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Oversat artikel
Denne artikel er oversat fra det italienske autotecnica.org.
Det var en artikel, som jeg fandt, og hvor jeg glædede mig
over, at der endelig var noget ”teknik” om den nye Giulia
(der også gælder for Stelvio, selv om der hver gang kun er
nævnt Giulia), da pressematerialet ellers stort set kun har vist
eksteriørbilleder af bilerne.
Peter Engholm-Pedersen har i sit ansigts sved oversat den
italienske artikel.
Jeg spurgte så til bedre billeder hos Alfa Romeo’s PR-afdeling, og så fik jeg mail tilbage, hvor PR-damen undskyldte, at
materialet ved en fejl ikke var blevet gjort tilgængeligt på deres
presseside. Det handlede om et teknikseminar, som de havde
afholdt, og materialet fandtes selvfølgelig også på engelsk!
Nå, Peter E-P havde nu oversat den allerede bearbejdede og
afkortede version fra det italienske autotecnica.org, så det er
denne version, som du finder her. Selv om den er bearbejdet,
er den lidt vel meget ”reklameagtigt”, men det må I bære over
med. Der er nogle fine tekniske forklaringer og illustrationer.
Peter Dyrelund
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Alf a Romeo Giul ia
HANDLING-DRONNINGEN
Alfa Romeo Giulia er blevet anerkendt som den mest
behagelige sedan at køre i, og gennem analyser af dens
opførsel og teknik afdækker vi hvorfor

O

rdet ”handling” er endnu ikke
en del af det italienske ordforråd i forhold til biler. Ordet
kan dog oversættes som en
bils dynamiske optræden – for
eksempel den dynamiske respons, som en bil
giver på de påvirkninger, som køreren udsætter den for.
Perfekt handling eksisterer dog ikke, da der
her er tale om en subjektiv parameter. Faktum er, at enhver har sine egne præferencer,
som er baseret på vaner og erfaringer. Dog
findes der universelt anerkendte karakteristika, som bidrager til at gøre en bils opførsel
behagelig – og i dette tilfælde taler vi om
køreglæde. Her refererer vi til styrepræcision,
balance mellem den forreste og bageste aksel,
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reaktion ved retningsskift, bremsekraften
og muligheden for at dosere bremserne.
Alle disse kvaliteter er fundamentale i en
bil med sportslige ambitioner. De kan ene
og alene opnås ved, at hele projektet fra
startfasen har som direkte mål at opnå dem.
Desuden kræves en ”top-down-udvikling”,
hvor køretøjets design allerede fra starten er
baseret på den hurtigste variant i serien – i
dette tilfælde den 510-hestes Giulia Quadrifoglio.
Giulia’en er reelt den første model, der er
”født” på den platform, som kaldes, ”Giorgio”. Platformen er skabt ved at fokusere på

Lav kørerposition og med klassiske Alfa-detaljer som de klassiske ”rør” over speedometer og
omdrejningstæller
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de primære formål, såsom balancering og
reduktion af vægten, torsions- og vridningsstabilitet samt den helt grundlæggende
baghjulstrukne arkitektur. Et team på godt
250 ingeniører med operationel base i
Modena har bidraget til skabelsen af denne
platform. Dermed blev der under udvikling
på Balocco-banen skabt et tydeligt benchmark blandt de konkurrerende bilmærker.
Alfa Romeo ønsker med Giulia at
distancere sig fra konkurrenterne i Dsegmentet – primært ved at være væsentligt
mere sporty. Dette sker i et marked, hvor
folk i stigende grad bliver distraheret af ting

som udseende og ekstraudstyr, hvorimod
selve substansen – altså den mekanik, der
gemmer sig under karrossen – alt for ofte
bliver skubbet i baggrunden.
Bilmærket med slangeheraldikken
(Biscione) er tilsyneladende det eneste
brand, der ønsker at gå imod strømmen i
deres faste tro på mærkets traditioner, hvor
køreren sættes i allerførste række.
I vores analyse vil vi beskrive de tekniske
og konstruktive valg, som har ført til disse
resultater, men dog først efter, at vi i detaljer har beskrevet følelsen af at køre denne
fascinerende sedan.

