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D

et var i februar, vi havde to forskellige Giulietta’er til test, begge
med 1,4 TB-motor (120 hk og
en 170 hk MultiAir) – og for de
fleste af os var det svært at få
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armene ned. Specielt den med 170 hk
var vi begejstret for, og det var måske
i virkeligheden ikke så meget på grund
af motoren, men måske mere fordi den
havde ”sportivo kit”, som helt sikkert gør

bilen mere skarp! Så derfor var det med
nogen spænding, vi lånte en Giulietta QV
med den fine FPT-motor, som vi kender
fra 159 1750 TBi med 200 hk (findes
desuden i Lancia Delta 1,8 aut.) – i Giu-
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det med 3 x hukommelse) til 16.000 kr.,
hvilket er smart nok, hvis der er flere
personer med forskellige sædejusteringer, men hvis sædet altid står i samme
position, er det en ret overflødig investering. Det er sædevarme derimod ikke.
Det koster 5.100 kr., og det er givet godt
ud, uanset om man har standard dellæder
eller fuldlæder indtræk. Støtten under
knæhaserne er fortsat lidt mangelfuld, og
jeg har så efterfølgende erfaret, at den
svaghed også findes i en Audi til mere
end den dobbelte pris!
Der er godt med fralægningsmuligheder i kabinen, og det var en bil udstyret
til rygere med et ”kop-askebæger” i den
ene kopholder mellem forsæderne, hvor
der også er placeret en cigarettænder,
som er udskiftet med et +12v strømudtag
i ”ikke ryger udgaven”.
Bagagerummet er meget regulært
udformet og i samme størrelse som
konkurrenternes og naturligvis med

mulighed for helt eller delvist at lægge
bagsædet ned, så man næsten har en lille
stationcar.
Hvordan virker 235 hk/340 Nm (134
hk pr. liter slagvolumen) så på forhjulene
alene? ….. FINT!
Først den lille Alfa Romeo-specialitet,
som ikke kræver den store præsentation
længere – DNA-vælgeren nede foran
gearstangen. Det er helt tydeligt, at jo
flere kræfter motoren har, jo mere bruger
man DNA-vælgeren. I bykørsel passer
speederresponsen og servo-assist på rattet fint i ”N”. Bilen er meget omgængelig
og letkørt uden på nogen måde at være
sløv. I bykørsel med vælgeren i ”D” er
den om ikke umulig, så lidt vel hysterisk
til de fleste. ”D” passer til gengæld perfekt til landeveje/småveje og motorvej,
da der ikke skal”trampes” så meget på
speederen, og styringen er mere fast. Når
jeg er ved styretøjet, skal det lige nævnes, at det på intet tidspunkt er samme
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▲

lietta har den hele 235 hk/340 Nm…. Vi
blev ikke skuffede.
Indretning og udstyr er overordnet
identisk med dens ”små søskende”. Interiøret er, som på de Sportivo-udstyrede
biler, meget mørkt, hvilket også gælder
himlen (loftbeklædningen), hvilket jeg
tror, de fleste synes godt om. Hvis man
mener, det hele er for sort, er det muligt
at vælge ”Læder Cannelloni” med en rød
farve (lidt over i det vinrøde) med røde
syninger og broderet logo i nakkestøtten.
Opgradering til fuld læder koster 7.000
kr. og fås i rød (901) eller sort også med
røde syninger som testbilen (923). Endelig kan det mørke børstede aluminiumindlæg i instrumentpanelet udskiftes til
en lysere model, som findes i lineaccessori-programmet – jeg kan nu meget godt
lide det panel, der er monteret fra fabrikken og den sorte ”fuldlæder” kabine.
Den testede Giulietta er udstyret med
elektrisk justerbare forsæder (førersæ-
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Interiøret adskiller sig fra de fleste andre biler. Her taget i en lidt sjov vinkel, så man ser handskerumsklappen tydeligere.

