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Alfa 75 som

Youngtimer-racer
Tekst: Mende Trajkovski Foto: Mende Trajkovski, Arne Nielsen, Peder Skodborggaard, Anni Hansen og Ljubco Trajkovski

E

n Alfa 75 racerbil, jo, sådan
en skulle det være, tænkte jeg
engang (ja det er nu rigtig mange
år siden). Hvem har ikke set de
brede IMSA-biler og tænkt, at det er noget
af det mest brutale, de har set, hvad enten
den er køn eller det modsatte. Nu er det
snart rigtig mange år siden denne tanke
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kom, faktisk mere end 10 år siden, og
siden er det blevet til mange spændende
timer med at få bygget sådan en 75’er
racer.
Efter at have bygget den første selv
og med den baggrund og viden om tidsforbrug til at bygge noget, der er endnu
bedre, var det eneste rigtige at købe

noget, der var bygget færdigt. Da muligheden kom for at købe en ret hidsig 75’er
fra England, slog jeg til, men hvad jeg på
det tidspunkt ikke regnede med var, at det
skulle blive til endnu en 75’er cirka et år
efter!
Nu holder der 3 x 75’er i garagen, og de
er alle på hver sin måde meget specielle.
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De indkøbte biler er bygget meget professionelt, og det har været ekstremt dyrt
at bygge de her biler, da der ikke mere
eksisterer dele til at bygge dem om. Alle
dele skal derfor designes og fremstilles
individuelt. Man opdager hurtigt, at man
ikke kommer langt med at bygge noget
tilnærmelsesvis for det beløb, som de faktisk kan købes til færdige.
Men det skal så også siges, at der er
noget helt specielt ved at bygge sin egen
bil, og for mit vedkommende er det
stadigvæk min ”hjemmebyggede”, jeg
bruger mest tid på. Det er også rart at
have været hele processen igennem, så
man kender hver en skrue på bilen, når
man er ude på banen, og noget driller. Det
betyder også, at man kan udvikle sig selv,
men også bilen parallelt i stedet for bare
at sætte sig ned i en bil og kun køre. Det
at bygge en bil er mindst halvdelen af hele
fornøjelsen.

I starten var 75’eren metalgrå, og helt fra starten var det faktisk uden turbo. Her
fotograferet i 2003, hvor den dog var blevet til en turbo

75 Turbo’en er nu blevet hvid, og
der er kommet nogle ordentlige
skærmforøgere på. Billedet er fra
Padborg Park i 2008

Alfa 75 2.0 Twin Spark Turbo

▲

Den gode gamle 75’er har også skaffet
mig et par mesterskaber i ClubRace, og
selv om der har været arbejdet en hel del
med holdbarheden i udviklingsfasen, så
er det faktisk lykkedes mig at gennemføre stort set alle løb, jeg deltog i, lige på
nær her på det sidste, hvor det har drillet lidt med den specielle gearkasse, jeg
kører med nu. Men den skulle også være
på plads nu. Bilen er nu i den form, jeg
ønsker, den skal være i. Holdbarheden er
god nu, så nu skal der køres lidt med den.
Jeg fandt en oversigt over banerekorder,
og Alfa 75 viser sig igen fra sin gode side
med at være hurtigst i både klasse 1, samt
i klasse 2 og en Alfa 33 i klasse 3. Tiderne
er fra Knutstorp fra år 2004-2005.

Efter en afkørsel i 2008, hvor
fronten og især forkofangeren blev
skadet, har kofangeren været rød.
Her er vi på Sturup Raceway i 2010

ClubRace
CR1
CR2
CR3

Navn
Mende Trajkovski
Henrik Nøhr
Ebbe Mortensen

Bil
75 TS Turbo
75 TS
33 1.6

Knutstorp
26. september 2004
25. september 2005
19. juni 2005

Alfa Romeo 75 2.0 TWIN SPARK Turbo
Motor:
Motorstyring:
Gearkasse:
Kobling:
Undervogn:
Bremser:
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Tid
1.08,077
1.09,819
1.17,926

Motor er fra AR 155 2.0 TS, 8 ventiler. I Youngtimer-trim ca. 240 hk, kan levere
ca. 350 hk. 410 Nm ved 3.850 o/m. Konstant 240 hk op til ca. 6.500 o/m.
Smedede JE stempler. Kæmpe ladeluftkøler
DTA S80
Dog Box (uden synkomesher) med 50% spærredifferentiale. Kardan med én
Hardy-skive foran, kardanled på midten samt bagest
2-plade ø180 mm, sintermetal
Öhlins (2-ways), coil-over for og bag
Foran 8-stemplede calipre, skiver ø330 mm, bag 4-stemplede calipre med ø
280 mm ventilerede skiver, som er flyttet ud ved hjulene.
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75 3.8 V6 24V IMSA fotograferet på den tidligere ejers garageplads i UK

uden at overstige den tilladte effekt. Samtidig styres knastakslerne for mest muligt
bundtræk. Uden denne begrænsning kan
effekten nemt overstige 350 hk.

