
”chiptunet” med kun forøgelse af brændstofmængde og ikke også ladetryk).
Vi ved også, at de moderne dieselmotorer med det store moment er gode til at
overvinde den store vægt i moderne biler
(særligt de større biler som f.eks. Alfa
159). Bykørsel kræver automatgear for at
blive rigtig harmonisk, men på landevej
og motorvej går det også fint med manuelt gear. Når bilen først er godt oppe i fart,
skal der ikke skiftes ret meget gear.
På benzinmotorsiden er tidens trend
”downsizing”, og benzinmotoren i MiTo
kan da også betragtes som en downsized
motor, idet det er en kun 1,4-liters Fiat
FIRE-motor, der har turbolader og 155
hk. Endnu er der ikke tale om direkte indsprøjtning, men allerede nu til efteråret
vil de benzinmotorer, som er i de første
MiTo’er, blive afløst af de nye, spændende
Multiair-motorer, som dog endnu ikke har
direkte indsprøjtning (næste trin bliver at
kombinere Multiair med direkte indsprøjtning).

Elegant "Sportivo-kabine"
- instrumenterne har hvid
integralbelysning, mens
knapper og betjeningsgreb
har rød integralbelysning.

▲
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MiTo'erne blev også testet på Sjællandsringen (desværre kun på våd vej). Benzin-udgaven er den sjoveste.

Vi kan lige så godt komme med konklusionen med det samme. I MiTo er det helt
klart benzinmotoren, der ”duer” og passer
til bilen.
Dieselmotoren er fin på papiret. En
videreudviklet 1,6-liters udgave af den
kendte 1.9 JTD og med variabel turbo,
120 hk og ikke mindre end 320 Nm (selv
den seneste 1.9 JTDM med 150 hk har kun
305 Nm). Der er altså skruet godt op for
ladetrykket for at opnå det store moment
i mellemområdet. Det føles dog ikke på
noget tidspunkt som 320 Nm, når man
tænker på, hvor lille bilen er. Der er mest
”go” mellem 2.000 og 3.000 o/m. Derefter
falder kræfterne til et lavere niveau, men
den vedbliver faktisk med at trække pænt
helt til 5.000 o/m, hvilket er ret usædvanligt for en dieselmotor.
Kvik bykørsel er ikke sagen, da der skal

skiftes gear ustandseligt, så kørslen foregår i ”kængurohop”. Ved mere økonomisk
bevidst kørsel går det bedre, men bykørsel med højt boostede turbodiesler duer
altså kun med automatgear/DSG, så man
bare holder speederen konstant hele tiden
og lader gearene tage over, så farten øges
umærkeligt.
Tilsvarende på små sogneveje gælder, at
man skal skifte gear hele tiden, hvis man
vil ”lege” lidt. Større landeveje og motorveje er derimod sagen, og her kan bilen
brillere med gode mellemaccelerationer
uden gearskift, da man hele tiden befinder
sig i det gunstige område 2-3.000 o/m. Til
gengæld er det jo situationer, hvor man
måske vil køre lidt økonomisk, og når man
alligevel sidder dér og ikke må køre særlig
stærkt, så begynder man at kigge på økonomi-computeren for at se, hvor langt den

1,4 TB motorrummet - med plastlåget, som i øvrigt flere
tuningsfirmaer demonterer.
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kører på literen. Og her er det en smule
skuffende. Motorvejskørsel med 110 km/t
giver ca. 16,5 km/l, 130 km/t giver ca.
15 km/l. På landevejen ved meget forsigtig kørsel, hvor man kun rører speederen
med en tåspids, kan det blive til 19 km/l.
Men under sådan kørsel begynder man jo
så at spekulere på, om det overhovedet er
den rigtige bil. Hvis det er økonomien, det
gælder, så kunne man jo for kun godt og
vel halvdelen af prisen have købt en Fiat
Grande Punto 1.3 JTD, som kører betydeligt længere på literen.
Testbilen havde kørt 12.000 km, og der
var åbenbart ingen, der havde kunnet finde
ud af at nulstille triptæller 2, så den viste
resultatet helt fra starten. Bilen havde i hele
perioden kørt 14,7 km/l, og det er sådan
set ikke så tosset, når man tænker på, at
den kun har været udlånt til journalister

