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ALFA ROMEO TRÆF

I HINWIL 2018

33TT12 (1975)

F

ormel 1-biler fra Alfa Romeo Sauber F1-teamet og
legendariske klassiske biler
fra Alfa Romeo-fabriksmuseet i Arese var træffets
stjerner i Hinwil/Schweiz. Autograf-session
med Formel 1 kører Charles Leclerc, og
Arturo Merzario gav opvisningsomgange i
verdensmesterskabsbilen 33TT12 fra 1975.
Mere end 400 Alfa Romeo-biler fra hele
Europa mødte op på Betzholz køretekniske
anlæg.
Mere end 5.000 besøgende og over 400
Alfa Romeo’er fra hele Europa på stedet – Betzholz køretekniske anlæg i den
schweiziske by Hinwil var scenen for et af
de største Alfa Romeo-mærkemøder nogensinde. Stedet til "Passione Alfa Romeo"
blev valgt med omhu af arrangørerne.
Hinwil er hjemsted for Alfa Romeo Sauber
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F1 Team, med hvem mærket er vendt
tilbage til Formel 1 i sæsonen 2018, og så
er to stjerner af begivenheden fra nærområdet: Formel 1-kører Charles Leclerc og en
af racing-teamets Formel 1 racerbiler. Til
fans’enes store glæde startede mekanikeren
racerbilen op flere gange i løbet af dagen.
Lydmæssigt på samme niveau var en
33TT12 fra 1975, som besøgende kunne
beundre – endda kørende. Den tidligere
Formel 1-kører og Alfa Romeo-fabrikskører, Arturo Merzario, kørte et par omgange på det køretekniske anlæg med den
racer, som Alfa Romeo brugte til at vinde
verdensmesterskabet med. Prototypen
med den centermonterede, 12-cylindrede
boksermotor blev ledsaget af et dusin andre
køretøjer fra såvel Alfa Romeo-fabriksmuseet "La macchina del tempo" i Arese som
fra private samlere.

I 1970'erne blev der kæmpet hårdt om
verdensmesterskabet i langdistance. Alfa
Romeo udviklede til denne race-serie Tipo
33TT12, hvis navn er en henvisning til de
vigtigste tekniske komponenter. TT står for
"Telaio Tubolare", på dansk gitterramme,
og de 12 henviser til den hækmonterede
12-cylindrede boksermotor, der yder mere
end 367 kW (500 hk) og giver en tophastighed på over 300 km/t. I 1975 vandt
Alfa Romeo med Tipo 33TT12 World Endurance Championship, hvor en af kørerne
var italienske Arturo Merzario.
På "Passione Alfa Romeo" i Hinwil blev
Merzario og hans racerbil genforenet.
Den nu 75-årige eks-Formel 1-kører gav
sin tidligere verdensmesterbil, normalt en
udstillingsbil på Alfa Romeo-fabriksmuseet
i Arese nær Milano, fuld gas rundt på det
køretekniske anlæg i Betzholz
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Tekst: Pressemeddelelse fra FCA, Frankfurt, oversat af Peter Elling-Jordt Foto: Alfa Romeo

