NY E ALFA ROMEO MODELL ER

STELVIO
QUADRIFOGLIO
Efter nogen ventetid får vi nu også Alfa Romeo’s SUV Stelvio
som Quadrifoglio, altså med den 510 hk V6 biturbomotor,
som Ferrari har hjulpet med udviklingen af. Det er så også
den hurtigste SUV i verden, hvilket Alfa Romeo har demonstreret ved at køre hurtigste omgang på Nürburgring for
en (ikke-tunet) SUV
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Stelvio Quadrifoglio under test på Alfa
Romeo's testfaciliteter, Balocco

D

en endelige præsentation
af Stelvio i Quadrifogliovarianten fandt sted i starten
af december 2017, selv om
bilen faktisk blev vist allerede
på Los Angeles Motorshow i slutningen af
2016 sammen med de almindelige varianter. Det er således den skrappe Q-variant,
som vises på forsiden og de fleste billeder i
artiklen om Stelvio i vores blad 1/2017.
I mellemtiden offentliggjorde FCA så den
29. september 2017, at Stelvio Quadrifoglio
havde slået rekorden for SUV-biler på
Nürburgring med en omgangstid på 7:52
min. Her var den blevet kørt med ”spraglet”
camouflage, hvilket jo egentlig var unødvendigt, når de allerede knapt et år tidligere
havde vist den endelige udgave.
Men nu er den her altså med fulde specifikationer, og vi kan benytte lejligheden til
at fortælle lidt om bilen.
Stelvio vs. Giulia
Stelvio er jo baseret på Giulia-platformen,
og det betyder en akselafstand på 282
cm. Selve karrosseriet er dog cirka tre cm
bredere end Giulia, og sporvidden er cirka
fem cm bredere. Højden er 168 cm i stedet
for 143 cm (Quadrifoglio).
Der er tale om de samme motorer, det
vil sige 2,0 turbobenzin med 200 eller 280
hk samt den Ferrari-udviklede 2,9 V6 510
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hk biturbo. På traktorbrændstof har vi en
2.143 cm3 turbodiesel med 150, 180 eller
210 hk.
Sammensætningen er dog ikke helt som
på Giulia. For det første har Stelvio altid
8-trins automatgear, også den lille 150
hk-diesel og Quadrifoglio med 510 hk. I
den forbindelse kan bemærkes, at Giulia
Quadrifoglio nu ikke længere kan fås med
manuelt gear i Danmark (der er ifølge importøren kun blevet solgt ét eksemplar med
manuelt gear).
For det andet har alle benzinvarianterne
firehjulstræk, hvilket til Giulia kun er
standard på den 280 hk 2.0 Veloce Q4,
mens de andre benzin-Giulia (2.0 T 200 og
Quadrifoglio) slet ikke kan fås med det.
Diesel-Stelvio’en er således den eneste
Stelvio, der kan fås med ”kun” baghjulstræk,
nemlig med motorerne med 150 og 180 hk.
En prissammenligning kan
være en smule vanskelig,
men en 2.2 Diesel 180
Super aut. koster
som Giulia
510.000 kr. og
som Stelvio

635.000 kr. Man kan altså regne med en
Stelvio-merpris på rundt regnet 125.000 kr.
Mekanik og udstyr
Da Stelvio er baseret på Giulia, er al teknikken i praksis den samme. Vi taler altså om
en bil med langsliggende motor foran og
baghjulstræk – eller firehjulstræk. Fortil er
der dobbelte tværsvingarme, og bagtil er der
et ophæng med fem arme i hver side, altså
et multilink-ophæng. Affjedringen er med
skruefjedre, og adaptive støddæmpere fås
som ekstraudstyr.
Når Stelvio har firehjulstræk (som de
fleste altså har), er det som udgangspunkt
stadig kun baghjulene, der trækker. Men
når man begynder at køre voldsommere,
sender transmissionen nogle kræfter frem
til forhjulene – især selvfølgelig, hvis den
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6OºULQJVǂOPHQIMHUQHVŭKHUIUDEDJNODSSHQKYRU$OIDP¨UNHW
selvfølgelig gemmer sig indenunder

