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4C COUPÉ

Alfa Romeo viste den endelige udgave af 4C Spider på biludstillingen i Genève i marts. Det
var ikke verdenspremiere, for bilen blev vist første gang i Detroit i januar måned.
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et var jo ikke den store overraskelse med 4C Spider, som
har været vist som konceptbil
flere gange tidligere. Der er
imidlertid ingen oplysninger i
pressematerialet om, hvor 4C Spider teknisk
adskiller sig fra 4C Coupé. Således er der
for eksempel ingen oplysninger om køreklar
vægt. Accelerationstiden 0-100 km/t er
angivet uændret på 4,5 sek., mens topfarten
er faldet fra 258 til 257 km/t!
Der er derimod en række generelle æn-
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dringer på 4C. En del udstyr, der tidligere
var ekstraudstyr, er nu blevet standard på
biler, der bestilles fremover (til levering
medio 2016 og senere). Det gælder f.eks.
LED-forlygter med kulfiberindsats, Alfa
Hi-Fi lydanlæg. 2. nøgle med fjernbetjening,
travel care kit (batterilader m.v.) og faconsyet
Alfa Romeo-dækken. Dertil er parkeringssensor bag og cruise-control frit ekstraudstyr
(hvorfor skulle man i øvrigt fravælge dette
uden reduktion i pris?).
Af ekstraudstyr kan man nu få bi-Xenon-

lygter med et heldækkende glas (som nok er
plastik). Disse forlygter vil de fleste sikkert
anse som suverænt meget flottere end de
gamle. Dermed er ét af de hidtil få kritiske
punkter ved 4C fjernet.
Andet ekstraudstyr er den nye ”prototype-gule” lakering, kombineret med sort
læder (eller sort læder og alcantara) og gule
syninger.
Samtidig med lanceringen af 4C Spider er
der kommet fire nye alternative fælgdesigns.
Jeg skrev, at der ikke er nogen oplysning om
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LED forlygter med kulfiberindsats var tidligere ekstraudstyr,
men er nu standard

Interiøret kender vi jo i forvejen. Det er
rimelig eksklusivt for en sådan super let, low
volume bil. Her med læder og rødt ”pynt”

Forruderamme og styrtbøjle er lavet i kulfiber – som i
øvrigt hele centermonocoque’n. For og bag er der hjælperammer i aluminium

I forbindelsen med præsentationen af 4C Spider blev vist
disse nye Xenon forlygter med
fælles dækglas. De kan fås
til både 4C Coupé og Spider
mod en (p.t. ukendt) merpris

Røntgenbilledet her viser
lidt af teknikken omkring
motor, gearkasse og
baghjulsophæng
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den køreklar vægt for 4C Spider, men der er
dog en oplysning om, at monocoque’n på
4C Spider vejer 107 kg. Hvis vi prøver at gå
tilbage og leder efter den oprindelige vægt af
monocoque’n i 4C Coupé, så var der oplysning om, at den vejer 65 kg. Det vil sige, at
4C Spider monocoque’n er 42 kg tungere.
Vægtforøgelsen må altså blive noget i den
størrelsesorden. 4C Coupé vejer 895 kg ”tør”
,og den køreklare vægt (inklusive fører og

brændstof) er 1.020 kg. Den køreklare vægt
på 4C Spider bliver altså godt 1.060 kg.
Hvis nogle i øvrigt skulle have glemt det,
skal nævnes, at motoren jo er den nye 1750
aluminiumsmotor med 240 hk og 350 Nm,
og at Alfa TCT dobbeltkoblingsgearkasse er
standard. Den ny pris for 4C Coupé – uden
afgifter – er 52.206 euro, og den vil være
fælles i hele Europa, bortset fra Schweiz! Den
nye pris i Danmark bliver 1.290.500 kr. Det

er en temmelig kraftig stigning i forhold til
den tidligere pris på 1.100.000 kr., selv når
man tager hensyn til det lidt bedre udstyr.
Når salget går godt, behøver man ikke presse
prisen nedad!
Prisen på den nye 4C Spider er angivet
til 60.403 euro. Her har importøren ikke
kalkuleret en pris endnu (men de første tre
eksemplarer er allerede solgt!). Prisen må
komme til at ligge tæt på 1,5 mio. kr.

" De nye, alternative forlygter vil de fleste sikkert anse
som suverænt meget flottere and de gamle. Dermed er
ét af de hidtil få kritiske punkter ved 4C fjernet "
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