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TEST AF GIULIETTA QV
Giulietta QV er toppen i Alfa Romeo’s program, når der ses bort fra 4C. Vi prøver
her den hurtigst accelererende Alfa Romeo berlina fabriksgadebil nogensinde.
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a jeg fik en prøvetur med
4C, aftalte vi samtidig, at jeg
skulle prøve, hvordan den
samme motor og gearkasse
opfører sig i den nye, faceliftede Giulietta QV. Det blev så til en tur til
Techno Classica Essen i den nye bil, venligt
udlånt af importøren.
QV-varianten kom ikke helt samtidig med
faceliftet på Giulietta, men vi måtte vente et
halvt år længere – indtil midten af 2014. De
grundlæggende ændringer er selvfølgelig de
samme. Udvendigt kendes den faceliftede
Giulietta primært på, at kromranden rundt
i Alfa-trekanten på snuden er brudt foroven
på den vandrette del, så den ikke går ”hele
vejen rundt”. Der er også kommet kromkanter omkring tågelygterne. Indvendigt er
instrumentbordet ændret med en ny radio
med større skærm i midten. ”Bøjleknapperne” er væk, og der er et pænere rat.
For QV’en var der imidlertid også tekniske
ændringer, idet den fik den nye aluminiumsmotor, som lidt tidligere var introduceret i
4C, og samtidig blev den manuelle gearkasse
skiftet ud med TCT dobbeltkoblingsgearkassen. Der er ikke nogen valgmulighed.
Motoreffekten er øget fra 235 til 240 hk
og momentet fra 340 til 350 Nm. EU-økotallet er forbedret fra 13,2 til 14,3 km/l.
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Man føler sig hurtigt hjemme i Giulietta’en. Styretøjet virker naturligt og direkte,
og f.eks. klimareguleringsknapperne er
lækre at røre ved.
De nye sæder støtter rigtig godt, og de kan
komme langt nok ned, ligesom lårstøtten er
bedre end på de andre Giulietta’er. Der er
dellæder og lækkert alcantara på midten af
sæderne med Alfa Romeo-logo præget ind i
stoffet. Det ser godt ud! Nakkestøtterne er
flot integrerede i sæderne og med alupynt
med Giulietta-skrift samt huller til eventuelle
H-seler. Dertil grå og grønne stikninger.
Eneste ulempe er, at nakkestøttedelen er så
stor og massiv, at den generer udsynet – både
for føreren, der vil kigge skråt bagud, og for
bagsædepassagerernes udsyn fremad.
Gearstangen er jo nu en ”gearvælger” i
lækkert design. Når man skubber den til
venstre, kan man selv bestemme gearskift,
og opskift sker – ligesom vi har set det på
rallybilerne – ved, at man hiver gearstangen
bagud, mens nedskift sker ved at skubbe
gearvælgeren fremad. I praksis vil man dog
næppe bruge dette ret meget, for der sidder
jo også paler bag rattet til op- og nedskift.
Der er selvfølgelig kun to pedaler – flot
designede i aluminium. Dertil en stor
aluminiums-støtteplade til venstre fod, der
jo for det meste er helt arbejdsløs (hvis man

da ikke tillægger sig en vane med at bruge
venstre fod til bremsning).
Noget af det interessante var jo at konstatere, hvordan motoren opfører sig i QV’en
i forhold til 4C, og her må jeg sige, at den
er noget mere kultiveret, især hvad angår
”turbosnøftelyde”. Når man kører pænt,
siger motoren ikke ret meget. Man har dog
lavet et ”resonansrørsystem”, der aktiveres,
når man træder noget på speederen, og så
sendes der en ”sportslyd” ind mod kabinen.
Den er næsten for ivrig til dette, for man
skal ikke træde ret meget ekstra på speederen, førend der sendes et ”booaaarb…” ind
mod kabinen. Men det er mere ægte end på
visse andre biler, der bare afspiller en lyd i
højttalerne.
TCT-gearet er også lidt mere afdæmpet
og skifter blødere. Det fungerer faktisk
rigtig godt, og man kan køre komfortkørsel, eller man kan accelerere fuldt ud og få
hurtige og umærkelige gearskift. Især fra 1.
til 2. gear er den helt fantastisk med fuld
gas. Det går bare i ét hurtigt træk op til 100
km/t. I visse situationer er den dog ikke
helt så finpudset som VW’s 6-trins DSGgearkasse, som jo også kom på markedet
for over 10 år siden, så de har haft længere
”læretid”. F.eks. skal Giulietta’en helt op
på 80 km/t, førend den vil skifte til 6. gear
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TCT gearvælgeren. Når
man sætter den ud til
venstre, styrer man selv
gearskiftet. Foran ses
DNA-vælgeren samt stik til
SD-kort, USB og AUX
Fine sæder, både design
og pasform. Alcantara
med Alfa-logo virker
overbevisende. Kun to
alupedaler, da det jo
er TCT-gearkassen, og
dertil en kæmpe alufodplade til den ”arbejdsløse” venstre fod

Fint bagsæde, rimelig plads
for bilstørrelsen. Udsynet
fremefter er dårligt på grund
af de massive sæder/nakkestøtter foran

