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  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

Välkommen till oss i Torshälla/Eskilstuna, 016–35 75 30 eller 
gå in på vår nya hemsida www.ccmotors.se. 

GiuliETTa  |  BErTonE  |  SpidEr  |  Giulia 
MonTrEal  |  alfETTa  |  alfETTa GTV  |  alfa 90 

– reservdelar, postorder 
– Service, reparationer, renovering 
– förgasare, bromsar, avgas 
– Topplock, motorrenovering 
– Växellådor, bakaxlar, bussningar 
– inredningar, fälgar 
– plåt, rost, lack, el 
– Snygga originaldetaljer

2.0 TS  |  2.5 V6  |  3.0 V6 
164  |  155  |  156 GTV  |  SpidEr  |  166 

fasta låga priser och fina stämplar i din servicebok
– Kamremsbyten 
– Service, olja, tändstift 
– Broms-, avgas-, hjullager 
– länkarmar, bussningar 
– 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 18.000, 20.000,  
    22.000 mil, välservade alfor brukar hålla längre...

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana

Välkommen till våra nya lokaler i Eskilstuna. Fabriksgatan 
16A, 633 46 Eskilstuna. 016–35 75 30. info@ccmotors.se
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KLÖVERBLADETYttERspALTEN

Kul på hjul!

Ans. utgivAre styrelsen genom

AnnicA nilsson

redaktionen

Adress:

Klöverbladet 
Att: stAffAn erlAndsson

lundA norrgården 16, 741 94 KnivstA

mobil: 0707-38 03 67

mAil: nyheter@AlfAromeo.org

nyhetsredaktör
Staffan erlandSon
lundA norrgården 16, 741 94 KnivstA

mobil: 0707-38 03 67

mAil: nyheter@AlfAromeo.org

redaktör
thommy lehrgrafven
fornminnesvÄgen 40, 

540 16 timmersdAlA

tel: 076-128 78 00

mAil: redAKtor@AlfAromeo.org

korrektUr
vIKIng Palm
blåbÄrsgAtAn 4, lommA  234 43

mobil: 070-273 88 15

mAil: viKing.pAlm@teliA.com

redaktör motorsport
bengt-Åce guStavSSon
tel: 0703-40 93 00

mAil: bengAn@rAcefoto.se

banmötesredaktör
mIKael KahlIn
tel: 0430 – 133 60, 0709 – 722 350 

KAhlin@weKunet.se

redaktör nostalgia
och böcker
björn nIlSSon
tel: 040-42 32 29 (KvÄllAr)

mAil: KAstAjelund@swipnet.se 

redaktör teknik
björn Sandberg
tel: 08-756 67 87 (KvÄllAr)

mAil: orso@bredbAnd.net

annonsering
torbjörn Wulf
tel: 0734-25 72 21

mAil: torbjorn@rAcelAne.se

produKtion: tm production

trycK: litorApid mediA Ab, göteborg

#2 2010

O F F I C I E L L T  O R G A N  F Ö R  C L U B  A L F A  R O M E O  S V E Z I A

Nr. 3 juni 2010 Årgång 35

KLÖVERBLADET

NyA GiuLiEtta 
pRoVKÖRd på BALocco

skokloster AlFAkoNst zAgAto

club AlfA romeo c/o AnnicA nilsson, 

nygAtAn 53, 903 31 umeå

styrelsen 2010

ordförande

annIca nIlSSon
nygAtAn 53, 903 31 umeå

telefon: 090-77 79 26 (19-23)

mobil: 0706-66 76 86

mAil: ordförAnde@.AlfAromeo.org

vice ordförande

torbjörn Wulf
tel: 0734-25 72 21

mAil: torbjorn@rAcelAne.se

sekreterare

bo m haSSelblad
hjÄlmsÄtersgAtAn 2 c,

582 17 linKöping

telefon: 013-10 13 30

mobil: 0739- 415 301

mAil: seKreterAre@AlfAromeo.org

kassör (tills vidare)

torbjörn Wulf
tel: 0734-25 72 21

mAil: KAssor@AlfAromeo.org

ledamöter

mIcha forSgren
ingenjörsvÄgen 12, 

117 59 stocKholm, 

mobil: 070-316 25 78, 

mAil: michA.forsgren@widriK.se

ÅKe nyberg
sAndbrovÄgen 28, 183 30 tÄby

telefon: 08-83 47 83

mobil: 0708-40 74 07

mAil: AKe.nyberg@AlfAromeo.org

Stefan Werner
sKogsstigen 1, 443 32 lerum

telefon: 0302-139 33

mAil: stefAn.werner@teliA.com

Stefan SWedbratt
tAlgoxevÄgen 4, 429 33 KullAviK

mobil: 0708-10 25 16

mAil: stefAn.sw@teliA.com

mIKael KahlIn
tel: 0430 – 133 60, 0709 – 722 350 

KAhlin@weKunet.se

klUbbmästare öst

ÅKe nyberg
mAil: AKe.nyberg@AlfAromeo.org

klUbbmästare väst

Stefan Werner
mAil: stefAn.werner@teliA.com

Stefan SWedbratt
mAil: stefAn.sw@teliA.com

kansli/medlemsansvarig

filip wennergren
örnstigen 3, 183 50 tÄby 

mobil: 070-770 77 11

mAil: medlem@AlfAromeo.org

banmötesansvarig
mAil: bAnmoten@AlfAromeo.org

WWW.alfaromeo.org

manUsstopp
MAnusstopp är SenaSt den 25 varje jämn mÅnad (25 FEB, 

25 Apr, 25 jun och så VidArE). redaKtIonen uPPSKattar om 

materIalet SKIcKaS In ännu tIdIgare EFtErsoM dEt Blir 

En Väldigt stor ArBEtsBördA öVEr någrA Få dAgAr oM 

AllA skickAr in MAtEriAl så sEnt soM Möjligt. 

manUsanvisning
BidrAg i AllA ForMEr MottAgEs tAcksAMt. E-post EllEr 

MAtEriAlEt nEdBränt på cd är Att FörEdrA MEn VAnlig 

post FungErAr också. kontrollErA Att BildErnA hAr god 

kVAlitEt MEd En upplösning på Minst 300 dpi. jpEg-BildEr 

mÅSte VArA Minst 1,5-2,5 MB storA För Att Bli BrA i tryck. 

själVklArt tAr Vi äVEn Mot pAppErsBildEr För skAnning. 

rEdAktionEn FörBEhållEr sig rättEn Att Fritt ändrA i 

MAtEriAlEt sAMt BEslutA oM VilkEt nuMMEr MAtEriAlEt 

puBlicErAs i.

MAtEriAl skickAs pEr E-post till nyhEtEr@AlFAroMEo.org. 

VAnlig post skickAs till nyhEtsrEdAktörEns hEMAdrEss 

soM du hittAr i rEdAktionsrutAn.
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LEdaREn annica niLsson nYHEtsREdaKtÖREn FundERaR staFFan ERLandsson

Har precis kommit hem från årets banpremiär 
på Gelleråsen. Många ekipage hade anmält sig 
i de olika klasserna A-B-C och sen var det både 
vår svenska Challenge-serie som tävlade och 
norska Corsa med två heat vardera. Spännande, 
med mycket däckskrik, rök och bromsodör till 
glassen som avnjöts i eftermiddagens solsken 
på läktaren. 

Tyvärr såg det inte så roligt ut på morgonen, 
regn regn regn. Så förarmötet fick hållas under 
tak, besiktningsprotokollen dröp av regnvatten 
och de första passen fick det riktigt blött på 
banan, men sen sprack det upp och solen tittade 
fram strax före lunch. Jippie!

AlfistiRacing var på plats och sålde grejor, 
roligt att träffa dem personligen. Köpte bog-
serögla till 156:an (inte för att jag VILL använda 
den, men man vet ju aldrig...) facket för öglan har gapat 
tomt ända sedan jag fick den - nån har slarvat bort öglan 
och jag törs inte utmana ödet längre.

Tack alla ni som kom och deltog på banmötet, snyggt 
kört och inga skador på vare sig förare eller ”ögonste-
nar”. Alla jag pratade med hade haft en härlig och rolig 
dag på banan. Roligt att mötet var så välbesökt och att 
folk trotsade regnet.

Blev faktiskt tvungen att rasta 156:an lite på lugna 
halvtimmen. Va?? Lugna halvtimmen tänker ni väl nu, 
vad har hänt, he he? Näedå, problem med kopplingen som 
vill bli utbytt snarast och jag ville ha kvar den hela vägen 
hem till Umeå, så det blev lugna halvtimmen (har nästan 
90 mil enkel väg, ville inte riskera att behöva använda 
bogseröglan, fniss). Pojkvännen satt hjälmprydd i pas-
sagerarsätet några varv, sen fick han provköra på bana 
för första gången i sitt liv. Såg han inte lite extra lycklig 
ut när han klev ur Alfan i depån? Jodå, visst var det 
så. – Va kul, skrek han och skrattade med hela kroppen, cIao / frK ordförande

–Oj va häftigt! Nån timme senare när vi käkade glass på 
läktaren och tittade på Challengetävlingen frågade han: 
– När är nästa banmöte? – Kan vi åka dit och köra mer? 
Mmmm, kanske det, hi hi.

Ni som jobbade och skötte ruljansen under dagen 
skall ha stort tack, för utan er blir det inget kört alls. Tur 
att vi har eldsjälar som orkar engagera sig! Men vi är i 
akut behov av fler, kan DU tänka dig hjälpa till??

 

Så äntligen är premiären gjord och den härliga 
sommarsäsongen är på gång (även om jag hittat några 
snöhögar som envisas här uppe) med massor av roliga 
aktiviteter och möten med klubben!

