ALFA ROMEO t est

DEN NYE GIULIA
Vi var med, da Giulia fik sin præsentation for de nordiske
lande ved et arrangement i Stockholm
Tekst: Vernon Pedersen Foto: Fiatautopress og Vernon Pedersen
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ALFA ROMEO t est

S

å kom den endelig, en ”rigtig” Alfa
Romeo, en køremaskine specielt lavet for
køreren bag rattet. Alt andet er sekundært,
eller…? Længe ventet er den i hvert fald.
At den er køn at skue, er der vel heller
ikke mange, der vil diskutere!
I denne artikel vil jeg prøve at uddybe mine oplevelser
på en lille testbane i Arlandastad meget tæt på Arlanda
lufthavnen cirka 50 km uden for Stockholm samt lidt
kørsel udenfor. Banen er en typisk testbane med mange
forskellige sving, et testområde med mulighed for forskellige manøvrer samt nogle gode niveauforskelle.
Testbilerne var en Giulia Q med 510 hk med fabriksmonterede Sparco sportssæder (+67.000 kr.) og keramiske bremser (+143.000 kr.) – de øvrige var 2.2 diesel
med 8-trins automatisk gearkasse (ZF/2) eller en 6-trins
manuel gearkasse, og i øvrigt udstyret forskelligt, hvilket
har mest betydning for komfort og smag.
En ny Alfa Romeo bør naturligvis være foran på point i
klubregi – således også med denne.
En håndfuld journalister og undertegnede blev som
nævnt inviteret til Arlanda/Stockholm til pressedag af
FCA med pressechefen Steffen Holm i spidsen. Det
startede med en lille velkomstbuffet samt et møde med
præsentation af bilen, lidt historie og lidt om det nye i
bilen. Og nu til det interessante:
Man kan med en vis rette sige: ”Den er forholdsvis
anonym” – og ja, specielt bagfra kan den godt minde
om andre ”ting” og alligevel ikke. Den er meget mere
markeret og skarpere i sin profil end specielt ”tyskerne”.
Fra siden begynder den at skille sig ud fra ”pøblen”. Bagskærmene er betydeligt mere ”svungne” end de andres.
Faktisk tror jeg kun, det er Ghibli fra storebror i Modena,
der har en form, der minder om den. Nærmeste tysker
fra den vinkel er nok 3-serien fra München, som dog har
en betydeligt bredere C-stolpe og en stort set ret linje fra
forlygter hen under sideruderne til bagklappen.
Fronten ligner ingen andre med det flotte scudetto og
de aggressive forlygter. Bemærk, at mønstret i scudetto’et
og andre køleåbninger er sekskantede (bikubeformede)
på de ”små” varianter og nærmest firkantede (rombeformede) på Q.
Giulia fremstår rigtig flot i Alfa Rosso (naturligvis),
Monza Rosso og Montecarlo Azzurro (blå) – de øvrige
(hvide, grå og sorte farver) er flotte, men gør alt andet
lige bilen mere anonym i sin fremtoning.
To ting på udstyrslisten, der vil have høj prioritet, hvis/
når jeg skal vælge fra ”godteposen”, er 17” eller 18” fælge,
da 16” ser helt forkerte ud på den bil. Dertil Xenonlygter, ikke bare fordi de lyser betydeligt bedre, men jeg
tror, jeg ville gå og ærgre mig, da standardlygterne ikke
har samme visuelle karakter, hvilket gør, at bilen fremstår
lidt mere ”tam”.
Interiør
I modsætning til min hverdag (159) sidder man i bilen
og ikke så meget på bilen, som man godt kan få fornemmelsen af, at man gør i 159. Rat, pedaler og sædeplacering passer perfekt. Ikke nødvendigvis noget med strakte
arme, da rattet har god højde-/dybdejustering, så de fleste
kan blive tilfredse.
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Med et hurtigt kik på knapper og betjening fandt jeg ikke noget, der er genbrug
fra andre FCA-biler. Det er muligt, at
knappen til håndbremsen og ”rullen” til
højdejustering af forlygterne findes på andre
biler, men alt i alt fremstår kabinen lækker
og veludført.
Logikken i betjeningen er langt hen ad
vejen på linje med flere af de nyeste FCAbiler. Her tænker jeg f.eks. på lys, viskere,
Bluetooth og fartpilot.
Betjening af lyden i ”radioen” er flyttet
hen på centerkonsollen ved siden af den
store menubetjening og DNA-knappen
(som i ”Q” desuden har en ”Race” mode).
Imellem de typiske Alfa Romeo hovedinstrumenter er der en TFT-farveskærm (en
større 7” er ekstraudstyr på Super til 3.800
kr. og standard på Q), hvor man kan se et
hav af informationer om forbrug, gearvalg,
temperatur, DNA-mode og meget, meget
andet. Det er i øvrigt samme info som på
Testkørsel på banen starter
med instruktør forrest og radio i alle biler med løbende
instruktioner
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standardskærmen, dog i et mere elegant
layout. Helt ude i hver side af hovedinstrumenterne er (lidt for) diskret placeret
vandtemperatur og benzinstand, men de er
der – ikke at jeg tror, de fleste bruger dem
til ret meget. Jeg bruger ofte funktionen
”range” til at se, om det er ved at være tid til
tankning.
På den store skærm i midten af instrumentbordet, over friskluftdyserne, kan der
vises blandt andet radio/lydkilde m/setup,
navigation og telefon. Det betjenes fra den
store knap lige bag gearstangen/vælgeren og
er rimelig intuitivt. Jeg fandt ud af det uden
de store omveje, hvilket jeg også oplevede,
at de øvrige deltagere gjorde. Og for de, der
skulle være interesseret i den slags: Kopholdere er diskret placeret under et skydelåg
foran gearstangen/gearvælgeren.
Start/stop-knappen er monteret på selve
rattet, og ja, den kan lige så godt være
placeret dér som et hvilket som helst sted i

