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Alfa Romeo præs versioner på Genèvespecielle udstyrst en ny Veloce TI-version
udstillingen sam
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i er jo ikke i perioden for nye
modeller fra Alfa Romeo.
Her kommer vi til at vente
noget endnu, men bortset
fra Giulietta fra 2010 er
modelrækken også ret moderne med 4C,
4C Spider, Giulia og Stelvio – introduceret
i nævnte rækkefølge. På Genève Motorshow
var der så opdateringer på udstyrssiden.
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Giulia/Stelvio Quadrifoglio NRING
NRING er helt specielle udstyrsversioner
for at fejre, at Alfa Romeo jo p.t. har titlen
med hurtigste baghjulstrukne sedan henholdsvis hurtigste SUV på den legendariske
21 km lange Nürburgring.
Fabrikkernes ”kapløb” på Nürburgring er
næsten vokset helt absurd, men nu har der
lige været ro på lidt, efter at Lamborghini

og Honda er blevet taget i at snyde.
Lamborghini havde lavet noget med
”filmhastigheden”, mens Honda’s rekordCivic R havde mindst 100 hk mere end dén,
som sælges i butikkerne. Begge er blevet
afsløret på langsiderne, hvor der er sammenlignet hastigheder og tider. For Lamborghini
Huracan Performante var det noget med, at
hastigheden hele vejen op ad langsiden var
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Giulia Veloce i den nye TI-version, der udvendigt
kendes på kulfiber-rammen i Alfa-trekanten og
kulfiber-kapper på spejlene. Bagved en Stelvio
med Sport Package, som giver lignende udstyr

mindre end Porsche 918 Spyder, og alligevel
”vandt” Lamborghini’en et halvt sekund i
rekord-videoen. For Civic’en kunne Honda’s
egen rekordbil køre 253 km/t op ad langsiden, mens det eksemplar, som Sport Auto
havde til test, kun kunne køre 236 km/t,
selv om testeksemplaret faktisk blev målt
til 338 hk imod de opgivne 320 hk, altså
en smule mere end de plus 5%, som ifølge

EU-typegodkendelsessystemet er tilladt.
Det vil kræve mindst 80 hk ekstra at øge
hastigheden fra 236 til 253 km/t.
Nå, det var et sidespring. De to NRINGversioner af Giulia Quadrifoglio og Stelvio
Quadrifoglio fejrer som sagt, at Alfa Romeo
p.t. har ”titlen” på Nürburgring. Der bliver
bygget 108 eksemplarer af hver, svarende til,
at Alfa Romeo har 108-års fødselsdag i år.

Bilerne har samme teknik som de ”almindelige” Q-varianter, men de er proppet med
alt det udstyr, der overhovedet kan fås fra
udstyrslisten, hvor de kulfiberkeramiske
bremser og Sparco sæder er dyreste poster.
Du kan altså næsten lave dig selv en Giulia
eller Stelvio med NRING specifikationer.
Der er dog nogle ekstra ting, som er dedikeret udelukkende til NRING, og det er
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Interiøret i NRING-versionerne med rødt læder og kulifberindlæg rundt omkring.
NRING-nummeret kan ses til
højre. Denne her er åbenbart
000/108, så der bliver altså
109 eksemplarer, eller også
kommer den første ”preserie” her i skrotpressen!

jo primært den matte, koksgrå lakering. På
Giulia NRING er kulfibertaget endvidere
nu synligt med klar lak over det ”vævede”
tag i modsætning til den almindelige Giulia
Quadrifoglio, som jo også har kulfibertag,
men hvor det er lakeret i bilens farve. Dette
bliver dog også tilgængeligt som ekstraudstyr til den almindelige Giulia Q. Det
kommer ikke til Stelvio Q, da den jo som
bekendt har tag i stål, Stelvio Q NRING
har i stedet soltag som standardudstyr.
Dertil har begge modeller særlige NRINGlogoer på både måtter og instrumentbord.
Og endelig er der spejlkapper og sideskørter
i kulfiber.
Da der kun bliver produceret 108
eksemplarer af hver, kan du nok regne ud,
at der ikke kommer nogen til Danmark.
Importøren har faktisk lavet en kalkulation,
og de ville koste cirka 2,5 mio. kr.
4C Competizione og Italia
4C Coupé Competizione og 4C Spider
Italia er ligesom NRING nogle udstyrsversioner, hvor der bygges 108 eksemplarer af
hver. Her får man også alt, hvad ekstraudstyrsprogrammet kan levere i form af bl.a.
større hjul, røde eller gule bremsecalipre,
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Fine sæder i
NRING-versionen
af Stelvio

Akrapovic udstødning samt kulfiberdetaljer. På centraltunnelen er der skilt med
nummeret på det
aktuelle eksemplar.
Coupé-udgaven
(Competizione) har
mat, koksgrå lakering
som NRING og med
særlige striber (som
køberen eventuelt
kan fravælge). Bremsecaliprene er røde
ligesom syningerne
på sæderne, rat,
instrumentbord og
dørsider, og fælgene
er næsten sorte.
Spider-udgaven (Italia) er blå (den samme
Blu Misano, som også er speciel for den nye
Giulietta Sport, se side 16) og med særlige
italienske striber og stickers med det italienske flag. Bremsecaliprene er gule ligesom
syningerne på sæderne, rat, instrumentbord
og dørsider, og fælgene er næsten sorte.
Også for disse versioner gælder, at Danmark
desværre ikke har fået tildelt nogen.