 

Ha det så gott allihopa, hoppas vi syns på nån träff 
och att ni får en alldeles underbar Alfasommar!

Det påstås vara sommar ute. Jag har inte märkt något 
av det. Efter Skokloster tog det ett par timmar att bli 
normaltempererad igen. Då var det bättre på Balocco då 
jag för sportbilstidningen Automobils räkning provkörde 
nya Giulietta. 26 grader varmt, strålande sol och en hel 
park full av nya Giulietta värmde ända in i själen, speci-
ellt eftersom bilen kändes färdig och riktigt, riktigt bra. 
159 är en solid bil, men Giulietta är snäppet bättre. Läs 
mer på sidan 19 i detta nummer.

Minnesgoda läsare minns säkert den första Giuliettan 
som gav bönräknarna på Alfas ekonomiavdelning våta 
drömmar under hela 50–talet. Under senare delen av 
70–talet dök namnet Giulietta upp igen, baserad 
på Alfetta–mekanik. Den var viktig då den var 
först ut med en kilformad kaross som slog an 
tonen i Alfas formspråk för de följande åren. 
Tack vare Fiats uppköp kunde 164:an lanseras 
1987 och Alfa var räddat igen. Idag står Alfa 
ännu en gång under luppen, denna gång med 
Sergio Marchionnes hökögon spända i resultat-
räkningarna samtidigt som Giuliettan återigen 
lanseras. Ska den tillsammans med MiTo och 
159:ans efterträdare tredubbla försäljningssiff-
rorna och rädda Alfa?

 Förhoppningsvis blir det så, för då kan Alfa 
återigen få råd att ta fram nya modeller som 
våra barn kan köra omkring i när de blir gamla 
nog. Min treåriga dotter är redan förälskad i 

motorljudet på vår 156 V6 med Ferrita–rör och coilover–
stötigt chassi. Samma sak med min 75 TS och begreppet 
åka karusell i rondellerna. Det bästa hon vet är ändå när 
vi kör om en annan bil. Ni som vuxit upp i baksätet på 
en Alfetta/Alfasud/Giulietta/164 har nog liknande erfa-
renheter, annars skulle ni inte läsa dessa rader. Tänk om 
dessa barn skulle fråntas möjligheten att göra samma 
sak för sina barn –  ska de tvingas växa upp i en japansk 
laddhybrid? Så för era barns och inte minst för er egen 
skull; åk och köp en ny Alfa Romeo nu! Livet är roligare 
när man har kul.

trevlIg alfa–Sommar!
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Har du en gammelbil? som gammelbil räknar vi in bilar 
inklusive serie 116. Det vill säga t o m Alfetta. Vi räknar 
också in Alfasud-serien och spider  tills den gick ur pro-
duktion år 1991. 

Nu är det dags att vi drar igång registro Classico svezia. 
Det har varit på gång ett tag. Varför ska vi ha ett sådant? Vi 
vill gärna ha mera verksamhet i klubben som är inriktat på 
Alfa romeos ärorika historia som biltillverkare och belysa 
de äldre vagnarna. 

Vi vill:
•	 Ha	fler	artiklar	om	dessa	bilar	i	Klöverbladet
•	 Ha	artiklar	om	ägarna	till	dessa	bilar,	nuvarande	
 och tidigare
•	 Skapa	en	plattform	för	att	utbyta	erfarenheter	
 och tips
•	 Titta	på	tävlingshistorien	med	Alfor	i	Sverige	
 och utomlands
•	 Få	igång	att	bilarna	kommer	ut	ur	garagen	och	lador	
 så att vi kan njuta av dem
•	 Ordna	träffar	med	detta	fokus	inom	klubbens	ram

Registro 
Classico 
Svezia

när Kommer annonSmagaSInet?
hela tiden eller inte alls beroende på hur man ser det. den tryckta varianten, papperstidningen kommer inte fler gånger. 

för många anser att papperstidningar hör till det förgångna. märkligt egentligen i en hobby där vi vurmar för det som 

varit och för gammal teknik! en minskad upplaga gör att det inte går att få lika många företagsannonser som tidigare vil-

ket höjer kostanden för klubbarna. den goda nyheten är att vi finns på vår nya hemsida www.veteranmagasinet.se och 

där kan alla som förut annonserat i annonsbladet lägga in annonser löpande under hela året. tills vidare ser hemsidan 

ut som tidigare när vi lagt ut tidningsannonserna, men vi arbetar på en förbättrad upplaga med enklare inläggning och 

betalning samt med mycket bättre sökmöjligheter. det kommer också bland annat att finnas nyhetstext och en kalender 

med evenemang samt en möjlighet för klubbar att informera om medlemskap.

hälsningar gunnar geijer veteranmagasinet

tel 0411-621 47, e-post veteranmagasinet@ystad.nu

Ni	som	har	information	om	gamla	bilar,	välkomna	att	dela	
med er. Vem har t ex information om den gammelalfa som 
påstås ligga begravd under Bahcos fabrik i eskilstuna?
Välkommen	att	anmäla	dig	till	denna	sektion,	kontaktper-
soner nedan
Vi	vill	gärna	ha	synpunkter,	hjälp	och	glada	tillrop.	Hör	av	
er till

Björn Nilsson rolf Carstens
kastanjelund@swipnet.se rolf@chram.eu
0707-83 37 38 073-642 48 70

sEKREtERaR-REFLEKtionER Bo m. HassELBLad

Några korta rader från ett Östergötland som vaknat ur vin-
terdvalan och nu lovar långa, ljusa, ljumma sommarkvällar. 
Som upplagt för utflykter på kurviga trevliga vägar i säll-
skap med andra Alfisti eller helt på egen hand, tillsammans 
med Alfa.

Som jag skrivit i tidigare kolumner haltade styrelsear-
betet lite direkt efter årsmötet men nu fungerar det bra. 
Som ett resultat har vi funnit lösningar som är riktigt bra 
och kommer att vara en bra grund för styrelsearbetet även i 
framtiden. Det kommer också förhoppningsvis att göra det 
lättare för valberedningen att finna styrelsekandidater i 
framtiden.

Kassörsrollen blev ju inte tillsatt efter årsmötet då vi 
hade svårigheter att finna någon villig att axla manteln. 
Det ledde till att medlems hanteringen åter skildes från 
kassörens roll. Filip Wennergren har mycket förtjänstfullt 
övertagit den delen av Rolfs tidigare uppgifter.

Ett annat resultat är att vi nu lagt bokföringen hos 
en redovisningsbyrå. Under diskussionerna med dem 
stod det också klart att det skulle underlätta för kassö-
ren ännu mer om de också hanterade klubbens löpande 
betalningar. Även den fakturering som klubben gör, bl.a. 
för annonser i Klöverbladet, hanteras nu av Södermalms 
Redovisningsbyrå.

Det slutliga resultatet är att vi nu har en “ekonomiavdel-
ning” som hanterar det löpande administrativa arbetet åt 
kassören. Den lösningen kan fortsätta utan avbrott även när 
vi byter kassör. Det känns bra att ha funnit denna konstruk-
tion som dessutom är kostnadseffektiv. Med det på plats 
valdes Roland till kassör av en enhällig styrelse. 

Då ordförande Annica av personliga skäl bad att få 
assistans i sin roll så kom styrelsen fram till en lösning där 
vi skapade en post som Vice Ordförande. Stadgarna ger ju 

styrelsen frihet att inrätta ytterligare poster förutom de 
stadge bundna rollerna som ordförande, kassör och sekre-
terare. Torbjörn accepterade nomineringen till vice ord-
förande och kommer nu att överta en stor del av Annicas 
uppgifter tills hennes situation tillåter henne att återuppta 
arbetet. Det känns som en mycket bra lösning och leder till 
en fundering om det vore lämpligt att permanenta vice ord-
förandeskapet.

Inte långt efter att Roland blivit vald till kassör så fick 
han ett erbjudande om ett konsultuppdrag som innebär 
att han kommer att tillbringa den största delen av sin tid 
utomlands. Det gör det inte möjligt att fortsätta uppdraget 
som kassör och han bad styrelsen om att acceptera hans 
entledigande från kassörsposten. Den nya lösningen med 
redovisningsbyrån kom nu väl till pass. Det gjorde det lät-
tare att övertala Torbjörn om att även acceptera denna roll 
och styrelsen valde alltså Torbjörn till kassör. Det innebär 
att han nu fungerar både som vice ordförande och kassör.

Som summering så tycker jag att vi kan säga att de svå-
righeter vi hade i början av året att komma igång till slut 
ledde till att vi fann en ny organisation  av styrelsearbetet 
som troligen kommer att underlätta även i fortsättningen 
och ge bättre kontinuitet. 

Slutligen kan jag inte låta bli att berätta om det lyckade 
deltagande som klubben hade vid Göteborgs Motorshow i 
april. Dels var klubben den utsedda “hedersutställaren” 
på grund av Alfa Romeos 100-årsjubileum, dels hade de 
ansvariga inom klubben jobbat hårt och lyckats attrahera 
en mängd unika och intressanta bilar. Vi hade en väl tillta-
gen monter i ett av de bästa lägena direkt efter entrén till 
utställningen och ingen besökare kunde undvika den impo-
nerande samlingen bilar och klubbens närvaro. Ett stort 
tack till alla er som var inblandade i att planera, organisera, 
genomföra, bemanna, ställa ut och representera klubben.

I förra Klöverbladet skrev vi om den dag vi planerar för 
de som är intresserade av att lära sig hantera sin Alfa med 
större marginaler och säkerhet. Här kommer mer informa-
tion och detaljer.

