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En klassiker til salg

GIULIA SPRINT
GTA 1600
S

iden, den blev introduceret i
februar 1965, er Alfa Romeo
GTA blevet en legende.
Visuelt ligner den en almindelig Giulia GT, men den er
gennemgribende ombygget, så den er transformeret fra en overkommelig sportsvogn til
en spektakulær vinder.
Der blev gjort en kæmpe indsats for at
fokusere på reduktion af vægten – A i GTA
står for alleggerita, det vil sige letvægt.
Karrosseriet var i aluminium undtagen
taget, der var lavet i et eksotisk letmetal
Peraluman 25, som består af en blanding af
aluminium, magnesium, kobber og zink.
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Letmetal blev også anvendt overalt
internt i bilens struktur. Alt lyddæmpende
materiale var fjernet, og sideruderne bestod
af Perspex. Endvidere var der skålsæder og
et meget minimalistisk bagsæde i Stradaleversionen.
Én ting var vægtreduktion, noget andet
var, at GTA’en også blev opgraderet mekanisk med forskellige specifikationer fra bil
til bil. De fleste havde topstykke med twinspark, som også var bearbejdet for at give
bedre flow, en større oliesump, oliekøler,
høj-kompressionsstempler, sportsknastaksler og afbalanceret motor.
Drivlinen var opgraderet med ’sliding

block’ hjulophæng bag, et letvægtssvinghjul,
magnesiumkoblingshus, limited slip differentiale og endda hule aksler i gearkassen og
borede tandhjul. Drivakslerne var også hule.
AR*613552 til salg
Denne Giulia Sprint GTA 1600 fra
1965, som vi tilbyder her, er chassis nr.
AR*613552 og én af kun 500 producerede.
Den blev leveret til det schweiziske
marked, og den forlod fabrikken den 18.
juni 1965 og solgt den 25. juni til den
første ejer Diego Poltera fra Breganzona i
den schweiziske kanton Ticino.
Den originale farve var hvid med sort
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kunstlæder som interiør. Efter levering
forlangte Poltera imidlertid, at farven skulle
ændres til rød. En gang senere i løbet af
80’erne og stadig i Poltera’s ejerskab blev
bilen importeret til Italien af ham selv og
efterfølgende solgt til Max Roth i Tyskland.

Kort inde i 1992 købte en meget kendt
tysk samler og entusiast Jürgen End 613552
som en komplet og original Stradale. Han
ejede den i næsten 25 år og deltog i de mest
fremtrædende historiske arrangementer
inklusive Tour Auto.

Chassis 613552
En af bare 500 produceret
Kun fire ejere fra ny
Et ekstremt velholdt eksemplar
Kommer med ekstra motor og gearkasse
Europæisk indregistreret

Listen over vedligeholdelser under Jürgen
Ends ejerskab er omfattende. Næsten
200.000 € er der brugt på motorrenovering
og almindelig vedligeholdelse over alle de år,
hvilket gør 613552 til en af de mest anerkendte og hurtigste GTA’er på bane.
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I 2012 blev bilen slebet ned til det
rene metal og restaureret efter de højeste
standarder af den schweiziske ekspert
Ivo Salvadori.
I 2015 stod vi også for salget af
613552, hvorefter den fik endnu en motorrenovering – denne gang for at kunne
deltage i historisk rally.
Dette bemærkelsesværdige eksemplar
er en af de få GTA’er, der er tilbage,

hvor der stadig er et komplet originalt karrosseri bevaret, og den leveres med de fleste
af de originale Stradale-dele og det originale
krumtaphus. Der følger også en reservemotor og reservegearkasse med i købet.
Den tilbydes med både FIA og FIVA
papirer, hvorfor 613552 giver en stor mulighed for at købe en af de hurtigste GTA’er
og deltage i nogle af de mest prestigefyldte
historiske racerløb.

" Dette bemærkelsesværdige eksemplar har
stadig et komplet og originalt karrosseri "
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