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GIULIA QUADRIFOGLIO

Den nye Giulia stod på IAA Frankfurt, men det var fortsat kun den vilde Quadrifoglio-variant.
Det bliver den eneste, der kommer til salg i starten. Der er fortsat ingen oplysninger om de
mere jordnære varianter.
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Kulfiberkeramiske bremseskiver
er ekstraudstyr

Den nye V6 biturbo. De
reklamerer ligefrem med de
90 graders vinkel på dækslet

D

er var ”preview” på den nye
Giulia på Alfa Romeo’s 105
års fødselsdag, den 24. juni
2015. På biludstillingen IAA
Frankfurt skulle der så være
officiel verdenspremiere på Giulia’en. Den
var der også godt nok, men det var fortsat
kun i den dyreste variant, Quadrifoglio,
mens de mere jordnære varianter lader
vente på sig på ubestemt tid.
Alfa Romeo vil altså lade Giulia komme
til salg i starten udelukkende i én variant,
nemlig den vilde Quadrifoglio med 510 hk.
Der er fortsat heller ikke et komplet
specifikationssæt på den nye model,
så oplysningerne er samlet sammen på
forskellig vis. Salgsstarten for Quadrifoglio
i Danmark er ifølge importøren planlagt til
april 2016, og prisen bliver ca. 1.560.000 kr.
Tekniske detaljer
Du kunne jo allerede se de indledende
informationer om bilen i sidste blad, så jeg
vil her kun fortælle om de nye ting, der er
kommet oplysninger om siden da.
Der er nu – ud over oplysning om effekten på 510 hk – også kommet en oplysning
om største moment, der er 600 Nm. V6motoren er i øvrigt ikke – som ellers gættet
– en aflægger af den 3,0 V6, som ligger i en
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Maserati Ghibli og Quattroporte. Alfa’ens
motor er nemlig på 2,9 liter, og det er en
90-graders V-motor og ikke en 60-graders
V-motor.
Accelerationstiden 0-100 km/t er jo
oplyst til 3,9 sek, men nu kendes også
topfarten. Den er 307 km/t, da der ikke er
nogen 250 km/t-begrænsning.
Giulia vil ifølge oplysningerne kunne fås
med baghjulstræk eller firehjulstræk, men
det gælder sjovt nok ikke for Quadrifogliovarianten. Den kan kun fås med baghjulstræk, og den kunne nok ellers have behov
for træk på alle fire hjul.
Vægten er nu oplyst, og den er 1.524
kg, som jo præcist giver de i starten oplyste
2,99 kg/hk. Der er tale om en ”tør” vægt,
altså uden væsker og fører. Den køreklare
vægt kan beregnes til cirka 1.660 kg, hvilket
er ok, men som det ses i tabellen på side 13
dog noget over en BMW M3.
Prøvesidning
Ved preview i juni var der ikke mulighed
for at åbne klapper og døre, og derfor
selvfølgelig heller ikke mulighed for en
prøvesidning. Det var der nu, og man
kunne se bilen nærmere efter i sømmene.
Instrumentbordet ser rigtig fint ud. Det
klassiske Alfa-design har de fået inkluderet

lidt ved at give skygger over de to hovedinstrumenter. De runde luftdyser virker dog
billige og langt fra den kvalitet, som opleves
i f.eks. en Audi. Man åbner og lukker f.eks.
for luften ved at stikke fingrene ind i plastikdysen og dreje den op mod 90 grader.
På en Audi er der typisk en fin alu-ring, der
drejes med fine klik.
Gearskiftet virker meget fast og kontant.
Sæderne er grundlæggende gode, men de
kan kun justeres manuelt. Ryglænet justeres
i trin, og siddehyndens hældning kan ikke
ændres for at give bedre lårstøtte. Der
vil som ekstraudstyr kunne fås elektrisk
justerbare sæder.
Umiddelbart virker bagsædepladsen ret
lille, men når man kommer ind, er der
faktisk rigtig fin plads – både til hoved og
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Interiøret er fint og
med antydning af
rund skygge omkring
hovedinstrumenterne

ben for en person på 190 cm, så det må
siges at være godkendt. Man savner dog et
midterarmlæn.
Bagagerummets åbning er selvfølgelig ret
lille. Sådan er det med moderne sedanmodeller med kort bagende. Rummet virker
ikke særlig stort, selv
om det oplyses til de
samme 480 liter som
konkurrenternes, men
det er ok. Når man
kiggede ned under
den løftbare bund i
bagagerummet, så
det ud til, at de endnu ikke var helt færdige
med udviklingen, så det venter vi lige lidt
med at bedømme. Batteriet sidder i højre
baghjørne under bagagerumsbunden.