Stelvio Quadrifoglio under rekordforsøget på
1¾UEXUJULQJKHULVHNWLRQHQ3ǃDQ]JDUWHQ

" Stelvio-modellen har altid
8-trins automatgear "
Motoren er den samme 90 graders, 2,9-liters V6 biturbo
VRPS§*LXOLD4XDGULIRJOLR)HUUDULKDUKMXOSHWPHG
udviklingen, og reelt er der tale om en Ferrari V8,
der har fået kappet to cylindre af

+HUVHVGULYY¨UNHWRJOLGWDIXQGHUYRJQHQ
i Stelvio Quadrifoglio

SPECIFIKATIONER
STELVIO QUADRIFOGLIO
Motor:
90 grader V6, 2.891 cm3, 24V, biturbo
Boring x slaglængde:
86,5 x 82,0 mm
Effekt:
510 hk ved 6.500 o/m
Moment:
600 Nm ved 2.500 o/m
Transmission:
[YPUZH\[VNÄYLOQ\SZ[Y¤R
Tophastighed:
283 km/t
0-100 km/t:
3,8 sek.
Brændstoføkonomi (EU-NEDC):
RTS
Længde/bredde/højde:
470/190/168 cm
Akselafstand:
282 cm
Bagagevolumen:
SP[LY
Køreklar vægt:
1.905 kg
Vægtfordeling for/bag:
53,8/46,2%

Med turbo, hvor man styrer ladetrykket elektronisk, kan man få
HQYDQGUHWPRPHQWNXUYHS§HQVWRUGHODIRPGUHMQLQJVRPU§GHW
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mærker, at der er for meget slip ved baghjulene.
På Stelvio Quadrifoglio er der endvidere
bagtil et differentiale med to koblinger
(Torque Vectoring) præcis ligesom på Giulia
Quadrifoglio.
Interiøret er med nogle få ændringer
(mest i siden ved friskluftdyserne) det
samme som i Giulia.
Pladsmæssigt er der jo lidt mere luft opad
i Stelvio, og bagagerumsvolumenet er 525
liter bag bagsædet målt til vinduesunderkanten (eller 499 liter med nødreservehjul
i stedet for lappekit), hvor der er 480
Så er Stelvio Quadrifoglio parat til at
liter i Giulia’ens lukkede bagagerum. Og
EOLYHWHVWHWDIMRXUQDOLVWHUQH
Stelvio’en har jo så den afgørende
forskel, at det er en ”stationcar”,
det vil sige, at når bagsædet fælles
ned, er der 1.600 liter volumen
(ved læsning til loft).
Al teknikken er omtalt i dybden
i Alfa Romeo NYT 3/2016, så her
bør I slå op og læse om f.eks. de
nye MultiAir benzinturbomotorer
og dieselmotorerne, som nu alle er
helt i aluminium ligesom i ”gamle”
dage.
Stelvio har avanceret nødbremse
og linjevogter, og som ekstraudstyr kan man få blindvinkelalarm
og adaptiv fartpilot. Stelvio har
Interiøret i Stelvio Quadrifoglio. Det
nemmeste kendetegn på Quadrifoglio
som standard parkeringssensorer
er den røde start/stop-knap på rattet
bag, hvilket er én af de få forskelle
(sort på de andre varianter)
på Stelvio og Giulia, hvor det er
ekstraudstyr.
Stelvio er også blevet testet af
Euro NCAP, og da den er baseret
kg ekstra vægt slår den Giupå Giulia, som allerede har fået fem, flotte
lia Quadrifoglio med en
Euro NCAP-stjerner (langt over kravene),
tiendedel i accelerationen
så får Stelvio selvfølgelig også fem stjerner.
0-100 km/t, som altså er
Vægtmæssigt ligger Stelvio cirka 130 kg
oplyst til 3,8 sek. imod
over Giulia for tilsvarende varianter. Når
3,9 sek. Topfarten lider
man kigger på Quadrifoglio-varianten, er
der tale om en vægtforøgelse (køreklar vægt) selvfølgelig under den
større højde, og det befra 1.680 til 1.900 kg, altså 220 kg, fordi
tyder, at man må ”nøjes”
man også får firehjulstræk med i købet.
med 283 km/t i stedet for
de 307 km/t, som Giulia
Stelvio Quadrifoglio Q4
Quadrifoglio kan klare.
Som nævnt har Quadrifoglio-varianten
Det betyder så også, at
(og lad være med at kalde det en QV, som
Stelvio ikke 100% kan siges at være
mange journalister gør om både Giulia og
den p.t. hurtigste SUV i verden. Porsche
Stelvio) firehjulstræk, så det er jo en Q4.
har jo en ny Cayenne Turbo med 550 hk.
Det har krævet noget ekstra udvikling, da
Den er dog så tung (2.250 kg), at dens
vi fra interne kilder har fået at vide, at det
0-100-tid er 4,1 sek. imod de 3,8 sek. for
fra starten slet ikke var meningen, at Stelvio
Stelvio Q, men Stelvio’en må se sig slået
skulle kunne fås med den 2,9-liters V6. Så
en bagatel på topfarten, hvor Porsche’n er
der skulle nyudvikles for at kombinere den
med firehjulstræk og få den lagt i Stelvio’en. opgivet til 286 km/t.
Rygterne går på, at Porsche havde lavet
Måske er det derfor, at vi faktisk har måttet
deres test på Nürburgring af den nye
vente et ekstra år på, at den nu kommer til
Cayenne Turbo, men da Alfa Romeo kom
salg.
med deres tid på 7:52 min., ville Porsche
Men det betyder jo så, at Stelvio Quaalligevel ikke offentliggøre deres omgang
drifoglio er den hurtigst accelererende Alfa
Romeo nogensinde. På trods af de godt 200 og tid på Nürburgring. Den allersidste
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Tidlige
designskitser af St
elvio