Det här programmet är avsett för alla medlemmar som 
gillar att köra sin Alfa som den skall köras – inspirerat! Det 
behövs inga förkunskaper eller ens intresse av bankörning 
men däremot en önskan att bli bättre på att hantera bilen i 
svårare situation och kanske lite högre fart. Vår avsikt är 
helt enkelt att ge dig en chans att lära känna din Alfa bättre 
och bli en bättre bilförare även i vardagen.

Här följer detaljerna för dagen:

Format: Heldag på Linköpings Motorstadion/Trafik-
övningsplats.

Förmiddag: Fokusering på det teoretiska kring aktiv 
bilkontroll

Lunch: I Racingdepån

Eftermiddag: Praktiska övningar på banan under ca 4 
timmar, med ett antal körövningsstationer, där man i olika 
former, på både vått och torrt underlag lär sig hantera just 
sitt fordon.

Halkbaneövningar för att träna och lära sig på lite svå-
rare hur fart, friktion och framför allt hur man som förare 
kan påverka sitt fordon och resultatet av en eventuell panik-

situation, alternativt lite mer koll på läget vid lite mer aktiv 
körstil...

Här ges en helt ny dimension, där vi kan provocera fram 
en sladd och faktiskt lära oss kontrollera den, utan att för 
den skull hastigheten behöver vara orimligt hög! 

Fordon: Egen bil. Skattad, besiktigad och i gott skick. 
Bromsvätskan bör kontrolleras. Däcktryck som vid normal 
körning. Ingen begränsning vad gäller fordonstyp varför 
även öppna bilar (med sufflett uppfälld) är välkomna.

Personlig utrustning: Ingen speciell utrustning krävs. 
Då detta inte är bankörning i normal mening behövs inte 
hjälm, handskar eller speciell klädsel. Heltäckande klädsel 
är att föredra.

Gruppindelning: 4-5 personer per instruktör

Deltagarkostnad: 1 875:- / person

Kursdatum: Oktober 16, 2010

Anmälan: Anmäl dig på hemsidan (www.alfaromeo.org) 
under Aktiviteter eller kontakta sekreteraren. Anmäl dig så 
snart som möjligt då platserna är begränsade.

Arrangör: Driving Event Formula School AB, Linköping 
- www.drivingevent.com

Vill du ha mer information, skicka ett meddelande till 
sekreterare@alfaromeo.org eller ring 0739-41 53 01.

aktiv Körning – En dag  att lära dig hantera din alfa!
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AlfA Romeo miTo 1,4 Tb 155 h
URvAl Av UTRUsTning:
• 17” aluminiumfälgar – Sport 1  • Sportstötfångare med Diffusor
• Farthållare  • Takspoiler • Dimljus
• Läderratt & vxl. knopp • Rattkontroller till CD-radio m.m.

PRis fRån

184 900:-

Svenljungav. 13, Målsryd. 033-23 66 70.
Mån–fre 8–18, lör 10–13.   
www.tagejohanssonbil.se

Tel 046-820 83

Vi har köpt 
Alfa-Rossos 

konkursplocklager 
samt en del 

övriga reservdelar 
till Alfa och Fiat

Tveka inte att ringa oss, 
vi kanske har 

delen Du behöver

Däck o fälg till Alfa 
har vi givetvis också

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CAR

SPORTBILSTIDNINGEN!

BARA ROLIGA BILAR! 

ALLTID I 
AUTOMOBIL

 
Testlaget kramar allt ur bilarna och 
ger raka besked. Siffrorna översätts 
till det viktigaste av allt; körglädje. 

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CARBESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CAR

MEDLEMS- 
RABATT!

15 %
ERBJUDANDET GÄLLER 

MEDLEMMAR I CLUB 

ALFA ROMEO

REPLAY
BILKULTUR – AUTOMOBILS SIGNUM

Automobil är läsning du inte hittar 
någon annanstans. Under vinjet-
ten Replay återupplivar vi bil- och 
tävlingshistoriens största ögonblick, 
Porsches hiskeliga 959-dubbel 
i Paris–Dakar 1986 till exempel. 

DE BÄSTA BILDERNA
Vackra bilar kräver duktiga 
fotografer – Automobils bilder är 
omtalade för sin höga klass.

HETA PROVKÖRNINGAR 
I Automobil hittar du bara roliga 
bilar. Provkörningen av nya, snygga  
Alfa Romeo Giulietta till exempel. 

AUTOMOBIL.SE

Best of Britain:
Bentley Mulsanne. 
I Automobil finns 
den exklusiva 
provkörningen på 
undersköna skot-
ska vägar, tekniken 
och människorna 
bakom. 

Best of Britain:
Bentley Mulsanne. 
I Automobil finns 
den exklusiva 
provkörningen på 
undersköna skot-
ska vägar, tekniken 
och människorna 
bakom. 

Vi är där det händer. I Automobil hittar du några av lan-
dets bästa skribenter och fotografer. Alltid på språng!
Vi är där det händer. I Automobil hittar du några av lan-

I varje nummer möts 

två bilar i en rafflande 

duell. Här hittar du 

allt från moderna 

bilar till tidlösa klas-

siker. Senast tog vi 

till exempel reda på 

om nya Citroën DS3 

verkligen är lika bra 

som gamla Paddan. 

Sagolikt vackra Bora var 1970-talets kanon 
från Maserati. I Automobils klassikerserie 
berättar vi den fascinerade historien och 

servererar de fantastiska bilderna.   

Vår unika slalombana ger raka 
besked om hur sportbilarna beter sig 
och finns med i alla A-tester. Hur 
högt kommer din bil på listan?
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Vädermässigt var det tufft med en bitande 
nordvästvind som åt sig in i märgen. 
Deltagarmässigt värmde det att se alla entusi-
aster trotsa denna kyla och deras fordon.

Vad mer kunde vi vänta oss efter en vargavinter? 
Drömmen var shorts och picknickfiltar, verkligheten var 
kalfjällsutrustning i form av skaljacka, fleece samt både 
lång– och kortärmad tröja.

Vid halvniotiden på morgonen var vi ett gäng glada 
herrar som började montera trästolpar för parkerings-
rutorna. Som vanligt hade den ordningsamme Robert 
Hagblom från Vassunda utanför Knivsta lastat sin 
Giulietta med yxa, slägga, skruvdragare och ett antal 
träpinnar med tillhörande ATA–band. 

Åke Nyberg satte sin Skoklosterhatt på huvudet och 
kontrollerade batterierna i gormtruten (megafon) för sin 
roll som Skoklosters alfahanne. En sådan ser till att allt 
icke italienskt förpassas till besöksparkeringen. Första 
bil att råka köra fel (Mercedes SL av senare modell) hann 
knappt stanna på grusplanen framför värdshusets entré 
innan vår Åke med raska steg svepte fram över gräsmat-
tan med gormtruten tätt intill munnen. De som såg honom 
kan svära på att han nästan svävade fram över marken. 
Det han sade gick inte att missförstås och hördes ganska 
bra även utan gormtrut. Mercedesen lommade slokörat 
och nedcabbat omgående iväg till besöksparkeringen. 

sKoKLostER 2010

text & foto: staffan erlandsson

Inget ont om andra märken – besöksparke-
ringen är värd en egen träff för alla bilin-
tresserade – men det här med italiensk dag 
är liksom grundläggande för Skokloster 1 
maj varje år.

Årets träff verkade ha dragit många 
nya besökare. Flera av de jag talade med 
upplevde det som en ny träff då många av 
bilarna aldrig setts på Skokloster tidigare. 
En alldeles speciell bil i denna kategori var 
en mörkblå Alfa 166 med italiensk flag-
ga på framskärmen. Italiens ambassadör 
Angelo Parsiani och handelsattaché Anna 
Rita Lipiello. Undrar om vår ambassadör 
i Italien, Anders Bjurner, tar sin tjäns-
te–Volvo till svenska bilträffar i Italien? 
Ambassadör Persiani trivdes utmärkt i 
Skokloster. 

– Detta är en enorm italiensk träff, men 
nästan bara svenskar med italienska for-
don, observerade ambassadör Persiani. Det 
är imponerande att se alla dessa människor 
och fordon i denna kyla!

Alfa Romeos förre PR– och marknadschef 
under tidigt 70–tal – Jürgen Schopenhauer – 
har en speciell relation till ambassadören.

Mäktig kortege anländer till Skokloster, givetvis i modell-
ordning. Markus Persson från Östersund i närbild.

Anders Weinar från Milano med sin linjesköna 1900 Super 
Sprint. 

En Bertone? En 75 Twinspark? 
Håkan Havers bygge är både och!

Italiens ambassadör Angelo Parsiani 
tillsammans handelsattaché Anna 

Rita Lipiello.

Henrik Selbo sålde rikligt av fodrade och vindtäta jackor denna dag…
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Svezia

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17, 115 57 Stockholm/Gärdet

35 år på samma adress!

ar-bil@swipnet.se
www.ar-bil.se

– Alfa Romeo var statligt på den tiden, skriver Jürgen 
Schopenhauer i ett mejl. Italienska staten skickade ofta 
högre politiker och tjänstemän till olika länder för att 
lära sig förstå sin omvärld bättre. Angelo Persiani kom 
till Alfa Romeo i Sverige och vi for land och rike runt på 
70–talet för att träffa återförsäljare och kunder, fortsät-
ter Jürgen Schopenhauer .

Träffens mest långväga besökare var med största san-
nolikhet Anders Weinar, boendes i Milano. Hans under-
sköna 1900 har tidigare figurerat i Klöverbladet, nu fick 
vi tillfälle att njuta av skönheten i verkligheten. 

