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Enkelt udseende
sæder. Konceptbilniveauet ses blandt
andet af, at der ikke
er sikkerhedsseler.
Centeret af rattet er
inspireret af gamle
Alfa’er

D

a Alfa Romeo udsendte pressemeddelelse om, hvad der ville
være på Genève-udstillingen i år,
var der kun nogle ”F1-bemalede”
Giulia og Stelvio samt nye udstyrsversioner af Giulietta. Det var selvfølgelig
skuffende, så jeg havde blot afsat en smule
plads til at fortælle om dem.

linket til
at visualisere
Her prøver man lidt langt ude
ke
Sprint GT. Mås

Giulia
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Overraskelse i Genève
Da udstillingen åbnede (for journalisterne),
viste det sig, at der overraskende var en ny
konceptbil fra Alfa Romeo, som simpelthen
blev ”Star of the Show”. Det betyder også, at
den meget mindre interessante artikel om de
førnævnte ting må udsættes til næste nummer
for at give plads til den nye konceptbil.
Så det var heldigt, at jeg alligevel tog ned til
udstillingen. Her var faktisk flere overraskelser
end sædvanligt, og med den nye Alfa Romeo
Tonale som den største.
Vi ved jo godt, at der jævnfør FCA’s plan
(omtalt i sidste nummer af bladet) skal komme
en SUV-bil i størrelse som en Giulietta og
dermed under Stelvio. Faktisk blev der allerede
i 2003 præsenteret en sådan konceptbil på basis
af Alfa 147. Kamal hed den, men den blev aldrig
til noget. Det går ikke alt for hurtigt dernede i
Italien med at få taget beslutningerne.
Men nu er Tonale Concept Car altså parat,
og bortset fra de store hjul og detaljer i
interiøret er den formentlig meget, meget tæt
på den endelige bil. Og ja, vi kan ikke få noget
at vide om, hvornår den endelige model er klar
til salg. Men den er i hvert fald nævnt på listen
over Alfa Romeo’s line-up i 2022, så senest dér
skal den altså være der. Men så har det også
taget næsten 20 år, fra den første konceptbil
blev vist.
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Tonale – nyt segment for Alfa Romeo
Tonale er som nævnt en kompakt SUV
(Alfa Romeo kalder den også en CUV,
Compact Utility Vehicle), og den er lidt
mindre og lidt mere sportslig end Stelvio.
Den er også lidt ”skarpere” i sit design og
lavere og mere velproportioneret. Den er
ikke lidt gumpetung som Stelvio, og i det
hele taget følger den en ny trend, hvor der
faktisk dårligt er tale om en SUV, men en
mellemting mellem en SUV og en almindelig hatchback. Vi har allerede set dette med
BMW X2, og på Genève-udstillingen var
en anden overraskelse, at den nye Mazda
SUV til at udfylde hullet mellem CX-3 og
CX-5 ikke kom til at hedde CX-4, men
derimod CX-30. Den nye CX-30 er netop
en sportslig, lav udgave af en CX-3 (måske
en bagatel større), og det kunne se ud som

Selv udformningen af
lamellerne i gitteret
har været genstand for
seriøse overvejelser

Også bagenden
siges at have
tidligere DNA i sig
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Enkelt interiør. De
lysende, stribede
flader især i
midtertunnelen
bliver næppe sådan,
da man gerne vil
udnytte pladsen til
andre ting

om, at Mazda hermed også indleder en ny
designlinje med modeller med tocifrede
numre, som konceptmæssigt skal ligge mellem en almindelig hatchback og en SUV.
Design
I pressematerialet skrives der meget om,
hvorfra der er kommet inspiration til
Tonale, og her nævnes Disco Volante,
Duetto, Giulia Sprint GT, Tipo 33 Stradale,
SZ (ES30) og Brera.

Interiøret kan også sagtens vise det
næsten endelige design af instrumentbordet,
mens midtertunnelen næppe vil være
næsten helt glat og ligne et bildæk.
Den opdelte justering af klimaanlæg
og temperatur ved den venstre og højre
luftdyse skal nok komme igennem til
produktionen.
Teknik
Der skrives ikke ret meget om teknikken

under skallen. Der fortælles dog, at man vil
kunne vælge modellen med ”Dual Power”,
og at der er tale om en plug-in hybrid.
Vi ved således ikke, hvilken platform, der
vil være tale om – og dermed om den får
forhjulstræk eller baghjulstræk (foruden
firehjulstræk). Men der er dog et lille hint,
for et enkelt sted i materialet står der, at
elmotoren er ”at the rear”, altså bagi, og det
betyder, at det er nødt til at være én af de to
sidste af de her tre nævnte platforme:
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Udviklingen af signaturen i baglygterne
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• Giorgio-platformen fra Giulia/Stelvio,
som har langsliggende motor og baghjulstræk – eller firehjulstræk.
• New Compact platformen fra Giulietta,
som har tværliggende motor, og som i
D-Evo-udgaven (Compact Wide) benyttes
af Dodge Dart og Jeep Cherokee –
sidstnævnte også med firehjulstræk.
• Small Wide platformen fra Fiat 500X,
som har tværliggende motor, og som
også benyttes af Jeep Renegade og Jeep
Compass (her Small Wide LWB), og med
forhjulstræk eller firehjulstræk.
Rygter går på, at der skulle være tale om
sidstnævnte platform. Det størrelsesmæssigt
umiddelbart mest naturlige ville være, at
der er tale om New Compact platformen
– altså grundlæggende fra Giulietta. På
den anden side blev Jeep Renegade og
Compass præsenteret som plug-in hybrid
i Genève, og de har de nye 1,3 FireFly
motorer, som sammen med en elmotor
giver en systemydelse på 190 eller 240 hk
og firehjulstræk uden kardanaksel – altså
med elmotoren placeret bagtil. De 240 hk
er også dem, der har været nævnt for Tonale
med elmotor bagtil.
Navnet
Til sidst skal lige nævnes, at Tonale er et
bjergpas i Alperne, ligesom det er tilfældet
med Stelvio, og at Tonale ligger tæt på
Stelvio. Sidstnævnte er blot mest kendt.

" Tonale - af Alfa Romeo kaldet en CUV er lidt skarpere i sit design end Stelvio
og lavere og mere velproportioneret "
SUV UDVIKLING

Alfa Romeo viste allerede
i 2003 en kompakt SUV,
kaldet Kamal, på basis af
Alfa 147. Måske var tiden
ikke rigtig moden. Porsche
havde dog lige præsenteret sin Cayenne, der
skulle blive en stor succes.
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Mazda er den seneste
bilfabrik, som har vist
en bil i klassen med lave
SUV’er. Den nye CX-30
blev ligeledes præsenteret
i Genève i marts 2019 og
ikke blot som koncept,
men i færdig udgave.

BMW er også slået ind
på den udviklingssti, der
handler om, at SUV’en
skal nærme sig en normal
hatchback-bil og dermed
være betydeligt lavere og
bedre kørende end en
sædvanlig SUV.
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Snuden er inspireret af

mange tidligere Alfa’er
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