Nürburgring-omgang med den forrige
generation af Porsche Cayenne lød på 7:59
min. for en Turbo S med 570 hk (20 hk
mere end den nuværende topvariant af den
nye generation Cayenne).
Når man sammenligner med Giulia
Q, som også er testet på Nürburgring, vil
man se, at Giulia Q klarede en omgang
på 7:32 min., altså 20 sekunder hurtigere
end Stelvio Q. Denne forskel kan ikke
forklares med den større vægt, for en Giulia
Q ville jo ikke være 20 sek. langsommere,
selv om der kom to velvoksne passagerer i.
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Stelvio Quadrifoglio
XQGHUSU¨VHQWDWLR
nen på den kendte
Jebel Jais Road i Al
Wadi-ørkenen

(QPRQG¨QJU§PHWDOOLFS§6WHOYLR
Quadrifoglio gør sig også godt

Og Giulia Q har problemer med at få de
mange kræfter i jorden, hvilket man kan se
på videoerne. Disse problemer har Stelvio
Q naturligvis ikke med sit firehjulstræk. Så
ulempe ved vægt og fordel ved firehjulstræk ophæver nok nogenlunde hinanden.
Forklaringen på de 20 sek. forskel i omgangstid er så simpelthen højden. En 25
cm højere bil vil altid køre dårligere, når
den grundlæggende teknik er den samme.
Det har noget at gøre med, at forskellen på
hjultrykket i højre og venstre side er større,
når man kører igennem kurverne. Dette
nedsætter den mulige kurvehastighed.
Noget andet er, at det også føles dårligere ved almindelig kørsel. Jeg har kørt

" Forklaringen på de 20 sek. forskel i
omgangstid er så simpelthen højden "
til Frankfurt i en Stelvio 2.2 Diesel, og den
kørte klart dårligere end den tilsvarende
Giulia. Den er mere følsom for sidevind
og generelt mindre retningsstabil, og den
”rokker” mere sideværts, når man kører på
veje med skiftende sideværts hældninger
(f.eks. motorveje med sporkøring). Der er
også mere vindstøj omkring det højere karrosseri. Men det betyder ikke, at den kører
dårligt. I sammenligning med tidligere og

andre ”firehjulstrækkere” (offroad-typen)
kører den aldeles fremragende, og de fleste
mennesker vil ikke mærke noget særligt
(forkert) ved almindelig forsigtig kørsel.
Det officielle EU-tal for brændstoføkonomien er 11,1 km/l imod 12,2 km/l for
Giulia Quadrifoglio. Prisen på Stelvio
Quadrifoglio Q4 aut. i Danmark bliver 1,7
mio kr., (1,1 mio. kr. som varebil) når den
introduceres til foråret.
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