Kørerpositionen er klart sporty. Man sidder
ikke ”på asfalten”, men er godt placeret
mellem sædekanterne og den minimalistiske
instrumentering, som er rettet direkte mod
køreren. De klassiske ”rør” udgør det analoge speedometer og omdrejningstælleren.
Rattet er praktisk talt lodret, og geargrebene
i aluminium er
fastmonteret
og roterer ikke
sammen med
rattet, hvilket
er en filosofi,
som i adskillige
år har været
brugt af andre
mærker fra FCA; nemlig Maserati og Ferrari.
Allerede under de første hundrede meter
bag rattet er det mest overraskende, hvor
øjeblikkelig styringen reagerer. Takket være
det ekstremt reducerede udvekslingsforhold
(11,8:1, hvilket er en rekord for segmentet)
med elektrisk servostyring og med servomotoren monteret direkte på tandstangen, er det tilstrækkeligt med
et meget lille ratudslag for at

styre. Det gængse dødpunkt på midten, det
vil sige den langsomme reaktionsvillighed,
som tit mærkes, når rattet er tæt på at pege
ligeud, er der slet ikke.
Indtil man har vænnet sig til bilen,
kommer man let til at skulle korrigere og
reducere styreudslaget, især ved hastigheder

overraske os positivt, fordi den i kurverne
nærmest synes at ”tage ledelsen”. Når man
er overbevist om, at man er nået op på
maksimal sideacceleration, og man forsøger
at dreje endnu mere, dykker næsen på bilen
igen indad, og man kan dermed opnå en
sideføringskraft på op til 0,96 G.
Der er en følelse
af, at Giulia har en
væsentligt kortere
akselafstand, end
den rent faktisk har
(282 cm), og faktum er, at for- og
bagaksel altid er i
fase uden forsinkelser eller forskelle under ”side-drift”, hvilket
i alt væsentligt resulterer i en neutral
opførsel – selv ved høj
hastighed.

" Forakslens adfærd holder tilsyneladende
aldrig op med at overraske os positivt "

Hjulophæng og drivværk på
Alfa Romeo’s Giorgio-platform
er her vist på røntgenfoto af
en Stelvio med 4-cylindret
motor. Giulia og Stelvio er
teknisk identiske bortset fra,
at V6 Quadrifoglio-varianten
af Giulia har baghjulstræk,
mens den tilsvarende Stelvio
er firehjulstrukket

over ”bymæssig bebyggelse”, fordi Giulia’en
allerede er ”gået ind i svinget” meget
tidligere end forventet. Forakslens adfærd
holder tilsyneladende aldrig op med at
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Ved retningsskifte er overgangen praktisk
talt ikke-eksisterende, og man bliver ført
successivt fra den ene kurve til den næste
med maksimal hastighed, mens bagvognen
aldrig bringes i krise, uanset at det med vilje
går for stærkt.
Skiftelogikken for den 8-trins ZFgearkasse er specialdesignet, og for os føles
det som om, den skifter meget hurtigere
end i de andre bilmærker, der er udstyret
med samme gearkasse. Dette gælder særligt,
når man har valgt den mere sporty Dynamic-mode på DNA-knappen.
I midten af DNA-knappen findes kontakten til Active Suspension (aktiv undervogn, red.), som er ekstraudstyr, der klart
kan anbefales (dog standard i Giulia Q,
red.), og som også omfatter det mekaniske
Q2-spærredifferentiale på bagakslen.

