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Guilietta
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						 PÅ VEJ

Afløseren for Alfa 147, den ny Giulietta, skal være redningen for
Alfa Romeo. Fiat-boss, Sergio Marchionne, har skruet bissen på
og sagt, at der ikke bliver givet grønt lys til udvikling af flere nye
modeller hos Alfa Romeo, hvis ikke Giulietta bliver en succes! Det
er en hård sag – har Giulietta forudsætninger for at klare dette?
Tekst: Peter Dyrelund Foto: Alfa Romeo og Bil Magasinet
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punkt i modsætning til andre præsentationer, som jeg har været til i Barcelona,
München og Monza. Bare det at komme
ud af byen var en opgave i sig selv. Og på
Balocco kunne vi jo også køre på banerne.
Balocco ligger helt ”ude på landet”, og
der var planlagt en 98 km køretur, hvor
man fik prøvet motorvej (den går snorlige
med over 200 km/t!), landeveje og det
bedste – en god lang bjergvej, der snoede
sig op og ned ad bjerget.
Vi kunne prøve 1.4 MultiAir-udgaven
med 170 hk og 2.0 JTDM også med 170
hk. Til banekørslen var der en hel række
af ens, metallicrøde 1750 TBi QV’er med
235 hk.
Først var der en times foredrag med
den nye CEO Harald Wester, suppleret
af nogle teknikere. Og så kunne vi ellers
køre, eller vi kunne gå over i lokalet, hvor
der var tekniske detaljer at studere.
Vi kørte i bilerne to og to, og jeg delte
biler med Mikkel Thomsager, Bil Maga-
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et er hårde odds, den nye Giulietta møder, men for at tage spændingen af med det samme kan jeg
oplyse, at de indledende sætninger i det
seneste Bil Magasinet lyder: ”Den nye
Alfa Romeo Giulietta er en fremragende
ny Alfa Romeo. Den leverer stil, køreglæde og fin mekanik, som du forventer det
af en Alfa Romeo. Ingen Alfist behøver
at bævre i usikkerhed. Alfa Romeo’s nye
mellemklassebil er, som de ønsker den.”
Og jeg kan tilføje, at den også har forudsætninger for at gøre sig mod klassens
etablerede bedste biler. Mod sædvane
er der ikke diverse ”men” og ”men” om
visse af bilens kvaliteter. De mindre gode
ting er der kun ganske få af. Det kommer
vi tilbage til.
Jeg var med på presseturen, som havde
udgangspunkt på Alfa Romeo og Fiat’s
testcenter, Balocco (som oprindeligt er
bygget af Alfa Romeo, mens de var selvstændige). Det var et perfekt udgangs-
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sinet. Jeg måtte også hjælpe, da vi skulle
lave ”bil-til-bil-foto” og andre detaljer. Ja,
jeg racede rundt på banen, mens Mikkel
stod og fotograferede mig (eller rettere
bilen), når jeg kom forbi. Det var ikke
nogen dårlig opgave at styre bilen rundt
på banerne – jeg ville i hvert fald ikke
bytte og stå bag kameraet!
Der er en kæmpe højhastigheds-ovalbane (lidt trekantformet), men den brugte
vi ikke. Det er jo heller ikke sjovt. Men vi
brugte den store af ”racerbanerne”, hvor
vi dog ikke måtte fotografere, og så blev
vi vist over på en lidt mindre (kun et par
km) lang bane, hvor vi kunne fotografere.
Som du kan se på tegningen af vejene
(side 20) på området, er der masser af veje
til test. Langs med et lige stykke på én af
banerne var der en ”rystestrækning” med
de mest forfærdelige huller og ujævnheder. I respekt for bilerne kørte vi dog ikke
ind på denne del.

"

Mikkel sagde i øvrigt, at det var usædvanligt, at vi bare blev sendt ud til fri kørsel på banen. Oftest havde der før været
én med i bilen eller en pacecar foran. Der
var opsat nogle chikaner visse steder, og
vi fandt også hurtigt ud af, at der var sat
kegler på indstyringspunkterne og skæringspunkterne for kurverne. Det gjorde
det jo lidt lettere.

Navngivning
Ligesom med MiTo starter jeg lige med et
afsnit om navngivningen. Det er ikke helt
så spændende som med MiTo, men vi ved
jo, at der i tiden op til bilens præsentation
gik mange rygter. Skulle den hedde 149,
eller hvad med Milano (eller Milan), som
Alfa Romeo havde ladet navnebeskytte?
Og så kom den – måske i sidste øjeblik –
til at hedde Giulietta. Vi prøvede at spørge
til det med navnet, men fik selvfølgelig
ikke for alvor nogen forklaring. Harald

Giulietta leverer stil,
køreglæde og fint mekanik

Wester fortalte, at der var visse ting, der
burde være holdt inden for husets fire
vægge, men han fortalte samtidig, at der
var fuld enighed om navnet Giulietta.
Alfa Romeo har jo gode minder om
Giulietta. Den første fra 50’erne var jo
bilen, der for alvor bragte Alfa Romeo ind
i masseproduktionen og dermed rentabiliteten. Senere blev Giulietta brugt på en
lidt afkortet udgave af Alfetta i slutningen
af 70’erne.

