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GIULIA GTA
Alfa Romeo havde op til Genève Motorshow spændt forventningerne
med teasere om noget nyt, der skulle have relationer til en legende fra
gamle dage. Så kunne vi jo prøve at gætte, for Alfa Romeo har mange
“legender”. Men noget GTA kunne være et godt gæt,
og det viste sig også at være rigtigt
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B

iludstillingen i Genève i
starten af marts blev aflyst
med tre dages varsel – og jeg
havde købt flybillet, øv! Nå,
så dét med at løbe ned til
Alfa Romeo-standen blev afløst af en video
og en smule oplysninger på nettet. Dertil en
masse vildt flotte billeder.
Desværre er det sådan, som det ofte er,
når Alfa Romeo skal fortælle om de nye:
Man kan ikke finde hoved og hale i det.
De fortæller f.eks. om ALT det udstyr,
som en faceliftet model har, så man ikke

kan finde ud af, hvad der reelt er det nye.
Det er altid en kamp at få ”dekodet”
pressemeddelelserne – også fordi noget af
det uklare kan skyldes, at de ikke er for
gode til det engelske sprog.
Sådan er det også med den nye GTA, så
I må bære over med, at der er uklarheder
mange steder.
Giulia GTA
De nye varianter GTA og GTAm er
overbygning på Giulia-serien. Vi kender jo
Giulia Quadrifoglio med den ”afkortede”

" De nye varianter GTA og GTAm er en
overbygning på Giulia-serien "

Det må være
en af de mest
ekstreme
4-dørs
gadebiler

Her får du et godt kig til kabinen i GTAm, hvor bagsædet er smidt på porten og
erstattet af en særlig polstret plads til ildslukkeren og to styrthjelme. Bagest er en
overrulningsbøjle, som også benyttes til fastgørelsen af H-selerne
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Hele bagområdet er beklædt med Alcantara®
Tingene bag ved føreren er her nøjere beskrevet. Det er
længe siden, at Alfa Romeo har lavet så ekstrem en bil
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Førerpladsen er nogenlunde uændret, men der er lækkert Alcantara® på indstrumentbordet og
dørsiderne. Kulfiberdetaljerne (bl.a. på midterkonsollen med bilens nummer) har mat look, og
dørhåndtaget er en strop – det er nok begrænset, hvor meget dét sparer i vægt

Ferrari-motor på 2,9
liter og i 90-graders
V6-konfiguration. Den
har baghjulstræk (Stelvio
Quadrifoglio har firehjulstræk) og 510 hk
samt 8-trins automatgear. I starten kunne den
fås med 6-trins manuelt
gear.
Giulia Quadrifoglio er
ikke omtalt i forbindelse
med faceliftet af Giulia
og Stelvio (se side 18).
Der skal imidlertid
kun produceres 500
stk. GTA (herunder
H-selerne er fra Sabelt og med Alfa Romeo-logo, og sæderne er en kulfiberskal, der er polstret og forsynet med
GTAm), så vi må fordet flotteste betræk i sort Alcantara®, læder, røde stikninger og GTAm-skrift foroven på hovedstøtten
mode, at der også senere
kommer en lille update
om Giulia Quadrifoglio, og at den fortsætog i kulfiber. Forkofangeren har små
Teknik
ter i produktion.
lodrette åbninger ved siden af scudetto’et,
V6-motoren er blevet tweaket lidt, så den
Giulia GTA vil blive bygget i en begrænnu har 540 hk i stedet for 510 hk efter "me- som vi kender fra 8C 2600 Le Mans fra
set serie på 500 nummererede eksemplarer.
30’erne, og som også var et element på
ticulous development and calibration work
GTAm er en GTA med yderligere ændring156’eren. Frontsplitteren er bevægelig,
of the engineers”. Der er ikke oplysning
er (m står for modificato), men det vides
og sideskørterne har anderledes indlæg af
om drejningsmoment og altså ikke nogle
ikke, hvor stor en del af de 500 stk., der
oplysninger om, hvorvidt der kun er ændret kulfiber.
bliver GTAm. Måske er det blot efterspørgBagkofangeren er også i kulfiber og med
i software, eller om der også er mekaniske
slen, der vil afgøre dette. Alle billeder –
ændret udformning af diffuser, ligesom der
ændringer på motoren. Husk, at alle Giulia
bortset fra to – viser i øvrigt GTAm, så det
nu er to store udstødningsrør i midten i
– også GTA og GTAm – kun kan fås med
kniber med lidt information om ”grundstedet for to i hver side (fire i alt). Udstød8-trins automatgearkasse.
GTA’en”.
ningen er udviklet af Akrapovic.
Forkofanger og bagkofanger er nye