Når knappen Active Suspension er
aktiveret, mindskes f.eks. støddæmpernes
modstand, således at en større komfort kan
opnås. Når man kører på ujævn vej, opnås
f.eks. en kalibrering, der som standard
sikrer den bedst mulige handling i forhold
til den DNA-mode, man har valgt.
Balancen mellem de to aksler føles i
særlig grad ved indgangen af svinget, fordi
bilen ikke bliver ”perpleks”, selv når der
først bremses ved svingets apex, hvilket
er en manøvre, der tværtimod forbedrer
kørslen og bringer os tæt på grænsen med
en afvæbnende lethed.
Fra apex og fremefter gør den trækkraft,
der leveres af Q4-systemet på testbilen;
Giulia Veloce TI, det muligt øjeblikkeligt
at skifte fra bremsepedalen til speederen,
således at man overføres mod udgangen

ELEKTRONIK TIL TJENESTE
FOR KØREREN
De valg, der er truffet med hensyn til styresystemer for
elektronikken, er designet for at tilfredsstille køreentusiasterne.
To eksempler: Trækkraften bliver ikke afbrudt, når
man træder på bremsepedal og speeder samtidig, således
at man i svingene kan bruge venstre fod til at forkorte
overgangen fra den ene pedal til den anden. Desuden er
der ingen irriterende kick-down, når man er i manuel
gear-mode. Selv når man har valgt et for højt gear og
træder speederen helt ned, bibeholdes det samme gear.
Stabilitetskontrollen griber næsten aldrig ind, selv
ved den mest sporty kørsel. Vejgrebet bliver dermed
primært garanteret ved samarbejdet mellem karrosse,
hjulophæng og transmission samt ved den elektroniske
kontrollogik, som Alfa Romeo selv har udviklet – og
taget patent på. Dette er klart designet til at forøge
køreglæden og ikke bare for at rette kørerens fejltagelser.
Al elektronik i bilen er styret af en enkelt centralenhed, kaldet Alfa™ Chassis Domain Control (Alfa™
CDC), som er selve ”hjernen”. Alfa™ CDC orkestrerer
alle bilens aktive systemer og analyserer accelerations- og krængningsparametre fra sensorerne i real
tid og fremsender den information, der er nødvendig
for at forhindre og håndtere kritiske situationer til
delsystemerne (motor, hjulophæng, bremsesystem og
differentiale), men også for at optimere acceleration og
køreglæde.
Den eneste fejl er, at det ikke er muligt helt at frakoble stabilitetskontrollen, bortset fra på Quadrifogliovarianten, men den fortjener et helt separat studie.

Diagram over forbindelserne i Chassis Domain
Control™ (Alfa™ CDC), som er “hjernen”, der
styrer alle bilens aktive systemer og i realtid analyserer de enkelte parametre som f.eks. acceleration, krængning, mv., indhentet via sensorerne
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af svinget og fortsat perfekt kan følge
den ønskede kørelinje. Ved hjælp af ATC
(Active Transfer Case) bliver den potentielle overstyring nemlig neutraliseret,
idet ATC kontinuerligt og umærkeligt
overfører trækkraften fra bagakslen til
forakslen. Dette sker dog også takket være
det mekaniske spærredifferentiale, Q2, på
bagakslen, som er en rigtig lækkerbisken
for køreentusiaster.
ATC forbedrer ikke alene vejgrebet ved
udgangen af sving, men øger desuden stabiliteten ved højere hastigheder.
Når vi til slut overdriver ratudslaget –
med det formål at finde grænserne – og
drejer meget mere end nødvendigt ved de
lavere hastigheder, mærkes en understyring,
som er let at afhjælpe ved enten at reducere
ratudslaget eller at slippe speederen.

ALFA ROMEO TE KN I K

LETHED I SELVE KONSTRUKTIONEN
Giulia’ens karrosseri er fremstillet
af højstyrkestål, mens aluminium er
brugt i de mest strategiske områder som f.eks. i komponenterne
i hjulophængene. Kardanakslen er
lavet af kulfiber. For Giulia’s 2,2 liters
dieselvariant stopper vægtnålen ved
bare 1.374 kg (tør vægt), hvilket er
klart lavere end for konkurrenterne

