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Den let sænkede (40 mm) 159 krænger ikke meget i kurvekørsel.

ALFA 159 1750 TBI
Tekst og foto: Vernon Pedersen

V

i har efterhånden prøvet de fleste
159’ere. De er beskyldt for at være
lidt af hvert, på godt og ondt. Af
gode ting, der kan siges, er, at den er yderst
velkørende, velfungerende og har vist sig
yderst driftstabil! Det negative, som der
unægteligt kan siges: ”Den føles lidt tung”
– det er desværre nok resultatet, når kabinen skal have fem stjerner i Euro NCAP
crashtest.
Som det måske er nogen bekendt, har
jeg selv en Alfa 159 fra marts 2006, altså
en relativ tidlig model. Den vil blive brugt
som reference til denne nyeste Alfa 159
model.
Den testede bil er en Alfa Romeo 159
1750 TBi Distinctive, som kan leveres til
450.000 kr. plus levering. Desuden er denne 159 fra fabrikkens side leveret med lidt
ekstraudstyr: Speciallak ”Rosso Alfa (289)”
til 6.000 kr., Premium-pakke: Læderindtræk, tri-zone klima samt el-indklapbare
sidespejle til 29.500 kr., let sænkning samt
røde bremsecalipre 6.000 kr., Bose lydanlæg med forstærker og subwoofer 13.000
kr., pakeringssensor bag til 6.000 kr. samt
18” alufælge, alt sammen noget der gør
bilen meget lækker. Om det er ”må-ha”, er
op til den enkelte, for den er i forvejen en
yderst veludstyret bil.
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Interiør og indretning

I denne seneste opdatering af 159 er der
ikke de store ændringer i forhold til den
snart fem år gamle, første udgave. Jo, den
er jo lidt vægtoptimeret, hvilket betyder,
at den er ca. 45 kg lettere (afhængig af
variant) end de oprindelige versioner.
Den testede bil havde som tidligere
nævnt ”Premium-pakke”, hvilket blandt
andet indebærer en smule anden udformning af forsæderne, med bedre støtte til
hele kroppen, ikke helt så gode, som jeg
husker de stole, der er monteret i Ti-modellerne, men klart bedre end dem i min Lusso
fra 2006. Man sidder lidt lavere, de lavere
stole gør, at man føler, at man sidder mere
”i bilen” end ”på bilen”, og sammen med
den før omtalte 40 mm sænkning er jeg
sikker på, at det giver den betydeligt større
køreglæde og fornemmelse af bedre føling
med bilen.
Resten af indretningen er identisk med
andre 159’er. Kun er ”Lusso” aluminiumsindlæget i centerkonsol, rat osv. blevet
mørkt og knapt så reflekterende som på
”de gamle”. Et klart plus, specielt med en
lav sol i ”nakken”, hvor de gamle blænder
enormt. Dertil er der et opdateret klimaanlæg, som er lidt mere logisk at betjene.
En anden bemærkelsesværdig forskel

på min V6’er og denne her er lydbilledet.
1750 TBi’en siger næsten ingenting, meget
behageligt, men lidt ”lyd” må der godt
være i en Alfa Romeo. Mon ikke Novitec
meget snart finder en fornuftig løsning på
det ”problem” J. De gamle 1.9 JTS og 2.2
JTS sagde nu heller ikke meget.
Farvevalg og udstyr med ”Rosso Alfa”
udvendigt og kombinationen med sort
instrumentbrædt og naturfarvet læder er en
rigtig flot kombination, der sammen med
”Premium” udstyrspakken og netop det
valgte 18” fælgdesign efter min mening
absolut gør den til en af de flotteste 159,
der kan leveres. Dog ville jeg overveje en
Ti-pakke, hvis jeg selv skulle have pengene
op af lommen!
Kørsel og køreoplevelse

Som sagt er det muligt at sidde lidt lavere
i de nye stole, og rattet har en meget stor
ud/ind, op/ned justeringsmulighed, så jeg
kunne komme til at side 100% perfekt.
God afstand til pedaler med god støtte i
knæhaserne, uden tendens til for meget
støtte ved udkobling eller ved lang tids
konstant fart. Vinklen på rattet og afstanden kan også stilles, så armen er passende vinklet, og man stadig kan nå toppen
af rattet uden, at skuldrene af den grund
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Både som her på snoet skovvej og på motorvej opfører 1750
TBi sig fornemt.