Design
Giulietta er designet ”in-house” hos Centro Stile, og det er tydeligt, at den er i
familie med 8C og MiTo, mens Alfa 159
er af en anden designer (Giugiaro), også
smuk, men anderledes.
Man kan altid diskutere designet på en
bil, men de fleste er enige om, at bagende
og sidelinie er helt ok. Forbeholdene
drejer sig mest om forenden og de store
forlygter samt store kofangerflade. Jeg
kan fortælle, at det, som man bliver mest
overrasket over, når man ser Giulietta'en i
virkeligheden, er, at frontoverhænget ikke
virker nær så langt som på billeder, samt
at højden af snuden over forhjulene er ret
stor.

Interiøret viser en hel ny stil for Alfa Romeo, men det er virkelig lækkert. Kvaliteten er høj.
Det tværgående felt (her sort, børstet aluminium) kan fås med forskellige overflader.
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Klassisk Alfa Romeo med to dybe tragte til hovedinstrumenterne. Grafikken,
herunder viserne, er hentet fra Alfa 159. I midten det sædvanlige info-display.
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Premium-pakken giver Blue&Me med
Bluetooth, regnsensor, luftsensor, parkeringssensorer, elektrisk indklapbare sidespejle og elektrokromatisk bakspejl.
Forlygterne indeholder altid LED-kørelys, og også baglygterne lyser ved hjælp
af LED-teknik. BiXenon er ekstraudstyr.

Interiør
Instrumentbrædtet er helt nyt i designet,
men man kan genkende visse elementer
fra 8C, især de fem vippeknapper på
midterkonsollen. Materialerne er lækre
at røre ved, og indsatsen på tværs (lidt
som på en Fiat 500) kan fås i hvid, rød,
sølv-metallic, børstet alu eller næsten sort
(”burnished”) alu.
Klimaanlægget er en nykonstruktion,
der skulle give en besparelse på 30% i
energiforbrug, og det har nogle lækre,
kæmpe drejeknapper til styringen.
Selve instrumenterne er klassisk Alfa
Romeo med to dybe ure med visere, der
står lodret, når de er i hvile, og som svinger en gang til maks., når man slår tændingen til. Her er designet kendt fra Alfa
159. Midt mellem disse er der to runde

Øverst de nye vippebøjler kendt fra 8C,
og nederst bizone klimaanlæggets tre
lækre, kæmpestore drejeknapper.

instrumenter for benzin og kølevand, og
dertil et lyspanel, der kan give forskellige
oplysninger.
Rattet minder om det i MiTo, som igen
har taget idéen fra 8C.
Rat og pedaler, samt justeringsmulighed
for rat og sæde er sådan, at man meget
nemt kan opnå en ideel kørestilling. Her
er ikke rester af ”gorilla-syndrom”. Det
går bare helt naturligt. Det samme gør
resten af betjeningen af bilen.
Udsynet er ok frem og til siderne, men

Bagagerummet er vokset fra 292 liter i Alfa 147 til nu 350 liter, så det er ret rummetligt og helt regulært. Læssekanten er som vanligt lidt høj og smal.
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Giulietta bygger på en helt ny platform,
Fiat’s ”New Compact”, som Alfa Romeo
har fået lov at benytte som den første. Her
er altså ikke noget med rester af en videreudviklet Fiat Tipo-platform eller Alfa
156. Men mere herom senere.
Giulietta er 435 cm lang, 180 cm bred
og 146 cm høj. Akselafstanden er 263 cm.
Dette skal sammenlignes med forgængeren Alfa 147, som har en længde på 422
cm, bredde på 176 cm, højde på 142 cm
samt en akselafstand på 255 cm. Giulietta
er altså vokset lidt, som det næsten er
sædvane med nye modeller.
Giulietta fås i ni farver, hvoraf én er
8C rød-metallic (selv om maleprocessen
vist ikke er helt så sofistikeret som på
8C). Der er sølv-metallic, magnesiumgråmetallic, antrasit-metallic og en blåmetallic. Der er tre pastelfarver: Rød,
hvid og sort. Så er der en ”metal-flake”,
nemlig Etna sort, og endelig den nævnte
8C metallic-rød, der kaldes Rosso Competizione.
Der er to udstyrsversioner: Progression
og Distinctive, men de bliver i Danmark
næsten fast sammenkoblet med motorerne
således, at det lave niveau, Progression,
hører sammen med den mindste benzinog dieselmotor (120 og 105 hk), mens
Distinctive også kan fås med den mindste
benzinmotor på 120 hk samt med 170 hk
(enten 1.4 TB MuliAir eller 2.0 JTDM).
Endelig er der QV-udgaven. Distinctive
giver bl.a. tozone klimaanlæg i stedet for
aircondition, læderrat med ratbetjening
af radioen, armlæn foran, tågelygter og
alufælge (i samme 16” størrelse). Den
umiddelbare forskel designmæssigt er, at
Distinctive adskiller sig udvendigt ved at
have en forkromet liste rundt om sideruderne.
Til Distinctive kan man opgradere med
en Sport-pakke 1 eller 2 og en Premiumpakke .
En Sport-pakke giver 17” (Sportpakke 1) eller 18” fælge (Sport-pakke
2), sideskørter, alu-sportspedaler, mere
skålformede sæder med dellæder og microfiberbetræk samt mørke forlygterammer.
Undervognen bliver også sænket 10-15
mm. QV’en har Sport-pakke som standard.