– Det blev lite bråttom i höstas, minns Anders. Jag var 
i Stockholm på semester och skulle köra ner till Milano 

när jag med kort varsel tvingades flyga ner och jobba. 
Sen blev det vinter och bilen fick vila i Sverige. Den 
kalla vintern blev ett problem då motorns glykolnivå var 
italiensk till sin blandning vilket resulterade i en skjuten 
frostplugg. Jag har varit runt på mängder av järnaffärer 
för att hitta rätt plugg. Det hela löste sig häromdagen, 
pustar Anders. 

Efter lunch var det många som valde att avbryta verk-
samheten tidigare än vanligt, till stor del beroende på 
det kyliga vädret, då det knappast kan ha varit grillkväll 
som hägrade.  Som vanligt hann jag inte med en bråkdel 
av det jag föresatt mig att hinna, varför jag ”tvingas” 
återvända hit även 2011! Vi ses nästa år!

410-SVEZIA 210x148,5.indd   1 19-05-2010   16:12:57

Claes Hoffstens Alfa Romeo ARNA. Anders Weinars 1900 Super Sprint.

Röd Montreal i mycket gott skick.

Giulietta och Alfa 90 som överlevt bruksbilsdöden. Rariteter idag.
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montegrappa italia
Italiens första penntillverkare startade sin verksamhet 
1912 i staden Bassano del Grappa. Genom åren har idel 
kända personer fattat tycke för tillverkaren, däribland 
Ernest Hemingway. 

Vad kan vara mer passande än ett samarbete med 
100–årsjubilerande Alfa Romeo? 

En speciell Alfa Romeo–kollektion har tagits fram, som 
enligt Montegrappa själva inspirerats av bland annat de 
stilistiska elementen från Alfas logga. Exakt 1910 styck-
en pennor tillverkas i olika utföranden för denna kollek-
tion. Det är högkvalitativa produkter, hantverksmässigt 
tillverkade av exklusiva material som exempelvis 18K 
guld, kolfiber och rhodium.

Den svenska importören Nordic Pen Imports erbjuder 
15 procents rabatt för medlemmar i Club Alfa Romeo 
för Montegrappas produkter. Samma rabatt erhålls på 
produkter från tillverkarna Mazzuoli, Parafernalia 

och Tibaldi. Vid beställning anges kod Giulietta anting-
en i varukorgen eller i mail vid beställning för att erhålla 
förmånen. Se mer och beställ på www.stylos.se

Bilderna visar Alfa Romeo Carbon med 
kulspets respektive stift.

alfa 75/sZ/RZ 

blinkersspak
Inte en nog stor nyhet för att hamna på förstasidorna, 
men för luttrade Alfa 75–ägare är det en befrielse; 
kombinationsreglaget för blinkers och ljus finns åter-
igen i lager för facila 129€ plus frakt. Eller varför inte 
slå till på en GTA–topp för 5950€?  Surfa in på www.
myalfa.eu där du hittar det mesta till din Alfa.

Greppbar mejsel
Kamasa Tools lanserar en ny serie mejslar. Tonvikten 
ligger på bra grepp, både för handen och klinga. Den 
gummerade greppytan har stor diameter närmast 
toppen vilket ger ett effektivt grepp. Handtaget tål 
dessutom de vätskor som förekommer i verkstads-
miljöer. 

Mejslarna finns för spår, phillips, pozi-
drive och torx. Det finns även mejslar 
med fast hylsa, slangmejslar samt 
handtag för både hylsor och bits. 
I handeln nu med priser mel-
lan 40 och 120 kr.

skattekvittot
företaget renskylt

Som bekant har skattemärket på regskyltarna för-
svunnit. Detta har hittills varit en okänd marknad, 
åtminstone till företaget Renskylt lanserade sin klis-
terlapp i samma färg, samma reflekterande material 
och samma storlek som regskyltarna är tillverkade i. 
Skam den som ger sig; företaget har nu även en ren-
göringssats för att underlätta bort–taggning av det 
klibbiga märket. Ett trepack märken kostar 49 kr + 
frakt, borttagningssats S bestående av skrapa med 
rakblad, plastrakblad, våtservett med klisterbort-
tagare samt täckmärke och instruktion kostar 49 kr 
+ frakt. Beställ på www.renskylt.se

text: staffan erlandsson

Efter noggranna förberedelser står Fiat Group 
Automobiles redo att återlansera inte bara Fiat 
och Alfa Romeo utan även Lancia (år 2011) 
på den svenska marknaden. Redan i maj 
startade den efterlängtade storsatsningen från 
nytt högkvarter i Kista utanför Stockholm.

Vägen till framgång går framförallt via fler och nya 
återförsäljare som täcker hela landet samt fler service-
verkstäder, men även en lägre prissättning. För Alfas del 
finns 159, MiTo och Giulietta med i planerna för 2010, 
där både MiTo och Giulietta finns som miljöbilar. Kan 
även reservdelarna få en vettigare prisbild samt till-
gänglighet torde detta bli en succé.

text: staffan erlandsson
foto: alfa romeo

FiAt GRoup 
LADDAR i sVERiGE

För att ytterligare spä på med positiva nyheter är 
fabriksgarantin utökad till tre år inklusive vägassistans 
samt tolv års rostskyddsgaranti.

Fiat har starka och moderna produkter med stor fokus 
på miljön. Både biogas och diesel finns tillgängligt och 
Fiat har två år i rad kunnat stoltsera med att ha lägsta 
koldioxidutsläppen i Europa.

Det räcker inte med miljö för att sälja. Alfa Romeos 
ledstjärnor design och sportighet tillsammans med hög 
säkerhet och bra priser ska resultera i bra försäljnings-
siffror. Åtminstone är planen sådan. 

Läs mer i nästa nummer av Klöverbladet!

Mer info på www.alfaromeo.se

prislista alfa Romeo maj 2010

Diesel Progression Distinctive QV
1,3 JTDm 95 hk 165 000 kr 180 000 kr
1,6 JTDm  195 000 kr
Bensin Progression Distinctive QV
1,4 Multiair 105 hk 155 000 kr 170 000 kr
1,4 Turbo 155 hk  185 000 kr
1,4 Multiair Turbo 170 hk   210 000 kr
Paket
Sportivo 1: 17” alu, bakspoiler, sportklädsel 5 000 kr
Sportivo 2:  18” alu, bakspoiler, sportklädsel 6 500 kr
Siktpaket: Regnsensor, avbländ. backspegel 3 000 kr

Diesel Progression Distinctive
1,9 JTDm 120 hk  266 000 kr 279 000 kr
2,0 JTDm 170 hk 272 000 kr 285 000 kr
Bensin Progression Distinctive
1750 Tbi 200 hk 259 000 kr 272 000 kr
Paket
TI 19” fälgar, sportstolar m.m. 34 500 kr
Premium Läder, 3-zonz klima m.m. 15 000 kr
* Sportwagon +10 000

VERSION       
Motorer l/100 km C02 g/km Progression Distinctive QV  
    
Diesel       
1.3 JTDm 95 hk DPF 4,3 114 165.000,- 180.000,-
1.6 JTDm 120 hk DPF 4,6 122  195.000,-

Bensin 
1.4 MultiAir 105 hk Start&Stopp 5,8 136 155.000,- 170.000,-
1.4 Turbo 155 hk 6,5 153  185.000,- 
1.4 MultiAir Turbo 170 hk Start&Stopp 6,0 139   210.000,-  
Alla priser är i SEK inkl. moms   

   

TILLVALL       
 Kod  Progression Distinctive QV

Luftkonditionering  025 9.000,-   •  • 
Strålkastarspolare   102 2.500,- 2.500,- 2.500,-
Xenonstrålkastare med strålkastarspolare  230 + 102 9.000,- 9.000,- 9.000,-
2-zons klimatanläggning   140 – 3.500,- 3.500,-
Läderklädsel   211 – 12.000,- 12.000,-
Blue&Me, Bluetooth telefonstyrning samt mediaspelare (inkl. rattreglage) 4J3+709 4.500,- 4.500,- 4.500,-
Elektrisk taklucka   400 10.000,- 10.000,- 10.000,-
Parkeringssensor bak  508  – 3.200,- 3.200,-
Bose ljudanläggning   718 + 717 – 7.500,- 7.500,-
Metallack   4.500,- 4.500,- 4.500,-
Speciallack   2.500,- 2.500,- 2.500,-
Larm  213+4YV+064 3.200,- 3.200,- 3.200,-
Paket:
Paket Sportivo 1: 17” alufälgar, bakspoiler och sportklädsel  5C4  –  5.000,- 5.000,-
Paket Sportivo 2: 18” alufälgar, bakspoiler och sportklädsel  5C8  –  6.500,- 6.500,-
Siktpaket: Regnsensor och aut. avbländningsbar innerbackspegel  5C5  – 3.000,- 3.000,-

•= standard - = fi nns inte  Alla priser är i SEK inkl. moms.

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är exkl. leveranskostnader. Denna prislista gäller från 4 maj 2010. Siffrorna för bränsleåtgång gäller vid blandad körning (EU 2004/3/EG). Information 
om priser och utrustning samt specifi kationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Alla priser är inkl. moms. Importör: Fiat Group Automobiles Sweden AB

Alfa Romeo                                MiTo

VERSION       
Motorer    l/100 km  C02 g/km Progression Distinctive  
    
Diesel   
1.9 JTDm 120 hk DPF  5,3 140 276.000,- 289.000,-
2.0 JTDm 170 hk DPF 5,5 145 282.000,- 295.000,-

Bensin 
1750 TBi 200 hk 8,3 194 269.000,- 282.000,-
     
Alla priser är i SEK inkl. moms. 
   