Vi bliver aldrig trætte af at sige det: Vægten
– eller mere korrekt – massen er fjenden
for enhver dynamisk parameter. Når man
med bevægelsesligningerne multiplicerer
de sideværts-, langsgående- og lodrette bevægelser med inertiens acceleration, udgør
vægten altid et ugunstigt element, der
medfører mindsket acceleration samt øget
belastningsoverførsel og forværrer dermed
de enkelte karakteristika for sideværts
påvirkning på dækkene, på grund af disses

ikke-lineære elastiske opførsel.
Giulia er klart en letvægter, der er perfekt
afbalanceret med en 50/50 vægtfordeling
mellem de to aksler på grund af, at både
motor og kabine har en tilbagetrukket
position, og desuden fordi f.eks. batteriet er
placeret i bagagerummet.
Der er i Giulia’en brugt aluminium i
vid udstrækning, særligt i de mest strategiske områder såsom komponenterne i
hjulophængene (45% af bagvognen er i alu-

minium), skærme, klapper og døre, mens
kardanakslen er fremstillet af kompositmateriale med kulfiber. Denne løsning er unik
på markedet og medfører en vægtreduktion
af massen for de bevægelige dele på godt
15 kg. Derudover opnås en fordel på trækkraftens inerti under acceleration.
Hele resten af karrossen er fremstillet af
højstyrkestål og kompositmateriale. I den
letteste variant, som er den 2,2-liters
turbodiesel (reelt kun 2,1-liters, 2.143
cm3, red.) med manuel gearkasse, standser
vægtnålen ved kun 1.374 kg (tør vægt),
hvilket er klart lettere end for konkurrenterne. Vælger man derimod Q4-varianten,
forøges vægten på grund af firehjulstrækket – inkl. drivaksler og olie – med under
50 kg (!). Dermed har Giulia sat endnu et
benchmark for dette segment.
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Værksted med hjerteblod
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Forhjulsophænget.
1: De to øverste bærearme er monteret højt i
forhold til lejerne i navet.
2: Nederste bærearme.
3: Styrearm.
4. Koncentrisk fjeder og
støddæmper. Det hedder
ikke et ”fjederben”, da
enheden ikke er medvirkende til at holde hjulet
lodreet, men kun udfører
en fjeder/støddæmperopgave.
5: Svanehals i aluminium
med facon, der giver
plads til hjulet.
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HØJTUDVIKLEDE HJULOPHÆNG
Hjulophængenes evne til konstant at
bevare hjulenes karakteristiske vinkler
under samtlige forhold er ubetinget det
”vindende våben” for Giulia’ens dynamiske kvaliteter.
På forakslen finder man et hjulophæng, bestående af et dobbelt
wishbone-ophæng (dobbelte tværsvingarme) frem for det mere traditionelle
McPherson, som ellers kendetegner
næsten alle de andre rivaliserende biler i
D-segmentet.
Den øverste tværsvingarm har fat i en
opretstående ”svanehals” i aluminium,
der er monteret højt over hjulnavet.

Denne løsning gør det muligt for den
øverste tværsvingarm at opretholde den
bærende funktion (hvilket på McPherson-ophænget er overladt til fjederbenet)
samt at udføre camber-kontrol på samme
måde som på et mere traditionelt sæt
dobbelte tværsvingarme, men dette her
er mere kompakt.
De nederste bærearme er i stedet
opdelt med to monteringspunkter ved
navet. Det betyder, at der er tale om
et ophæng med semi-virtuel styreakse.
”Virtuel” er, fordi der ikke er tale om to
fysiske led, men derimod ét fast led (det
øverste) og et led, der udgør et skærings-

punkt for forlængelsen af de to nederste
bærearme, hvilket varierer afhængigt af
styrevinklen.
”Semi” skyldes, at det ”virtuelle” led
kun gælder det nederste. Med denne løsning er det nederste virtuelle led meget
tæt på hjulets centrum (er umuligt med
et fysisk led), hvilket dramatisk reducerer den tværgående (tænkte) afstand på