Navigation med denne skærm, der
også benyttes til andre info, er ekstra.
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udover fortsætter samarbejdet med Bose
således, at man som ekstraudstyr kan få
et opgraderet musikanlæg med dobbeltantenne og Bose højttalere.
Som ekstraudstyr kan fås et navigationssystem, hvor skærmen drejer op fra
instrumentbordet på samme måde, som
skærmen kommer ned fra loftet i en flyvemaskine. Denne skærme bruges også til
andre sjove oplysninger. F.eks. kan man
se, hvor mange procent af mulig ydelse,
man gør brug af samt ladetrykket (sidstnævnte kommer dog også frem i det lille
display mellem instrumenterne, når man
går i D-stilling på DNA-skifteren).

Undervogn

Giulietta krænger meget lidt i sving. Se også billedet på forsiden, hvor der laves en
undvigemanøvre lige til grænsen. Giulietta er uhyre nem at køre til grænsen.

Rigtig fin plads foran, også til store chauffører, og sæderne sidder ikke for højt, som
det ellers er vanligt i nyere Alfa Romeo. Bagtil mere knebent for høje personer. De
viste sæder er læder med "cannelloni-ruller" og røde stikninger. Virkelig elegant.
Dobbeltsoltaget vejer 35 kg ekstra og vil formentlig koste en formue i Danmark.

bagud og skråt bagud kniber det som
sædvanligt, som det også er tilfældet for
mange andre nyere biler.
Pladsforholdene i kabinen er næppe
bedre end i Alfa 147, trods den længere
akselafstand. Under præsentationen fortalte man med stolthed, at når en person på
forsædet med en højde på 185 cm indrettede sig ideelt, så kan der stadig sidde en
180 cm i fuld komfort på bagsædet. Det
er altså kun det jævne gennemsnit. Men
man kunne jo heller ikke indrette den med
ret meget bedre pladsforhold, hvis det
stadigt skulle være sådan, at den ikke er
større end Alfa 159! Når jeg prøvede med
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mine 190 cm var det – lidt usædvanligt –
faktisk knæpladsen, det kneb mest med,
mens lofthøjden bag netop var tilstrækkelig. Så må man jo lave kompromis om
benpladsen med ham foran.
Bagagerummet har en fin størrelse på
350 liter og er meget reelt. Det svarer cirka til gennemsnittet i klassen og overgår
mageligt de 292 liter, som der var plads til
i Alfa 147. Ved præsentationen påstod de,
at afstanden mellem hjulkasserne var den
største i klassen på grund af det nyudviklede baghjulsophæng.
Musikanlægget er o.k. som standard
med CD/MP3 og seks højttalere, og der-

Hele platformen er en nyudvikling, der
formentlig senere skal bruges i andre
Fiat-/Lancia-modeller. Den kaldes ”New
Compact”.
Man har haft megen fokus på, at vægten
ikke skulle blive for høj. Ved præsentationen fortalte man, at Giulietta er 20-80 kg
lettere end konkurrenterne (de 80 kg for
topversionen QV, der ikke vejer så meget
mere end de mere almindelige varianter).
Her tænkte man vist på VW Golf som
modspilleren. Af tabellen her kan man se,
at det er en sandhed med modifikationer,
men vi skal være glade for, at Giulietta
ikke som Alfa 159 er blandt de tungeste i
sin klasse. Den ligger pænt i midten.
Der er anvendt en del magnesium og
aluminium i konstruktionen, og fortil og
bagtil indgår der nogle plastikelementer i
et materiale kaldet Xenoy, der angiveligt
sparer 12,5 kg i forhold til en traditionel
konstruktion. Tværdragerkonstruktionen
bag instrumentbordet er i magnesium, og
de kraftige, langsgående bagsvingere i
baghjulsophænget er i aluminium.
Forhjulsophænget er en forfinet
McPherson-konstruktion, mens baghjulsophænget er multiled med en stor langsgående svinger og to tværgående arme,
hvoraf den ene er bøjet, så der bliver mest
mulig plads i bagagerummet.
Styretøjet er også en nykonstruktion.
Selvfølgelig tandstang, men man er generelt ved at gå over til elektrisk servohjælp
i stedet for hydraulisk. MiTo var den første Alfa Romeo med elektrisk servohjælp,
men her sidder elmotoren på ratstammen.
På Giulietta sidder elmotoren direkte på
tandstangen via et ekstra tandhjul. Systemet kaldes da også ”dual-pinion”. Det
ene tandhjul sidder for enden af ratakslen
og er i indgreb med tandstangen, mens
det andet tandhjul fra elmotoren også er
i indgreb med tandstangen, men sidder i
passagersiden.
Med det elektriske styretøj får man også
”kunstig” hjælp i grænsesituationer. Det
vil sige, at hvis man f.eks. bremser kraftigt på split-my, så giver styretøjet en lille
reaktion i den retning, man skal dreje for
NYT 3/2010
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VÆGT PÅ KONKURRENTERNE
120 hk
122 hk
122 hk
122 hk

1.355 kg
1.320 kg
1.320 kg
1.325 kg

Giulietta 1.4 TB MultiAir 170 hk
Audi A3 1.8 TSI
160 hk
BMW 120i
170 hk
VW Golf 1.4 TSI
160 hk