TILLVAL       
 Kod Progression Distinctive

Metallack   210 5.000,- 5.000,-
Speciallack (Alfa Rosso)   5B2  3.000,- 3.000,-
Larm   213  3.200,- 3.200,-
Xenonstrålkastare   230 7.000,- 7.000,-
Elektrisk taklucka     400 10.000,- 10.000,-
Framstolar justerbara i fram och bakkant   44J  1.000,- 1.000,-
Parkeringssensor fram och bak med grafi sk visning i display  508  – 5.000,-
Parkeringssensor bak   52B  3.200,- 3.200,-
Bose® ljudanläggning med subwoofer   718 – 7.500,-
Paket:
Paket TI: Sportpedaler, sportstolar i svart läder, xenonstrålkastare, 5TG + 230 + 435, – 34.500,-
svart interiör, 19” TI-fälgar, 20 mm sänkt sportbilchassi, sidokjolar 180 + 5VN
Paket Premium: Paket Premium: Läderklädsel, elektriskt infällbara  5TF + 211 + 341 – 15.000,-
ytterbackspeglar samt 3-zons klimatanläggning   

•= standard - = fi nns inte  Alla priser är i SEK inkl. moms.

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är exkl. leveranskostnader. Denna prislista gäller från 4 maj 2010. Siffrorna för bränsleåtgång gäller vid blandad körning (EU 2004/3/EG). Information 
om priser och utrustning samt specifi kationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Alla priser är inkl. moms. Importör: Fiat Group Automobiles Sweden AB  
  

Alfa Romeo                                    159 SportWagon

www.alfaromeo.se

*
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Lavazza – 

kaffe på italienska
För 115 år sedan grundade den unge Luigi Lavazza det som idag är ett 
välkänt företag framförallt inom kaffebranschen. Lavazza har tillsam-
mans med Saeco skapat Amodo Mio – en espressomaskin som ger dig en 
riktig espresso på nolltid. Maskinen är även utrustad med mjölkskum-
mare så du kan tillreda latte, cappuccino eller macchiato hemma.

Medlemmar i Club Alfa Romeo erhåller 200 kr i rabatt på Amodo 
Mio–maskinerna (pris fr. 1795 kr inkl moms). Beställning görs på 
telefon 077–441 213 där du uppger att du är medlem i CAR samt 
medlemsnummer för avstämning mot medlemslistan. Därefter 
skickas maskinen hem till er.

Vill du veta mer om maskinen rekommenderas ett besök på 
www.lavazzamodomio.se

Under hösten utökas medlemserbjudandet med möjlighet att 
delta i Lavazzas baristautbildningar, där du kan fördjupa dig i 
konsten att brygga en espresso. Mer info om utbildningen i kom-
mande nummer av KB.

Waxdog – Bil– och båtvårdsprodukter
Samtliga medlemmar i Club Alfa Romeo erbjuds 
10% på hela sortimentet, även redan nedsatta pro-
dukter. Beställ för över 1000:- och produkter-
na skickas hem fraktfritt. I övrigt låga frakter. 

Beställ på: www.waxdog.se, ange rabattkod (som du hittar 
på hemsidan under medlemsförmåner) då du checkar ut 
från webshopen.

2005 började Åland Ring – Åland Motor Events 

AB planera för en racerbana. Tillståndsgivning 

och planer i övrigt är i slutskedet med ett beslut 

om miljötillstånd under våren 2010.

Intresserade inbjuds att teckna sig för B-aktier 

till ett värde om 500 € per post för att finansiera 

markköpet.  Förutom sedvanliga aktieinneha-

varrättigheter får du även en dedikerad meter av 

banan. Givetvis erbjuds aktieägaren förmånlig 

tillgång till banan och dess anläggningar.  Mer 

info på www.alandring.com

Åland ligger inte långt bort. En tur till Slussen 

eller Grisslehamn för Eckerölinjen, sen är du 

framme efter att ha kört någon enstaka mil. 

Närmsta racerbana för boende i Mälardalen är 

Gotland Ring samt nu Åland Ring tarvar således 

båtresa, om alla planer går i lås.

Racerbana på Åland

www.vianor.se
Mycket Mer än däckverkstad

är din älskling i behov av service?
- vi servar din alfa roMeo

Som medlem i Club Alfa Romeo har du möjlighet att serva dina bilar på VIANOR till för-
månliga priser. Genom att visa upp ditt medlemsbevis vid ditt besök hos oss kan du ta del 
av följande erbjudanden*.

air condition service

kostnadsfri snabbkontroll! 
Gäller din Alfa Romeo från årsmodell 1995 - 2010.

*Erbjudande är giltigt till 2010-06-31.

Besök vår hemsida för att hitta din närmaste verkstad!

hjulinställning

25% rabatt
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Huka er, kära kombattanter i Golf–klass! Nya 
Giulietta satsar på hole–in–one. ingen har mis-
sat att 147:an blivit tio år gammal. ingen har 
heller missat nya Giulietta som sprider glädje i 
C–segmentet.  Sverigepremiär i oktober enligt 
VD Harald Wester.

På plats i Balocco blir första provbil en 1,4 Multiair med 
170 hk. Bilen är vit med svart skinnklädsel i smakfull 
Alfatradition från senare tid. Det omtalade Momolädret 
i 156 framstår med ens som gammalt, utförandet och sti-
len på Giuliettans läderklädsel ligger flera klasser högre. 
Stolarna ger gott stöd, instrumenten påminner mycket 
om dem i 159 emedan ACC och mediakontrollerna är helt 
nya. Kvalitetskänslan är hög, med undantag för ACC-
vreden som känns aningen plastiga. Givetvis finns en 

för sportbilstidningen automobils räkning var jag ner till Italien under ett drygt dygn för provkörning av nya 
giulietta. Stort tack till automobil och chefredaktör calle carlquist som inte misstycker till publicering även i 
Klöverbladet. Se även provkörningen i automobil 5.11. läcker video hittar du på 
http://www.youtube.com/watch?v=ijuXi1gap8m

uppfällbar navigationsdisplay som dubblerar med annan 
info. Tillsammans med en svensk kollega siktar vi in oss 
på landsvägar i trakten. Det som slår mig först av allt är 
bilens rappa styrning där 2,2 varv mellan fulla utslag är 
direktverkan på hög nivå. Flippa sen fram DNA-väljaren 
till läge Dynamic och styrningen blir med ens än mer 
distinkt. Som jag minns provkörningarna av MiTo var 
inte skillnaden mellan Normal och Dynamic alls lika 
stor som i Giulietta där det är en uttalad skillnad.

På lappade vägar är ljudnivån i kupén mycket låg. Vid 
mätningar i italiensk press låg Giuliettans bullernivå vid 
130 km/h på 68,9 dB jämfört med konkurrenten Golfs 
71,5 dB. Jag tvivlar inte en sekund på de siffrorna; i 150 
km/h var det normal samtalston mellan oss i framsätet.

En lagom S-kombination över ett järnvägsspår fångar 
vår uppmärksamhet ett tag. Efter ett par provkörningar 
laddar vi rejält över spåren och lyckas få en aning till 
bakvagnskast. Ovan vid den rappa styrningen överkom-

text & foto: staffan erlandsson
foto: alfa romeo
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penserar jag en aning då jag styr emot. Det går dock fort 
satt vänja sig och bilen uppvisar ett enormt självförtro-
ende som givetvis smittar av sig på föraren. Viktigast 
av allt; jag har mycket roligt bakom ratten även om det 
hela känns en aning tyskt i den bemärkelsen att det går 
ohemult fort utan dramatik. Den negative tolkar detta 
som att den sanna körglädjen med gurglande förgasare 
och vilda kamaxlar är borta, den positive inser att Alfa 
med Giuliettan spelar på samma nivå som Audi, BMW 
och VW med flera stora spelare i detta viktiga segment 

som står för var fjärde såld bil i Europa. Målet är 340 000 
sålda bilar för märket 2014, varav en hel del Giulietta.

Motormässigt är det en 1400-kubikare med turbo som 
snurrar mellan framhjulen. Multiairteknologin fungerar 
fint vilket märks väl i effektuttag kontra utsläpp: 170 hk 
ur en bensindriven motor med 134 g CO2/km är riktigt 
bra. Motsvarande Golf med 160 hk (GT TSI 160) pytsar ur 
sig 145 g/km, BMW 120i med 170 hk släpper ur sig 153 g/
km. Samtliga modeller förutom QV är standardutrustade 
med Start & Stop.

Den 1368 cc lilla motorn orkar inte med mycket under 
1800 v/min, därefter skjuter det på bra upp till varvstopp 
utan egentliga svackor men med ett behagligt maximalt 
vridmoment om 230 Nm vid 2250 v/min. I dynamiskt läge 
på DNA�systemet hittar du 250 Nm vid 2500 v/min.

Bagageutrymmet är i paritet med Golf på 350 liter. 
Baksätet är dock inte avsett för vuxna män. Med 181 
cm är det så trångt om huvudet att en längre resa är 
otänkbar i baksätet. Den vackra taklinjen fick gå före 
utrymme. Tipset blir att köpa en Giulietta själv och 
aldrig lämna ifrån sig nyckeln, då slipper du baksätes-
problematiken.