Giulia Veloce TI
Nu kommer vi så til den nyhed, som kan
være interessant for os danskere. Det er en
TI-version af Giulia Veloce. Du kan se på
side 16, at der er nye Edizione-versioner af
de andre modeller, men lige netop Giulia
Veloce fik kun nedsat prisen. Til efteråret
kommer så TI, som jo står for ”Turismo
Internazionale”.
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Alfa Romeo havde en stor
stand på Genève-udstillingen I forgrunden her er
det Giulia Veloce TI

" TI-udstyret opgraderer Veloce-varianten, så den kommer tættere på
den voldsomme Giuila Quadrifoglio "
TI har senest været i spil på 159-modellen, hvor den faktisk var rigtig populær.
Sådan en sort 159 Sportwagon TI er stadig
noget af det flotteste, som Alfa Romeo har
præsteret i nyere tid.
TI-udstyret opgraderer Veloce-varianten,
så den kommer tættere på den voldsomme
Giulia Quadrifoglio.
Fælgene opgraderes fra 18 til 19”,

så umiddelbart ligner det en
Quadrifoglio, men på Q’eren er
19”-fælgene dog lidt bredere og
svøbt i bredere gummi. TI har
således 225/40R18-255/35R18
dæk, mens Quadrifoglio har
245/35R19-285/30R19. Der skal
jo stadig være en lille respektafstand op til den ”rigtige” vare.
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Fine sæder i
NRING-versionen af Giulia
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Stelvio har p.t.
rekorden for hurtigste
omgang på Nürburgring med en SUV. Det
ventes, at Porsche vil
prøve at "slå tilbage"
med Cayenne, men
der skal virkelig noget
ekstra til, hvis de skal
slå Alfa'ens tid

Udvendigt kendes TI på kulfiber-V’et i
Alfa-trekanten foran, kulfiber spejlkåber
samt sort tag og røde bremsecalipre. Indvendigt finder vi sæderne fra Quadrifoglio
med læder/alcantara og røde syninger, og
instrumentbrædtet er læderbeklædt. Indvendigt er der også nogle kulfiberdetaljer,
nemlig indstigningslister med bag-belyst
Alfa Romeo-logo, instrumentbordsindlæg
samt gearknop.
Hækspoileren fra Quadrifoglio og de små
kulfiberindlæg i sideskørterne vil kunne fås
i en lille ekstraudstyrspakke. Udstyrsniveauet er løftet, og
TI har det store
navigationssystem 3D med den
store 8,8” skærm,
adaptiv fartpilot,
ekstra tonede
bageste ruder
samt Harman
Kardon musikanlægget.
Giulia Veloce
TI kommer
formodentlig
til Danmark
til efteråret, i
givet fald vil den
kun komme i
forbindelse med
den 280-hestes
benzinmotor.
Stelvio med Performance Pack
På udstillingen blev også vist en Stelvio
2.0 TB 280 Q4 med Performance Pack.
Dens ekstraudstyr svarer ret nøje til det,
som er omtalt under Giulia Veloce TI.
Dog får man også Alfa Active Suspension (mere nødvendigt på den højere
SUV) samt spærredifferentiale bag og
de store aluminiums-paddles bag rattet
til gearskift (sidstnævnte er sjovt nok
stadig ekstraudstyr, som man skal huske
at bestille til både Giulia og Stelvio –
selv når man vælger den dyrere Giulia
Veloce TI).
Det vides endnu ikke, om det vil være
noget, som man vil kunne bestille i
Danmark, men det er nok tvivlsomt.
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4C Coupé Competizione
med ekstraudstyr og
særlig farve og striber
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" Da der kun bliver produceret 108 eksemplarer af hver
NRING, kommer der selvfølgelig ikke nogen til Danmark "

NÜRBURGRING

Alfa Romeo har fine traditioner på Nürburgring.
Det er blandt andet i 1932, hvor Tazio Nuvolari
vandt det tyske Grand Prix i en 8C 2300 Monza, og senere i 1935 den mere legendariske
sejr i en Tipo B P3, hvor Nuvolari vandt over de
ellers overlegne tyskere.
Andre mindeværdige år var 1966, hvor en Giulia
Sprint GTA blev den første GT-bil, der rundede
”Ringen” på under 10 minutter.

Stelvio NRING i den matgrå farve.
Der fremstilles 108 eksemplarer af
Giulia NRING og Stelvio NRING

I 1975 vandt Arturo Merzario med 33 TT 12,
som også blev suveræn vinder af årets sportsvognsverdensmesterskab.
Næstmest kendt (efter den legendariske sejr
i 1935) er Nicola Larini’s sejr med 155 DTMraceren i 1993. Larini havde ikke kørt race på
den vanskelige bane før (kun kørt nogle ”touristenfahrer-omgange” med Walther Röhrl lige i
forvejen), og alligevel vandt Larini begge race.
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