bilen – men på rattet burde det ikke være
nødvendigt at lede efter den – i Q-varianten
er den rød, så dér er den slet ikke til at
overse.
Detaljer i betjening osv. må komme, når
vi har en bil til test for os selv.
Teknikken
Først og fremmest er det en traditionel
baghjulstrækker med motor/gearkasse på
langs foran, men bag forakslen. Dernæst
er karrosseriet for en stor del fremstillet
i aluminium. I pressematerialet omtaler
man blot skærme og døre (og motor
og hjulophæng) som fremstillet af aluminium, men tagplade, for/bagklap samt
inderskærme (tårnene) er helt sikkert også
fremstillet af aluminium på de ”almindelige” varianter – på ”Q” er for/bagklap og
tagpladen fremstillet af karbon fiberplader.
Det er synligt, når klapperne åbnes (sikkert
mest for blær). Og igen for at holde vægten
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nede er kardanakslen på alle varianter
fremstillet af karbonfiber. Alle disse ædle
materialer får en Giulia 2.2 diesel ned på
en tør vægt på bare 1.374 kg (køreklar
vægt 1.510 kg) – det er meget flot, specielt
med tanke på højeste score i Euro NCAP
crashtest nogensinde.
Både for- og baghjulsophæng er af
”multilink” typen. Baghjulsophænget er
et patenteret ”Alfa link baghjulsophæng”,
som (naturligvis) giver en meget præcis
hjulføring samt ikke er så pladskrævende,
som det ofte ses ved mere traditionelle
baghjulshjulophæng. Desværre indeholder
pressematerialet ikke tegninger/fotos af
hjulophæng og de mere tekniske detaljer.
Styretøjet er utroligt præcist og med et
passende lille rat. Vendediameteren er på
bare 10,8 m, hvilket vi nok også burde
kunne forvente med motoren på langs og
ingen trækaksler til forhjulene – endnu (der
kommer en Q4 senere).

