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NY GIULIA

PRESSEPRÆSENTATION

Endelig skulle pressepræsentationen finde sted, og de danske journalister var inviteret til
Balocco til præsentation af den nye Giulia den 11.-12. maj
Tekst: Peter Dyrelund Foto: Alfa Romeo

D

en 10. maj kl. 12 blev materialet til pressepræsentationen
af den nye Giulia offentliggjort, og de følgende to dage
var de danske journalister til
præsentation på Balocco (Centro Sperimentale di Balocco). Danske priser blev dog
først kendt den 26. maj.
Dette her var altså den store pressepræsentation, og derfor kan det undre lidt, at
man måtte undvære den nye 2-liters benziner med 200 hk. Der er her tale om en
hel ny motorkonstruktion – første gang, at
man ser MultiAir kombineret med direkte
benzinindsprøjtning. Bilen blev vist med
denne motor på biludstillingen i Genève i
starten af marts.
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I stedet var der den vilde Quadrifoglio
med en 510 hk V6, som er 6/8 af motoren
i en Ferrari California T (samme boring/
slaglængde som California, men kun seks i
stedet for otte cylindre og dertil 90 graders
vinkel mellem cylinderrækkerne). I Alfa
Romeo er den dog blevet boosted godt, for
den 8-cylindrede Ferrari har 560 hk, og
med kun seks cylindre ville det så beregningsmæssigt umiddelbart kun give 420 hk.
Dertil var der de to nye dieselmotorer
med 150 og 180 hk. De kaldes 2.2 JTDm,
men reelt er de kun på 2.143 cm3, hvilket
egentlig kun berettiger til at blive kaldt 2,1.
Nå, den nye motor er en kraftig videreudvikling af de gamle 1.9/2.0 JTDm. Den har
samme boring på 83 mm, men krumtap-
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Den korte gearstang og de to
runde knapper, dels kørestilsvælgeren (DNA) og dels den lidt
større knap til at styre tingene på
skærmen i midten

Her er en vist med automatgear, som bliver standard på
2.0 benzineren

pen har nu en slaglængde på hele 99 mm.
Motorblokken er i aluminium i stedet for
jern, og der er tilføjet to balanceaksler.
Knastakslerne drives af en tandrem. Dog er
det formentlig sådan, at der er tandrem til
den ene knastaksel, og den anden knastaksel
drives af tandhjul mellem de to knastaksler
(der er ingen tegninger eller billeder af
motoren).
Dieselmotorerne leveres ligesom Quadrifoglio som udgangspunkt med 6-trins
manuelt gear, men alle tre – også Quadrifoglio (hvilket er en ny oplysning) – kan
som ekstraudstyr fås med 8-trins ZF automatgearkasse. I Danmark vil det dog være
sådan, at den ”lille” 150 hk-motor altid er
kombineret med manuelt gear, mens den
”store” 180 hk-motor er kombineret med
automatgear. Den 2-liters benzinmotor fås
også udelukkende med den 8-trins automatgearkasse.
Hvis I ikke skulle huske det, så skal vi
lige gentage, at Giulia er baghjulstrukket og
således den første baghjulstrukne Alfa Romeo ”berlina” siden Alfa 75. Dog vil nogle
4-cylindrede varianter senere kunne fås med
firehjulstræk, mens dette ikke vil komme til
Quadrifoglio’en, som ellers nok kunne have
behov for det til at få de mange kræfter ned
i jorden.
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Vægtfordelingen skulle være meget lige på
for- og baghjul. Det må jo faktisk forventes,
at de 4-cylindrede har mindst vægt foran.
I ”gamle dage” var der masser af specifikationer omkring motorer, bremser,
hjul-ophæng, m.v. i pressematerialet, når en
ny Alfa Romeo blev præsenteret, ligesom
man kunne finde ydelsesdiagrammer samt
billeder og røntgentegninger af motorerne
og skitser af hjulophæng, m.v. Nu er der
kun en tekst og så en masse eksteriørbilleder
af bilen, men f.eks. ikke et eneste billede af
motorerne – og ingen skitser og tegninger
af teknikken.
I det følgende er der derfor blot et resumé
af presseteksten om Giulia’en, suppleret
med oplysninger om det danske program.
State-of-the-art, innovative motorer
Alle motorerne er bygget helt i aluminium,
og den 2,9-liters biturbo V6 med 510 hk er
suverænt den kraftigste motor, der nogensinde er monteret originalt i en Alfa Romeo. Den er således kraftigere end selv 8C
Competizione med dens 450 hk Maseratimotor. Giulia Q er også marginalt lettere
end 8C Competizione, så Giulia overgår 8C
med en 0-100-tid på 3,9 sek. (8C: 4,2 sek.)
og højere topfart 307 km/t (8C: 292 km/t).
Det er lidt tankevækkende!