40 mm sænkning og 18" fælge i 8C-design passer godt til
Alfa 159.

Interiøret er stort set uændret fra de første årgange af 159.

Til højre ses ”ladetryksmåleren”, som konstant indikerer tryk.
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løbet (jeg har ikke set momentkurven for
denne motor).
En enkelt fra testholdet bemærkede
typisk turbokarakter som generende. Det er
jeg ikke enig i. Den er lige så letkørt som
en almindelig sugemotor. Det eneste, der
kan genere lidt i forhold de fleste biler, er
måske, når man ganske langsomt ruller hen
mod et lyskryds, hvor man lige venter på,

at det skal komme til at passe med, at der
skiftes til grønt, og man gerne vil fortsætte i 2. gear. Når man er helt nede på 1.000
o/m, sker der ikke så meget, så man træder
umiddelbart speederen lidt for meget ned,
og så vågner den lidt hårdt op, når omdrejningstallet kommer op på 1.400 o/m. Det
mener jeg dog ikke burde være noget problem at vende sig til! En kort tur i en anden

SPECifikationer 1750 TBI & 3.2 JTS Q4
Alfa Romeo 159

1750 TBi

3.2 JTS Q4

Motorkonfiguration:
Boring x slaglængde:
Kompressionsforhold:
Effekt:
Moment:
Knastakselarrangement:
Ventiler:
Længde/bredde/højde:
Køreklar vægt:
Topfart:
0-100 km/t (1 pers.):
Forbrug, EU-mix:
Årlig ejerafgift:
Pris (uden ekstra):

R4, 1.742 cm3, 16V, turbo
83,0 x 80,5 mm
9,5:1
147 kW (200 hk) v. 5.000 o/m
320 Nm v. 1.400 o/m
To overliggende, remtrukne
4 pr. cylinder, rulleløftere
466/183/142 cm
1.557 kg
235 km/t
7,7 sek.
12,3 km/l
4.000 kr.
450.000 kr.

V6, 3.195 cm3, 24V
89,0 x 85,6 mm
11,25:1
191 kW (260 hk) v. 6.200 o/m
322 Nm v. 4.500 o/m
2x2 overliggende, kædetrukne
4 pr. cylinder
466/183/142 cm
1.806 kg
240 km/t
7,0 sek.
8,7 km/l
7.500 kr.
586.460 kr.*

* Seneste pris (2008)

