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Denne 33 Stradale er
prototypen, som kendes
på de fire forlygter (to og
to over hinanden), hvor
den endelige udgave
kun har to forlygter i et
lavere lygtehus

Alfa Romeo fejrer
50-årsdagen for den legendariske
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Tekst: Magnus Petsén
(oversættelse: Peter Dyrelund)
Foto: Thommy Lehrgrafven og Alfa Romeo

Drivværket indeholder
næsten al den moderne
teknik, som kunne skaffes i
1967: Motor helt i aluminium (med løse stålforinger),
dobbelte overliggende
knastaksler, to tændrør pr.
cylinder og indsprøjtning i
stedet for karburatorer. Seks
gear var helt unikt dengang
og i mange år fremover.

33

Stradale er en ikonisk bil.
Den perfekte blanding
af avanceret teknik, racemekanik og en unik og
helt egen stil. Nu fylder
ikonet 33 Stradale 50 år.
Den nye topmodel fra Alfa Romeo blev
præsenteret den 31. august 1967. Den stod
på kanten mellem racerbiler og gadebiler.
Mekanikken skulle bruges i en racerbil, men
som navnet ”Stradale” antyder, var der tale
om en gadeudgave. Som bevis på, at der var
tale om en topmodel i Alfa Romeo modelrækken fik 33 Stradale lov at bære logoet
med den berømte firkløver, Quadrifoglio.
Firkløveret indsat i en trekant blev første

gang anvendt af Ugo
Sivocci i 1923 og blev i
60’erne og senere symbolet på de hurtigste og
dyreste varianter af Alfa
Romeo-bilerne.
33 Stradale’s tidløse skønhed blev skabt
af geniet Franco Scaglione, og med mekanikken fra racerbilen Tipo 33 gør det 33
Stradale til et af Alfa Romeo’s mest kendte
ikoner. Det var et medlem af en familie
af biler, som var skabt til at vinde og til at
blive set.
Den her bil og 33-serien lagde grunden til
en lang æra med succesfyldt race – kulminerende i 1975 og 1977 med verdens-

mesterskabet for sportsprototyper. Dette
fejres af Museo Storico Alfa Romeo i Arese
i en midlertidig udstilling. Denne udstilling
er en 33-inspireret rejse, der fortæller sin
historie om personer involveret og de resultater, der blev opnået i de mindeværdige
tider af disse fantastiske biler.
Det starter selvfølgelig med bilerne i
sig selv og primært med prototypen 33
Stradale. Stradale’n har en permanent plads
i museet i den mest prestigefyldte position.
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ALFA ROMEO historie

SPECIFIKATIONER
33 STRADALE 1967
Den er i særudstillingen placeret foran
den samlede 33-kollektion, som badet
i lys beskriver Alfa-DNA-konceptet. 33
Stradale er en model, der stadig er beæret
for sin optimering og sin perfekte balance
mellem innovativ teknologi og smukke
linjer. Alt dette er indkapslet og beskrevet
med et af Alfa Romeo’s berømte yndlingsudtryk "Nødvendig skønhed". Eller som
italienerne udtrykker det "La bellezza necessaria".
Udstillingen fortsætter derefter med fem
af de seks konceptbiler, der er bygget på
et 33-chassis, skabt af de store mestre af
bildesign. Det er bilerne Carabo, Leguan,
33/2 Special, Cuneo og Navajo. Yderligere
efterfulgt af racerbilerne 33/2 Daytona,
33/3, 33 TT12 og 33 SC12 turbo.
Udstillingen på Museo Storico i Arese er
blevet kaldt "33 La bellezza necessaria" og
vil være åben til visning i museets åbningstider (det vides ikke, hvornår de flytter lidt
tilbage på bilerne igen). Det er det første
af en række af arrangementer, som museet
sammen laver med Alfa Romeo og FCA
Heritage.
Fejringen af 33 Stradale’s 50 års jubilæum
fejrer forbindelsen mellem historie og en
uendelig inspirationskilde til skabelsen af
nye modeller. Udover at balancere innovation i fremtiden med bevarelsen af den genetiske arv giver det hver nye Alfa Romeomodel mulighed for en unik identificerbar
identitet.
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Koncept:	2-personers sportsvogn, to døre, motor på langs
centralt og baghjulstræk, rørchassis, glasfiberkarrosseri
Designer: Franco Scaglione
Motor:
V8, 90 grader mellem cylinderrækkerne
Aluminiumblok med våde foringer
	To ventiler pr. cyl., fire kædetrukne overliggende
knastaksler
SPICA brændstofindsprøjtning
To tændrør pr. cylinder, to strømfordelere
Slagvolumen:
1.995 cm3
Boring/slaglængde:
78/52,2 mm
Smøring:
Tørsump
Effekt:
230 hk (DIN) ved 8.800 o/m
Drejningsmoment:
206 Nm ved 7.000 o/m
Transmission:
6-trins gearkasse
Tophastighed:
260 km/t
Længde/bredde/højde:
397/171/99 cm
Akselafstand:
235 cm
Vægt (tør):
700 kg
Køreklar vægt:
860 kg
Tankvolumen:
98 liter (i langsgående rør)
Hjulophæng:
Dobbelte, delte triangelarme med skruefjedre
for og bag, krængningsstabilisator for og bag
Bremser:
To-kreds, ventilerede skiver for og bag,
ingen forstærker
Dæk, for/bag:
5.25 H 13 / 6.00 L 13
Produktion:
18 stk. chassis brugt til forskellige modeller

ALFA ROMEO h i stor i e

" Stradale's tidløse skønhed blev skabt af geniet Franco
Scaglione, og med mekanikken fra racerbilen Tipo 33 gør
det 33 Stradale til et af Alfa Romeo's mest kendte ikoner "
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