Benzinmotorerne (både V6 og den kommende 4-cylindrede) bygges på en fabrik i
Termoli, mens dieselmotorerne som hidtil
bygges i Pratola Serra.
2,2-liters dieselmotor
Den 2,2-liters (altså reelt kun 2,1-liters)
dieselmotor er den første dieselmotor i
Alfa Romeo’s historie, som er bygget helt i
aluminium. Motoren har to overliggende
knastaksler og fire ventiler pr. cylinder,
og den har seneste generation indsprøjtningssystem, MultiJet II og IRS (Injection
Rate Shaping) samt et tryk i commonrailsystemet på 2.000 bar. Turboen har elektrisk justerbare indløbsskovle, som benyttes
til at styre ladetrykket og i øvrigt at give et
godt ladetryk allerede fra lave omdrejninger.
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Interiøret er fint og med
antydning af rund skygge omkring hovedinstrumenterne

For at dæmpe vibrationerne er der to modsatroterende balanceaksler, som vi kender
det fra de tidligere 2-liters TS og JTS benzinmotorer og fra den første Alfa 164
Turbo, som jo havde en 4-cylindret, 2-liters
Fiat/Lancia-motor.
Dieselmotoren
kan som nævnt fås
i to varianter med
henholdsvis 150 og
180 hk (og 380 og
450 Nm). Senere
skulle der komme en
210 hk variant. Begge de to små motorer
kan kombineres med 6-trins manuelt gear
eller 8-trins automatgear. Den 210 hk bliver
sikkert med automatgear og firehjulstræk
som standard.

2,9-liters V6 biturbo benzinmotor
Denne motor leveres i topvarianten Quadrifoglio, som også udvendigt adskiller sig
fra de andre varianter ved at have andre kofangere for og bag, lufthuller i frontklap og
forskærme samt fire udstødningsrør. Hvis

klubbladet, så i denne artikel optræder kun
de mere ydmyge varianter. Du kan eventuelt se billeder af Quadrifoglio-varianten
på side 46-49, idet bilen allerede kan fås
som modelbil, endda i mange forskellige
farver. Kig på Dennis' historie om disse.
Motoren i Q'eren
er som nævnt tidligere
reelt en Ferrari California T-motor, hvor der
blot er seks i stedet for
otte cylindre. Boring og
slaglængde (86,5 og 82,0
mm) er den samme, og det giver så 2.891
cm3. Det betyder også, at cylindervinklen
er 90 grader (som vanligt for en V8) og
ikke 60 grader som for den gamle Busso-V6
(og som Maserati Ghibli og Quattroporte

" Dieselmotoren er den første dieselmotor i Alfa
Romeo's historie, som er bygget helt i aluminium "
man kigger helt godt efter, vil man også
kunne se, at mønsteret i kølergitteret har
firkantede huller i stedet for sekskantede
huller på de mindre varianter. Quadrifogliovarianten har vi vist ved flere lejligheder i
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V6’eren). De 510 hk ydes ved 6.500 o/
min., mens der er 600 Nm til rådighed fra
2.500 o/min.
0-100 km/t skulle tage kun 3,9 sek., hvis
man er vaks med gearskiftet, og topfarten
er ikke kunstigt begrænset, så den får lov at
løbe 307 km/t, hvis man holder speederen
nedtrykt tilstrækkelig længe. EU-brændstofforbruget er meget pæne 11,8 km/l (endda
12,2 km/l med automatgear), så den årlige
danske afgift bliver moderate 4.700 kr. og
ikke de næsten 10.000 kr., som V6 Bussoejere er vant til. Én af grundene til det
lave forbrug er, at motoren har elektronisk
styret cylinderfrakobling. Det vil sige, at
når belastningen er lav, kan den koble nogle
af cylindrene fra (det er ikke beskrevet,
hvordan det præcist virker).

