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SPORTSVOGNEN 4C
Tekst: Peter Dyrelund Foto: Steffen Holm og fabriksbilleder

Nu får Alfa Romeo endelig igen en sportsvogn på programmet,
nemlig den nye 4C, og en ny Spider er jo også i kikkerten, så vi går
mere tilfredsstillende tider i møde. Og når Giulia’en kommer, vil der
igen være komplet modelprogram (måske bortset fra en coupé)
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T

o år skulle der gå, fra vi så 4C
Concept på biludstillingen i
Genève, marts 2011, til den
færdige bil nu stod på den
tilsvarende 2013-udstilling.
Som med 8C (der dog krævede tre års
”modningstid”) ser det umiddelbart ud
til, at den endelige version er helt den
samme. Når man kigger godt efter, er der
dog en hel række små forskelle. Dørene
går lidt dybere, luftindtaget bag døren har
en smule anderledes udformning, der er
kommet dørhåndtag, der er to luftudtag
ovenpå bagenden, og profilen bagtil mellem lygterne buer nedad på midten i stedet
for opad. Nogle karrosseri-delelinier er

anderledes, og så er forlygternes indhold
ændret. Men som sagt, umiddelbart helt
den samme bil.
Og det er jo godt, for den er virkelig
spændende designet. Det er faktisk tydeligt,
at Tipo 33 Stradale har været et forbillede,
og det er jo ikke tosset, da Tipo 33 Stradale
er én af de flotteste Alfa’er, om ikke den
allerflotteste. Størrelsen er også cirka den
samme, 4 m i længden. Tipo 33 var dog
kun 171 cm bred, mens 4C formentlig er
omkring 185 cm bred. Bredden opgives
kun MED spejle til 200 cm. Højden er 118
cm, og akselafstanden 238 cm.
I forbindelse med præsentationen er der
en særlig Launch Edition, som bliver pro-

duceret i 400 eksemplarer til Europa, 500
til USA og 100 til resten af verden. Den har
nogle ekstra detaljer i karbon fiber (blandt
andet de lidet klædelige ekstra luftindag
mellem forlygter og forhjul) og alt udstyret fra ekstraudstyrslisten, bi-LED-lygter,
suspension kit, ekstra kulfiberdetaljer, røde
stikninger på rat, sæder, håndbremse og
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" det er tydelIgt, at
tIpo 33 stradale Har
Været forbIllede "
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måtter, malede bremsecalipre, racingudstødning og BMC indsugningskit samt de
store hjul. Dertil får man et særligt kørekursus ved et eksklusivt event i Italien. Disse
eksemplarer er allerede udsolgt, og der
kommer ingen til Danmark.
Navnet
4C er en meget kort betegnelse, men Alfa
Romeo har ikke brugt det før. Enhver
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kan naturligvis gætte, at det står for fire
cylindre, svarende til de gamle 6C og 8C i
mange forskellige udgaver.
Design
Designet har som nævnt inspiration fra
Tipo 33 Stradale, og det er fortsat en lille
bil, faktisk den korteste Alfa Romeo siden
Alfasud’en. At det er en lille bil, har stor
betydning for Alfa Romeo’s ønske om

at kreere en supersportsvogn til moderne,
”økologiske” tider. De eneste nære konkurrent er østrigske KTM X-Bow og Lotus
Elise (og den lukkede Exige, men den fås
nu kun med 3,5 V6). Porsche Boxster ligner
også en konkurrent, men den er betydeligt
større og mere ”komfortabel”.
Både Alfa-trekanten og ”moustacherne”
er meget store på 4C. Bagtil har vi store,
runde baglygter, også en typisk Alfa Ro-
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meo- (og Ferrari) detalje. Bilens facon giver
downforce under kørslen.
Interiør
Interiøret er enkelt, uden dog at være spartansk. Man kan se karbonfiber-konstruktionen, og sæderne er sportssæder, der dog
er brugelige også til daglig kørsel.
Instrumenteringen er digital og består af
en skærm, der muliggør forskellige settings.
Pedalerne og førerens og passagerens
trædeplader er lavet i aluminium. Der er
ingen gearstang, da bilen har TCT dobbeltkoblingsgearkasse, så på midterkonsollen er de vigtige knapper kun gearvalg og
DNA-vælgeren.
Drivaggregat
Motoren er en nykonstruktion med motorblok i aluminium. De senere års T. Spark-,
JTS- og TBi-motorer har jo haft motorblok
af støbejern og har sit udspring i Fiat Barchetta 1,7-motoren.
Resten af konstruktionen ser ud til at
have de samme features som på den kendte
1750 TBi, og den nye er også på omkring
1750 cm3 (det nøjagtige tal kendes ikke).
Der er altså direkte indsprøjtning, hurtig
turbolader samt faseforskydelige knastaksler,