Bremsesystemet er et helt nyt ”elektromekanisk” system, der fungerer med pumpe
og en elektrisk forbindelse fra bremsepedal
til en ”ventil”, der åbner mere eller mindre
alt efter det tryk/bevægelse, der påføres pedalen, og på den måde påvirker bremserne.
Og der er en ”mekanisk” back-up. Det
funger fint og eliminerer totalt ”ABS-rystelserne”, og ESC-systemet er fuldt integreret
og sikrer en helt stabil nedbremsning – og
så sparer det vægt, totalt 4 kg.
Alle Giulia har ”Forward Collision Warning, AEB (nødbremse) samt Lane Departure Warning som standard (giver et ”dumt
BÅT” ved aktivering). Dertil er der som på
de fleste andre nye biler elektrisk håndbremse, som først ”slipper”, når der gives
gas, og sikkerhedsselen er spændt – det er
i øvrigt meget let at vende sig til den, den
skal kun trækkes, den slipper selv, hvis man
vil køre f.eks. ved start fra skråning.

Motorer
I første omgang kan Giulia leveres med
to forskellige motorer. En 4-cylindret 2.2
diesel (2.143 cm3) i to forskellige varianter.
En med 150 hk/380 Nm, og en med 180
hk/400 Nm. De klarer 220 km/t og 230
km/t på toppen og 0-100 km/t på 8,4 sek.
og 7,4 sek. Forbruget opgives til 23,8 km/l
henholdsvis 26,3 km/l. Den med 150 hk
leveres i Danmark med en 6-trins gearkasse
med en dejlig kort gearstang, og den med
180 hk leveres med en fantastisk ZF 8-trins
automatgearkasse – begge yderst velfungerende, mere herom senere.
I oktober kommer desuden en helt ny 2,0
turbo benzinmotor med MultiAir teknologi
i forbindelse med direkte indsprøjtning (i
Giulietta/159-sprog vil det være en ”MultiAir TBi”-motor) – den kombination er
helt ny. Motoren er helt i aluminium og på
1995 cm3, har 200 hk og et drejningsmoment på 330 Nm ved 1.750 o/m. 0-100

En Giulia med standardforlygter (t.v.)
herunder de runde tågelygter monteret nederst i forkofangeren. Xenon (25 Watt) koster
16.000 kr. ekstra på Super, mens de kraftige

35 Watt Xenon, som kræver lygtevaskere,
koster 20.000 kr. til Giulia og Super, mens
de er standard på Q. De indeholder også
kurvelys, og tågelygterne bortfalder så

➥

Specifikationer på de forskellige varianter
GIULIA

2.2 JTDM 150

2.2 JTDM 180

2.0 MultiAir 200

Quadrifoglio

MOTOR

R4, 2143 cm3, 16V

R4, 2143 cm3, 16V

R4, 1995 cm3, 16V

V6, 2891 cm3, 24V

EFFEKT

150 hk/4.000 o/m

180 hk/3.750 o/m

200 hk v. 5.000 o/m

510 hk/6.500 o/m

380 Nm v. 1.500 o/m

400 Nm v. 1.750 o/m

330 Nm v. 1.750 o/m

600 Nm v. 2500 o/m

8,4 sek.

7,4 sek.

6,6 sek.

3,9 sek.

220 km/t

230 km/t

235 km/t

307 km/t

Baghjulstræk
6-trins manuel

Baghjulstræk
8-trins aut.

Baghjulstræk
8-trins aut.

Baghjulstræk
6-trins manuel
8-trins aut.

225/60R16V

225/60R16V

225/60R16V (Giulia),
225/55R17V (Super)

For-bag: 245/35ZR19285/30ZR19

1.510 kg

1.520 kg

1.504 kg

1.655 kg

23,8 km/l

26,3 km/l

16,9 km/l

11,8 km/l (man.)
12,2 km/l (aut.)

475.000 kr.

545.000 kr.
575.000 kr.

515.000 kr.
545.000 kr.

MOMENT
0-100 KM/T
TOPFART
TRANSMISSION

DÆK
KØREKLAR VÆGT
FORBRUG, EU-MIX
PRIS, BASIS
SUPER
Q
Q (AUT.)

1.395.000 kr.
1.435.000 kr.
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Førerpladsen i en Giulia Super med fuld læderkabine – læg mærke til skærmen mellem hovedinstrumenterne, som er standard i basis-Giulia’en og Super. Skærmen i midten er også standard

Førerpladsen i en Giulia Q, som leveres med den store 7” TFT-skærm mellem hovedinstrumenterne (ekstra på Super til 3.800 kr.). Den store skærm til højre er en del af Connect Nav 3D og
er ekstraudstyr til Super og Q (43.800 kr.)

