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DISCO VOLANTE
2012 TOURING

Tekst: Peter Dyrelund
Foto: Touring Superleggera

I 1952 præsenterede Alfa Romeo sin C52
”Disco Volante”, som startede en ny æra med
hensyn til aerodynamik. Nogle siger, at den
endda inspirerede til Jaguar’s E-type. Nu
har karrosserifirmaet, der stod bag – Touring
Superleggera – bygget en ”efterfølger” for at
fejre 60 års fødselsdagen

D

et er lidt sjovt, at der i en
tid, hvor Alfa Romeo lidt
usædvanligt kun bygger to
familiemodeller, MiTo og
Giulietta, holdes liv i sportsvognsmyten
fra en storslået tid.
Alfa Romeo stod selv bag 8C Competizione og 8C Spider, men siden da har
vi set Pininfarina’s dejlige spider, 2ettottanta (2010), Bertone’s Pandion (2010),
Zagato’s TZ3 Corsa (2010) og Zagato’s
TZ3 Stradale (2011).
Alfa Romeo holder også selv liv i
myten ved hjælp af den kommende 4C,
men introduktionen er blevet udskudt lidt
(kommer til salg engang i 2013).
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"Teaseren", som Touring viste forud for Genève-udstillingen,
svarede ikke alt for godt til den rigtige model, der blev vist

Læs designer Christian Brandts historie
om retro-designet i boksen på side 16.
Som det er sket tidligere – senest med
TZ3 Corsa og Lancia Stratos – er der tale
om, at det er en velhavende, entusiastisk
samler, der har initieret projektet. Den
prototype, der blev vist i Genève, er ikke
køreklar, men til efteråret vil det første
køreklare eksemplar være færdigt. Hvor

mange eksemplarer, der bliver tale om,
afhænger helt af efterspørgslen. Man
skal medbringe en 8C Competizione
donorbil og cirka 5 mill. kr., hvis man vil
have Touring til at bygge et eksemplar.
Men der er altså ikke noget bestemt antal
eksemplarer, som højst vil blive bygget.
Touring havde udsendt en ”teaser”
inden Genève-udstillingen, men jeg synes

Selv om alle
nye biler i dag
designes med
hjælp af computere, skabes
de overordnede
linjer stadig med
en blyant og et
stykke papir
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▲

Nu har vi så netop på Genève-udstillingen set et nyt eksempel. Det er gamle,
hæderkronede Touring Superleggera, der
har kreeret en konceptbil, der hædrer den
60 år gamle C52 Disco Volante. Disco
Volante’n findes som bekendt i lukket
udgave og som åben roadster. Det er den
lukkede udgave, som også er den mest
karakteristiske, der er i fokus her.

n y e m od el l er
Touring's designere har leget
med en blanding af klassiske
former og kombineret dem med
racing elementer som diffusor og
centralt placeret udstødning

eksemplarer hed som nævnt 1900 C52, og
de havde en videreudviklet motor fra den
almindelige model 1900, men med blok
i aluminium (af hensyn til vægten), 1997
cm3 og tunet til 158 hk. Dette var tilstræk-

keligt til at give bilen en tophastighed
på 220 km/t, hvilket beviste den lave
cw-værdi, men bilen var som nævnt ikke
særlig stabil, og succesen i motorsport var
begrænset.

▲

nu, at den ”rigtige” bil ser temmelig
meget anderledes ud, end der var lagt op
til med det første frigivne billede.
Den oprindelige C52 Disco Volante
blev designet med det formål at være
”ufølsom over for vinden”. Den havde
et unikt design, der var baseret på et
tværsnit med en oval facon, der endda
blev regi-streret som et ”design patent”.
Der var fin lav cw-værdi, men det viste
sig, at faconen ikke var så god med hensyn til downforce eller rettere manglen på
samme.
Den første C52 Disco Volante, hvis
rigtige navn er 1900 C52, var en åben
roadster, mens coupéen først blev præsenteret i 1953. Det er således egentlig lidt
forkert at sige 60 års jubilæum for den
lukkede C52. Der blev kun bygget ét
eksemplar af hver af disse to modeller. I
1953 blev der derudover bygget et ekstra
eksemplar af roadsteren, men karrosseriets sider havde nu ikke længere den
karakteristiske facon med ”samlelinien”,
som delvist dækker hjulene. Der blev
også i 1953 bygget to yderligere eksemplarer af den oprindelige, åbne C52, men
med 3-liters, 6-cylindret motor. De andre

Logoet på bilens
bagende er en futuristisk
detalje med indbygget
lys. De to ringe i logoet
refererer til den cyklus,
der er fra den gamle til
den nye version
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På disse tegninger ses idéen
bag Tourings
Disco Volante –
fronten er aerodynamisk som
den originale,
mens bagenden
er potent og har
muskler

Her ses tegninger,
der viser forskellige
versioner af fronten
og en mere enkel
løsning af bagenden – meget tæt på
Jaguar E-type