1.365 kg
1.395 kg
1.365 kg
1.381 kg

Giulietta 1750 QV
Audi A3 2.0 TSI
BMW 116i
VW Golf 2.0 GTI

235 hk
200 hk
122 hk
210 hk

1.395 kg
1.320 kg
1.410 kg
1.428 kg

Giulietta 1.6 JTDM
Audi A3 1.6 TDI
BMW 116d
VW Golf 1.6 TDI

105 hk
105 hk
122 hk
105 hk

1.385 kg
1.355 kg
1.380 kg
1.353 kg

Giulietta 2.0 JTDM
Audi A3 2.0 TDI
BMW 120d
VW Golf 2.0 GTD

170 hk
170 hk
177 hk
170 hk

1.395 kg
1.435 kg
1.450 kg
1.439 kg

Giulietta 1.4 TB
Audi A3 1.4 TSI
BMW 116i
VW Golf 1.4 TSI

Undervognsdetaljerne i "løs vægt". Bagtil nyt multileds-ophæng (bemærk den
krumme tværsvingarm, der giver bedre plads i bagagerummet). Det nyudviklede styretøj med elektrisk servohjælp direkte på tandstangen fungerer helt fantastisk godt.

Vægten er alle for 5-dørs versioner og
uden ekstraudstyr. Bemærk, at de danske,
typegodkendte vægte typisk er 50 kg over
de her nævnte, fordi man tager hensyn til
eventuelt ekstraudstyr.

lidt svært. Jo, når man vidste det, kunne
man godt ane en lille forskel.
Når man bestiller en Sportspakke, får
man ”sporty ride setting”. Jeg ved ikke,
om det indebærer forskel i støddæmperne,
men det skulle give 15 mm sænkning for
og 10 mm sænkning bag. Det er Sportpack-settings, der er standard på QV.

Bremser
Selve bremsesystemet er selvfølgelig
med skiver for og bag. I forbindelse
med de små motorer (1.4/120 hk og 1.6
JTDM/105 hk) er der 281 mm ventilerede
skiver foran og 264 mm massive skiver
bag. Når man rykker op til 170-hk varianterne, får man 305 mm skiver foran (uændret bag). Og endelig så har QV’eren 330
mm ventilerede skiver foran med faste
4-stemplede åg (de andre har flydende åg)
og 278 mm massive skiver bag.

Copyright: Leif Nielsen/Euro NCAP.dk

af udgave (se specifikationer i boksen til
allersidst), og ESC-systemet træder først
ind i sidste øjeblik (kan ikke kobles helt
fra). All weather indstillingen går i den
modsatte retning. ESC-systemet træder
tidligere ind.
Giulietta har naturligvis ABS (blokeringsfri bremser) med EBD (elektronisk
bremsekraftfordeling), hill-holder 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 motorstyringsindgreb).
Dertil er der standard Q2, som jo er en
udvidelse af ASR, hvor det inderste hjul i
en kurve bremses, når det vil begynde at
spinne.
Den nye ting på dette område er ”PreFill, som er en funktion, hvor bremsesystemet sættes under et ”fortryk”, når man
kører lidt aggressivt og slipper speederen
pludseligt. Derved skulle pedalvandringen
og reaktionstiden blive lidt kortere. Men
vi er vist nede i de små detaljer. Vi prøvede, om vi kunne mærke en forskel (det
virker kun i D-indstilling), men det var

Giulietta fik et særdeles overbevisende resultat ved Euro
NCAP-testen. Selvfølgelig fem stjerner, men også med høje
del-scorer, bl.a. 97%, som er det næsthøjeste i frontalkollisionstesten af alle. Kun grønne og få gule markeringer.
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at holde kursen. Tilsvarende giver det en
reaktion, når bilen er ved at blive ustabil,
og ESC-systemet må gribe ind. Denne
funktion kaldes DST og kendes også fra
MiTo.
Styretøjet er som sædvanlig for en Alfa
Romeo meget direkte. Der er som med de
fleste nyere Alfa’er kun 2,2 omgange fra
stop til stop, og den ny Giulietta har endda
en temmelig lille vendediameter på 10,9
m. Det er vi ikke forvænt med på Alfa’er.
Giulietta har ”DNA”, der blev introduceret med MiTo’en. 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 motorerne
samt ESC-systemets indgriben. Systemet
vil også få indflydelse på TCT-gearkassen, når den introduceres lidt senere. 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, speederresponsen bliver mere aggressiv (mere gas
for samme nedtrædning), maksimalmomentet øges med op til 40 Nm afhængigt
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Som nævnt under undervogn benyttes
bremserne også til ESC-systemet og det
elektronisk spærredifferentiale (Electronic
Q2).

Sikkerhed
Giulietta skulle være den mest sikre bil i
klassen, og fabrikken var helt overbevist
om, at bilen ville få fem stjerner i Euro
NCAP, hvilket så også blev bekræftet,
af Euro NCAP-resultatet blev offentliggjort den 2. juni 2010. Vi så faktisk
en bil i udstillingshallen, der var testet
i henhold til Euro NCAP, det vil sige
offset-kollision med 64 km/t (lovkravene
vedrører sammenstød med 56 km/t). Her
kunne førerdøren ubesværet åbnes, og der
var kun mindre deformation i toppen af
A-stolpen (ved taget). Kabinen så meget
normal ud, bortset fra at airbag’ene selvfølgelig var gået af. Ikke noget med rat
eller pedaler, der var flyttet indad. Tværtimod var koblingspedalen blevet helt væk.
Den havde flyttet sig fremad.
En ny detalje er den såkaldte ”third
load pass”. Det er to ekstra aluminiumsfirkantprofiler, der forbinder tværdrageren

TIDLIGERE
GIULIETTA'ER
Den første Giulietta fra 1955 (Sprintudgaven kom året før) var Alfa Romeo's
første virkelig masseproducerede bil. Her
introduceredes også den klassiske "Nordmotor" helt i aluminium (med stålforinger)
og to overliggende knastaksler. Den lille
"sports-sedan" blev en stor succes, og
indtil 1963 blev der produceret 39.057
eksemplarer af sedan-udgaven. Coupéen
Sprint var om muligt en forholdsvis endnu større succes, og her blev produceret
24.084 eksemplarer.