Også dieselen er pakket godt ind, her er det ligeså meget for
støjdæmpningen.
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længere oppe. I en Abarth Grande Punto
SS får man da også 180 hk i stedet for
de 155 hk og med samme maks. moment
på 230 Nm. Det vil sige uændret maks.
ladetryk, men med knapt så kraftigt fald i
ladetryk ved de høje omdrejninger. Nå, på
den nye Multiair får vi i hvert fald mulighed for 170 hk, og ellers må man gribe til
tuning eller GTA-modellen.
Vi har ikke nævnt DNA-kontakten endnu, men når du har læst den første præsentation af MiTo i blad 4/2008, så kender
du funktionen. Knappen har tre stillinger,
Dynamic, Normal og Allweather. Bilen
starter altid i Normal. Når man aktiverer
Dynamic-indstillingen, bliver der bl.a. en
hurtigere speederrespons. Det er stort set
sådan, at der næsten bliver fuld gas allerede ved 1/3 nedtrædning. Det giver en
følelse af mere kraft, men der ER faktisk
også lidt mere kraft, for det største drejningsmoment på benzinmotoren øges
samtidig fra 206 til 230 Nm. Og det er så
her, at vi ikke helt kan forstå funktionen.
Hvorfor skal man ikke have lov til at få
fuldt moment, hvis man træder speederen
HELT i bund i Normal-stillingen? Oven i
købet er det sådan, at hvis den står i Normal, kan man ikke skifte til Dynamic, førend hastigheden kommer under 110 km/t.
Det er noget skidt. Man kan nemlig godt
finde på at køre bilen i Normal-stillingen,
hvis man ikke ønsker den aggressive speeder, ligesom styretøjet i nogle tilfælde
kan føles bedre (se senere). Det vil sige,
at hvis man kører på motorvejen med 120
km/t med knappen i Normal-stillingen, og
får brug for at accelerere kraftigt, kan man
ikke få de sidste kræfter ud af motoren.
Her er mulighed for en simpel softwareopdatering.
Det skal i øvrigt nævnes, at også benzinudgaven havde kørt adskillige tusinde
km i journalisthånd uden, at de havde fået
nulstillet den ene triptæller. Derfor kunne
vi se, at bilen havde kørt 10,9 km/l. Da
benzinudgaven i højere grad indbyder til

Der er ikke meget, der i udstyr og design
adskiller de enkelte motorstørrelser fra
hinanden. Dobbelt afgangsrør (med en
fin lyd) og de store effektive Brembobremser har dog kun 1.4 TB

sportslig kørsel, kan vi nok konkludere, at
hvis man tænker en lille smule på økonomien, vil diesel-Mito’en kunne køre ca. 16
km/l og benzineren ca. 13 km/l.
Køreegenskaber

Der er kun mindre forskel på diesel- og
turbo-udgaven i den daglige kørsel. Det er
en rigtig svingglad Alfa Romeo, og det har
selvfølgelig også noget at gøre med størrelsen.
Dieslen er lidt tungere i snuden, og den
er også lidt tungere i rattet, især når DNAvælgeren står i Dynamic. Så bliver styretøjet pludselig meget stivere, når man bevæger det en smule væk fra ligeudstilling.