Tillbaka på anläggningen vankas det italiensk lunch. 
Återigen slås jag av den omsorg som läggs ner på este-
tiska detaljer. Allt från bord, stolar, lokal och upplägg-
ningsfat till den möda som lagts ner på maten genom-
syras av en smak för det tilltalande och vackra som går 
igen i hela det italienska samhället. Känner man den 

italienska folksjälen förstår man deras bilar bättre. På 
klubbens forum har en användare lagt till en signatur på 
sina inlägg som sägs vara ett citat från Bosse Bildoktorn: 
’’Jag förstår inte ett ord italienska, men då jag läser högt 
ur en italiensk instruktionsbok låter det som poesi.’’  
Såna är dom, italienarna, och såna bilar bygger dom. 
Med Alfa 156 påbörjade Alfa en rejäl uppryckning gäl-
lande kvalitet. Det  visade sig inte mins i bilprovningens 
statistik där den placerade sig som medelbilen och 147:an 
faktiskt hamnade över medelbilen. Giuliettan fortsät-
ter på samma spår; Alfa verkar ha avlat in en del tyska 
gener också då jag upplever bilen som riktigt bra. Borta 
är Cuore Sportivo, nu är det Passione e Ordine!

alfa romeo giUlietta QUadrofoglio verde 1750 tbi

Dagens höjdpunkt är provkörningen av Giulietta 
Quadrofoglio Verde med den 235 hk starka 1750 TBi-
motorn. Platsen för provkörningen är inte landsvägarna 
utan själva testbanan Balocco – Pista Sperimentale Di 
Balocco. Samma röda metallicnyans som på 8C Compe-
tizione blir extra läcker då bilarna står uppradade 
utanför lokalerna. Vi justerar in oss i bilen. Jag är av 
naturen utrustad med italienska (korta) ben och (längre) 
överkropp, så jag sitter riktigt bra, faktiskt bättre än 
i min 75 TS. Kollegan har en svensk kropp och sitter 
bra, förutom att stolen är för kort och ger för lite stöd åt 
lårens undersida vilket ger honom en lätt framåtlutande 
körställning. DNA-väljaren hamnar raskt på Dynamic 
och sen rullar vi ut på banan. 

170-hästarsversionen kan inte beskyllas för att 
vara slö, men QV:n spelar i en helt annan division. 
Accelerationen genom växlarna är imponerande och för-
sta kurvan på en för mig okörd bana som Balocco närmar 
sig fort. Växellådan är lättarbetad men vid bankörning 
känns lägena aningen sladdriga, speciellt vid nedväxling 
till tvåan där det verkar finnas ett nytt läge till vänster 
om tvåan.

Framåt tredje varvet börjar bromspunkter och annat 
sitta, ungefär samtidigt som jag tycker mig märka en 
viss svampighet i pedalen. Raskt förarbyte och tre varv 
med kollegan bakom ratten innan det är min tur igen. 

Denna gång ökar bromsarnas svampighet snabbt, för att 
till sist nästan gå i botten med ytterst begränsad broms-
verkan. Vi avbryter, kollegan byter till diesel och jag till 
ett annat exemplar av QV. Efter sex varv av stelopererat 
omdöme (som den gode Åke Nyberg uttrycker det) funge-
rar bromsarna med sina 330 mm stora skivor fortfarande 
bra om än med en tendens till svampighet. Väl inne i 
depån överraskas jag av att så många kommer fram med 
kamera och fotar framhjulen men inser rätt fort att den 
rök som sipprar ur de främre hjulhusen är orsaken. De en 
gång så röda oken är nu svartbrända i färgen 

Att bygga en så snabb bil med elektronisk Q2-diff, det 
vill säga bromssystemet bromsar det hjul som spinner, 
och samtidigt låta ABS samt antisladdsystem använda 
samma bromsar verkar inte riktigt fungera på bana. 
Bilen ska visserligen lanseras först i juli, och mycket 
utprovning av belägg, skivor och kylning återstår säkert. 
Tillfrågade representanter för märket hävdar att inga av 
dagens bilar är byggda för att åka på bana. Jag hävdar 
motsatsen, en bil som Giulietta ska klara av att köras 
på bana. Vem köper en god flaska vin utan möjlighet att 
öppna den? Den 105 hk starka dieseln kanske kan komma 
undan med ett sådant påstående, men QV�versionen gör 
det inte. Förhoppningsvis kan detta problem avskrivas 
då seriebilarna kommer ut för provkörning. Om inte 
annat så förväntar jag mig en knapp där det står ’’alla-
system-avstängda’’ så föraren återigen för bestämma 
över sin bil. Levererar inte Alfa detta finns en klar 

’’ ’’
170-hästarsversionen kan inte 
beskyllas för att vara slö...

Stilren panel med stilpoäng. 350 liter är i paritet med klassledare VW Golf.

En plastkåpa, 235 hk, 300 Nm och ren glädje i Giulietta 
QV.

Rent, prydligt och modernt under huven. Och skitskoj att 
köra på ren svenska!



affärsmöjlighet för den driftige där en mekanisk Q2-diff 
säljs i paket med allting-av-knapp.

Väghållningsmässigt imponerar dock QV:n enormt. 
Alfa hävdar själva att den har klassens lägsta grad av 
understyrning samt styrvinkel och en minimal kräng-
ning. Svagt understyrd till neutral är utlåtandet. Att 
provocera ut bakvagnen är hart när omöjligt denna dag 
med +26° C och klibbiga däck.. Vänsterbroms är ogörligt 

då den fördömt fiffiga elektroniken ser till att motorn 
stryper sig själv vid samtidig applikation av broms och 
gas.

Bromsarna har en imponerande funktion i Dynamiskt 
läge. Det kallas pre-fill och innebär att trycket i broms-
systemet ökas så att när du bromsar kommer ingreppet 
direkt. Skillnaden utan pre-fill (Normal Mode) är myck-
et stor, bromspunkten kommer åtskilliga meter tidigare. 

Säkerhetsmässigt förväntas Giuliettan få full pott i EuroNCAP. 

– Den är testad men vi har ännu ej fått resultaten, berättar Caiero 

Dario från Alfa Lab. Vi tittar på just det exemplar som genomgått 

offsetkrocken och Caeiro Dario förklarar. 

– Genom att använda oss av nya legeringar och material har vi 

minskat vikten på krocksäkerhetsdetaljer med 41 kg. Vridstyvheten 

har ökat 23 procent jämfört med 147:an, fortsätter signore Dario. 

Nytt är även en tredje balk som riktar de krafter som kommer 

framifrån nedåt/under bilen mot bottenplattan. Dörrarna går fort-

farande att öppna, golv och instrumentbräda har inte rört sig bakåt 

och klämt fast åkande i framsätet.

Dagen tar fort slut och känslorna svallar. Alfa Romeo har byggt 

en bil helt i paritet med konkurrenterna. Det bilen åstadkommer 

visar egentligen hur långt utvecklingen tagit oss de senaste tjugo 

åren. 1985 hade en Porsche 911 Carerra 231 hk… 1990 åkte vi Alfa 

75, 155 och 164 som idag får finna sig att bli frånåkta av en liten 
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halvkombi som är fylld av krockkuddar, har god säkerhet, låga 

utsläpp med en kvalitet som Alfa Romeo bara drömde om vid den 

tiden.

Priserna i Europa ligger på samma nivå som konkurrenterna. 

En likvärdigt utrustad (ACC, Bluetooth, parkradar) Golf med 122 

hk kostar 211 000 kr, Giulietta med 120 hk betingar 217 600 kr 

i Italien. Återstår att se vad Fiat tycker den ska kosta i Sverige. 

Grundförutsättningen är en vettig prissättning. Nye generalagen-

ten Fiats arbete pågår för fullt då dessa rader skrivs. Med långa 

serviceintervaller, ett bra garantipaket, gärna med gratis service 

 1,4 TB 120 hk  1,4 TB 170 hk 1.750 TB 235 hk 1,6 JTDM 2,0 JTDM
 Start&Stop Start&Stop  Start&Stop 105 hk Start&Stop 170 hk
Mått och vikt     
Längd/bredd (mm) 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798 4351/1798
Höjd (mm) 1465 1465 1465 1465 1465
Hjulbas (mm) 2634 2634 2634 2634 2634
Spårvidd f/b (mm) 1554/1554 1554/1554 1554/1554 1554/1554 1554/1554
Bagagaevolym  (liter) 350 350 350 350 350
Bränsletank (liter) 60 60 60 60 60
Tomvikt (full tank, kg) 1355 1365 1395 1385 1395
Max släpvikt 1300 1300 1300 1300 1300
Motor     
Cylindrar 4 tvärställd 4 tvärställd 4 tvärställd 4 tvärställd 4 tvärställd
Borr x slag (mm) 72x84 72x84 83x80,5 79,5x80,5 83x90,4
Slagvolym (cc) 1368 1368 1742 1598 1956
Kompression 9,8:1 9,8:1 9,25:1 16,5:1 16,5:1
Effekt hk v/min 120/5000 170/5500 235/5500 105/4000 170/4000
Max vrid Nm/varv 206/1750 230/2250 Dynamic 300/4500 Dynamic 280/1500 Dynamic 320/1500 Dynamic
  Mode: 250/2500 Mode: 340/1900 Mode: 320/1750 Mode: 350/1750
Transmission     
Drivning Fram Fram Fram Fram Fram
Växellåda 6-vxl manuell 6-vxl manuell 6-vxl manuell 6-vxl manuell 6-vxl manuell
Elsystem     
Batteri (Ah)/Generator (A) 63/450 63/450 60/540 72/600 72/600
Broms-skivor     
Fram (mm) 281 305 330 281 305
Bak (mm) 264 264 278 264 264  
Däck fälg     
 205/55/16 91V 205/55/16 91V 225/445/17 91W 205/55/16 91V 205/55/16 91V
Prestanda     
Toppfart (km/h) 195 218 242 185 218
0-100 km/h förare + 30 kg (sek) 9,4 7,8 6,8 11,3 8
Bränsle utsläpp service     
Landsväg l/100 km 5,3 4,6 5,8 3,7 4,1
Blandad l/100 km 6,4 5,8 7,6 4,4 4,7
Stad l/100 km 8,4 7,8 10,8 5,5 5,8
Utsläpp Co2 g/km 149 134 177 114 124
Serviceintervall (km) 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000

 Giulietta 1,4  VW Golf 1,4 TSI
 Multiair 170 hk DSG 160 hk 
Toppfart 212,1 km/h 218,5 km/h
Acc 0-100 km/h 7,88 sek 7,77 sek
Ljudnivå db fram/bak db
50 km/h 57,9/57,9 
80 km/h 62,8/62,6 
100 km/h 64,8/67,8 
120 km/h 67,4/68,2 
130 km/h 68,9/70,4 71,5
160 km/h 73,9/75,1 
180 km/h 77,8/77,4   
Bränsle 130 km/h  8,5 l/100 km 8,2 l/100 km
Stoppsträcka 100 km/h 38,3 m 36,9 m

Källa: tidningen Auto

och många serviceställen liksom det nya och väl spridda återför-

säljarnätet får märket alla möjligheter att lyckas även i Sverige. 