"

Super lydsvag og helt fantastisk kørsel på ujævnheder
foran med den store forbro. Det er nemmest at se på billedet side 18. Denne konstruktion hjælper til at overføre kræfterne
til hovedkonstruktionen, så det ikke kun
er hovedvangerne og topprofilerne, der
skal tage kræfterne fra sammenstødet.
Torsionsstivheden skulle være forbedret
med 23% i forhold til Alfa 147.
Giulietta har seks airbags som standard
(MiTo har sjovt nok syv). Det er fører- og
passagerairbag, sideairbags fortil i begge
side samt gardinairbags langs hele siden
(helt om bagtil). Alle sikkerhedsselerne
har dobbelte selestrammere og selekraftbegrænsere. Det er ikke selelåsen indvendigt, der ryger ”nedad”, men det er hofteselen i ydersiden, der trækkes nedad, og
skuldergjorden, der strammes via rullen.
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 med kun
stoplyset.

Motorer
I første omgang bliver Giulietta præsenteret med fem motorer, der alle har
turbolader. Det er den kendte 1.4 TB på
120 hk, der med sin lille turbo giver et fint
moment på 206 Nm allerede ved 1.750
o/min. Her er ikke nogle specielle tekniske detaljer. Den næste i rækken er 1.4
TB MultiAir med 170 hk, der for nylig
blev præsenteret i MiTo QV. Det er jo
MultiAir-systemet, der er noget særligt på
denne variant. Her er momentet 230 Nm
ved 2.250 o/min, dog 250 Nm ved 2.500
o/m med DNA-knappen i D.

En smule senere får vi 1750 TBi QV,
der er 1750-motoren fra Alfa 159, men
her med 235 hk i stedet for 200 hk (og
340 Nm i stedet for 320 Nm, dog har
1750 TBi QV kun 300 Nm, hvis DNA’en
ikke står i D). Det særlige ved 1750’eren
er jo den direkte indsprøjtning og den
fulde knastakseljustering, der giver ”gennemtræk” i motoren, når det ønskes, så
turboen kommer hurtigere i omdrejninger.
Den store motor har ikke MultiAir endnu,
mens den lille 1.4 MultiAir-motor til gengæld endnu ikke har direkte indsprøjtning.
På dieselsiden har vi den kendte 1.6
JTDM, men her i udgaven med kun 105
hk. Der er dog moment for alle pengene
med 320 Nm ved 1.750 o/m med DNA’en
i D. Ellers er der 280 Nm ved 1.500 o/m.
De 320 Nm er det samme som i den 120
hk MiTo 1.6 JTDM. Endelig får vi den
kendte 2.0 JTDM med 170 hk og 350 Nm
ved 1.750 o/m med DNA’en i D og ellers
320 Nm ved 1.500 o/m. I en Alfa 159 2.0
JTDM har motoren 360 Nm.
Det er en sjov lille forskel mellem 1.6
JTDM og 2.0 JTDM, men forklaringen ligger måske i gearkassen. Alle varianter har
en nyudviklet 6-trins gearkasse. Det betyder, at også den lille 1.4/120 hk har seks
gear, hvor den i MiTo kun havde fem gear.
Den nye gearkasse, der har en hel perfekt
skiftefunktion – BMW kan godt gå hjem
og lægge sig – er udlagt til maksimalt 350
Nm, så det er nok ikke lige topmodellerne,
du skal lave for meget chiptuning på.
Alle motorer har tandrem, så der er altså
desværre stadig en ekstra udgift til jævnlig udskiftning.

Næste generation Giulietta var "116"-typen
fra 1977, eller "New Giulietta", men nu er
den jo ikke længere den nyeste. New Giulietta var reelt en Alfetta med lidt andet ydre
"skind" og kortere og højere hæk. I starten
var motorerne mindre end i Alfetta, men inden slutningen i 1985 havde den også fået
den største 2.0 Nord-motor med 130 hk.

Vi genfinder 1750 TBi-motoren i QV-udgaven. Dog her med 235 hk i stedet for de 200
hk i 159/Brera/Spider. Det er en meget harmonisk motor, men ikke vildt sporty.
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Alfa Romeo har altså nu lært at lave elstyretøj, og Giulietta’en har slet ikke den
”stivhed” og gummifornemmelse, som
findes i MiTo.
Det hele virker bare så naturligt, at man
ikke tænker over det. Styretøj, gearskifte,
speeder, kobling, bremse. Og så sidder
man også helt perfekt.

Og lydsvag er den som nævnt også.
Hurtig motorvejskørsel foregår med
lavt lydniveau (en smule vindstøj fra
sidevinduerne, men ingen hjulstøj eller
motorstøj), og retningsstabiliteten er bare
skinnestabil, som jeg ikke husker fra
nogen bil i lang tid. Det vil være en super
god rejsebil.