Centerdelen af bilen består af en monocoque i kulfiber

så man kan lave ”scavenge”-princip og få
hurtig gang i turboladeren.
Motoreffekten oplyses til 240 hk og
momentet til 350 Nm, hvoraf 80% er
tilgængelig allerede fra 1.700 o/m.
Motoren har potentiale til højere ydelser,
og der går allerede rygter om 270 og 300 hk
udgaver.
Gearkassen er Alfa’s 6-trins TCTgearkasse. Man kan simpelthen ikke vælge
manuel gearkasse. Gearene skiftes med

paddles bag rattet eller automatisk. Der
er også et launch-control system, og med
DNA-systemet kan man nu også vælge en
Race-mode, hvor hjælpemidlerne (ESC
og antispin) kobles fra. Instrumentfarven
skifter i øvrigt afhængigt af DNA-indstil
lingen.
Konstruktionen
Den midterste del af bilen består af en karbonfiber-konstruktion – helt svarende til,
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Den endelig
produktionsudgave af 4C blev
præsenteret på
biludstillingen
i Genève. Den
hvide er en
special Launch
Edition med
alt i ekstraudstyr, bl.a. de
ikke særligt
klædelige små
luftindtag foran
forhjulene

hvad der benyttes i Formel 1. Monocoque’n
er meget stiv og vejer kun 65 kg.
Fortil og bagtil er der en rammekonstruktion i aluminium, ligesom taget også er i
aluminium.
Resten af karrosseriet (de udvendige dele)
er i kompositmateriale. Sæderne er i øvrigt
en kombination af karbonfiber og glasfiber.
Det hele resulterer i en meget stiv

14

April 2013

konstruktion med en tør vægt på 895 kg.
Det vil sige, at normal køreklar vægt (inkl.
fører) vil være cirka 1.020 kg. Den 4-cylindrede Lotus Exige, som ikke bygges mere,
havde en køreklar vægt på 1.005 kg, og den
nuværende Lotus Exige V6 vejer 1.176 kg.
Vægten blev altså ikke helt så lav som annonceret i første omgang, 850 kg, og de er
nødt til at ty til at opgive vægten ”tør” for

at holde tallet i nærheden. Vægtfordelingen
for/bag er i øvrigt 40/60%.
Hjulophæng, bremser og styretøj
Fortil er der dobbelte triangler, og bagtil en
videreudvikling af et McPherson-ophæng.
Man kan bestille et”suspension kit” med
særlig kalibrering af støddæmperne og den
bageste krængningsstabilisator.
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Motoren er gemt under et dæksel. Bag motoren er der et minimalt bagagerum

Bremserne er med ventilerede skiver
både for og bag. Foran er der 4-stemplede
Brembo calipre.
Fælgene er 17” for og 18” bag, eller som
ekstraudstyr 18” for og 19” bag.
Styretøjet er uden servo, så man har
virkelig god kontakt med vejen. Men
DNA-knappen har altså ingen indflydelse
på styretøjet.
Præstationer
Med 240 hk til et ton bil samt launch
control og TCT-gear bliver accelerations
tiden til 100 km/t på 4,5 sek., topfarten
opgives til ”in excess of 250 km/h”. Bilen

kan klare 1,1 G i sideacceleration og 1,25 G
i bremsning.
Produktion
4C skal bygges hos Maserati, men selve
karbonfiber-midterdelen kommer dog fra et
firma specialiseret i disse ting, Adler Group.
Der vil højst blive bygget 1.000 stk. til
Europa hvert år, hvilket skyldes, at bilen så
kan EU-godkendes efter direktivet for biler i
”small volume”. Her er godkendelseskravene
lidt mindre. Den slipper således for de tre
sværeste test, off-set frontalkollision, sidekollision samt fodgængervenlighedstesten. Den
maksimale årlige produktion er 3.500 stk.,

Den nye motor helt i aluminum

og produktionen fortsætter bare (så længe,
der er efterspørgsel). Det er altså ikke en
”limited edition” bil som med Alfa 8C.
I Danmark
Den danske importør får det første eksemplar i slutningen af året, og vi skal hen i
2014, førend der udleveres eksemplarer til
kunder. Launch Edition versionen får vi
som tidligere nævnt ingen af. Den koster
60.000 euro, og importøren har udregnet
en fiktiv pris på knapt 1,3 mill. kr., hvis vi
kunne få en sådan. Den har alle ekstraudstyrsdetaljerne, så den ”normale” produktionsudgave bliver nok lidt billigere.

" VI SKAL HEN I 2014, FØREND DER UDLEVERES EKSEMPLARER TIL KUNDER "
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