Den lækre Giulia Q-kabine

km/t klarer bilen på 6,6 sek., og topfarten
er 235 km/t. Det opgivne EU-forbrug er
16,9 km/l. Den variant glæder jeg mig til.
Den leveres udelukkende med den 8-trins
automatgearkasse fra ZF. Senere kommer
en 280 hk variant i forbindelse med Q4.
Motorens boring/slaglængde er 84/90 mm,

10

Oktober 2016

hvilket sjovt nok er det samme som TS
8V-motoren i Alfa 155 og de senere 164’ere.
Det er også det samme som i alle 80’ernes
og 90’ernes 2-liters Fiat/Lancia-motorer
(f.eks. turbomotoren fra Lancia Delta Integrale, som også fandt vej til 155 Q4).
Til sidst Q’eren, flagskibet: 2,9 V6 biturbo

benzinmotor med direkte indsprøjtning.
Motoren er på 2891 cm3, 510 hk ved 6.500
o/m og maks. drejningsmoment på 600 Nm
ved 2.500-5.000 o/m. 0-100 km/t klarer
den på 3,9 sek. (uanset gearkasse), topfart på
307 km/t (alt i alt den hurtigste Alfa Romeo
nogensinde) med et opgivet forbrug på 11,8
km/l med manuel 6-trins Getrag gearkasse
(som på prøvebilen) – og 12,2 km/l med en
speciel ZF 8-trins automatgearkasse.
Mål og vinkler er som på den 8-cylindrede
motor, der er monteret i Ferrari California – blot med to cylindre mindre – hvilket
er naturligt, da Ferrari har været med til at
udvikle motoren (sikkert også fremstille).
Som nævnt er en 2.0 MultiAir 280 hk
med Q4 bekræftet, mens der lidt mere på
rygteplan skrives i den italienske presse
om en hybridvariant med baghjulstræk
og samme motor, men med supplerende
elmotor og dermed med en systemydelse på
omkring 350 hk (på e-per findes et mærke
til bagsmækken, der underbygger rygterne).
Køreoplevelsen
Det er som tidligere nævnt overordentligt let
at finde sig tilrette bag rattet – bøjede arme
og rattet placeret i den rigtige højde. I den
afprøvede ”Q” var monteret Sparco sportssæder (til den nette sum af 67.000 kr. inkl.
diverse danske afgifter) – de var også ganske
komfortable og på ingen måde ”hysteriske”
sportssæder, hvor man bliver banket gul og
blå over det hele.
Så blev det tid til at komme ud på banen,
først i en 180 hk med automatisk gearkasse.
Der var opstillet nogle forskellige discipliner
som dobbelt styre/undvigemanøvre (elgtest)
– slalom og forskellige typer sving. Der blev
gået til den. Bilen er let at placere 100%
dér, hvor man forventer det. Styretøjet er
ufatteligt præcist, elgtesten og slalom var
ikke noget problem med +90 km/t – dækkene sagde lidt med en klar fornemmelse af,
at det var helt neutralt – på intet tidspunkt
skulle der styres kontra (DNA vælgeren i
”D”). Opbremsning fra høj hastighed var
aldeles fremragende og absolut helt uden
slinger, igen brokkede dækkene sig, og
ABS’en arbejdede helt uden de sædvanlige
rystelser, og advarselslyset (katastrofeblinket)
blinkede ”lystigt”, som det jo gør på disse
nymodens køretøjer.
Så blev det ”Q’ens” tur. Jeg havde aldrig
prøvet en bil med keramiske bremser, ej heller en bil med 510 hk – no problem, utroligt letkørt, meget jævnt momentforløb og
ingen ”eksplosioner” af power (i mode ”D”).
Om jeg kørte så meget hurtigere gennem
elgtesten og slalom, er jeg nu ikke så sikker
på! Men der var definitivt mindre ”brok” fra
dækkene (Pirelli P Zero) og på ingen måde
nogen ubehagelige overraskelser her.
Så til bremserne. Vi kunne ikke komme
op på de helt vilde hastigheder, deciderede
langsider var der ikke, men ”Q” var tydeligt
hurtigere til at bremse ned end de andre,

