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ALFA ROMEO’S FØRSTE SUV
Tekst: Peter Dyrelund Foto: Alfa Romeo
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Den almindelige Stelvio
mangler luftudtag på
frontklappen og har lidt
mindre aggressive luftindtag i kofangeren. Der
er også blanke lister om
sideruderne, og listerne
omkring hjulkasserne er
i grå plastik i stedet for
at være malede i
bilens farve
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P

å Los Angeles Auto Show i
november 2016 havde Alfa
Romeo sit første ”preview”
på den nye Stelvio. Europapremieren vil Stelvio få på
udstillingen i Genève til marts, og de første
eksemplarer vil formentlig ramme dansk
jord til maj. I starten vil der være nogle
”First Edition”-versioner ligesom med
4C’eren.

Instrumentbrædt i en ikkeQuadrifoglio-udgave af Stelvio.
Se også side 13
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Alfa Romeo har før taget tilløb til at
præsentere en SUV. Vi husker jo Kamal
prototypen helt tilbage fra 2003, og den er
faktisk ligeså moderne at se på som den nu
præsenterede Stelvio.
I første omgang har Alfa Romeo kun vist
Quadrifoglio-varianten – og med firehjulstræk Q4. Det er lidt pudsigt, for i første
omgang var det slet ikke meningen, at den
510 hk V6-motor skulle ned i SUV’en.

Det var derfor en udviklingsmæssig ekstra
opgave at få kombineret V6-motoren med
firehjulstræk (kan jo ikke fås i Giulia Q).
Stelvio Q har også altid 8-trins automatgear, som også vil være standard på den eneste anden motorvariant, som Alfa Romeo
indtil videre har fortalt om i pressematerialet, nemlig den 4-cylindrede benzin-2.0
280 hk kendt fra Giulia Veloce. Der er
ikke oplysning om øvrige motorvarianter

➥
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Kamal konceptbil
Alfa Romeo’s Kamal konceptbil er fra
2003. Den var faktisk ret elegant.
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eller om, hvorvidt Stelvio altid vil have
firehjulstræk. Men skal vi ikke gætte på, at
der kommer nogle varianter med de nye
dieselmotorer (150/180/210 hk), og måske
med kun baghjulstræk for at presse prisen
lidt samt forbedre brændstoføkonomien.
Al teknikken med Q4 firehjulstrækket,
Torque Vectoring, det integrerede bremsesystem (IBS), DNA Pro, elektronisk
justerbare støddæmpere, m.v., er kendt fra
Giulia’en.
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Alfa Romeo SUV
Som nævnt i starten har Alfa Romeo’s første
SUV været på vej i mange år. Porsche brød
for alvor isen i 2003, og Cayenne blev
Porsche’s mest solgte model nogensinde.
Allerede i år 2000 kom der dog en BMW
X5, og foruden Porsche Cayenne er der
f.eks. senest kommet en Bentley Bentayga
og en Maserati Levante – og rygterne går
om en Rolls-Royce SUV også. Uanset hvad
vi synes om disse SUV, så må vi indse, at

bilkøberne kan lide dem. Deres eneste
fordele er, at man kommer lidt højere op
at sidde – hævet over ”pøblen” og med lidt
bedre overblik. Og med lidt større frihøjde
– og i nogle tilfælde firehjulstræk – er de
også lidt bedre til at køre i høj sne. Decideret offroad-kørsel bliver sådan nogle jo alligevel aldrig udsat for. Da de ofte er større
og tungere end andre biler, kan de også
trække en større påhængsvogn og på blødt
underlag, hvis de er firehjulstrukne.
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Instrumentbor
de
ligner det på G t
iu
men der er no lia,
gle
forskelle, især
i
faconen øverst
, hvor
Stelvio har en
”kasketskygge” i he
le
bilens bredde
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Nogle designskitser
af Stelvio

Ulemperne er større vægt, større højde,
større luftmodstand og større tyngdepunktshøjde og dermed dårligere køreegenskaber. Det kan ikke være anderledes, lige
meget hvad fabrikkerne gør for at imødegå
ulemperne.
På billederne på side 11 kan I se Kamalkonceptet fra 2003. Det var baseret på
147/156 platformen, som jo også i 156
Crosswagon kunne fås med firehjulstræk.
Kamal var faktisk rimelig elegant.
Den nye Stelvio er tydeligvis baseret på
den nye Giulia og med designdetaljer fra
denne. Længden er øget ganske lidt fra 464
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til 469 cm, og højden er øget fra 144 til
165 cm. Bredden er 190 cm. Akselafstanden er den samme som på Giulia, nemlig
282 cm. Bagagerumsvolumenet er 525 liter
(480 liter i Giulia), men der er ingen oplysning om volumenet med bagsædet foldet
ned. I forhold til Kamal-konceptet ser
Giulia en smule gumpetung ud (set skråt
bagfra), men for en SUV er det i sin helhed
et flot design.
I kan også her se nogle designskitser af
Stelvio her på siderne, og de er jo noget
mere ”spændstige”, men sådan er det jo gerne. Når den endelige model skal laves, kan

man jo ikke have 25” hjul, og der skal også
være plads til hovedet i kabinen, og man
skal kunne komme ind og ud af dørene.
Stelvio kan selvfølgelig også ses som den
manglende Giulia stationcar, og hvis man
har behov for en stationcar med nedfældelige bagsæder, så må man selvfølgelig
gribe til en Stelvio.
Ved biludstillingen i marts i Genève løftes
nok lidt mere af sløret for Stelvio, så vi kan
få lidt specifikationer også. Under alle omstændigheder er vi i segmentet for Audi Q5,
BMW X3, Mercedes-Benz GLC og Porsche
Macan.
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Den er lidt massiv i bagenden