Alfa™ Active Aero Splitter (kun på Giulia
Quadrifoglio)
Giulia’en er generelt oplyst til at have en
excellent cw-værdi på 0,25. Om Giulia Q
fortælles dog, at cw-værdien er 0,32. Til
gengæld har den en aktiv frontspoiler – eller
”splitter”. Vi kommer næsten til at tænke
på Alfa 90 med dens bevægelige frontspoiler, der blev presset nedad, når hastigheden
steg. Her er ”splitteren”, som i øvrigt er
lavet i karbon, selvfølgelig elektrisk styret,
så den giver den største downforce, når der
er behov for det (typisk indstyring i sving).

Integrated Brake System (IBS)
Den nye Giulia har et helt nyt, integreret
IBS elektro-mekanisk bremsesystem, som
kombinerer ESC-systemet og et traditionelt
servobremsesystem. Hermed opnår man
en vægtbesparelse, og man opnår en super
hurtig reaktion, samt at der er en god
følelse i bremsepedalen, som i øvrigt ikke
“pulserer”, når ABS-delen træder i funktion
ved maksimal opbremsning. Alfa Romeo
fortæller om en bremselængde fra 100 km/t
på 38,5 m for de almindelige varianter og
32 m for Quadrifoglio-varianten. Sådanne
værdier skal nok tages med et gran salt. Det
er jo enormt vigtigt, hvilket underlag man
bremser på – og ikke bare om det er vådt eller tørt. 38,5 m er i øvrigt ikke noget at prale
af, mens 32 m er exceptionelt. Det er nok
tvivlsomt, om der reelt er så stor en forskel.
Forward Collision Warning (FCW) og
Autonomous Emergency Brake (AEB) med
fodgængerdetektion samt Lane Departure
Warning (LDW)
Giulia er født med et system (FCW), der
advarer, hvis man er ved at køre op bag i
en anden bil eller f.eks. er ved at påkøre
en fodgænger, der krydser vejen. Hvis
føreren ikke selv reagerer og bremser, vil
det avancerede nødbremsesystem (AEB)
selv bremse for at undgå påkørsel eller i det
mindste reducere påkørselshastigheden. Der
står i pressematerialet, at systemet – takket
være både radar og kamera – kan detektere
fodgængere, og at den er i stand til at bringe
bilen til stop automatisk ved hastigheder
op til 65 km/t. Det lyder lidt mærkeligt.
Mon ikke, at vi skal læse det som, at den
også kan bremse ”autonomt” ved større
hastigheder end 65 km/t, men at man ikke
kan garantere, at påkørsel helt undgås, hvis
hastigheden er over 65 km/t?
Systemerne er suppleret med vognbaneskiftalarm (Lane Departure Warning,
LDW). Som ekstraudstyr kan man få
blindvinkelalarm (Blind Spot Monitoring,
BSM), som kan advare mod andre trafikanter i den blinde vinkel skråt bagud.
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Startknappen sidder på rattet, men
den er lidt mere
diskret sort på de
almindelige varianter, hvor den er
rød på Quadrifoglio

Alfa™ DNA og Alfa™ DNA Pro (kun på
Giulia Quadrifoglio)
Som det har været tilfældet i efterhånden
mange år, har Alfa Romeo en ”DNA-vælger”. Det står nu for Dynamic, Natural og
den nye Advanced Efficiency, som handler
om en særlig energiøkonomisk indstilling. Som bekendt stod A tidligere for All
weather, men nu er det altså noget med
økonomi. N stod også tidligere for Normal,
og nu altså for Natural.
På Quadrifoglio-varianten er der en
ekstra indstilling, der hedder Race.