▲

og andre, hvor der selvfølgelig bliver kørt
noget mere aggressivt end ellers.
Hvis vi lige skal tage det sidste, nemlig
lyden, så er situationen sådan: Ved koldstart er der ret kraftig diesellyd selvfølgelig især udenfor. Det hjælper noget, når
motoren bliver varm. Under kørslen er der
ikke meget lyd, dog en smule brummen/
resonans ved visse motorvejshastigheder.
Sjovt nok hører man motoren mere, når
man sidder på førersædet end på passagersædet. Det kan illustreres af følgende: Vernon skulle hente Peter på stationen en dag
– et par dage efter, at Peter faktisk selv
havde haft dieslen til lån – og Peter satte
sig ind ved siden af og kunne ikke huske,
om det var den røde eller den sorte, der
var en diesel. Vernon kørte meget blødt
og smidigt afsted, og Peter kunne IKKE
finde ud af, om det var diesel- eller benzin-modellen, vi nu kørte i! Først, da Vernon skulle overhale en bil og gav fuld gas,
fandt Peter ud af, at vi kørte i dieslen, og
først og fremmest på grund af de ”korte”
gear.
Nu til benzin-udgaven: Når man stiger
om fra dieslen til benzinen, kører man
ikke 50 meter, førend smilet breder sig
på læberne, og man er helt klar over, at
nu sidder man i MiTo’en med den rigtige
motor. Den kører bare lige efter bogen.
Den har antydning af en fræk og snerrende lyd, og den omdrejningsvillige motor
trækker utroligt godt også fra lave omdrejninger takket være turbo’en. Turbotøven er
så godt som ikke eksisterende, i hvert fald
er det ikke noget, man vil finde generende
til daglig brug. Motoren er harmonisk og
støjsvag helt op til (og langt over) danske
motorvejshastigheder. Vi behøver vist ikke
at begræde, at TS/JTS-motoren har snart
sunget sit sidste vers. De nye motorer
leverer mindst lige så meget underholdning samtidig med en bedre brændstoføkonomi, som følge af det mindre motorvolumen. Og så er det endda en udgående motor. Som du kan se på side 15, får
MiTo’en som den første i Fiat-koncernen
de nye Multiair-motorer allerede til efteråret. Der bliver en 105 hk sugeversion og
135 og 170 hk med turbo (stadig på en 1,4
FIRE-motor). FIRE er navnet på grundkonstruktionen af den Fiat-motor, der er
basis (Fully Integrated Robotizised Engine
– noget med en forenklet konstruktion, der
samles helt uden brug af menneskehånd).
Motoren er som nævnt fint omdrejningsvillig – løber let og ubesværet op i nærheden af 7.000 o/m, men motorstyringen er
udlagt sådan, at turbotrykket tages meget
fra, når motoren kommer op over 5.000
o/m. Ved 5.500 o/m kan man derfor lige så
godt skifte til næste gear, og man kan så
alligevel ikke lade være med at sidde og
tænke, at det ville være sjovt, hvis turbotrykket fra mellemområdet også holdt ved

Bagagerummet er egentligt ok i størrelsen, men læssekanten er temmelig høj.
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Sidespejlene på MiTo (t.h.) og 159 (t.v.) er lige store. Da 159 kom frem, var de forholdsvis store, i dag er der ingen, der bemærker
store spejle på langt mindre biler. Bemærk i øvrigt, at MiTo's sidespejle og rudeunderkant er højere end 159'erens.

Her har benzin-udgaven en mere naturlig
fasthed, når den står i Dynamic. Men Normal-indstillingen er også fin – nogle synes
dog, at den er en smule for let i styretøjet i
Normal, mens andre faktisk synes, at denne indstilling er den bedste – i hvert fald
på dieslen. Men det er synd, at man ikke
kan adskille indstillingerne fra hinanden,
men at de er ”koblet sammen” i én knap.
Det havde været optimalt, hvis man havde
kunnet indstille speederrespons, styretøj
og ESC hver for sig, måske endda med en
”memory-favorit-indstilling”, som man
kunne aktivere (ligesom på en BMW M5).
Og det maksimale moment burde selvfølgelig være til rådighed til enhver tid, hvis
man trykker speederen i bund.
To af testkørerne, der kører boxer-Alfa,
fik samme smil på læberne, når de drev
benzin-MiTo’en ud over stepperne og
de små biveje, som når de driver boxerAlfa’erne afsted. Det skal dog helst være
benzin’eren, som du allerede kunne læse
under Motor-afsnittet.
Vejgrebet er super, og ESC-funktion
kan man næsten ikke fremprovokere på
offentlig vej. Derfor var vi også på Sjællandsringen med bilerne, men her var det
desværre fugtigt, og så er det jo knapt så
sjovt. Det elektroniske Q2-spærredifferentiale virker fint, men ESC-systemet kan
ikke rigtig kvæle understyringen, når man
kommer for hurtigt ind i et meget snævert, regnvådt 2. gears-sving. Andre bilers
ESC-system giver i denne situation oftest
en kraftig bremsning, så hastigheden bliver bragt ned, og man klarer svinget. På
MiTo’en var det lidt som om, at systemet
ikke forsøgte at redde denne situation.
14