”playstation”-fornemmelse som på de
første Fiat Punto med ”elektrisk” servoassist. Om det er helt så skarpt som de
bedste 156’ere, er jeg ikke sikker på,
men der er helt sikkert en god fornemmelse for kontakt med vejen – det er nok
så rart.
Motoren ligner en moderne ”power
unit” – næsten som en blackbox, der er
designet ud fra produktionseffektivitet
og lave vedligeholdelsesomkostninger,
altså ikke noget æstetisk vidunder. Under
plastlåget er alt placeret der, hvor det
er mest praktisk og ikke for syns skyld
som de klassiske Alfa Romeo-motorer,
men når alt kommer til alt, er der ikke
mange bilister, der åbner motorhjelmen
for andet end at hælde sprinklervæske
på. Personligt kan jeg nu godt lide, at der
også er noget ude foran under hjelmen,
der er pænt at se på!
Som jeg også nævnte ved testen af 159
1750 TBi, er motoren meget letkørt og
slet ikke som de gammeldags turbobiler
med en dræbende turbotøven. Jo, der
er turbotøven, og motoren kommer ned
på ”hælene”, hvis ikke der holdes liv i
”møllen” under gearskift ved frisk kørsel. Det er et spørgsmål om at koordinere
speeder og kobling lidt anderledes eventuelt ved ikke at slippe speederen helt
under gearskift. Som jeg også kom ind
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på i den føromtalte test af 159 med 200
hk, så er Giulietta’ens og til en vis grad
også de to 1,4 TB og MultiAir motorer
det bedste fra to verdener – benzinmotorens ”brede” arbejdsområde og dieselens
meget jævne og høje moment. Det er
stærkt vanedannende – en herlig motor
der både dur’ til hverdag og fest.
Kørslen er på linje med det, vi oplevede i vinter i den 170-hestes MultiAir
med ”sportpack 2”, og 18” fælge gør
rigtigt meget ikke bare for udseendet,
men bestemt også for hele køreoplevelsen af bilen. Den er meget mere ”skarp
og kontant”. Da QV’en altid leveres med
sportpack og desuden er sænket (andre
modeller med sportpack er ikke sænket),
og den var opgraderet til 18” fælge med
225/40 dæk (+7.000 kr., standard er 17”
med 225/45 dæk), havde den fornemt
fat i vejen og var sammen med undervognsopsætningen rigeligt komfortabel
til både sport og hverdag. Men pas på,
at fælgkanter og kantsten ikke kommer
i unødig karambolage med ridser som
resultat, specielt 225/40-18 dækkene er
ikke ret høje!
Hverken ved hård acceleration (selv i
sving) eller hårde opbremsninger oplevede vi nogen form for hjulspin eller
hylende dæk, og der var ikke noget med,
at ABS kom på overarbejde, fordi man

bremsede ”lidt” hårdt. Det gjorde derimod katastrofeblinket, som nogen synes
er smart – jeg tror nu ikke på, at det
redder nogle liv. Bremserne er de efterhånden velkendte Brembo-calipre med
fire stempler og en relativ stor ventileret
skive på 330 mm, som har været brugt på
alle +200 hk Alfa Romeo siden de sidste
156 GTA (de første 156 GTA havde 305
mm skiver). De bageste skiver er på 278
mm med traditionel flydende calipre med
indbygget håndbremsemekanisme (andre
Giulietta er på 264 mm). Bremserne var i
det hele taget gode og lette at dosere.
Alt i alt er jeg helt sikker på, at
alle fordelene ved forhjulstræk sammenholdt med, at det elektroniske
isenkram som VDC med ”Hill Holder
(ABS+ASR+Bremse Assistent) og E-Q2
overhovedet gør det muligt med +200 hk
på forhjulene. Jeg har ikke i samme grad
lyst til at kunne slå det hele fra som i de
første biler med de nævnte hjælpemidler.
Det skulle da lige være katastrofeblinket
i forbindelse med kraftig opbremsning!
Giulietta og dermed Alfa Romeo er
blevet mere ”mainstream” de seneste år
og alligevel ikke. De skiller sig klart ud
fra mængden af konkurrerende biler i
klassen, både hvad angår stil, udseende
og den totale oplevelse af bilen. Giulietta er, synes jeg, betydelig flottere i alle
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"Ryger-kit" – man kan i stedet vælge en "ikke-ryger
udgave", bilen har så strømudtag i stedet for cigarettænderen og intet "kop-askebæger"

Motoren med "låg"

Motoren uden "låg"

Flotte lædersæder med røde syninger og broderet Alfa Romeo-logo

vinkler end ”de andre”.
Jeg er ret sikker på, at QV er den
udgave af alle Giulietta’erne, der taler
lige i hjertet af en ægte ”Alfist”. Den kan
i hvert fald gøre mig blød i knæene – den
er bare så meget bedre. Måske alene i
kraft af dens gode kraftoverskud, som
meget let lader sig tøjle i hverdagen –
den kan bare bruges til det hele!
Forresten har vi slet ikke nævnt ben-
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zinøkonomi. Det er lidt bevidst, for en så
kraftig motor med de mellemaccelerationer er det alt for fristende ”lige at prøve”,
og så bliver en turbomotor lidt ”fordrukken”. Den står til 13,2 km/l ved blandet
kørsel og 9,3 km/l ved bykørsel. Det
sidste er nok mere realistisk for de fleste
af os! Omvendt er jeg overbevist om, at
på længere ture med konstant hastighed
med DNA i ”N” er der ikke de store

problemer med at køre i nærheden af det
opgivne forbrug.
Priser (bilen koster 450.000 kr.) og
udstyr på den testede Giulietta QV kan
findes på www.alfaklub.dk – Debatforum
– Type 940 Giulietta – Giulietta QV test.
Tak til CarCentre for klargøring af
denne fine bil, og tak til FIAT Group
Automobile Denmark A/S for at give os
muligheden for at låne biler til test!
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