➥
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Udstyr
De almindelige varianter
har to udstødningsrør, mens
Quadrifoglio
har fire samt
en hækspoiler

Basisudstyr er følgende:
•F
 orward Collision Warning (FCW)
•A
 vanceret nødbremsesystem (AEB)
•V
 ognbaneskiftalarm (LDW)
•1
 6” alufælge med 225/55R16 dæk
•T
 o-zone klimaanlæg
•R
 egn- og lyssensor
•C
 ruise control
•T
 ågelygter
•L
 æderrat med startknap
•3
 ,5 TFT skærm i farver i instrumenterne
•A
 lfa DNA-system
•A
 lfa Connect infotainment med 6,5” skærm
•8
 højttalere
Giulia Super har yderligere:
•L
 æder/stofindtræk
•L
 æder på instrumentbord og dørpaneler
•A
 luminium dørlister
•M
 ulighed for to-farvet instrumentbord (sort, natur eller rød)
•1
 7” alufælge
•D
 obbelt afgang på udstødning
Quadrifoglio har yderligere:
•L
 æder/alcantara sportssæder
•L
 æder på instrumentbord og dørpaneler
•K
 ulfiberindsatse på instrumentbord
•1
 9” alufælge med 245/35R19-285/30R19 dæk
•S
 ortlakerede bremsecalipre
•3
 5 Watt Bi-Xenon med AFS
•2
 x2 udstødning
•P
 arkeringssensorer for og bag
•B
 akkamera
•B
 lindvinkelalarm (BSM)
•K
 eyless go
•E
 l-indklappelige sidespejle med lysdæmpning

• 7” TFT skærm i farver mellem instrumenterne
• Alfa™ Active Aero Splitter
• Alfa™ DNA med Race-funktion
• Alfa™ Active suspension
• Alfa™ Chassis Domain Control (CDC)
• Alfa™ Active Torque Vectoring
Sportspakke til Super har yderligere:
• Sportsrat
• Aluminiumsindsatser på instrumentbord, kardantunnel og
dørpaneler
• 25 Watt Bi-Xenon
Driver Assistance-pakke til basis og Super har yderligere:
• Bakkamera
• Blindvinkelalarm (BSM)
Business-pakke til basis og Super har yderligere:
• 6.5" Connect navigation
MOPAR ekstraudstyr
Under MOPAR-mærket kan man få en hel række ekstraudstyr. Det er f.eks.:
• Kulfiber V-grill
• Kulfiber spejlkapper
• Kulfiber gearknop
• Kulfiber indstigningslister
• Aerodynamic-pakke (kofanger, sideskørter, diffuser bag)
• Ventilhætter med Alfa Romeo logo
• Aluminium oliedæksel og benzindæksel
• Diverse alufælge i 17, 18 og 19”
• Tagræling til tagboks, skiboks, windsurfboardholder, kajakholder eller cykelholder
• Alarm
• Børnesæder
• 8.8" Connect 3D navigation
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Alfa™ Torque Vectoring (kun på Giulia
Quadrifoglio)
Torque Vectoring-teknologien består af
to elektrohydraulisk styrede koblinger
integreret i differentialet, som gør det
muligt at fordele kraften trinløst mellem
de to baghjul. Hvis bilen skal hjælpe med
indstyringen i sving, kan den således låse
koblingen helt til det hjul, der kører yderst i
kurven. Så trækker den altså faktisk kun på
ét hjul, men det betyder også, at bagenden
virkelig hjælper til at dreje forenden ind
i svinget. Dette foregår naturligvis helt
trinløst og umærkeligt, og det betyder også,
at ESC-systemet ikke bliver så udfordret,
når man kører entusiastisk. Det griber altså
mindre ind.
Alfa™ Chassis Domain Control (kun på
Giulia Quadrifoglio)
På Quadrifoglio er der i samarbejde med
Magneti Marelli udviklet et system, som
hedder Alfa™ Chassis Domain Control
(CDC), som er en teknologi, der virker
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ligesom bilens “hjerne” og koordinerer
al onboard elektronik. Systemet styrer
forskellige features som f.eks. Alfa™ DNA
Pro vælgeren, Alfa™ Torque Vectoring,
Alfa™ Active Aero Splitter, det aktive støddæmpersystem (Alfa™ Active suspension)
samt ESC. Med CDC bliver det hele gjort
dynamisk og afhængig af køresituationen.
Systemet har også indflydelse på motor,
bremser, styring og differentiale.
Undervogn med Alfa™Link teknologi
Fortil er der dobbelte tværsvingarme med
en særlig geometri, der sikrer, at dækkene
altid har den fulde slidbane i kontakt med
vejen, og som kan klare høje sidekræfter. I
enhver situation og ved enhver hastighed
har Giulia den mest direkte styring (udveksling 11,8:1) i det segment, og styringen
er naturlig og instinktiv. Bagtil er der en
multilinkløsning med fem arme i hver side
– patenteret af Alfa Romeo – og som giver
de bedste præstationer, køretilfredshed og
komfort.