Pressebillede af Giulietta QV. Den står
lidt lavere på dette end i virkeligheden
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(selv i Normal). Man kan dog tvinge den op
med palerne fra lidt over 65 km/t, og den
kan jo sagtens køre vibrationsfrit og fint allerede dér – og endda trække fint op igen.
Nogle vil begræde, at man ikke kan få
den fremragende manuelle gearkasse som i
den tidligere QV. Lidt mærkeligt, at fabrikken ikke bare tilbyder begge dele, men går
lige fra ”kun manuel” til ”kun TCT”.
Næste ting, som
man bemærker, er en
fantastisk komfortabel, men alligevel
fast affjedring. I
forhold til de normale Giulietta’er er der ”sportsundervogn”,
som er sænket en smule, men den er fortsat
imponerende komfortabel, selv på de monterede 18” hjul (17” er standard). Ingen
klonkelyde, når man kører over huller, og
også stillevejsbump mestrer den perfekt.
I hårde kurver er den meget neutral, og
man kan helt styre over- og understyring
med speederen. Krængningen er moderat, så
det er en nydelse at køre i kurver med den.
Undervognen er altså super fin – kun
kunne man af hensyn til udseendet ønske,

at den stod en smule lavere i fjedrene.
Bilen er super velegnet til sådan en
langtur. Retningsstabil, komfortabel, lydsvag – og med skub i, når man trykker på
speederen. Det er bare så ukompliceret og
nemt. Man kan blive i det høje gear og lade
momentet virke, men man kan også med
et knips med venstre finger geare ned og få
endnu bedre acceleration.

giver den mest glidende kørsel på de tyske
motorveje. Nogle steder var der fartbegrænsning og vejarbejde. Resultatet, da vi kom
hjem, var 11 km/l. Det er ret karakteristisk
for moderne biler, at de virkelig belønner,
hvis man kører korrekt økonomisk kørsel
og ikke så hurtigt. Det kunne man konstatere ved de langsomme landevejsetaper.
Pladsforholdene er, som de jo er i ”Golfklassen”, det vil sige,
at fire større personer
skal ”dele” pladsen på
for- og bagsæde. Dem
på forsæderne kan ikke
bare skubbe sæderne
langt tilbage. Bagagerummet er også af mellemstørrelse. Vi fik jo aldrig den SportWagonudgave, som der flere gange gik rygter om.
Når man er på langtur, bemærker man også
de to dumme detaljer, som vi tidligere har
fortalt om. Den ene er, at man ikke kan skifte
frem og tilbage mellem de 12 oplysninger
på infoskærmen mellem de to hovedinstrumenter. Der er altså ikke en ”vipper”, og
det betyder, at man skal alle 12 oplysninger
igennem, før man er tilbage til udgangspunktet. Den anden ting er, at man ikke kan sætte

" Giulietta'en har en fantastisk komfortabel, men alligevel fast affjedring. Den mestrer ujævnhederne perfekt "
Der er virkelig skub i Giulietta’en. Jeg
tror, at det prøvede eksemplar havde mindst
260 hk. Vi prøvede ikke topfarten, men
den lethed, hvor den med fuldt læs med
fire personer og bagage kravlede op på 240
km/t, tror jeg, at den ville kunne køre betydeligt mere end de lovede 244 km/t. Også
mellemaccelerationerne er imponerende
– og der er kun lidt turbotøven, hvis den er
helt nede i omdrejninger.
Økonomien er ikke alt for god. Vi
forsøgte at holde de 130-140 km/t, som

De smukke sæder er så massive i toppen, at der bliver kritisk dårligt udsyn
skråt bagud, især når sædet står sådan her tæt på den brede B-stolpe

Det er tredje model af Giulietta efter 50’ernes model og 116-modellen fra 1978-1985
med Nordmotor og transaksel
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Store bremser og flotte 18" hjul (ekstra)
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SPECIFIKATIONER
Giulietta 1750 TBi QV 240 TCT
R4, 1742 cm3, 16V, turbo
240 hk ved 5.750 o/m
350 Nm ved 2.000 o/m
0-100 km/t
6,0 sek.
Topfart
244 km/t
Forbrug, EU-miks
14,3 km/l
Årlig afgift
2.960 kr.
Mål (L/B/H)
435/180/146 cm
Vægt/last/påhæng
1.395/410/1.300 kg
Bagagerum
350-1.045 liter
Dæk
225/45R17W
Pris
506.000 kr.

Motor
Ydelse

Den fine aluminiumsmotor fra 4C og med
240 hk (mindst!) gemmer sig under et stort
plastikdæksel

cruisecontrol’en på pause uden at træde på
bremsen. Der mangler simpelthen en knap.
Dertil er justeringen for aggressiv. Hvis man
vil ændre hastigheden lidt opad og vipper
et par gange med stilkkontakten, accelererer
den voldsomt – kan endog finde på at geare
ned! Og hvis man vil reducere hastigheden,
føles det som om, at den slipper speederen

totalt et kort øjeblik. Her kunne den altså
godt bruge lidt finpudsning.
Alt i alt er det en rigtig fin bil, som Alfa
Romeo har på programmet her. Men prisen
er jo også en halv mio. kr. Som nævnt er
alle de basale ting i orden, så det er en
smule ærgerligt, at der er nogle små irriterende detaljer, som det formentlig dårligt

nok ville koste noget at rette. Man kan
sige, at det er lidt som i ”gamle dage”. Det
meste er overbevisende, og så er der nogle
småting, som vi Alfister må lære at leve
med. Og i forhold til f.eks. en 156 GTA er
nyprisen cirka 200.000 kr. lavere, og stort
set alting er betydeligt bedre – lige bortset
fra lyden. Så det er jo ikke så dårligt!

Flotte baglygter om aftenen. Bilens
design er generelt rigtig flot. Japanere
og koreanere prøver at efterligne,
men de kommer slet ikke i nærheden,
når det gælder vellykket design
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