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a GTA
Her er en sjælden mulighed for at
erhverve sig en perfekt og original
1600 GTA Stradale restaureret af
Alfaholics
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GTA'en ude at køre
med samtidige
biler på den engelske Castle Combebane

H

er er en sjælden mulighed for
at erhverve sig en perfekt og
original 1600 GTA Stradale
restaureret af Alfaholics.
Bilen er fremstillet den 6. september
1965 og leveret til den franske Alfa Romeoimportør. Det betyder, at denne GTA har
tilbragt det meste af sit liv i det tørre klima
i syd-Frankrig. Den har været kendt af os
siden 90’erne via en meget stabil kunde hos
os ved Alfaholics.
Vi købte bilen i 2012 og gennemførte
en omhyggelig restaurering helt ind til det
nøgne karrosseri, komplet efter vores egne
standarder. Vidnesbyrd om det privilegerede liv viste sig hurtigt, fordi der var
bemærkelsesværdigt lidt korrosion. Selv de
originale peraluman 25 paneler viste sig at
være i god stand.
Når det kommer til mekanikken, så er
motoren (AR0052/A inkl. original sandstøbt topstykke med twinspark) opgraderet
med Alfaholics smedede stempler og sportroad knastaksler for at opnå 145 stærke
og godt dresserede hestekræfter til kvik
gadebrug.
Gearkassen og differentiale er begge
genopbygget og tilpasset Alfaholics limited
slip differentiale.
Bilen er udstyret med vores fast road
hjulophæng, og den har stadig de originale
og ekstremt sjældne 6x14” GTA magnesi-
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umhjul monteret med Avon CR6ZZ dæk.
Disse raffinerede opgraderinger giver en
formidabel forbedring af GTA’erne, som
gør dem til en fornøjelse at bruge til livlig
gadebrug samtidig med, at de er konkurrencedygtige til rally som f.eks. Tour Auto.
Bilen leveres med omfangsrig dokumentation. Den har den ægte originale franske
instruktionsbog (ekstremt sjældent, at den
stadig følger med bilen og er i god stand) og
et nyt uåbnet Alleggerita bogsæt med serienumre, som matcher bilens chassisnummer.

Alle detaljer
står snorlige efter en
omhyggelig
restaurering

Efter restaureringen er bilen kun brugt
sporadisk og er blevet vedligeholdt omhyggeligt. Den har netop fået fuld service
hos Alfaholics.
Det er uden tvivl et af de fineste eksemplarer af en 1600 GTA Stradale, der findes,
og det er en fantastisk mulighed for den
kræsne GTA-samler.
Kontakt Max ved Alfaholics for yderligere
oplysninger og pris.
Email: max.banks@alfaholics.com
Tlf.: +44 (0) 1275 349449

AL FA ROM E O H I STO R I E
Den er fin sådan
en gammel
Giulia GTA
Stradale.
Men det er
prisen også.
Du skal sikkert
regne med over 1
mio. kr.

" Det er uden tvivl et af de fineste eksemplarer af
en 1600 GTA Stradale, der findes, og en fantastisk
mulighed for den kræsne GTA-samler "
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GTA'en har ikke imiteret
træ på instrumentbrædtet
som de almindelige men
er i stedet malet i sort
rynkefinish
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Det er bagfra, at der er de
færreste kendetegn på en
GTA. Forfra kendes den på
ekstra køleåbninger. Fra sid
det særlige kølergitter og
en er det de minimale dør
de
håntag (kun en ring), som
man lægger mærke til

" Bilen leveres med omfangsrig
dokumentation. Den har den ægte
originale franske instruktionsbog "

Det var de bedste
sæder, som man
kunne få dengang.
Ægte "bucket-seats"
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