al fa ro m e o te st
når bremsepunktet blev nået før et sving.
Jeg brugte samme bremsepunkt, som jeg
brugte i dem med 180 hk, men givetvis
med noget større hastighed – og meget
uelegant var jeg bremset ned i (for) god tid,
før jeg nåede hen til svinget. Naturligvis er
bremseskiverne større end stålskiverne på de
”små”, men det er ikke hele forklaringen –
de tager virkelig fat, og dækkene var jo også
væsentligt bredere. At det koster en veludstyret Fiat 500 (143.000 kr.) oven i prisen
er så en anden sag – men hva’ fan’, den
store tegnebog skal alligevel op af lommen.
Overordnet er alle varianter meget
letkørte, meget stabile i de situationer vi
oplevede. Vi havde dog ingen lange stræk
på lande- og motorvej. Krængningen føltes
og så minimal ud.
Til sidst – kan den drifte? Ja, det kan den
naturligvis, og Flemming Haslund blev
manden, der fik fornøjelsen (sikkert også
den eneste af de fremmødte, der kan sætte
sig ind i en bil og optræde med den slags
for rullende kamera). Efterfølgende spurgte
jeg Flemming om, hvordan den var – hans
svar var: ”Ja, der blev driftet en del. Det
er snydelet – faktisk for let. For 510 hk er
altid giftige – og det er de også her. Bagenden skrider ud let – måske endda for let.
Dog er Q’en noget nemmere at have med
at gøre, når dækkene er varmet op – altså
skal man passe morderligt på, specielt første
og anden skrider. Du kunne se, at den blev
bred i stort set alle sving – det er jo bare

udtryk for, at den kan det der. Men om den
ligefrem er let at kontrollere på grænsen? Jeg
finder det ikke så lidt lettere at lægge f.eks.
en BMW M2 sidelæns; men om tyskeren så
gør det ved lige så høj fart, det tør jeg ikke
sige. Så let? – Ja, måske let – som den slags
nu kan være.”
Der var et par af deltagerne, der ”løb tør
for talent” sidst på dagen. Snuden vendte
mod kørselsretningen, men som nævnt
tidligere føles den neutral og rar at køre
(mildt sagt) i hastigheder betydeligt over,
hvad de fleste af os udsætter vores omgivelser for – og ”snurreturen” er mere et udtryk
for lidt overmod end dårlige egenskaber på
bilen.
Manuelt gear versus automatisk gear
– hmmm, den manuelle er meget velfungerende, det vil sige skiftet er let og meget
præcist, med en meget kort gearstang –
men fremtiden er helt sikkert automatisk
gearkasse, og den, som Giulia’en er udstyret
med, er med otte trin og anden generation,
udviklet af ZF – den du’r. Jeg lagde stort set
ikke mærke til, at den skiftede, totalt rykfri,
både skift op og ned – endda på banen.
Skifte-paddels bag rattet koster 5.800 kr.
ekstra, og dem må man ikke snyde sig selv
for. De er dejligt store og kører ikke med
rattet rundt. Man kan altid skifte, uanset
om den står i ”D” eller ”+/-” (manuel
mode), men i ”D” blander man sig i det automatiske skift. For første gang kan jeg sige:
”Jeg vil klart vælge en model med automa-

De store keramiske bremser, som kan
bestilles som fabriksmonteret ekstraudstyr
til 143.000 kr. på “Q”-varianten – her ses
bagbremserne med den lille dedikerede sorte
bremsecaliper til håndbremsen

tisk gearkasse” – det er afslappende, sjovt og
effektivt at køre med, og så sviner og bruger
man lidt mindre – til glæde for miljøet!
Tak til FCA Nordic – for en god oplevelse, og for at give os muligheden for at
prøve denne første ”ægte” Alfa Romeo i
mange år – en helt igennem meget lækker
bil, som må blive en succes. Og som slet
ikke signalerer ”jeg ville gerne have været en
tysker” – en herlig bil, som jeg glæder mig
til at stifte nærmere bekendtskab med i en
ikke for fjern fremtid!

2,9-liters 90-graders V-motor med 510 hk i Q
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