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TZ3 STRAD
Tekst: Peter Dyrelund Foto: Zagato

Zagato har præsenteret en TZ3 i "produktionsudgave", men det blev
en hel ny bil, baseret på en Dodge Viper, i stedet for blot at "produktionsmodne" den TZ3 Corsa, der blev vist sidste år

R

ygterne gik omkring en lille produktion af Zagato’s TZ3. Vi så jo
sidste år TZ3 Corsa betalt af Alfa
Romeo Zagato-samler Martin
Kapp og designet og bygget af
Zagato. Bilen blev præsenteret på
Villa d’Este, hvor den også fik designpræmie. Det er en super flot bil beregnet til
banekørsel, og der bliver ikke produceret
flere.
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I starten fremgik det, at TZ3 Corsa var
bygget over en 8C Competizione, men jeg
har hele tiden været meget skeptisk over
for dette.
Hvorfor er motoren f.eks. kun en 4,2
V8 Maserati og ikke 4,7’eren fra 8C? Og
der er også angivet en helt urealistisk lav
egenvægt på 850 kg, kun godt halvdelen
af en 8C. Det kan simpelthen ikke lade sig
gøre på 8C chassis’et.

Nu er det imidlertid kommet frem,
at TZ3 Corsa slet ikke er baseret på 8C
Competizione, men på den belgiske racerbil, Gillet Vertigo.5 Spirit.
Den er en fuldstændig carbon composit
konstruktion, og det forklarer den lave
vægt. Vertigo er dog oplyst til knapt 1.000
kg, så det er nok nærmere sandheden også
for TZ3 Corsa.
Nu har Zagato imidlertid præsenteret

NYT 3/2011

NYE MODELLER

ADALE
Til venstre den nye Zagato TZ3
Stradale, og til højre TZ3 Corsa
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Den flotte TZ3 Corsa er baseret på denne belgiske racerbil, Gillet Vertigo.5 Sprint, og
det forklarer den lave vægt og 4,2-motoren fra Maserati.

”produktionsudgaven” af TZ3, kaldet TZ3
Stradale. Der skal bygges ni eksemplarer.
Designet afviger temmelig meget fra TZ3
Corsa, og det er ikke til det bedre. Hvor
TZ3 Corsa er perfekt i hver en detalje, så
er den nye TZ3 Stradale ret vulgær i sin
udformning.
Det bliver ikke bedre af, at bilen er
baseret på den amerikanske Dodge Viper.
Det vil sige, at den har en V10-motor, der
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er baseret på en lastvognsmotor, og vægten er uden tvivl
betydeligt højere end TZ3
Corsa, uanset de ydre dele er
carbonfiber. Zagato kalder
bilen for den første ”amerikanske Alfa Romeo”.
TZ3 Stradale har række centrale Zagato designelementer er
der en vis lighed med Zagato
Perana Z-One og det klassiske
kamm-haleparti.
Det første eksemplar af
TZ3 Stradale er solgt til den
amerikanske Alfa Romeo- og
Zagato-samler Eric King, som
også er medlem bestyrelsen i
Saratoga Automobile Museum.
Nummer to og tre vil blive
leveret i Japan og Europa.

Her ses de fire TZ-modeller. Til venstre den første TZ fra 1963, som vi senere - da der kom
flere - er begyndt at kalde TZ1. Så er det den endnu mere ekstreme TZ2 fra 1965. Derefter den
ny Zagato TZ3 Corsa 2010, som er meget større, og til sidst den ny TZ3 Stradale 2011.

Med TZ3 Stradale ser vi nogle
af de typiske Zagato-detaljer.
Double bobble i taget og ikke
altid helt vellykkede linier

12

NYT 3/2011

NYE MODELLER

* BIL-SHOPPEN *
Lækkert udstyr til din Alfa Romeo

Den fine række af TZ-biler. Den første TZ1 er kendt som bilen, der ligner en lille udgave af Ferrari 250 GTO. TZ2 er ekstra lav, og motoren hælder 45 grader til siden for at
kunne være under hjelmen. TZ3 Corsa er en rigtig flot "replica", men TZ3 Stradale??
- OVER 250 FORSKELLIGE
ALUFÆLGE
- RECARO BARNESTOLE &
SPORTSSÆDER
OG MEGET ANDET
Se det store udvalg og lave priser på
WWW.BIL-SHOPPEN.DK
Vi elsker Alfa Romeo

OPTIMAL
RUSTBESKYTTELSE
AF DIN ALFA
ROMEO!

ANDERS GRAM KRISTIANSEN

Nørretoftevej 11 - 3200 Helsinge
tlf. 48 79 55 90
www.helsingebilpleje.dk

PS: VI RUSTBESKYTTER
ALLE BILMÆRKER
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