Der holdt en hel række af ens 8C-røde 1750 TBi QV parate til at blive pisket rundt på
Balocco-banen. Så der var ikke noget med at slås om de bedste!
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Ja, nu må det være nok med al den teknik
og snak. Nu skal vi ud at køre.
Ude på landevejen prøvede jeg kun 1.4
TB MultiAir. Jeg skulle også have haft en
lille tur i en 2.0 JTDM, men jeg blev for
opslugt af lokalet med alle de tekniske
detaljer og den nye platform, hvor der
også var en italiener med et lidt ubehjælpeligt engelsk, der meget gerne ville fortælle om alle detaljerne. Han var nu rigtig
flink, og han undskyldte også sit lidt dårlige engelsk (det var nu ikke så galt endda
for en italiener). Jeg fik at vide af nogle
af de andre journalister, at 2.0 JTDM’en
støjede lidt, og så føltes den en smule lavt
gearet. Det sidste kan man måske godt
forstå, for bortset fra 1. gearet har den helt
samme gearing som 1.6 JTDM.
Tilbage til 1.4 TB MultiAir. Det første,
man bemærker, er en meget fin lydsvaghed og en helt fantastisk kørsel henover
ujævnhederne. Englændere ville sige,
at den er meget ”composed”. Speederen
skal trædes meget ned i Normal, så man
får hurtigt stillet om til D, så den reagerer
kvikkere.
Den kører altså bare godt, og man kan
ikke lade være med at blive imponeret ved
at tænke over, at det kun er en 1,4-liters.
Den er lydsvag og trækker villigt. På
papiret er største moment ved 2.250-2.500
o/min, og man skal også mindst op på
dette tal, hvis man skal accelerere kvikt.
Falder man under 2.000 o/m ved kørsel
gennem en rundkørsel eller omkring et
hjørne, er der ikke meget at hente. Så er
en nedgearing nødvendig. Men den trækker jævnt nok ved lave omdrejninger,
og den er også meget højt gearet, så den
kører generelt med få omdrejninger. Ved
2.000 o/min i 6. gear kører man cirka 80
km/t.
Kvik kørsel kræver altså lidt gearskift,
og her kommer så det bedste af det hele.
Et super gearskifte. Vi skal vist helt tilbage til Giulia’ens tid for at finde en situation, hvor Alfa Romeo havde det bedste
gearskifte i forhold til samtidige biler.
Men det har den nye Giulietta altså også.
Styretøjet er også suverænt. Det direkte
styretøj, som første gang kom på den faceliftede Alfa 155 og siden har været et Alfa
Romeo-kendetegn, har ofte været med en
smule unaturlighed. Det har været sådan,
at den første drejning ikke giver så meget,
og den yderligere drejning på rattet så
pludselig medfører uventet stor drejning
af hjulene med det resultat, at man i starten kommer til at dreje for meget omkring
gadehjørner. Sådan er den nye Giulietta
ikke. Det er bare så naturligt, så man slet
ikke tænker på det. Og det er reelt lige så
direkte eller endog mere direkte end i forgængeren, da de 2,2 omgange fra stop til
stop nu giver en vendediameter på 10,9 m
imod tidligere 11,5 m i Alfa 147.
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Den nye platform med "third load pass" i form af ekstra aluminiumsprofiler foran mellem tværdrager og forbro. Forrest (orange) de ekstra stødprofiler i kunststoffet Xenoy.

Rundt på bjergvejene går det også fint.
I 2. gear er der nogle gange kræfter til,
at det inderste forhjul vil spinne, men
det holdes så i ørerne af Q2, der bremser
hjulet ligesom med ABS-bremsning. Det
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giver så nogle små vibrationer i bilen, når
Q2 griber ind.
Et andet punkt med vibrationer var sidespejlene. Når man kører over 120 km/t, er
der nogle fine vibrationer i spejlene, men

lad os håbe, at det bliver udbedret, inden
bilen kommer til salg. Det var trods alt
forseriebiler, vi prøvede.
Derefter var det tid til at prøve 1750
TBi QV, og det var kørsel på Baloccobanen. Det første indtryk er, at det er
utroligt som motoren, der jo er en helt
anden konstruktion, minder om 1.4 i både
lyd og køremåde. Der er selvfølgelig mere
”overarm”, men den er ej heller fri for lidt
turbotøven ved helt lave omdrejninger.
Vi fræsede ud på banen, og snart kendte
jeg den nogenlunde, så jeg kunne gå til
den. Undervognen er sjovt nok ikke hårdere end i de små varianter med Sportspakke. Den glider fortsat uhyre komfortabelt på ujævnhederne, og det bliver hurtig
klart, at det reelt mere er en Gran Turismo
end en GTI-bil. Den kører dejlig og nemt,
men jeg kunne godt have brugt en lidt
mere ”villig” bagvogn. Det har også noget
at gøre med, at speeder-responsen er en
smule blød. Når du træder ned, er det turboens skyld, mens man omvendt ikke får
lov at slippe speederen med ”et ryk”. Den
kører ikke videre som en gammel Mazda
i flere sekunder efter, at man har sluppet speederen, men den er lige en smule
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moment, kan man altså ikke få det, førend
man bremser ned til under 100 km/t. Det
er en ”ommer”, som også findes på MiTo.
Men man kan selvfølgelig lære at sætte i D
som det første, hver gang man starter bilen.