▲

”forlader” ryglænet. En del, jeg har talt
med, har først efter et par forsøg fundet
den rette kørestilling. Det er nok smart at
bruge den tid, der skal til, for at komme til
at sidde rigtigt, for det betyder meget for
helhedsindtrykket af bilen.
Jeg hentede bilen hos Nordbil A/S (Indkilde) i Ålborg om morgenen, flot rengjort.
Jeg kørte over på den anden side af gaden
for at tanke og ”0” stille triptælleren, og så
begav jeg mig mod Århus, hvor jeg havde
en aftale med Klaus Hasselbalch, som havde sagt ja tak til en tur. Klaus’ eneste kommentar efter en kort tur var kort og kontant: ”Sådan skulle 159 bare have været fra
starte af!” Det er jeg 100% enig i! Efter en
kop kaffe og lidt snak skulle jeg videre til
Tølløse og Peter Dyrelund. Der kunne jeg
se, jeg ville komme alt for tidligt, hvis jeg
kørte direkte, så det blev til en tur omkring
Silkeborg, Himmelbjerget og en masse
småveje i det område. Her fik jeg næsten
et ”deja-vu” fra min gamle Lancia Dedra
Turbo. 159’eren gjorde det sjovt, masser
af motorkraft/moment, og i modsætning til
tidligere turbobiler (som Dedra’en) leveres
momentet helt jævnt, ingen, eller næsten
ingen turbotøven her! Maks. moment leveres fra 1.400 o/m, og derover virker det
ikke, som om der er ”huller” i momentfor-
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159 1750 TBi SW viste, at den trak meget
bedre fra helt lave omdrejningstal. Måske
var testbilen lidt atypisk.
Hvordan er den så sammenlignet med
en 3.2 JTS? De har næsten samme moment
320 Nm ved 1.400 o/m for TBi og 322 Nm
ved 4.500 o/m. V6’eren er 250 kg tungere
(med Q4) og har 60 hk ved 1.300 omdrejninger mere end en 1750 TBi. Med de data
kunne det være interessant at prøve af,
hvordan de to meget forskellige motorer
”leverer varen”. Hvordan gør vi det? Vi
havde hverken rullefelt eller avanceret tidtagningsudstyr til rådighed, men to mand
(Ulrik Jensen og undertegnede) to stk. røde
159 med de nævnte motorer og et stopur –
så vi begav os ud i denne uvidenskabelige
test, som vi mener kan give et nogenlunde
billede af de to bilers arbejdsevne.
Vi var begge i bilerne ved testen, dæktryk blev checket til maks. last. I den forbindelse vil jeg også nævne, at TBi’en havde 18” hjul 235/45 med en anelse større rulleomkreds end V6’erens 17” 225/50 (Pirelli
P Zero på begge biler) – både dækbredde
og omkreds skulle teoretisk trække lidt op
i TBi’ens tider!
Testen, vi foretog, var en accelerationstest fra 70 km/t til 120 km/t i henholdsvis
3., 4., 5. og 6. gear. Ved kun at lave test i ét
gear ad gangen mindskede vi fejlmuligheden ved forskellig betjening af bilen.
Her er så resultatet:

Gear
3.
4.
5.
6.

1750 TBi
6,6 sek.
8,9 sek.
10,3 sek.
12,6 sek.

3.2 JTS
7,5 sek.
10,6 sek.
11,9 sek.
14,2 sek.

gere har set i en Alfa Romeo. V6’eren løber
næsten 7.000 o/m.
Selv om TBi’eren er en lille motor med
kun lige godt det halve antal ccm, så er den
altså lige så højt gearet som V6’eren, og
den kan bære det.
Min første fornemmelse var, at min
V6’er var hurtigere, men det er altså et
bedrag, der skyldes, at V6’eren trods alt
som sugemotor har en smule bedre speederrespons, og at den giver noget mere
”lyd”. I 1750’eren foregår det så udramatisk, at man ikke rigtigt fornemmer, hvor
hurtig den i virkeligheden er.
Selv om maks. moment er det samme,
skal V6’eren op på flere omdrejninger for
at yde sit maksimale - og bilen er væsentligt tungere. Den har som de fleste højtydende sugemotorer et stadigt stigende
moment ved stigende omdrejningstal – i
dette tilfælde indtil mindst 4.500 o/m. Når
1750’eren lige har overvundet svagheden
helt i bunden, så er dens moment konstant
fra et stykke under 2.000 o/m og op til i
nærheden af 5.000 o/m, hvor ladetrykket
elektronisk begynder at blive reduceret.
Så selv om speederresponsen i 1750’eren
er en smule dårligere, trækker den altså fra
i hver accelerationsprøve. Selv i 6. gear,
hvor der knapt er turbotryk fra starten af
accelerationen, bliver 1750 TBi’en den
hurtigste.
Hvis man virkelig udnytter omdrejningerne fuldt ud, er V6’eren stadig en smule hurtigere. Det kan ses af den opgivne
accelerationstid fra stilstand, og når en
bil bliver kørt helt til maks. omdrejningstal inden skift til næste gear, er det også i
højere grad effekten end momentet, der er
afgørende. Og V6’eren har trods alt 260 hk