Tipo 159 „Alfetta" (1951)
Efter at Giuseppe "Nino" Farina i 1950
havde vundet det første verdensmesterskab i Formel 1 for Alfa Romeo i Tipo 158,
fortsatte fabriksteamet med at udvikle
bilen i den følgende sæson til Tipo 159.
Igen, med kaldenavnet "Alfetta" (lille Alfa
Romeo), blev den i 1951 med fabrikskøreren Juan Manuel Fangio verdensmester
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Alfa Romeo Sauber F1 Team
Alfa Romeo Sauber F1 Team var til stede
med deres egen udstilling. De medbragte to
Formel 1-biler til det køretekniske anlæg kun
få kilometer fra deres egen lokation. Gennem
sit strategiske partnerskab med Sauber er Alfa
Romeo vendt tilbage til den højeste klasse af
motorsport efter mere end 30 år. Som kørere
brugte teamet i 2018 Charles Leclerc og Marcus
Ericsson. Der blev skrevet autografer. I 2019 fik
teamet nye kørere med den tidligere verdensmester Kimi Räikkönen samt Antonio Giovinazzi
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4C Competizione og 4C Spider Italia
Ligesom de særlige NRING-varianter så
repræsenterede 4C Competizione og 4C
Spider Italia meget autentisk racetraditionen, der er dybt forankret i Alfa Romeo’s
DNA, begge med en 4-cylindret turboladet
motor med 176 kW (240 hk) med intercooler og variabel ventilstyring på ind- og
udstødningssiden. En nummereret plade på
kardantunnelen understreger eksklusiviteten
af de specielle versioner.
4C Competizione er lakeret i farven
Vesuvio Gray (red. Billedet viser en normal
4C). Tag, bagspoiler, udvendige spejldæksler,
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sideluftindtag og forlygte inddækning er
lavet af kulfiber.
Raceratmosfæren understøttes også af interiøret. Sportssæderne og rattet er betrukket
med en kombination af læder og mikrofiber,
røde syninger giver flotte kontraster.
4C Spider Italia’s er i Misano Blue. Aluminiumsfælgene – 18 tommer foran, 19 tommer bag – har et asymmetrisk design med
fem eger. Bremsecaliprene er lakeret gule,
svarende til farven på syningerne på sæder,
instrumentbræt, rattet og dørpanelerne
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Giulia Quadrifoglio NRING og Stelvio Quadrifoglio NRING
Det andet tyngdepunkt i "Passione Alfa
Romeo" var de aktuelle modeller, anført af
de to specielle varianter Giulia Quadrifoglio
NRING og Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
NRING. Navnet tilføjelsen NRING er en henvisning til den mest berømte racerbane i verden – Nürburgring. Betegnelsen er en hyldest
til banerekorder og de talrige succeser, som
Alfa Romeo opnåede i løb på Nürburgring.

Der er produceret præcist 108 eksemplarer af begge specialvarianter bygget
til EMEA (Europa, Mellemøsten, Afrika).
Forklaringen bag antallet er virksomhedens
oprindelsesår i 1910 for firmaet A.L.F.A,
det der senere blev til Alfa Romeo, hvis biler
sidenhen har begejstret med italiensk stil,
ydelse, teknologi og køreglæde i 108 år.
For næsten alle bilproducenter er Nürburgring, der blev
bygget i 1927,
den mest
krævende
teststrækning
for serieproducerede
køretøjer. Som
en uofficiel
anerkendelse
regnes banerekorderne.
Alfa Romeo

har leveret banerekorder to gange. Giulia
Quadrifoglio i klassen for 4-dørs sedan’er
(7:32 min.) og Stelvio Quadrifoglio i SUVkategorien (7:51,7 min.).
Specialvarianterne Giulia Quadrifoglio
NRING og Stelvio Quadrifoglio NRING fejrer
disse rekorder. Begge med en 375 kW (510
hk) 2,9-liters V6 biturbomotor, som i Stelvio
Quadrifoglio NRING er kombineret med
firehjulstrækket AlfaTM Q4. Giulia Quadrifoglio NRING har baghjulstræk og når en
tophastighed på 309 km/t og accelererer fra
nul til 100 km/t på 3,9 sek. For Stelvio Quadrifoglio NRING er de tilsvarende værdier
283 km/t og 3,8 sek.
De i alt 216 købere af en Giulia Quadrifoglio NRING eller en Stelvio Quadrifoglio
NRING får ikke kun en af de mest eksklusive
biler på markedet. De vil også være i stand
til at nyde yderligere tjenester, herunder en
eksklusiv velkomstpakke og et sportskørekursus på Nürburgring
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1900 Super Sprint (1954)
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6C 1750 GS (1930)
Under "Passione Alfa Romeo" kunne besøgende komme helt tæt på nogle af de biler, der normalt kun udstilles på fabriksmuseet "La macchina del tempo" i Arese nær Milano. De blev bragt til Hinwil af FCA Heritage, en afdeling under Fiat
Chrysler Automobiles (FCA), med ansvar for de italienske koncernmærker. Én af dem var 6C 1750 Grand Sport, som
Grand Prix-stjernen Tazio Nuvolari og co-driver Giovanni Battista Giudotti vandt gadeløbet Mille Miglia i 1930 med. Den
6-cylindrede motor på 1.752 cm³ slagvolumen og to overliggende knastaksler muliggjorde for første gang en gennemsnitshastighed på over 100 km/t på den cirka 1.000 mil (1.600 kilometer) lange strækning fra Brescia til Rom og tilbage
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Testkørsler med op til 375 kW (510 PS)
Mange besøgende på "Passione Alfa Romeo" benyttede lejligheden til en tur på testbanen
med et valg mellem 4C, Giulia eller Stelvio, herunder Quadrifoglio-modellen, der med 375
kW (510 hk) sikrede en særlig kørselsoplevelse

GP Tipo B P3 (1932)
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