Giulietta i Danmark

Sjovt at se, hvordan de har camoufleret
bilen, især når man bagefter kender det
endelige udseende.

dæmpet, når man løfter, og så får man
ikke rigtig nogen reaktion fra bagvognen,
selv om man kører på grænsen.
Men rigtig sjov er den nu alligevel.
Bagvognen er godt nok en smule død,
men til gengæld følger bilen forhjulene
eminent, også når man giver fuld gas, og
Q2 går ind og dæmper lidt med de små
vibrationer.
Det overordnede indtryk efter kørslen?
Ja, forventningerne var skruet godt op, og
de blev ikke skuffet. Det var dog komforten, som var den største positive overra-

skelse, og så hele den naturlige måde, som
betjeningen og kørslen foregår på.
Ligesom på MiTo’en må jeg skælde ud
på DNA-systemet. Jeg kan ikke forstå,
hvorfor man ikke må kunne få det fulde
ladetryk i de almindelige indstillinger (N
og A). Det bliver mere irriterende af, at
hvis man ikke har husket at vælge D, da
man startede eller kørte med lav hastighed, kan man ikke skifte om. Man skal
ned under 100 km/t for, at man kan skifte
fra N til D. Hvis man kører på motorvejen og pludselig har brug for mest muligt
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• 1.4 TB Progression 120 hk,
ca. 277.000 kr.
• 1.4 TB Distinctive 120 hk,
ca. 300.000 kr.
• 1.4 TB MultiAir Distinctive 170 hk,
ca. 335.000 kr.
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▲

Giulietta fotograferet af Anni Hansen
allerede i august 2009 i den gamle ryttergård på Nürburgring.

Giulietta vil blive præsenteret i Danmark
ved CHGP den første weekend i august.
Der vil dog formentlig være nogle eksemplarer hos forhandlerne allerede fra slutningen af juni til nogle ”backstage” præsentationer. 1750 QV vil dog først komme
lidt senere på året.
Vi får fem varianter. Man kan (bortset
fra den lille benziner) ikke vælge grundudstyr. Det er låst til motoren. Priserne vil
lægge sig op ad VW Golf, og det vil sige,
at de formentlig bliver følgende:
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KONKURRENTER
Giulietta 1.4 TB 120 hk
ca. 277.000 kr.
Audi A3 SB 1.4 TSI 125 hk
323.292 kr.
BMW 116i 122 hk
315.000 kr.
VW Golf 1,4 TSI 122 hk
277.000 kr.

Alfa Romeo's (og nu også Fiat's) kæmpe testanlæg, Balocco, var udgangspunkt for
præsentationen. Vi kørte på de to baner markeret med rødt øverst til højre.

• 1750 TBi QV 235 hk,
ca. 450.000 kr.
• 1.6 JTDM Progression 105 hk,
ca. 300.000 kr.
• 2.0 JTDM Distinctive 170 hk,
ca. 445.000 kr.
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Det må siges at være ret fornuftige priser. Det bliver 1.4 TB MultiAir Distinctive, der bliver sællerten med en forventet
salgsandel på 60%. Den er prissat 12.000
kr. lavere end Alfa 147 TS 2.0 150 hk,
som man kan sige, at den afløser.
Samlet kan man sige, at Giulietta må
blive en succes. ■

Giulietta 1.4 MultiAir 170 hk ca. 335.000 kr.
Audi A3 SB 1.8 TSI 160 hk
381.308 kr.
BMW 120i 170 hk
410.000 kr.
VW Golf 1,4 TSI 160 hk
313.698 kr.
Giulietta 1750 QV 235 hk ca. 450.000 kr.
Audi A3 SB 2.0 TSI 200 hk
440.498 kr.
BMW 130i 258 hk
550.000 kr.
VW Golf GTI 210 hk
454.000 kr.
Giulietta 1.6 JTDM 105 hk ca. 300.000 kr.
Audi A3 SB 1.6 TDI 105 hk
306.584 kr.
BMW 116d 115 hk
320.000 kr.
VW Golf 1.6 TDI 105 hk
298.800 kr.
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SPECIFIKATIONER, GIULIETTA
1.4 TB

1750 TBi

1.6 JTDM

2.0 JTDM

4 i række
4 i række
4 i række
støbejern/alu
støbejern/alu
støbejern/alu
72,0 x 84,0 mm
72,0 x 84,0 mm
83,0 x 80,5 mm
1.368 cm3
1.368 cm3
1.742 cm3
120 hk (88 kW)
170 hk (125 kW)
235 hk (173 kW)
5.000 o/m
5.500 o/m
5.500 o/m
206 Nm
230 (250) Nm
300 (340) Nm
1.750 o/m
2.250 (2.500) o/m
1.900 o/m
9.8:1
9,8:1
9.25:1
elektr. indspr.
elektr. indspr.
elektr. indspr.
manifold
manifold
direkte
turbo
turbo
turbo
Ventiler
4 pr. cylinder
4 pr. cylinder
4 pr. cylinder
Ventilstyring
DOHC
DOHC
DOHC
tandrem/tandhjul
tandrem
tandrem
		 MultiAir indsugning fasevariabel ind og ud
Start/stop
Ja
Ja
Nej
Emissions-klasse
Euro 5
Euro 5
Euro 5
3-vejs katalysator
3-vejs katalysator
3-vejs katalysator
				
