4C CONCEPT
Trods rygter må det alligevel siges at være en overraskelse, at der stod en ny, lille Alfa
Romeo sportsvogn på standen i Genève i starten af marts. 4C er ”back to the roots”.

D

a Alfa Romeo sendte sin første
pressemeddelelse ud om, hvad de
ville vise på Genève-udstillingen
i starten af marts, var der ingen antydning
af noget om en ny, lille sportsvogn.
Først på selve dagen for åbningen for
pressen kom så den store overraskelse. En
ny 4C sportsvogn, i første omgang kaldet
4C Concept. Men lad dig ikke narre. Den

går i produktion i slutningen af 2012, men
altså ikke om 12 måneder som angivet
visse steder.
Hvor Alfa Romeo’s seneste sportsvogn,
Brera 3.2 Q4, var en ”elefant” på næsten
1.700 kg uden fører, så vejer den nye 4C
eksakt det halve, nemlig 850 kg. Fabrikken fortæller, at den nye 4C repræsenterer
den fulde spirit af en sportsvogn og fører

tilbage til Alfa Romeo’s gamle værdier:
Præstationer, italiensk styling og teknisk
fuldkommenhed, der skal give den maksimale køreglæde i total sikkerhed.
Hvad er det så for en fyr? Ja, vi taler
om en tydelig Lotus Exige-konkurrent,
det vil sige en lille let, lukket sportsvogn
til to personer og med 4-cylindret (men
højtydende) centermotor hentet fra en
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4C er en lille, kompakt sportsvogn med
centermotor. Fælgene er i klassisk Alfa
Romeo-design. Baglygterne minder om
dem på MiTo. Lotus Exige er mest direkte
konkurrent
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4C havde verdenspremiere på
Genève-udstillingen. Det var en
overraskelse og
én af udstillingens
perler
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masseproduceret bil. Længden er cirka
fire meter og akselafstanden 2,4 m. I dette
segment er der ikke ret mange konkurrenter. Lotus Exige synes at være den
væsentligste, men 4C vil også kapre kunder fra de lidt større og dyrere Artega GT
og Porsche Boxster.
En anden, men mere ekstrem konkurrent kunne være den østrigske KTM
X-Bow, og nu brænder tampen lidt. 4C
skulle nemlig være baseret på et chassis
udviklet af italienske Dallara, som også
har udviklet chassiset til KTM X-Bow.
Hvor tæt, de er på hinanden, vides dog
endnu ikke. Chassiset består af en centersektion i carbon og med aluminiumramme
bagtil samt aluminium ”crash boxes”
fortil. Der er ikke noget billede af konstruktionen, men beskrivelsen lyder som
chassiset på den nye McLaren MP4-12C,
som du kan se et billede af på næste side.

Det var ikke nemt at få et billede af interiøret (og motorklappen var hermetisk tillukket), men her kan du fornemme interiøret. Det bliver spændende, hvor mange
af de nye detaljer, der vil blive overført til produktionsmodellen

"

Chassiset i kulfiber og aluminium skulle være udviklet af den italienske racerbilsproducent Dallara
Også de ydre dele skulle være af carbon.
Denne ekstreme opbygning bevirker en
vægt ifølge det oplyste på under 850 kg
(hvilket nok er uden fører) og fordelt med
40/60% for og bag. Det lyder rigtig godt
(næsten for godt til at være sandt), da en
Lotus Exige vejer 935 kg (uden fører).

Men en KTM X-Bow vejer 795 kg (uden
fører), så de 850 kg er måske indenfor
mulighedernes grænse. Hjulophænget fortil er med dobbelte tværsvingarme, mens
der bagtil er McPherson.
Motoren, som sidder bagtil (ikke oplyst,
om det er på langs eller på tværs, men det

er givetvis på tværs, da man så kan bruge
transmissionen fra de forhjulstrukne) er
den kendte 1750 TBi-motor, men forsynet
med Alfa TCT 6-trins dobbeltkoblinggearkasse. Vægt/effekt-forholdet er
oplyst til ”under 4 kg/hk”, og det betyder
omvendt, at motoren må have min. 212

Den nye 4C blev vist i tidstypisk moderne mat lak
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Tæppet er ved at skulle hives af modellen i Genève

hk. Det er nok heller ikke noget problem
at få denne ydelse eller mere, da den
samme motor allerede yder 235 hk i Giulietta QV og forventes nemt at kunne yde
omkring 270 hk i en (måske) kommende
Giulietta GTA.
Topfarten er oplyst til ”over 250 km/t”,
og acceleration 0-100 km/t på ”under
5 sek.” 4C har selvfølgelig også Alfa
Romeo’s DNA-teknologi, hvor man kan
justere på forskellige parametre i den
elektroniske opsætning af bilen (speederrespons, servo-hjælp, spinkontrol, ESC og
måske mere på den ny 4C).
I forhold til den plan for nye modeller,
som vi så for nylig, er denne her en ”eks-

tra”, og selv hos vores importør kendte
de ikke noget til den førend få dage før
udstillingen. Steffen Holm hos importøren fortæller, at 4C vil gå i produktion
allersidst i 2012, og at der planlægges en
produktion på 1.500-2.000 stk. om året.
Der bliver altså ikke tale om en ”limited
edtion” som med 8C. Der vil i en årrække,
indtil efterspørgslen svinder, eller det er
tid til en ny model, blive den nævnte lille
årlige produktion.

At vi nu får sådan en spændende lille
4C er formentlig en følge af den relativt
nye chef hos Alfa Romeo, Harald Wester.
Han skulle efter sigende være noget af
en ingeniør-teknikfreak, og det kan ikke
undgå at give spændende biler. Man har
sikkert også ville gøre op med den korte
Brera/Spider-æra. Det er nok de kortest
producerede Alfa Romeo-modeller nogensinde (bortset fra Alfa 90 og visse specialmodeller). Det har været noget af en
skuffelse for Alfa Romeo. Efter min vurdering har de to væsentlige fejl: 1. Vægten er alt for stor. 2. Man kan ikke sælge
en sportsvogn med stort set samme ydre
(forende) og interiør som den almindelige
berlina-model (159). Modellerne er skam
flotte nok, men sammenblandingen går
ikke. Både Brera og Spider er nu udgået af
produktion.
Og så det sidste og afgørende spørgsmål: Hvad skal den koste? Ja, der er ikke
noget officielt fra fabrikken, men noget
tyder på, at beløbet 45.000 euro alligevel
har været nævnt, da det fremgår flere
steder. En Lotus Exige koster 48.495 euro
i Tyskland, og den har en dansk pris på
1.004.000 kr., så vi kan altså håbe på en
pris lige under 1 mio. kr.

Der er intet billede af 4Cchassis’et, men det skulle være
opbygget i teorien ligesom på den
viste McLaren MP4-12C med carbon centersektion og aluminium
rammer fortil og bagtil
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