Derimod redder det fint situationer, hvor
man provokerer en baghjulsudskridning
(slalom, undvigemanøvre). I tørvejr er der
absolut ingen problemer, forenden drejer
bare ind i kurverne, og ESC-systemet skal
kun sørge for, at man ikke kommer i slinger, hvis man dummer sig.
Undervognen er et godt kompromis
imellem sport og komfort, og ujævnheder
absorberes godt selv på en ujævn og hullet
landevej, hvor den bevarer en god komfort
og vejgreb uden, at man skal arbejde for
meget med rattet. Motorvejskørsel klarer
den også overraskende komfortabelt, og
man vil sikkert kunne køre rigtigt mange
kilometer uden, at den vil virke trættende.
Diesel eller benzin?

Ja, ud fra ovenstående har du allerede set,
at for en rigtig Alfist kommer kun benzinversionen på tale. Den er bare så meget
sjovere, og til næsten samme pris. Den
årlige afgift er 2.020 kr. for benzin’eren og
2.600 kr. for dieslen. Brændstofudgifterne
er selvfølgelig lavere for dieslen, men
forskellen er ikke dramatisk, da man sikkert vil kunne køre 13 km/l i daglig drift i
benzinudgaven, mens man kan forvente 16
km/l med dieslen.
Hvis man pendler rigtig langt hver dag,
så bliver dieslen selvfølgelig noget billigere, men hvis det har væsentlig betydning, så
skal man nok slet ikke have en MiTo, men
derimod f.eks. en Fiat Grande Punto 1.3
JTD 75 hk, som kun koster godt og vel det
halve af en MiTo og kan køre over 20 km/l.
Hvis man stadig vil have MiTo, så kan
man vælge den nye MiTo 1.3 JTDM 90 hk.
Den koster 237.500 kr. i basisversionen,

og EU-forbruget siger 23,3 km/l, så den
skulle også med sikkerhed kunne klare
mindst 20 km/l i praksis. Vi har ikke prøvet denne udgave, men det får vi måske en
chance for en anden gang.
Hvad synes en ikke-Alfist?

Thomas fortæller:
Min nabo, som er centerleder på et FDM
testcenter og selv Toyota-mand, fik en
tur i MiTo Turbo Benzina’en. Han plejer
til tider at gå og drille mig lidt, fordi jeg
kører Alfa Romeo. Så jeg tænkte, at han
da skulle prøve sådan en MiTo, for så ville
jeg få en mening fra en ikke-Alfist. Han
var meget grundig med at kigge på detaljer både udvendigt og indvendigt, inden
han satte sig til rette i sædet for herefter
at prøve alle knapper og greb. Jeg troede
næsten, han var gået i gang med en FDMgennemgang af bilen. Men han havde
som førstegangs-indtryk kun godt at sige
og syntes, at det var en fræk lille bil med
masser af lækkert udstyr.
Han skulle også lige starte motoren og
lytte, hvordan den kørte i tomgang, og
hvordan den lød med lidt flere omdrejninger på, mens sidedøren stod åben for at lytte ekstra godt til den. Jeg kunne se på ham,
at han faktisk blev lidt tændt på bilen, og
egentlig ville jeg bare have givet ham en
tur i passagersædet, men tilbød ham at tage
en tur sammen med mig, men med ham
bag rattet. Det gjorde vi så, og under hele
køreturen havde han stort set kun ros af
både undervognen og den smidige motor.
Han mente bestemt, at den kørte ligeså
godt, som en Alfa Romeo skulle, og at de
havde gjort det godt dernede i Italien. Han
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var også imponeret over, at der ikke var
nogle mærkelige lyde eller sågar knirkelyde fra instrumentbordet eller dørene!
Det eneste, han lige faldt over, var, at han
syntes, den bremsede lidt skævt, når han
lavede ”bremsetesten” uden at holde godt
fast i rattet. Om det så skyldtes vejens
beskaffenhed eller testbilen, vides ikke.
Men efter prøveturen hentede han endda
sin kone, som han syntes også lige skulle
prøve en tur, dog denne gang med mig
bag rattet.
Jeg kørte en stille og rolig tur med hende og fik demonstreret både Bose-anlægget, baksensorerne m.v., og designet og
udstyret fik da også ros med på vejen af
hende. Men undervognen virkede for hård
til hendes smag, men når man kommer fra
en Toyota Carina og Hyundai Sonata, så
føles sådan en MiTo nok også som lidt af
en omvæltning komfortmæssigt.
Vernon oplevede følgende:
En kollega, som i mange år havde kørt
VW og lige nu kører en Polo med dieselmotor, fik tilbuddet om at prøve vores
MiTo 1.6 JTDM. Jeg havde længe gået og
smådrillet ham med, at han nok ikke skulle prøve en Alfa Romeo, hvis ikke han
mente, han havde råd! Han havde kun én
kommentar efter køreturen, i øvrigt med
et stort smil: ”Det er en anden og meget
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bedre verden, end jeg er vant til!” Så må
vi se, om det får konsekvenser, når hans
bil (undskyld - Polo) bliver fire år!
Konklusion

