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GIULIETTA TCR
N

u kommer Alfa Romeo i motorsport igen, men det er ikke fabrikken, der står bag.
Et firma beliggende i Milano-forstaden
Opera har udviklet en Giulietta racerbil
til TCR-serien. TCR er en international
racingserie lige under WTCC. Det er serien,
hvor Michel Nykjær deltog i starten af
sæsonen, men ikke havde penge nok til at
fortsætte.
Der må køres 2-liters motorer med turbo
og restriktor, så ydelsen holdes nede på højst
330 hk.
Mario Ferraris fortæller: ”Det har været
hårdt arbejde, fordi vi havde i sinde at
blive færdige med bilen før slutningen af
2015-sæsonen, så vi kunne teste lidt. Den
første bil blev færdiggjort, og bænktest af
motoren viste lovende resultater. Nu er vi
parate til at begynde den tekniske udvikling
på banerne”.
Firmaet havde håbet at kunne lave
”jomfru-testen” i den første weekend i
november, så de kunne flyve bilen til Macao,
hvor sidste TCR-afdeling skulle køres den
22. november.
”Desværre var denne plan lidt for opti-

mistisk. Vi nåede det ikke, og vi ville ikke
risikere, at manglen på test skulle give et
dårligt resultat ved den første optræden i
mesterskabet. Specielt ikke på en vanskelig
bane som Macao”, forklareR Ferraris.
Når dette læses, skulle de første test dog
være gennemført med den tidligere Alfa Romeo WTCC fabrikskører, Salvatore Tavano.
Det italienske ingeniørfirma har planlagt
at have den første produktion på 10 biler
klar til april 2016. Prisen bliver 98.000 euro
(plus moms), da det er den maksimale pris
for en bil, som er fastsat i reglementet.
Selv om 2-liters motor altså er tilladt,
bygger TCR-Giulietta’en på den kendte
1750 TBi-motor, og med restriktoren kan
det være, at motorens størrelse ikke har den
store betydning.
Gearkassen er en 6-trins sekventiel
gearkasse fra Sadev, mens bremserne foran
er opgraderede til 378 mm og med 6-stemplede calipre, og bagpå er der 4-stemplede
calipre og skiver med en diameter på 290
mm.
Vi må følge med til næste år og se,
hvordan det går, når vi får Alfa Romeo med
i en international serie igen.

Skærmpåbygningerne er voldsomme og ikke
særligt elegante. Farvesammensætningen
fremhæver de udbyggede skærme

Dejligt at se Alfa Romeo i motorsport igen,
selv om det ikke er en fabriksindsats

2015 december

29