8.8" Connect 3D navigation
Den næste generation 8.8” Connect 3D
navigationssystem er udviklet i samarbejde
med Magneti Marelli og giver en række
sofistikerede features og funktion, inklusive den næste generation HMI humanmachine interface. Systemet styres af en stor
drejeknap og ved bruge en high resolution
8.8” skærm, som er integreret i instrumentbrædtet.
Systemet inkluderer også stemmegenkendelse og integreres med alle mobilsystemer
(mobiltelefoner, smartphones, tablets med
Apple iOS samt Andriod systemer).
Infotainment systemet indeholder ikke
blot DAB-radio og et digitalt HiFi lydsystem, men tillader også brug af Bluetooth
teknologi til at gøre telefonsamtaler håndfri
og giver mulighed for at afspille musik fra
USB eller smartphone. Endelig så inkluderer systemet navigation med højopløselig
3D kort. Systemet er hurtigt til at beregne
ruten og kan bruges, selv om GPS-signalet
svigter ved at benytte Dead Reckoning
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Flot læderinteriør
kan bestilles mod
merpris

teknologi. På skærmen kan også vises de
forskellige indstillinger af f.eks. Alfa™
DNA.
Navigationssystemet er dog ekstraudstyr,
og standard er der en 6,5” skærm i midten,
hvorfra man blandt andet kan overvåge
infotainment systemet.
Man kan også – som en Businesspakke til Giulia eller Super – få et mindre
avanceret navigationssystem, der udnytter
den eksisterende 6.5" skærm.
Human-machine interface
I interiøret er der fokus på føreren. De fleste
af de vigtige funktioner er inkorporeret i
rattet, inklusive startknappen, der er rød
på Q-varianten og ellers sort. Dertil er der
to runde knapper på midterkonsollen til
at styre DNA-vælgeren og infotainment
systemet.
Instrumentgruppen
Mellem de to hovedinstrumenter er der en
3,5” TFT farveskærm, hvor man kan finde
vigtig information om bilen. Afhængig af
indstillingen af DNA-vælgeren kan det være
f.eks. forbrug, gearskifteforslag og sideacceleration. På Q-varianten er det dog en
større 7” farveskærm.
For- og baglygter – et studie i stil og
teknologi
For- og baglygter er udviklet i samarbejde
med Magneti Marelli. Baglygterne indeholder LED-lygter, som har et karakteristisk
design, og som giver hurtig aktivering ved
bremsning.
Forlygterne kan fås i tre forskellige udgaver. Standard er almindelige halogenlamper,
men som ekstra kan man få 25 Watt
Bi-Xenon (som ikke kræver lygtevasker og
højdejustering) eller 35 Watt Bi-Xenon

(standard på Quadrifoglio). Sidstnævnte
inkluderer også AFS (Adaptive Frontlights
System). Dette er forklaret som et system,
der retter lysstrålen indad i kurverne.
Dette er dog formentlig en fejl i materialet, fordi adaptiv frontlys plejer at være et
system, hvor man ”udblænder” de med- og
modkørende, så man kan køre med fjernlys
konstant. Lige efter står der nemlig, at alle
varianter har LED kurvelys.
Kørelys og blinklys er også med LEDteknologi, som sparer energi og giver bedre
ydelse.
Vægt og vægtfordeling
Giulia er bygget på en helt ny platform,
internt kaldet ”Giordio”. Man har for alvor
forsøgt at holde bilens vægt nede, ligesom
vægtfordelingen er meget lige mellem forog bagaksel.
Den lave vægt er blandt andet opnået
ved at bruge kulfibermateriale til kardanakslen og aluminium til motor, hjulophæng,
bremser, døre, skærme og frontklap. Dieselvarianterne med manuelt gear har således en
køreklar vægt på 1.510 kg (en Alfa 159 2.0
JTDm efter facelift vejede 1.615 kg).
Quadrifoglio-varianten har dertil også
kulfiber til tag, forklap, front-splitter
og bag-diffuser samt sideskørter. Dens
køreklare vægt er 1.655 kg. ”Tørvægt”
svarende til den gamle, danske egenvægt er
på 1.524 kg, og når man bruger den værdi
til at regne vægt/effektforhold ud, så får
man 2,99 kg/hk. Qudadrifoglio-varianten
kan blive endnu lettere, hvis man fra ekstraudstyrslisten vælger kulfiberbremser og
Sparco sæder med kulfiberramme.
Design
Alfa Romeo har med Giulia skabt en
”berlina” med et meget vellykket design (læs
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Specifikationer på de forskellige modeller
Model
Motor