imod 1750’erens 200 hk.
Som nævnt falder 1750’eren pludselig
af på den tidligere, end man har forventet.
Allerede ved 5.000 o/m, hvor maks. effekt
ydes, bliver der reguleret ned, og ved 5.800
o/m er det slut med en blød afbrydelse
(ikke som på V6’eren, der løber hårdt ind
i en ”mur”, når maks. omdrejningstal nås).
Det er derfor ej heller svært at forstå, hvordan 1750-motoren nemt kan få flere hk som f.eks. i den ny Giulietta QV, hvor den
får lov at yde 235 hk. Man behøver ikke
øge maks. ladetryk og moment. Man skal
bare lade den have sit gode ladetryk lidt
højere op i omdrejningsregisteret.
Man kan altså konkludere, at 1750’eren
har en smule dieselagtig karakteristik.
Kraftigt moment fra lidt under 2.000 o/m
og så et begrænset omdrejningsområde.
Dog ikke så begrænset som dieslerne, der
yder maks. effekt allerede ved 4.000 o/m.
1750’eren yder maks. effekt ved 5.000
o/m, men det er jo mindre end de 6.0006.500 o/m, som vi er vant til. Men det
giver god mulighed for økonomisk og
afstressende kørsel. Ja, og så går 1750’eren
ikke hårdt som en diesel, men silkeblødt - i
hvert fald inde i kabinen. Hvis man åbner
motorklappen og lytter til motoren i tomgang, er der faktisk en ”tikken”, typisk fra
indsprøjtningsdyserne. Derfor er plastikdækslet også ”polstret” på indersiden. Ved
et tidligere besøg hos importøren hørte vi
motoren gå uden det omtalte dæksel, og så
er lyden meget tydelig.
Gearkassen og dermed gearskiftet er af
samme type som 1.9 og 2.2 JTS. Ikke super
hurtigt skift, men ret præcist.
Bremserne er de samme som på 2.4
JTDM og 3.2 JTS, dvs. 330 mm foran og

Det skal lige nævnes, at i 3. gear greb
omdrejningsbegrænseren ind ved 130 km/t
for TBi og først ved 160 km/t på V6’eren.
Skyldes det fine resultat for 1750’eren
så, at den er lavere gearet? Nej, næsten
ikke, som det fremgår af skemaet herunder, hvor hastigheden ved 1.000 o/m i hvert
gear er udregnet, og med hensyntagen til, at
V6’eren har 1,5% mindre dækomkreds:

Gear
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1750 TBi
8,12 km/t
14,37 km/t
21,03 km/t
29,07 km/t
35,44 km/t
41,68 km/t

3.2 JTS
7,89 km/t
15,15 km/t
22,65 km/t
29,49 km/t
36,53 km/t
41,48 km/t

At 1750’eren løber tidligere ud i gearene,
skyldes væsentligst, at dens omdrejningsbegrænser er sat så lavt som 5.800 o/m, og det
er FØR det røde felt, hvilket jeg ikke tidli16

Motoren er skjult under et plastlåg. Normalt vil det kun være, når der skal hældes
sprinklervæske på, at der bliver åbnet til ”maskinrummet”. Dog bør olien trods
indikering i instrumenterne også tjekkes jævnligt!
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En lidt anden udformning af forsæderne i denne Premiumudgave, som for de fleste giver bedre støtte end den gamle
type forstole.

Fra ”MY2008” er der lidt mindre sædedybde på bagsædet
end i de første modeller. Bemærk også betjeningspanelet af
”den tredje zone” i klimaanlægget mellem forstolene.

