n y e A l fa ro meo modeller

TOURING DISCO
VOLANTE SPYDER
Tekst: Joe Breeze (Classic Driver) (oversat af Erik Schifter-Holm) Foto: Touring

På dette års biludstilling i Genève i starten af marts kunne
Carrozzeria Touring Superleggera fejre sit 90 års jubilæum,
og festens midtpunkt var en ny Disco Volante Spyder
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F

ør præsentationen i Genève
havde vi fået adgang til det
allerførste eksemplar. På det
ydre er bilen beslægtet med
den lukkede Touring Disco
Volante Coupé, der blev præsenteret som
prototype i Genève i 2012 og som færdig
bil i 2013. Coupéen var inspireret af den
"rigtige" Disco Volante, nemlig Alfa Romeo
1900 C52 fra 1952, der på grund af sit
design fik tilnavnet "Disco Volante" eller på
dansk "flyvende tallerken".
Med denne Disco Volante Spyder har
Touring for første gang i mange år skabt en
åben bil, og takket være et godt samarbejde
med Alfa Romeo’s ingeniører, der med
model 4C er blevet dygtige til kulfiber, er
der blevet udviklet og fremstillet et tag,

➥
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Touring's Disco Volante Spyder
fra 2016 i farven "Blu Ceruleo"
(himmelblå)

Man kan genkende
interiøret fra donorbilen, en 8C Spider.
Se bagskærmkanten
og tænk på, at det er
håndbanket aluminium. Flot håndværk
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hvilket øger bilens anvendelighed. I stedet
for en almindelig kaleche som i 8C Spider,
der har været donor til Touring Disco
Volante Spyder, monteres to kulfibertagplader à 3,5 kg mellem forruden og
de to forhøjninger bag sæderne. De lette
tagplader giver vægtbesparelse, der sikrer
bilens lave tyngdepunkt, og så kan de let
placeres i bagagerummet. "Vi ville ikke gå
på kompromis med fornøjelsen af at køre i
en åben bil, og denne bil er designet, som
om den slet ikke havde et tag", fortæller
Louis de Fabribeckers, der er chefdesigner
hos Touring.
Trods udpræget brug af alles favoritmateriale, kulfiber, så har Touring valgt at benytte
et håndværk, der har lange og stolte traditioner, nemlig et karrosseri af håndbanket

En moderne
fortolkning af den
"rigtige" Disco
Volante
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Connollylæder i beige
og sort
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" Vi ville ikke gå på kompromis med følelsen af
at køre en åben bil "
Anderledes udstødning

Der er plads til
weekendtasker
oven på de to
tagplader
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" Denne Disco Volante
Spyder er et perfekt eksempel på en slags haute
couture-filsosofi "
aluminium, og dermed er der skabt det nok
mest autentiske "gammelt møder nyt".
Når biludstillingen i Genève er slut, skal
denne Spyder leveres til sin nye ejer, der selv
har valgt farven "Blu Ceruleo" (himmelblå)
og indtræk af Connolly-læder i beige og
sort. Den nye ejer har i forvejen en Ferrari
166 MM (Mille Miglia) med Touringkarrosseri, der har tilhørt Fiat-patriarken
Giovanni "Gianni" Agnelli (1921-2003), så
det er en køber med god smag.
Det har taget Touring cirka seks måneder
at bygge denne Spyder, fra man modtog
donorbilen, en 8C Spider. Denne Spyder vil
kun blive fremstillet i syv eksemplarer, hvor
Touring Disco Volante Coupé fra 2013 blev
fremstillet i otte eksemplarer. Flere af de syv
stk. Spyder er allerede reserveret til interesserede købere, og det glæder Piero Mancardi, adm. direktør for Touring, der udtaler
"Denne Disco Volante Spyder er et perfekt
eksempel på en slags haute couture-filosofi,
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Forskærme og front
af aluminium, kofanger af kulfiber

Først laves en model
af ler eller plast (det
blå materiale), og
derefter bygger man
en "negativ-model"
af stålprofiler, så
man efterfølgende
kan kontrollere, at
det sammensvejsede
karrosseri har den
rette facon
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En 8C
Spider er
ved at blive
til en Disco
Volante
Spyder
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DISCO VOLANTE, FØR OG NU, åben og lukket
Skitser af den åbne Volante
med karakteristiske detaljer

" Det har taget Touring cirka
seks måneder at bygge denne
Spyder, fra man modtog donorbilen, en 8C Spider "

Touring Disco Volante Coupé prototype sammen med den oprindelige Alfa Romeo 1900
C52 Disco Volante fra 1952. Til højre skitse af
de to åbne udgaver, ny og gammel.

1952

2016
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der i de seneste år har gjort Touring til en respekteret spiller i markedet for luksusbiler. Vi
er Alfa Romeo dybt taknemmelige for deres
støtte til dette projekt, og den kendsgerning
at kunder og bilproducenter viser os deres
tillid, giver os troen på en lys fremtid".
Hvis kvaliteten af denne Spyder fortsætter
i Touring’s kommende modeller, så tvivler
vi ikke på en lys fremtid, og derudover er et
90 års jubilæum et særsyn i denne branche.
Som en slutbemærkning kan det nævnes,
at Jeremy Clarkson prøvekørte en Touring
Disco Volante Coupé for Top Gear i sæson
21, afsnit 4, der blev vist på britisk tv i februar 2014. Selv om Jeremy ikke fandt bilen
perfekt på alle punkter, så elskede han den,
og han fandt den meget solid og velbygget
og ikke så hårdt affjedret som dens donor,
8C Competizione. Jeremy så Touring Disco
Volante Coupé som den perfekte kombination af Alfa Romeo og Maserati tilsat et
karrosseri af håndbanket aluminium.

Her er "negativ-modellen" placeret ved den sammensvejsede bagende, så man kan
kontrollere, at det færdige karrosseri har den rette facon
Hvert af de syv
eksemplarer
får et nummer
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Nyt billede, gammelt håndværk.
Det tager cirka
seks måneder for
Touring at bygge
en Disco Volante
Spider. Donorbilen
er en 8C Spider

Den allerførste Disco Volante Spyder i farven
"Blu Ceruleo" (himmelblå) i malerkabinen
Forskærme og front af
aluminium. Bemærk
tegningerne på væggen
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Så er karrosseriet monteret
og malet, og der arbejdes på
bagagerum, kabine og motorrum

Så er karrosseriet monteret og malet, og der
arbejdes på bagagerum, kabine og motorrum. Bemærk tegningerne på væggen

" Disco Volante er den perfekte kombination af Alfa
Romeo og Maserati "
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