Den största fienden är den svenska folksjälen som vi Alfister är 

väl bekanta med; kör du Alfa är du dum, för alla vet ju att den 

både rostar, går sönder och är allmänt dryg men framförallt sticker 

den ut och retar gallfeber på svenskar som vill rätta in sig i ledet 

och inte märkas. MiTo och Giulietta är vapnen som ska få tyst på 

dessa röster liksom den yngre generationen som kanske inte är lika 

inskränkt. Vem blir först att beställa Giulietta? 



M Y  M AT H S  www.alfaromeo.se

ALFA ROMEO MITO, MED ALFA ROMEO 
DET INNOVATIVA SYSTEMET GÖR DET MÖJLIGT ATT BYTA INSTÄLLNINGAR OCH  PRESTANDA, 
FRÅN DYNAMISKT TILL NORMAL, TILL ALLA VÄDER. DRIVE IT TO FEEL IT.
FINNS ÄVEN TILLGÄNGLIG SOM MILJÖBIL.

FRÅN 155.000 KR
Miljöklass: 2005. Bränsleförbrukning: 4,5-6,5 l/100 km vid blandad körning. CO2-utsläpp: 119-153 g/km vid blandad körning. Bilen på bilden är extrautrustad.

2457 Alfa MiTo_MyMaths_SE_420x297.indd   2-3 1/19/10   10:03 AM
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TURTLE WAX EXTREME 
När du väljer Turtle Wax Extreme bilvårdsprodukter får du produkter 
som är utvecklade för att möta framtidens krav. Du får alltid ett 
extremt bra resultat. Turtle Wax ger dig en renare och blankare bil 
som håller sig snygg längre.

Blankaste bilen på gatan!

Extreme Halv Liggande.indd   1 09-04-23   13.53.37

uno + uno = autoduo

AUTODUO – Strömgatan 7 Malmö  
TELFON: 040-18 33 02  /  www.autoduo.se

Vi lämnar 10% rabatt till alla medlemmar i Alfaklubben.
10% RABATT!

Gäller verkstad & reservdelar. Visa ditt medlemskort när du kommer in.

Vi finns till för dig och din bil, hör av dig så fort du har något problem där vi kan 
vara till hjälp. 
    Tag kontakt med oss på 040-18 33 02 eller rickard@autoduo.se
    / Rickard Bergh

Autoduo har en välutrustad verkstad som är auktoriserad service- och  
skadeverkstad för Alfa Romeo samt Fiat person-, transport- och husbilar. 
    Givetvis använder vi vår kompetens till alla andra bilmärken också genom 
vår anslutning till Mekonomen.

AUTODUO – Auktoriserad Alfa Romeo- och Fiatverkstad

AUTOKLINIK – Strömgatan 7 Malmö 
TELEFON: 040-93 14 50  /  www.autoklinik.se

Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Italienska Bil AB och If Skadeförsäkring AB (publ), Barks väg 15, 106 80 Stockholm.
*Den enda förutsättningen är att du köper bilen hos en auktoriserad Alfa Romeo-handlare.

Oavsett vilken modell av Alfa Romeo du väljer, så får du sköna linjer och välkänd italiensk vitalitet på köpet. Kom-
plettera med Alfa Romeo Försäkring och du får ett mervärde som innebär kostnadseffektiv trygghet och snabb och 
smidig skadereglering. Alfa Romeo Försäkring är en god affär, den också.
 Alfa Romeo Försäkring garanterar att din Alfa Romeo alltid lagas på en märkesverkstad och med originaldelar. Vi 
har ingen övre belopppsgräns när vi ersätter däck, fälgar och fabriksmonterad stereo. 
Första året betalar du heller ingen självrisk vid djurkollision. Vi reglerar de flesta skador direkt över telefon och du får 
snabbt hjälp med det praktiska. Vår skadejour har öppet dygnet runt, kundservice vardagar 08-21  samt lördagar och 
söndagar 10-16.
 För dig som är medlem i Club Alfa Romeo finns ett extra förmånligt erbjudande. Du hittar det på vår hemsida 
www.alfaromeoforsakring.nu 
 Ring 08-541 702 09 om du vill veta mer om vår försäkring.

Försäkringen med fördelar 
                       ingen annan har.
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Ett århundrade av bilproduktion som skapat 
klassiker och ikoner för världens bilentusias-
ter uppmärksammas genom Alfa Romeo Art, 
Alfas intåg i konstens värld.

The Centennial Art Collection består av 100 olika verk 
skapade av 100 olika konstnärer. Herrar och damer 
konstnärer har fritt tolkat Alfa Romeo och dess produk-
ter. Drömmarna, visionerna och designen bakom Alfas 

aLFa RomEo i 
KoNStENS VäRLd

alla bilar återspeglas i dessa konstverk. Allt levereras 
redo för väggen. Passa på att pryda hemmet eller konto-
ret med lite Passione!

Se mer på www.alfaromeoart.com Förutom 100-årste-
mat finns kategorierna The Cars, Racing, Passion And 
Icons, Affiches och Vintage med närmare 400 olika motiv 
att välja bland. Väl inne på sidan rekommenderas ett 
klick på Alfa Romeo interiors för smakprov på hur du 
egentligen vill att ditt hem och kontor ska se ut.

Andràs Baranyai, 36–årig ungersk konstnär. 100 unika exemplar tillverkas, priser mellan 100€ till 395€.
Zurichbaserad konstnär med förflutet på MTV. Upplaga om 100 exemplar, priser från 145€ till 
395€ beroende på material.

Tilo Göbel är en multibegåvasd konstnär inspirerad av serietidningar och hardcore/punk–musik. 
Priserna mellan 145€ till 395€.
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hej alla alfister,

12-14 mars var det Milano-San Remo–rallyt med mas-
sor av fina bilar, mest Alfor såklart. Tävlingen är ett gam-
malt klassiskt rally som kördes mellan 1906 till 1973. Från 
2003 har det återuppstått. Man kör rallyt med gamla vete-
ranbilar. Enligt min uppfattning är det egentligen inget 
riktigt rally, utan mer en utflykt för att vädra bilarna de 
första vårdagarna och visa upp bilarna för åskådare på 
de ställen man passerar eller där de gör ett litet uppehåll. 
I årets Rally har man lagt till en del tävlingsmoment, där 
man skall hålla en viss genomsnittsfart på vissa korta 
avsnitt. 

Årets upplaga hade samlat 80 deltagare från 11 länder. 
Italien hade 51 deltagare, därefter följde Schweiz med 11, 
Ryssland 3, Belgien, Frankrike och Tyskland 2, därefter 
de övriga länderna med 1 bil vardera. Det var roligt att 
se så många kvinnliga deltagare. För andra gången var 
det svenskt deltagande, denna gång med en Aston Martin 
DB MK3 Convertible 1959. Rallyt avslutades med ett prov 
på gamla tävlingsbanan i Ospedaletti som för dagen var 
avspärrad. Vann gjorde en Alfa Romeo 6C 1500 Super 
Sport 1928, samma bil som vann Mille Miglia 1928, denna 
gång utlånad från Alfa�museet i Arese. Tvåa kom en 
Lancia Aurelia B20S 1956. Det var många vackra bilar 

och Alfa Romeo var väl representerat med vackra Alfa 6C 
2300, 6C 2500 Turismo. Italienska försvaret deltog med 
en värdefull raritet, Alfa Romeo 6C Coloniale från 1942 
som kom ifrån militär–museet. Denna bil hade tillverkats 
i 150 exemplar för ökenkrigföring. Bilen är försedd med 
dubbla reservhjul och 4 extra tankar. Italienska polisen 
var representerad och körde en Alfa Romeo 1900 Super TI 
(med en Lamborgini som följebil). Alfa Romeo Giulietta 
Sprint, 1750 Spider Veloce, GTV Bertone, GT Junior, och 
en Jeep 1900 MAR51 Matta.

Man kan tro att det bara var Alfa Romeo med efter 
min uppräkning av alla Alfor, men det var faktiskt 
många andra fina deltagare som BMW328, Bentley, Rolls 
Royce, Lagonda, Bugatti, Ferrari 275 GTB, Mercedes Benz 
300SL, flera Jaguar XK120, och XK 150, Porsche 356 B 
och SC, Alvis Silver Crest Speed 1928, Lotus Le Mans, 
Healey, Invicita 3 liter open tourer, m.fl. rariteter. Det var 
färre deltagare än beräknat men solen i Sanr Remo fick 
deltagarna att glömma krisen. Själv njöt jag av solen och 
de vackra bilarna. Jag stod vid starten för sista provet och 
tog inte mindre än 223 foton på bilar, förare och detaljer. 
De ryska deltagarna har införskaffat fina välrenoverade 
bilar. På tidigare Rallyn här i Italien har jag också sett 
japanerna med många fina italienska bilar.