292 mm bag (de andre 4-cylindrede 159’ere
har 305 mm foran og 278 mm bag (ikkeventilerede)). Alle fire skiver er ventilerede,
og de gør opbremsninger meget overbevisende - også bedre end på min V6’er. Som
Ulrik Jensen bemærkede, ”så har vægt og
firehjulstræk aldrig gjort noget godt for
bremseegenskaber”.
Elektronisk Q2 er efter min mening
ikke helt så overbevisende som det mekaniske spær, der sidder på GT Q2 eller min
Q4, men bestemt bedre end ingenting. Det,
jeg har bemærket, er, at det ikke når at
gribe lige så hurtigt ind som de mekaniske
”fætre”, det vil sige, at den når at spinne en
anelse med forhjulene ved kraftig start eller
acceleration ud af skarpe sving. Ved ligeud
acceleration var der overhovet ingen spin
fra forhjulene. Jeg tør næsten ikke tænke
på, hvad den havde gjort uden ”E-Q2”!

km/l – det er vel alt i alt et OK forbrug, når
der ikke ligefrem går økonomiløb i det daglige.
Vedligeholdelse kan jeg ikke forestille
mig skulle blive det store. Den skal have
lavet et service en gang om året eller maks.
efter 35.000 km, og så er der ligesom på
JTD’erne desværre en tandrem, der skal
skiftes hvert tredje år.
Motoren er en meget videreudviklet
udgave af den gamlekendte JTS/TS-motor
(som faktisk også har fælles træk med JTDmotorerne – faktisk er der oplysninger om,
at 1750’erens motorblok er baseret på den
stærkere JTD-motorblok). Produktion og
udvikling står FPT (Fiat Powertrain Technology) for. Samme motor kommer også
i den nye Giulietta, og den bliver allerede
brugt i Lancia Delta - sjovt nok kun i kombination med en 6-trins automatgearkasse.

Økonomi og forbrug

Modeller

Benzinforbruget har jeg desværre ikke
styr på, da jeg har mistet en lap papir med
noter om kilometerstand ved tankning, men
jeg har talt med Ole Steen Rasmussen fra
Kolding som har en 1750 TBi, der har kørt
7.500 km blandet daglig kørsel. Han kører
mellem 10 og 11 km/l (3-4 km/l bedre end
min 3,2 JTS Q4). Ole fortalte om en tur på
Jyllandsringen, hvor den var nede på ca. 4
NYT 1/2010

Nuværende prissatte 159’er i Danmark er
begrænset til to dieselmotorer 1.9 JTDM
og 2.0 JTDM og så denne her 1750 med
benzinmotor. Desuden er det muligt til og
med 31. december 2010 at få leveret en
3.2 Q-tronic. Fra 2011 vil det ikke længere være muligt at nyindregistrere en ”fase
4” motor. De 1.9 JTDM, som er på lager i
Danmark, er også de sidste. Den bliver ikke

produceret mere i den 150 hk-udgave, men
kun i den 8-ventilede udgave med 120 hk,
som vi aldrig har fået til Danmark.
Konklusion

Som Klaus Hasselblach bemærkede:
”Sådan skulle 159 bare have været fra starten af” – det har han ret i, den er rigtig god.
Den tilfredsstiller krav til både komfort og
sport på en god afbalanceret måde. Den
motor har det bedste fra to verdener, fint
bredt moment over et relativt stort område,
næsten som en diesel, og efter min mening
står den ikke tilbage for de tyske konkurrenter, hverken hvad angår kvalitet eller
køreoplevelse – specielt ikke det sidste.
Fantastisk langtursvogn med meget lavt
støjniveau – næsten for lavt J.
Om den er et alternativ til en let brugt
3.2 JTS? Hvad angår økonomi, får V6’eren
ikke et ”hjul” til jorden! Hvad angår brug
og oplevelsen af at køre de to modeller, er
jeg heller ikke sikker på, at merudgiften til
V6’eren er det værd – jeg ville foretrække
en 1750 TBi, hvis jeg skulle vælge i dag.
Naturligvis er der noget ”fedt” ved en
V6’er, men rationelt set er der faktisk ikke
rigtigt nogen berettigelse for den mere.
Mange tak til Fiat Group Automobiles
Danmark for lån af denne fine 159’er. Det
var en god positiv oplevelse!
■
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