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Giulia GT

Tekst: Alfaholics, classicdriver.com (oversat af Bjarne Ravn). Foto: Stephan Bauer for Auxietre & Schmidt
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TA Junior
til salg

G

TA'en fik sin debut den 20. marts 1966 på
Monza. Andrea de Adamich og Teodoro Zeccoli sejrede i Jolly Club Four-Hour Race. Fra
da af nød de Autodelta-forberedte GTA’er
fantastiske succeser og vandt European Touring Car
Championship tre år i træk i perioden fra 1966 til 1968.
I 1968, som en følge af populariteten i raceklassen under 1300 cm³, startede Autodelta produktionen af GTA
1300 Junior.
Mesterskaberne i 1300-klassen var længe blevet domineret af Morris/Austin Mini Cooper, men det ændrede
sig i 1968 med lanceringen af GTA 1300 Junior, der i
de efterfølgende par år opnåede en sejrsrække magen til
Mini Cooper’ne i de tidlige 1960'ere.
Som noget unikt blev GTA 1300 Junior drevet af en
kortslaget 1290-variant af Giulia’s 1570 cm³ rækkefirer
med boring på 78 mm og 67,5 mm slaglængde.
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foran,
Giulia GTA har altid "ostehøvl"
de
bille
her
e
dett
på
ses
ligt
hvilket tyde

Denne lille perle af en motor blev udstyret med GTA’s twinspark topstykke og
klarer mere end 9.000 o/min.
GTA 1300 Junior til salg
Den viste GTA 1300 Junior, som vi
udbyder til salg her, er chassis nr. 775892
og er én af kun 193 fabriksproducerede
biler i Stradale-version. Nr. 775892 blev
lanceret på det italienske marked i 1968 og
første gang registreret med nummerpladen
PD215447 i Padova.
Bilen skiftede ejer to gange frem til 1970
og var derefter hos den samme ejer i seks år
med samme nummerplade.
I 1976 endte bilen hos en anden samler
i Vicenza og ændrede sit registreringsnummer til VI347082, hvoraf en kopi af de
italienske indregistreringspapirer følger med
bilen i dag.
På et senere tidspunkt fik bilen ASI-registrering i Italien og blev solgt til Tyskland,
hvor den blev indlemmet i Frank Briegmann's samling.
Den nuværende ejer købte bilen i 2015,
og den var stadig i meget original tilstand.
Han besluttede at få foretaget en komplet
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restaurering af GTA’en hos Alfa Romeospecialister uden at se på omkostningerne.
Nr. 775892 profiterer af en restaurering
i verdensklasse, som sjældent opleves på
nogen anden GTA. Den leveres med alle
bilens originale dele inklusive kofangere,
luftindtag og topstykke, et ekstra rat og to
originale 45 DCOE Weber karburatorer

Indstigningslister i døråbningen med
mærket skrevet
i sirlig skrift
og med små
begyndelsesbogstaver

samt de originale italienske sorte nummerplader fra Vicenza!
Denne spektakulære GTA Junior er ideel
til historiske træf, udstillinger og løb, og vil
være en forstærkning af enhver betydende
Alfa Romeo-samling.
Schweizisk indregistrering. Kilometertæller står på 85.560 km.
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Sådan så rigtige
sportssæder
ud i 60'erne.
Såkaldte
"bucket-seats".
Ryglænet er
ikke særlig højt,
nakkestøtter
mangler, og man
kan ikke justere
hældningen af
ryglænet

" Denne spektakulære GTA 1300 Junior vil være en en forstærkning af enhver betydende Alfa Romeo-samling "
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GTA-motoren har
dobbelttænding,
twin spark. Alfa
75 Twin Spark
var altså ikke den
første Alfa Romeo
med twin spark

Dobbelte Weberkarburatorer
med krumninger.
Strømfordeleren
med otte tændrørsledninger ses
også her
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" De Autodelta-forberedte GTA'er nød
fantastiske succeser og vandt
European Touring Car Championship
tre år i træk i perioden 1966-1968 "

105-modellen er elegant.
Her uden kofangere. Nogle
tror, at der mangler en hvid
stribe på forskærmene, men
sådan så det ud originalt

Instrumentbrætkonsollen og
bagrudehylden
er fortsat i stål
AUGUST 2020

19