➥
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Den nederste samling af forhjulsophænget
er opnået ved hjælp af to bærearme, nr. 1
og nr. 2, og skaber et ”virtuelt” led. Dette
bevirker, at styreaksens hældning varierer
afhængigt af styreudslaget (semi-virtuel
styreakse)
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underlaget – det vil sige afstanden mellem
skæringspunktet for styreaksen, forlænget
mod jorden og midten af dækket (også
kaldet styrerulleradius, red.).
Dermed opnås en lavere følsomhed på
rattet overfor både uregelmæssigheder i
kørebanen og for belastninger ved bremsning (en ”filtereffekt”), idet den kraft, der
påvirker hjulet, er mindre. Denne effekt
kunne også opnås ved at reducere længden
af den øverste bærearm, men det har den
ulempe, at camber-variationen bliver for
voldsom ved ind- og udfjedring (camber
kan forklares som hjulets hældning ”indad
eller udad” i forhold til lodret, red,).
En anden fordel er evnen til at styre
indfaldsvinklen (caster) og dermed den
bageste arm, afhængigt af ophængets
vertikale vandring, således at man opnår
optimering af hastighed og præcision
under enhver styrevinkel, hvilket skaber
en egen, sand og ægte ”high definition”
styring (caster kan forklares som hældningen af styreaksen, ”fremad eller bagud
i kørselsretningen”, i forhold til lodret,
red.) På baghjulene findes en multilink-

Kurven for castervariation:
Ved de opdelte dobbeltarme
forbliver værdierne meget
mere konstante, når vinklen
på rattet ændres, hvilket
medfører en langt mere lineær
styrerespons i forhold til et
konventionelt hjulophæng
Blå kurve: Alfa Romeo’s
patenterede løsning
Rød: Den konventionelle
løsning
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Her ser du principskitse for sædvanligt arrangement for tværsvingarme i forhjulsophæng
og Giulia’ens patenterede system
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Baghjulsophænget, nederste arm i Alfa Link™ (højre side).
1 og 2: De to monteringspunkter for støtterammen, fastgjort til bagbroen
3: Monteringspunkt til holderen af hjulnavet
4: Forankring af støddæmper (separat fra bagfjederen)
5: En forbindelsesarm er monteret til den ene af de to øverste bærearme. Dens funktion er især at imødegå rotation af de opretstående
dele af ophænget ved de langsgående påvirkninger (bremsning, acceleration)

løsning, kaldet Alfa Link™, som er et
Alfa Romeo-patent. Den nederste arm er
både i stand til at udføre funktionen af at
begrænse sidebevægelsen i sving og at sikre
en fremragende fleksibilitet i forhold til
længderetningen, hvilket er til fordel for
kørekomforten. Alfa Romeo kalder derfor
fire-link systemet for ”e mezzo” (dvs. ”og en
halv”, red.).
Samlet set muliggør Alfa Link™ en
meget nøjagtig kontrol af hjulbevægelserne,
hvis vinkler forbliver stort set uændrede
under ophængets lodrette vandring.
Ophænget har rekorden for bilsegmentet
med hensyn til dimensionerne i længden

som det mest kompakte, hvilket gør
det muligt at øge den plads, der er til
rådighed for bagsædet. Desuden har
ophænget segmentrekorden i værdierne for
stivheden mod bevægelser i sideretningen
til gavn for vejgrebet.
For at justere sporingen eller camber
anvendes en patenteret konstruktion, som
gør det muligt at bevare de stive punkter i
ophænget uændret. På denne måde ændres
ophængets elastokinematiske opførsel
ikke efter justering af de statiske vinkler.
(elastokinematiske modeller anvendes til
at beskrive eller beregne et hjulophængs
bevægelser og egenskaber, red.).

Som nævnt er Active Suspension ekstraudstyr, og takket være en styringsstrategi, der er integreret i CDC-enheden
(Chassis Domain Control), er det muligt
at variere styrken af støddæmpningen,
afhængigt af vejforholdene samt hvilket
mode, køreren har valgt på DNA-knappen.
Dermed er der mulighed for at reducere de
dynamiske topværdier under bremsning og
at reducere den dynamiske rulning samt
karosseriets bevægelser, hvilket også er til
gavn for kørekomforten.
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ALFA ROMEO T EKNIK
Forreste differentiale (vejer kun 12
kg og kan klare et moment på til
4.000 Nm på den yderste ring)

Bageste differentiale, Q2, som
er mekanisk og
selvspærrende

Q4-systemet set nedenfra:
1: Transfergearkassen (ATC –Active Transfer Case) – hjertet af
Q4 firehjulstrækket
2: Sideaksel, som sender kraften til det forreste differentiale
3: Beskyttelsesplade
4: Kardanaksel i kulfiber, forbundet til det bageste differentiale