APRIL 2020

➥
13

N Y E M O D ELL ER

" Forkofangeren har en bevægelig frontsplitter,
og der er fire riller på siden af scudetto'et "
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Forskærmene er i kulfiber og med let
ændret facon til at dække forhjulene, da
der er kommet fem cm større sporvidde for
og bag. Luftudtaget bag forhjulet er også
en smule større. Og så er der et Autodeltamærke under luftudtaget.
Ved bagskærmene har man ikke ofret en
ændring af bagskærmene, men har påsat
en sort skærmforøger for at dække over
baghjulene med den fem cm større sporvidde. Det er første gang, at jeg har set en
bil, der kun har skærmforøgere bagpå.
Der er ikke noget om dækstørrelse,
men fælgene er oplyst at være 20” i
diameter, og man kan se på billederne,
at der er centermøtrik på fælgene, og
bremsecaliprene ser også anderledes ud.
Det er oplyst, at der er nye settings
af fjedre, støddæmpere og bøsninger i
hjulophænget. Dækkene på bilen ser ud til
at være Michelin Pilot Sport 4S.
Interiør
Indvendigt i GTA er der beklædning i
100% Alcantara® på instrumentbord,
dørpaneler, handskerum, tagstolper og på

midten af sæderne. Interiøret herunder
sæderne svarer ellers til en Quadrifoglio.

for at spare vægt, og der er ingen dørpaneler
bag. De indvendige dørhåndtag er erstattet
af ”stropper”, som man også ser det på de
ekstreme Porsche-varianter.
Udvendigt kan GTAm kendes på den
store hækspoiler – og selvfølgelig på
mærkerne på bagklappen. Frontsplitteren
skulle også være større ifølge det oplyste.
Autodelta-mærket på forskærmene er lidt

GTAm forskelle
Som en overbygning på GTA kan man få
en trackdays-orienteret GTAm, hvor m
står for modificato – modificeret. Det er
en ekstrem 100% ”street legal” version af
GTA, som har to særlige racersæder med
6-punkts Sabelt
H-seler og en
lille bøjle bagtil,
hvortil selerne er
fastgjort.
Bagsædet er
sat på porten,
og i stedet er her
speciel plads til
ildslukker og to
styrthjelme i to
fordybninger. Alt
sammen svøbt
i Alcantara®.
Sideruderne og
bagruden er lavet
af polykarbonat
Det særlige 110-års jubilæumslogo pryder C-stolperne
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Luftudtaget
på forskærmene er
en smule
større, og
på GTAm er
Autodeltalogoet større
end på GTA

større. Dækkene ser ud til at være de samme
Michelin Pilot Sport 4S som på den almindelige GTA, men mon ikke, at man kan
vælge Sport Cup 2 også.
Det er oplyst, at GTAm vejer 100 kg
mindre end en Quadrifoglio, det vil sige
1.520 kg uden fører. Det er ikke oplyst, om
der er nogen vægtreduktion på den almindelige GTA.
Accelerationstiden 0-100 km/t for
GTAm er oplyst til 3,6 sek. (ved brug af
launch control), hvilket er 0,3 sek. bedre
end for en Quadrifoglio. Der er ikke oplyst
accelerationstid for GTA, ligesom der heller
ikke er oplysning om topfart, som jo er
307 km/t for en Quadrifoglio. Det er ikke
sikkert, at GTA kan køre hurtigere, og den
gevaldige hækspoiler på GTAm kan måske
nærmest resultere i lavere topfart.
GTA/GTAm ekstra service
Hvis man er så heldig at få lov at købe en af
de 500 GTA/GTAm, så får man en ekstra
udsøgt kundebehandling med en one-toone salgsproces, hvor man får tildelt en særlig ”brand ambassador product specialist”,
som følger hver kunde fra bestilling til le-
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vering af bilen. Der medfølger også en dedikeret oplevelsespakke, som bl.a. indeholder
et specifikt kørekursus hos Alfa Romeo
Driving Academy. Dertil et personificeret
Goodwool carcover til at beskytte GTA eller
GTAm’en under parkering i garagen.
For dem, der vælger en GTAm, kommer
dertil en personlig pakke med en Bell
styrthjelm med GTA-striber og et fuldt sæt
racerbeklædning fra Alpinestars (køredragt,
handsker og sko).
Bestilling
Bilen kan allerede nu pre-bookes, men vi
ved ikke, om Danmark får tildelt en bil. Du
må prøve at spørge hos importøren, som
ikke vidste noget om bilen ved redaktionens
slutning. Du skal nok ikke sætte nogen betingelser til prisen, da den er ukendt, men
givet bliver høj. Der er ingen indikation,
men nogle englændere kommer med et gæt,
der betyder, at vi vil være i området tre mio.
kr. inkl. danske afgifter for en GTAm. Og
levering? Ja, dette tidspunkt er også ukendt,
men mon ikke, at der vil være nogle stykker
ud at køre, når Alfa Romeo holder 110 års
jubilæum den 24. juni 2020.

Den almindelige GTA mangler
den store hækspoiler i forhold
til GTAm, og frontsplitteren og
Autodelta-mærket på forskærmen er mindre. Men ellers er de
fælles om ny forkofanger med
de fire lodrette riller på siden af
scudetto’et og bagkofangeren med
særlig diffuser og midtermonteret
Akrapovic udstødning. Forskærmene i kulfiber er nye og bredere
og med større luftudtag, mens
man bagpå har monteret skærmforøgere for at dække hjulene, der
giver fem cm større sporvidde
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" Du skal nok ikke sætte nogen betingelser til prisen, da
den er ukendt, men givet bliver høj - omkring 3 mio. kr. "
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