Transmission
Træk
Forhjul
Forhjul
Forhjul
elektronisk spær
elektronisk spær
elektronisk spær
Gearkasse
6 trin
6 trin
6 trin
C635
C635
C635
Hast. v. 1.000 o/m i 6. gear
36,6 km/t
39,3 km/t
42,3 km/t

4 i række
støbejern/alu
79,5 x 80,5 mm
1.598 cm3
105 hk (77 kW)
4.000 o/m
280 (320) Nm
1.500 (1.750) o/m
16,5:1
commonrail
direkte
turbo
4 pr. cylinder
DOHC
tandrem/tandhjul

4 i række
støbejern/alu
83,0 x 90,4 mm
1.956 cm3
170 hk (125 kW)
4.000 o/m
320 (350) Nm
1.500 (1.750) o/m
16,5:1
commonrail
direkte
variabel turbo
4 pr. cylinder
DOHC
tandrem/tandhjul

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

1.4 MultiAir

Ja
Euro 5
Partikelfilter
inkl. NOx-kat
Forhjul
elektronisk spær
6 trin
C635
54,4 km/t

Ja
Euro 5
Partikelfilter		
inkl. NOx-kat
Forhjul
elektronisk spær
6 trin
C635
54,4 km/t

Styretøj
Tandstang med elektrisk servo direkte på tandstangen ("dual-pinion"), 2,2 omdr. fra stop til stop. Vendediameter 10,9 m.
Hjulophæng
Foran: McPherson og skruefjedre, nedre triangel og krængningsstabilisator.
Bagtil: Multilink-ophæng, kraftig langsgående alusvingarm og to tværliggende tværsvingarme i hver side, skruefjedre, krængningsstabilisator.
Bremser
Foran

Vent. skiver
Vent. skiver
Vent. skiver
Vent. skiver
Vent. skiver
281 mm
305 mm
330 mm (faste åg)
281 mm
305 mm
Bagtil
Skiver
Skiver
Skiver
Skiver
Skiver
264 mm
264 mm
278 mm
264 mm
264 mm
ABS med EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), CBC (kuve-bremsekontrol), HBA (bremseasssistent), Pree-fill (fortryk ved pludselig speederslip),
Hill-holder (bakkebremse) og ASR/Q2 (elektronisk spærrediff. ved hjælp af bremsning af individuelle forhjul). Dertil VDC (ESC, stabilitetssystem).
Hjul
Progression: 7x16" stålfælge med 205/55R16 dæk. Distinctive med alufælge og samme dæk. QV og Sportspakke1 (til Distinctive) med 7,5x17" og
225/45R17. Sportspakke2 med 225/40R18 (fælgbredde ikke oplyst).
Vægte og dimensioner
Køreklar vægt (m. fører) uden ekstra
1.355 kg
1.365 kg
1.395 kg
1.385 kg
Største påhængsvogn m/bremser
1.300 kg
1.300 kg
1.300 kg
1.300 kg
Bagagevolumen 350 liter (med nedfældet bagsæde: ikke oplyst). Tankvolumen 60 liter.
Længde/bredde/højde: 4351//1798/1465 mm. Akselafstand: 2634 mm. Sporvidde for/bag: 1554/1554 mm. Cw-værdi: 0,31.

1.395 kg
1.300 kg

Præstationer
Topfart
0-100 km/t (1 person)

195 km/t
9,4 sek.

218 km/t
7,8 sek.

238 km/t
6,8 sek.

185 km/t
11,3 sek.

218 km/t
8,0 sek.

Økonomi
EU gennemsnit
bykørsel
landevej
CO 2 (EU-snit)

15,6 km/l
11,9 km/l
18,9 km/l
149 g/km

17,2 km/l
12,8 km/l
21,7 km/l
134 g/km

13,2 km/l
9,3 km/l
17,2 km/l
177 g/km

22,7 km/l
18,2 km/l
27,0 km/l
114 g/km

21,2 km/l
17,2 km/l
24,4 km/l
134 g/km

Udstyr
l		Progression (1.4 TB og 1.6 JTDM): 6 airbags, VDC (ESC med hill-holder),
aircondition, Alfa DNA, cruise-control, integreret CD-radio m. MP3 og 6 højttalere,
el-ruder for og bag, el-spejle m. varme.
l Distinctive (1.4 TB, 1.4 Multiair og 2.0 JTDM) udover Progression:
To-zone klimaanlæg, alufælge, Distinctive interiør m. alu på instrumentbrædt,
læderrat m. ratbetjening af radio, tågeforlygter, stor tripcomputer.
l 1750 TBi QV: Udover Progression: QV interiør, 17" QV alufælge, røde bremsecalipre,
sportsundervogn, sænket, ekstra tonede ruder bag og sportsstole med indtræk i
microfiber/dellæder, sideskørter, sportsrat i læder og microfiber med røde syninger.
Sportspakke 1: Ca. 36.000 kr.: 17" alufælge, sportsundervogn, dellæder, el-lændestøtte.
Sportspakke 2: Ca. 42.000 kr.: Som Sportspakke 1, men med 18" alufælge.
Premiumpakke: Ikke prissat: Elektrisk indfoldelige sidespejle, regnsensor, luftsensor,
Blue&Me, parkeringssensor, elektrokromatisk indv. spejl. PremiumPlus: + bi-Xenon.
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