I Torque Vectoring bagdifferentialet er indbygget
to elektromekanisk styrede
koblinger. Hermed har man fuld
styring over kræfterne, der sendes
til hvert baghjul og kan benytte
dette til aktivt at styre bilens
egenskaber i kurver – lang tid
førend bilen begynder at spinne
med et baghjul

ATC – Active Transfer Case med integreret aktivering via flerpladekoblingerne og kraftoverførsel via
kædedrev. Smøring foregår ved oliebad for at
maksimere pålideligheden (der er ingen oliepumpe) og sikre en let
konstruktion. Desuden er der ingen ekstern køling

INTEGRALT FIREHJULSTRÆK, Q4

Med det aktive firehjulstræk
kan bilen trinløst skifte fra
at være rent baghjulstrukket til at være fuldt firehjulstrukket, hvor en god del af
kraften sendes til forhjulene, hvilket er illustreret
her ved kurvekørsel
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Selv om det har bevaret det samme historiske navn, har det nye Q4 intet at gøre
med de firehjulstræk, som var monteret på
de foregående Alfa Romeo’er. Derimod er
det et seneste-generations firehjulstræk med
torque-on-demand logik (trækkraft efter
behov, red.), designet til at øge vejgrebet og
retningsstabiliteten i kurver, uden at det går
ud over bilens behændighed eller underminerer dens lethed.
Hjertet af Q4 er en elektrohydraulisk
fordeler ved udgangen af gearkassen, kaldet
Active Transmission Case (ATC) (transfergearkasse, red.), hvilket omfatter et kædedrev med smøring ved oliebad (en løsning,
der sikrer lydløshed og pålidelighed) samt
en elektronisk styret flerpladekobling.
Trækkraften, der normalt sendes til
bagakslen, overføres også til forakslen, når
der bliver behov for det. Overførslen er
styret af en funktionslogik, der er baseret på
en række parametre, såsom f.eks. vejgreb,

køretøjets hastighed, stillingen på speederen, mv., hvilket alt sammen opfanges af en
række sensorer.
Flerpladekoblingen kan ændre på
overførslen af kraft til forakslen på under
150 millisekunder. Trækkraften overføres
præcist og på en kontinuerlig måde, uden
at køreren mærker noget. På trods af sit
raffinement er det en særdeles robust enhed,
som er i stand til at sende op til 1.200 Nm
til det forreste differentiale og kan holde
til intens brug, som f.eks. på en racerbane,
uden nogen form for ekstern køling.
Samlet set er det komplette Q4-system,
inkl. forreste differentiale både effektivt og
let: Det forreste differentiale vejer kun 12
kg til trods for, at det kan klare et moment
på op til 4.000 Nm på den yderste ring.
Active-Torque-Vectoring system
Giulia Quadrifoglio med den Ferrari-afledte
V6’er med 510 hk har jo ikke firehjulstræk

ALFA ROMEO TE KN I K
Systemets funktion er
illustreret i tegningen
her

Q4. Men den har derimod et ganske
særligt bagdifferentiale, som kan
variere den kraft, der sendes til hvert
baghjul. Det er altså ikke bare det
sædvanlige, mekaniske spærredifferentiale, som sender ekstra kræfter til
det yderste hjul, når det inderste hjul
begynder at spinne. I stedet indgår
differentialets styring i hele det samlede reguleringssystem CDC (Chassis
Domain Control). Systemet består af
to elektromekanisk styrede koblinger,
som er integreret i det bageste diffe-

rentiale. Hermed har man fuld styring over, hvor meget kraft, der skal
sendes til hvert baghjul. Hvis bilen
f.eks. understyrer lidt, kan man – selv
om bilen slet ikke er i nærheden af at
ville spinne med sine baghjul, hvor et
traditionelt spærredifferentiale ville
gribe ind – sende ekstra kraft til det
yderste hjul og samtidig reducere,
eventuelt helt afbryde, kraften til
det inderste hjul. Hermed ”tvinger”
bagenden faktisk forenden til at dreje
ind i kurven.

