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H

øjdepunktet for den tidløse
Giulietta var Sprint Zagato
(SZ), en model der blev
produceret mellem 1957
og 1962. Med forøget
motorkraft, reduceret vægt og forbedret
aerodynamik måtte man anerkende den
som en konkurrent i racerløb, hvor den ofte
ydmygede mange andre biler med langt
flere kubik.
Der blev fremstillet omkring 200 SZ’er,
hvoraf 44 blev udført i den forlængede
’Coda Tronca’ (afskåret hale), et design
med den karakteristiske Kamm-hæk, som
forbedrer tophastigheden. På trods af en
kun 1,3-liters motor under motorhjelmen
var den i stand til at opnå en tophastighed
på omkring 200 km/t, den vejede under

800 kg, havde skivebremser foran og kørte
fantastisk.
Dokumentationen beskriver den
fascinerende historie om denne SZ med
kælenavnet ’Den chilenske bil’. Den
begyndte sit liv som en Sprint Speciale i
februar 1960, og fabrikkens optegnelser
bekræfter, at den blev solgt til Eduardo
Kovacs Jones i Valparaiso, en kystby i
det centrale Chile. Hr. Kovacs var en
kommerciel Alfa Romeo-distributør, og
han solgte den videre til Claudio de Toro,
som solgte den videre til racerkøreren Jorge
Comandari i hovedstaden Santiago. Han
bestilte en SZ hos Zagato, hvor man brugte
Sprint Speciale’n som basis, og han brugte
den til race indtil 1964, hvor han solgte den
videre til sin racerkammerat Evaristo Pena. I

1990 blev den tyske forhandler Reiner Kux
opmærksom på SZ’en og rejste til Chile,
hvor han købte den direkte af Pena.
Hjemvendt til Europa tog han bilen med
til Zagato, som bekræftede, at bilen blev
ombygget af dem i 1962 for hr. Comandari
til SZ ’Coda Tronca’ specifikationer. Efter
at den var solgt på auktion af Sotheby i
Monaco i maj 1991, forblev bilen på tyske
hænder, hvor den regelmæssigt deltog i
diverse konkurrencer indtil 1999, hvor den
blev købt af en familie, som er de nuværende ejere.
Forbløffende nok har bilen fortsat
matching-numbers, i al fald i forhold til
fabrikkens samlekort, som var en tidlig
750-serie. Den har stadig tromlebremserne
fra SS’en.
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For at bilen fortsat kunne yde sit maksimale, blev det besluttet at foretage en
omfattende restaurering. Simon Hadfield
Motorsport blev sat på opgaven sammen
med Bob Dove, som netop havde bygget
en hurtig 101-serie motor sammen med
en ’close ratio’ 5-trins gearkasse. I tillæg til
genopbygningen af den originale motor og
gearkasse, som følger med bilen, blev bilen
også opgraderet med skivebremser.
Da restaureringen var overstået, blev
bilen kørt til, men desværre ikke brugt til
race før 2010, hvor den var med på Monza,

Silverstone (hvor den vandt sin klasse) og
Goodwood Revival. Siden er den blevet
regelmæssigt serviceret, men den har ikke
deltaget i flere løb og er derfor i superb
tilstand.
Den omtalte motor og gearkasse følger
med bilen sammen med en reservebagaksel,
tromlebremserne, seks reservehjul og en
bunke originale dele, som ikke blev benyttet
i restaureringen. Denne charmerende bil
er kendt af SZ Registeret og indregistreret
i UK. Den er ideel til klassiske touring
arrangementer og racerløb.

" Forbløffende nok har bilen
fortsat matching numbers "
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