2.2 JTDm 150

2.2 JTDm 180

cm3,

cm3,

R4, 2143

R4, 2143

16V

R4, 1995

cm3,

Quadrifoglio

16V

V6, 2891 cm3, 24V

150 hk/4.000 o/m

180 hk/3.750 o/m

200 hk

510 hk/6.500 o/m

380 Nm /1.500 o/m

450 Nm /1.750 o/m

-

600 Nm /2.500 o/m

Knastaksel

2 overliggende
Remtrukket

2 overliggende
Remtrukket

MultiAir

2x2 overliggende
Kædetrukket

Transmission

6-trins manuel

8-trins automatgear

8-trins automatgear

6-trins manuel

220 km/t

230 km/t

-

307 km/t

8,4 sek.

7,1 sek.

-

3,9 sek.

24,4 km/l

24,4 km/l

-

11,8 km/l

52 liter

52 liter

-

58 liter

Køreklar vægt

1.510 kg

1.520 kg

-

1.655 kg

Påhængsvogn

600/1.600 kg

600/1.600 kg

-

0 kg

Effekt
Moment

Topfart
0-100 km/t
EU-mix
Benzintank

eventuelt Christian Brandts bedømmelse i
blad 4/2015). Med baghjulstræk giver det
en lidt anden silhouette, end vi er vant til.
Forhjulene ligger længere fremme og med
deraf følgende kortere front overhæng. I
profil ligner bilen lidt en BMW 3-serie og
en Jaguar XE, og akselafstanden er med sine
282 cm meget lang. Den er dog ikke længst
i sin klasse som påstået af Alfa Romeo, idet
den overgås af både Jaguar XE og Mercedes
C-klasse (begge 284 cm).
Man kan vælge mellem 11 farver. Det er
tre pastelfarver (hvid, sort og rød) og otte
metallicfarver (Vulcano sort, Silverstone
grå, Lipari grå, Stromboli grå, Vesuvio grå,
Imola titanium, Montecarlo blå og Monza
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rød). Derudover kan Quadrifoglio-varianten fås i to ”three-coat colours”; Trofeo hvid
og Competizione rød.
Indvendigt er centerkonsollen (midten af
instrumentbordet) drejet mod føreren, og
selve hovedinstrumenterne har en moderne
fortolkning af de to ”kegler”.
Udvalg og priser i Danmark
I Danmark vil vi i første omgang (det vil
sige ved præsentationen i første weekend i
september) få følgende varianter: 2.0 TBi
med automatgear og basisudstyr eller Superudstyr (pris endnu ikke oplyst). 2.2 JTDm
150 hk med manuelt gear og basisudstyr
(pris 475.000 kr.) og 2.2 JTDm 180 hk

med automatgear og basisudstyr eller
Super-udstyr (pris 545.000 kr. og 575.000
kr.). Og dertil Quadrifoglio med manuelt
gear og en prislap på 1.395.000 kr.
Yderligere varianter skulle følge sidst på
året. Det er ikke oplyst, hvilke det drejer
sig om, men det kunne være en 2.2 JTDm
med 210 hk, automatgear og firehjulstræk
og en 2.0 TBi med 280 hk og bag- eller
firehjulstræk.
Det forventes, at 2.2 JTDm 180 hk aut.
vil blive den mest solgte variant, og at importøren forventer at sælge i alt 200 Giulia
inden udgangen af 2016. Det samlede
miks forventes at være 60% diesel og 40%
benzin.