NYT 2/2012

15

n y e m od el l er
Den nye Disco Volante 2012 Touring er,
som du kan forstå af ovennævnte (”man
skal medbringe en 8C donorbil”), baseret
på Alfa Romeo’s 8C Competizione. Det
vil sige, at alle ”hard points” er bestemt
af donorbilen, altså chassis, motor,
gearkasse, hjulophæng og førersædets
placering. Rørgitterchassiset er jo i stål
og karrosseriet i kulfiber på 8C. På den
nye Disco Volante vil karrosseriet traditionen tro være i håndbanket aluminium,
men bygget efter en ny designproces, der
bevirker en meget større nøjagtighed end
tidligere. Nogle af delene vil dog også
blive fremstillet i kulfiber.
Ineriøret har vi ikke billeder af. Der er
formentlig slet ikke noget interiør i mockup-modellen, men det er oplyst, at det
bliver identisk med det i basisbilen 8C,
men kan dog modificeres og tilpasses efter
den aktuelle kundes ønske. Det vil tage
cirka 4.000 timer at bygge et eksemplar af
den ny Disco Volante 2012 Touring.
På www.touringsuperleggera.eu kan du
finde adressen, som du skal henvende dig
til, hvis du vil bestille et eksemplar. Du
kan også se endnu flere billeder end vi
kan bringe her.

Forlygten er moderne og
giver fin kontrast til det
retro-inspirerede design

Design-bedømmelse
af Christian Brandt

Touring er en af de ”gamle” italienske karrosseri-huse og har en lang
hæderkronet historie. I nyere tid
har firmaet dog udelukkende lavet
projekter baseret på eksisterende
biler – de har de senere år blandt
andet lavet en Bentley Continental
GT shooting brake og en Maserati
Quattroporte stationcar. Kunderne
er entusiaster eller samlere.
Nyeste skud på stammen fra
Touring er denne hyldest til 1952
Disco Volante. Som det nævnes
i artiklen er bilen en retro fortolkning af 1952 Disco Volante. Jeg
synes dog, at Pininfarina’s 2ettottanta (2010) og Bertone’s Pandion
(2010) var langt mere interessante
konceptbiler, fordi de udstak nye
designmæssige retninger for Alfa
Romeo.
Jeg synes ikke, at Tourings
Disco Volante 2012 er specielt vellykket. Den nye Fiat 500 f.eks. er
en fin og moderne fortolkning af
den gamle 500 – den er fint proportioneret og er designet helt ned
i detaljen.
Det karakteristiske ved 1952
Disco Volante var den tallerkenformede karrosse, de torpedoformede skærme og det ”høje” cockpit.
Fortolkninger af disse elementer
går kun igen i fronten på den nye,
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hvorimod bagenden mangler torpedoen over baghjulet. I det hele
taget virker bagenden ”klemt” og
baglygterne alt for små til at være i
balance med resten af bilen.
Fronten er mere harmonisk og
har en fin fortolkning af Scudetto’et og sideluftindtagene – men
når man på samme Genève Show
ser, hvor modig Ferrari har været
med den nye fantastiske F12 Berlinetta, så kunne man godt ønske
sig, at Touring havde fundet på
noget mere interessant og ”nyt”
på fronten.
Sidst er det en rigtig svær ting
at dække hjulene og bevare det
sporty indtryk. Der bliver lidt ”væltepeter” over en bil, når skærmene
stikker 8-10 cm ud over hjulene
for, at der er plads til, at de kan
dreje.
Alt i alt en sjov idé, som jeg dog
tvivler på bliver til meget andet
end den her konceptbil. 8C er
allerede et samleobjekt, så man
skal være mere end entusiastisk
samt ikke helt ved sine fulde fem,
hvis man ”ofrer” en 8C samt 5 mill.
kr. for ombygningen! Det bliver
spændende at se, om bilen rent
faktisk kommer i produktion.
Christian Brandt
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Aluminiumslisten, der løber
ind i baglygten,
korresponderer
designmæssigt
med listen i
frontluftindtagene. En fin detalje, der skaber
designmæssig
sammenhæng

▲
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Skulpuren, der blev offentliggjort ved Alfa Romeo's 100 års jubilæum, er en Disco Volante uden forstyrrende elementer

Bagenden minder om den nye Ferrari
F12 Berlinetta – men ifølge bildesigner
Christian Brandt er bagenden ikke
så harmonisk som Ferrari’en, fordi
lygterne er for små på Alfa’en
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Disco Volante 1952 og 2012 sammen – lighederne er
meget tydelige men Tourings er klart mere muskuløs

SPECIFIKATIONER
Disco Volante 2012 Touring

Motor:
Ydelse:

V8, 4.691 cm³, 32V
450 hk ved 7.000 o/m
470 Nm ved 4.750 o/m
Gearkasse:
6-trins sekventiel bagtil
0-100 km/t:
4,2 sek.
Topfart:
292 km/t
Længde/højde/bredde:
461/202/134 cm
Akselafstand/sporvidde: 270/159/159 cm
Bagagerum:
200 liter
Dæk for-bag:
265/35ZR20-285/35ZR20
Pris (u/afgift):
ca. 5 mill. kr. + donorbil

Den originale Disco Volante er en Alfa Romeo ikon. Men sammenlignet med den nye virker taget højt og uharmonisk, og pga. det
dækkede baghjul har den ikke sammen grad af potens som den nye
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