BRAKE BY WIRE - INTEGRATED BRAKE SYSTEM (IBS)
Giulia har præsenteret endnu en innovation
på verdensplan, kaldet Integrated Brake System (IBS) (som er et Continental MKC1
Brake By Wire System). Det erstatter det
konventionelle bremsesystem (bestående af
vacuumpumpe, bremseservo og traditionel
hovedcylinder) med et moderne brake-bywire system. IBS afkobler bremsepedalen
fra det hydrauliske kredsløb, og feedback til
foden opnås ved hjælp af software, hvilket
har følgende fordele:
• Vægtreduktion på op til 50% sammenlignet med et konventionelt system med
vacuumforstærker (6 kg mod 9-10 kg)
• Totalt fravær af vibrationer i pedalen, selv
når man er tæt på blokering
• Ensartet pedalvandring ved enhver
nedbremsning under alle forhold – selv i
tilfælde af overophedning af systemet ved
intens brug, f.eks. på bane
• Mulighed for at variere det tryk, som
udøves på hvert enkelt hjul, og dermed
fungere som en raffineret bremsefordeler,
der også kommunikerer med stabilitetskontrolsystemet
• Mulighed for særlig sikkerhedslogik,
såsom en forøgelse af bremsetrykket,
f.eks. når en nødopbremsning detekteres
via trykket på pedalen
• Mulighed for at tilpasse tilbagemeldingen
fra bremsepedalen afhængigt af, hvilket
køre-mode, der er valgt på DNA-knappen
Systemet består af tre moduler, alle forbundet med hinanden. Det første modul
er et interface med bremsepedalen. Ved at
modtage input fra bremsepedalen og ved
hjælp af positionsfølere og belastningsceller,
er modulet øjeblikkeligt i stand til at afgøre,
hvor hårdt køreren træder på bremsepedalen – stykke for stykke.
Det andet modul består af en elmotor,
som styres af en elektronisk kontrolenhed,
og er forbundet til en kugleskrue, som
omdanner sin roterende bevægelse til en
lineær bevægelse, der anvendes til at trykke
på bremsestemplet, som skaber det hydrauliske tryk.

Traditionelt setup for bremsesystem samt Alfa Romeo’s kompakte system på Giulia

REFERENCE FOR
FØRENDE MÆRKER

IBS (Integrated Brake System). Det afkobler
bremsepedalen fra det hydrauliske kredsløb,
og feedback til foden opnås ved software

Det tredje modul er drevet af det hydrauliske tryk, der skabes af bremse-stemplet, og
består af en fordeler, hvorfra fire hydrauliske
linjer udgår, og uafhængigt af hinanden går
til de fire bremsecalipre. Hver linje er udstyret med elektronisk aktiverede ventiler, som
individuelt kan variere bremsetrykket på
hvert enkelte hjul.

Alfa Romeo’s premium sedan er utvivlsomt
referencepunktet i D-segmentet med hensyn til
handling. Giulia’ens kørselsadfærd er neutral, men
direkte behændighed kan føles. Samtidigt mærkes
en perfekt balance mellem de to aksler, sammen
med en meget direkte og lineær front som svaret
på enhver styrevinkel. Disse egenskaber er opnået
ved at anvende sofistikerede tekniske løsninger og
ved en vægtbesparelse i konstruktionen, som er til
stor misundelse for mange af konkurrenterne.
Giulia henvender sig til et publikum med
en fin smag, som fortsat leder efter perfekte
køreegenskaber og sofistikeret mekanik, hvilket
desværre synes at være sat i baggrunden i nutidens bilindustri, men som i høj grad tilbagefører
traditionerne fra mærket med slangeheraldikken
(Biscionen, red.), hvor man nu endelig har fundet
tilbage til mærkets oprindelige identitet.

Til næste nummer af bladet har vi testet en Giulia 2.0 Veloce TI Q4
Forskel i vægt og
samlet størrelse mellem et konventionelt
bremsesystem (med
vacuumforstærker
og -pumpe) og det
innovative IBS, som
er standardmonteret
på Giulia
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