MiTo er en meget ”køreglad” bil, hvor de
fleste ”Alfister” - som med så mange tidligere modeller - gerne kører en lille omvej
bare for turens skyld. Det er glædeligt, at
de biler findes og netop er af det mærke,
vi ynder at køre.
Med en pris på 294.990 kr. for 1.4 TB
og 288.040 kr. for 1.6 JTDM (+lev. og
div. udstyr) kan den forekomme dyr, men
udstyr osv. koster ikke det halve, fordi
bilen er mindre, og for de penge får (!)
man noget, der ikke ligner noget andet, er
veludstyret og er s…. skæg at køre - specielt for TB’en. Ja, man kan få større biler
til samme penge, men så er spørgsmålet,
om det er det, man vil!
Priser, ekstraudstyr og de vigtigste specifikationer på de testede modeller kan
ses på klubbens forum under kategorien
”type 955 – MiTo” på ”alfaklub.dk”, og
aktuelle priser på modeller og udstyr kan
ses på ”alfaromeo.dk”
En stor tak for lån til FIAT Group
Automobiles Danmark og tak til CarCenter for klargøring og svar på diverse
spørgsmål.
■

MITO FØRST MED MULTIAIR
I klubblad 3/2009 kunne du læse om det
nye, revolutionerende Multiair-system til motorer. En tegning af det var også afbilledet
på forsiden.
Alfa Romeo har nu oplyst, at Alfa Romeo
MiTo bliver den første bil i produktion med
systemet.
Allerede til september (på biludstillingen i
Frankfurt) præsenteres MiTo med en række
nye motorer, baseret på det nye princip. Det
vil alle være den 1,4-liters FIRE-motor, og
der vil være en sugemotorudgave på 105 hk
(6 gear), og dertil to turboudgaver på henholdsvis 135 hk (5 gear) og 170 hk (6 gear).
170 hk-udgaven fås kun i en en særlig Qua
drifoglio Verde-udgave, mens de to andre
motorer fås med det sædvanlige Progressive- eller Distinctive-udstyr.
Bilerne kommer formentlig til Danmark allersidst på året, og det er endnu ikke besluttet,
om vi får 105 hk-udgaven.

BILLIGE ALFA 159 1.9 JTDM
Den ny 159 1750 TBI bliver rigtig billig, nemlig 450.000 kr. for den ny basisudgave, Distinctive, der svarer til den tidligere Lusso.
Det er 20.000 kr. billigere end den udgåede
2.2 JTS, og endda med bedre udstyr.
Den ny 159 2.0 JTDM er udsat lidt, men til
gengæld har forhandlerne rigtigt gode tilbud
på 159 1.9 JTDM.
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