Tålmodighed er en dyd
Alfa Romeo har altså valgt at brede
offentliggørelsen og introduktionen af den
nye model ud over lang tid. Vi ved som sagt
ikke, hvornår de mere jordnære varianter
bliver tilgængelige.

den første kategori, design. Den er bare
vellykket og velproportioneret i alle
detaljer. Når man sådan har mulighed
for at gå rundt på en udstilling og se på
alle bilmærker på kort tid, er der et godt
grundlag for at bedømme. Og der er altså
ingen andre, der kommer
på højde med Giulia’en.
Kvalitet og finish lever
ikke på alle punkter op
til standarden – i hvert
fald ikke, når man ser
på biler i 1,5 mio.kr.klassen.
Så udestår der dét med kørslen, og
her må vi spændt vente på, om det er
lykkedes Alfa Romeo at lave de bedste
baghjulstrækker-køreegenskaber, der

" Den nye Giulia er bare vellykket og velproportioneret
i alle detaljer. Der er ingen andre, der kommer på
højde med Giulia'en "
Der er tre vigtige ting ved en bil er:
Design, kvalitet/finish og køreegenskaber
(og forbrug).
Den nye Giulia har helt sikkert bestået
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Her er monteret de særlige Sparco-sæder, der er ekstraudstyr
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findes, sådan som det mere eller mindre
direkte påstås. Det må i hvert fald være
en udfordring med 510 hk på baghjulene
alene.
Alfa Romeo oplyser, at bilen har
kørt en omgang på Nürburgring
(Nordsløjfe) på 7:39. Det svarer til tiden
for en Lamborghini Gallardo LP570-4
Superleggera og noget hurtigere end en
BMW M3. Det er jo super flot. Vi vil
bare gerne se videoen af omgangen. Den
kan de imidlertid næppe vise. Jeg tror,
at der delvis er tale om en ”beregnet”
omgangstid. Det er jo p.t. sådan, at der
er hastighedsbegrænsning nogle steder på
banen, så hurtige biler ikke må køre alt,
hvad de kan. På langsiden må man således
kun køre 250 km/t, og her ville Giulia’en
sikkert opnå over 280 km/t, hvis den fik lov.
Med Giulia er der vendt et nyt blad i Alfa
Romeo’s bilhistorie. Det bliver spændende
at følge de næste par år, hvor Alfa Romeo
også lover en hel række nye modeller.
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GIULIA OG KONKURRENTERNE
Bil

Alfa Romeo
Giulia Q

Audi
S4*

BMW
M3

Jaguar
XE S*

Mercedes
C 63 AMG

Mercedes
C 63 S AMG

Pris

1.560.000 kr.

1.000.000 kr.

1.544.700 kr.

982.900 kr.

1.577.700 kr.

1.737.700 kr.

Motor

2,9 V6

3,0 V6

3,0 R6

3,0 V6

4,0 V8

4,0 V8

Effekt

510 hk

354 hk

431 hk

340 hk

476 hk

510 hk

Moment

600 Nm

500 Nm

550 Nm

450 Nm

650 Nm

650 Nm

Topfart

307 km/t

250 km/t

250 km/t

250 km/t

250 km/t

250 km/t

3,9 sek.

4,7 sek.

4,3 sek.

5,1 sek.

4,1 sek.

4,0 sek.

Forbrug (EU)

11,8 km/l

13,5 km/l

11,4 km/l

12,3 km/l

12,2 km/l

12,2 km/l

Transmission

6 man./RWD

8 aut./AWD

6 man./RWD

8 aut./RWD

7 aut./RWD

7 aut./RWD

1.660 kg

1.705 kg

1.595 kg

1.665 kg

1.785 kg

1.800 kg

464/187/143

474/184/141

467/188/142

467/185/142

476/184/143

476/184/143

Akselafstand

282 cm

282 cm

281 cm

284 cm

284 cm

284 cm

Bagagerum

480 liter

480 liter

480 liter

455 liter

480 liter

480 liter

0-100 km/t

Køreklar vægt
Mål (L/B/H) cm

* Audi og Jaguar er lidt ”under” i ydelser. Den passende Audi RS4 findes ikke p.t., ligesom Jaguar ikke har større motor i XE (den gamle
5,0 V8 550 hk findes endnu ikke i XE og XF)
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