Det skal siges at køre 1.08-tider i 2004 på
Knutstorp, det var faktisk ganske hurtigt
dengang. I dag er tiderne for de hurtigste i
klassen ca. 1-2 sek. hurtigere. Men bilerne
er blevet meget bedre, der ofres mange flere
penge på biler i dag end for 5-10 år siden.
Motoren i den hvide Youngtimer-racer
stammer fra Alfa 155 og er specielt udviklet til at levere mest muligt effekt ved

lavest muligt omdrejningstal på grund
af Youngtimer-reglementet med vægt/
effekt-inddelingen. Turbotrykket styres
elektronisk, og det store moment på hele
410 Nm fremkommer ved, at ladetrykket hæves helt op til ca. 1,3 bar overtryk
indtil ca. 3.800 o/m, og derefter reduceres
ladetrykket gradvist til ca. 0,8 bar for at
holde effekten så konstant som muligt og

75 3.8 V6 24V IMSA på KTI i april 20089.
Bilen fik her sin test på bane, men har
ikke været ude i egentligt race

På dette billede ses også den hvide 75 Turbo, som Franz Birch Hansen købte samme
sted. Den har en 2.0 TS turbomotor, der kan levere omkring 400 hk. Men i Youngtimertrim leverer den cirka 250 hk. Begge er bygget af professionelle i England

Alfa 75 3.8 V6 24V IMSA
Bilen er købt i 2009 færdigbygget i England. Bilen er bygget efter IMSA-konceptet med bl.a. justerbar camber på bagbro.

Så er vi på vej hjem med et fint par 75’ere
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Indsugningskrumningerne afmonterede
her, så man kan se glidespjældene på 3.0

Denne bil har jeg kun kørt i en enkelt
gang på KTI (Sjællandsringen), og det var
helt utroligt, hvor letkørt den egentlig var.
Jeg havde lidt bange anelser om vægten i
fronten på grund af V6’eren, men den føltes slet ikke tung. Den var dog på det tidspunkt højrestyret og derfor lidt vanskelig
at vænne sig til med hensyn til gearskiftet.

Alfa 75 3.8 V6 24V IMSA
Motor:

Gearkasse:
Hjul:
Undervogn:

3,8 V6 24V, 425 hk (lyder
helt fantastisk), motoren
er normalt en 1.8 turbo i
den originale IMSA-racer.
Dog Box (uden synkromesher)
18” med centermøtrik
Koni coil-overs
Air jacks

Den sidste 75’er fra stalden, som også er
vist på forsiden, er en helt unik 75’er, da
den er bygget omkring en rørgitterkonstruktion, men stadigvæk efter et Alfa
75-koncept, det vil sige med DeDionbagkasel, gearkassen bagi samt Alfa
Romeo-motor. Alt andet er specialudviklet
til denne bil. Bilen er bygget i Holland, og
jeg må sige, at mit 10-årige racerprojekt
(den hvide 75 TS Turbo) ligner en gadebil
i forhold til denne. At kigge på denne her
nedenunder og så på den gamle får mig
til at tro, at jeg kan syne den gamle hvide
Youngtimer-racer og få nummerplader
til den. Denne 75’er er nok den mest
potente og velbyggede 75’er i verden og
meget bedre end den originale IMSAfabriksbyggede bil, men det skal siges, at
rammerne har været lidt mere frie under
opbygningen af denne bil. Det har kostet
en formue at bygge denne bil. Og kun de
allerbedste stumper uden nogen hensynstagen til pris er anvendt til denne bil.
Motoren er på kun tre liter, 24V, men
yder hele 410 hk ved 10.000 o/m. Den er
monteret med glidespjæld, tørsumpsmø-

Bremseskiver i ø380 mm med 8-stemplede AP racingcalipre. Bremsecaliprene er vandkølede!
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▲

Akselafstanden er gjort 8 cm længere. Dermed opnås endnu bedre vægtfordeling

Alfa 75 3.0 V6 24V IMSA

motorsport
ring, to indsprøjtningsdyser pr. cylinder og
meget mere. Selve svinghjulet er fjernet, og
som kontravægte er der monteret wolfram i
selve krumtappens modvægte. Knastakslerne er
specialudviklet til den motor. Gearkassen er en
6-trins sekventiel Hewland gearkasse (lavet til
Ferrari Maranello). Den kan klare over 800 Nm
konstant i 24 timer. Forbindelsen (kardanen)
mellem motor og gearkasse er udført i kulfiber.
Startermotoren er monteret på gearkassen omme
bagved, og ved opstart trækkes motoren derfor
rundt gennem kardanen. Der er ingen hardyskiver eller opdeling af kardan.
Denne bil har faktisk aldrig kørt race, den har
kun kørt et par testomgange, og det er hvad det
er blevet til.
Hvad bilen skal bruges til, er et godt spørgsmål, men på nuværende tidspunkt har jeg ingen
planer om at deltage i race med de to røde
IMSA-biler, så vi må se, hvad tiden siger senere
hen. Forhåbentlig bliver det til en lille test eller
to. ■

Den er monteret med BBS splitfælge i
størrelsen 18 ” med centermøtrik

75 3.8 IMSA fotograferet på den tidligere
ejers garageplads i UK

18

NYT 6/2010

motorsport

Motoren er en 3,0-liters med 24 ventiler
og yder ca. 410 hk ved ca. 10.000 o/m

Alt er stort set lavet af kevlar og
kulfiber, selv den store bagvinge
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Til højre på billedet ses den lille
vandpumpe samt vandreservoir til
bremsecaliprene. Til venstre bremsevæskepåfyldning, og i midten er
servopumpen placeret.

Førerpladsen med en 80 liter tank placeret til højre
for, samt en sekventiel gearstang. Helt fremme i højre
side er olietanken til tørspumpanlægget placeret
Den ser brutal ud fra
alle vinkler
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