RaLLY-LäGEt i itaLiEn
text & foto: gUnnar wUlf

Tävlingens vinnarekipage och Alfa Romeos museiklenod och tillika vinnare av 1928 års Mille Miglia; Alfa Romeo 6C.

Giulietta TI. Här finns förklaringen till den underliga ljusblå färg som en del  156:or hade.

Alfa 6C Coloniale, 120 liters bränsletank samt fyra extratankar på sammanlagt 70 liter gav räckvidd i krogsmiljö. Låsbar 
diff från förarplats, toppfart 126 km/h. ’’ ’’

Man kan tro att det bara var 
Alfa Romeo...
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Under januari — mars månad 2010 funde-
rade jag en hel del på mitt förhållande till Alfa 
Romeo. Från mitten av 80–talet hade förhål-
landet varit ömsesidigt gott, sen köpte vi en…

 Vår trettioåriga dotter Lotta stod i begrepp, att köpa sin 
första bil. Naturligtvis rådfrågade hon sin far.” Vi tittar 
in till några bilhandlare tillsammans” föreslog jag, dom 
kanske har någon liten lämplig bil till dig, en Opel Astra 
eller något liknande. Storögt tittade hon på mig och 
tänkte säkert, har det blivit något fel på gubben. ”Jag 
skall köpa mig en Alfa” var det klara beskedet. Inte helt 
oförståeligt, hon har kört familjens olika Alfamodeller i 
många år. 

Under november -09 planerade hon en resa till 
Göteborg för att träffa några kamrater. Naturligt var då 
att hitta en bil i närheten, vilket blev fallet. Jag var i kon-
takt med en ägare till en 156:a årsmodell -00 körd 12.500 
mil. I annonsen stod det att bilen var utrustad med sele-
speed–växellåda, vilket jag inte regerade på, absolut inte 
negativt. Bilen hämtades i slutet av november, kördes de 
nittio milen hem till Örnsköldsvik samt hemma–omkring 
några veckor. En dag fungerade inte växlingen. Kontroll 
av oljenivån visade att det fattades några deciliter. 
Påfyllning, därefter fungerade växlingen. Naturligtvis 
var uppmärksamheten stor på eventuellt oljedropp under 
bilen och med noggrann kontroll av oljenivån. Läckaget 
var ett oundvikligt faktum, snabbare och snabbare töm-

des oljebehållaren. Kunde väl inte vara så allvarligt med 
en läckande packning, trodde jag i min dumma enfald. 
Åkte till Franzens Motor som servar Alfa här i Ö-vik, 
berättade om vårt ”lilla” problem men förstod rätt snart 
att något inte var bra. Deras blickar sade ”stackars dig”. 
En liten packbox i hydraulenheten, som styr växlingen 
var trasig och den fanns inte som reservdel hos Alfa. Hur 
gör vi nu då var min stilla undran. ”Ja någon hjälp från 
Alfaorganisationen kan du inte räkna med, dom är totalt 
ointresserad av Selespeed–lådor”. Samma upplysning 
fick jag av andra Alfa- verkstäder. Undrar om det var så 
att problemet med att få upplysning och hjälp var större 
nu i skarven mellan det att Olle Olsson sagt upp avtalet 
med Alfa ?  I vilket fall som helst kände vi oss verkligen 
utelämnade. Bilen stod översnöad på verkstadsgården 
från slutet av december till mitten av mars.   

Jonta på CC Motor i Eskilstuna har jobbat en hel del 
med denna typ av växellådor. På något vis fixade han 
fram en p-box till en kundbil, bytte den och trodde väl 
att allt var frid och fröjd. Icke, den höll cirka fyra mil. 
Nu uppstod en ny teori: runt femtontusen mil är väx-
lingsenheten sliten och ett för högt tryck uppstår. Jonta 
har säkert legat vaken ett antal nätter och funderat på 
någon form av tryckvakt. Vet inte om han i dagsläget löst 
problemet. Kanske tog nattsömnen överhand. 

Jag hamnade i min iver att få hjälp hos Richard 
Alfaspecialisten. Han hade bara ett råd, köp en ny 
enhet från England där den kostar hälften så mycket 
som i Sverige. Tolvtusen plus frakt från England, tret- Bert Söderlind läser på och fixar sen felet.

aRma SäLLE sELEspEEd

text & foto: håkan nordin

Tre månader i snödrivorna på grund av en trasig liten packning.

tiotvåtusen inklusive moms i Sverige. Vadan denna stora 
prisskillnad? Richard gav mig mejladressen till England. 
Tack för det.

Hydraulenheten inhandlades från England. Bernt 
Söderlind på Franzens Motor monterade och jag var tju-
gotusen kronor fattigare.

Nu fungerar bilen. Selespeed–lådan är verkligen rolig 
att använda och Lotta är lycklig över sin Alfa igen. En 
stor portion frustration kände vi allt när bilen varit i 
våra ägor några månader och vi funderade om det inte 
skulle vara billigare att skrota den. Tänk er alla experter 
omgivningen som under åren gjort sitt bästa att racka 
ner på märket Alfa Romeo, ett märke som de inte har 
någon erfarenhet av men ändå vet så mycket negativt om. 
Sådana godsaker som att skrota vill man ogärna levere-
ra. Det är faktiskt en sporre att äga flera Alfor, man får 
lära sig att vara i allra högsta grad diplomatisk. En bil av 
det Italienska märket kan många acceptera, men blir det 
som i mitt fall fem stycken, ja då är man i det närmaste 
idiotförklarad. Hustrun som är betydligt intelligentare 
än mig säger endast ett ord: avundsjuka.

Avslutningsvis en kort historia. Hustrun hade en 
bjudning med några damer där god mat och dryck 
ingick. Jag fick den stora äran att skjutsa hem några 
efter avslutade festligheter. När vi kört några kilometer 
frågar en av damerna vad det är för bil vi åker i. Jag 
svarar sanningsenligt att det är en Alfa Romeo. Tystnad 
rådde en stund, innan damen i fråga säger 

”Tänk att här har man fått äta gott, druckit gott 
och på alltihop åka Alfa Romeo hem.” En lycklig suck 
hördes. Kände att jag som ofta gått i försvarsställning 

för märket inte klarade av allt beröm, säger då att om 
du säger samma sak om bilmärket till din man tror jag 
bergis att han tycker annorlunda. Då säger jag ingenting, 
blev svaret.

En annan gång skjutsade hustrun en 84–årig tant, 
väldigt klar i huvudet. ”Vilken fin bil” sade hon om hus-
truns 156:a, är det en Jaguar? Nej, svarade hon, det är 
Alfa Romeo. Efter en stunds tystnad kom det - ja det är 
väl ungefär lika exklusivt.

Även om jag upplevde en viss besvikelse, blir det nog 
Alfa även i fortsättningen, trots en nyinköpt tio år gam-
mal 145:a som gör sitt bästa att djä--- med mig. Får kan-
ske tillfälle att återkomma om den och dess öde.

Lotta är återigen en lycklig Alfa–ägare.
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Hur är det att äga en SZ? Hur fort går dom 
egentligen? Niclas Rosengren köpte sin i 
september 2007. i artikeln får vi läsa historien 
bakom bilen samt ta del Niclas erfarenheter 
som ägare och brukare av SZ, men även hur 
man får den att bli ännu bättre. Klöverbladet 
bugar och tackar med avundsjuka i blicken.

ägare rosengren

Jag har nu haft förmånen att äga en Alfa Romeo 
Sprint Zagato sedan september -07. I följande artikel 
tänkte jag dela med mig av mina intryck så här långt. 
Först dock några rader hur SZ kom till samt vad som 
tekniskt skiljer en SZ från en vanlig Alfa 75.

historia

Bilen presenterades på Geneve salongen i mars 1989 
under namnet ES30 (Experimental Sportscar med 3 

liters motor). Själva stylingarbetet startade i februari 
1987. Två olika designteam tog fram olika förslag på 
stylingen vilket är mer eller mindre praxis inom bil-
industrin. I detta fall var det Alfa Centro Stiles under 
Walther da Silvas ledning som tog fram ett förslag 
medan teamet under chefen för Fiat, Lancia och Alfas 
gemensamma designavdelning, Mario Maioli, tog fram 
det andra förslaget.

Alfa hade gjort klart från början att de ville ha en 
mycket aggressiv look med en helt unik styling. Det 
vinnande förslaget blev det som Mario Maiolis team tog 
fram.

När väl formen på bilen var bestämd så satte utveck-
lingsarbetet igång med en rasande fart. Ett team från 
Alfa och Zagato jobbade ihop. Vindtunneltestning, 
Chassiutprovning, Motorprovning, etc

Bakspoilern tillkom efter vindunneltesterna. Man 
nådde ett Cw på 0,30 vilket får anses vara mycket bra. 

När det gäller chassit så använde man många lösningar 
från tävlingsbilarna Alfa 75 IMSA samt Alfa 75 Turbo 
Evoluzione Grupp A. Man byggde en första mula (bil-
industriterm för rullande testrigg för chassi eller motor 
med gammal kaross) på Alfa 75 3,0–bas i januari 1988. 
Testerna genomfördes av racerföraren Giorgio Pianta 
och blev lyckade. Alfa valde att testa mulorna under rik-
tiga raceförhållanden. Tre Alfa 75 3,0 med SZ mekanik 
under skalet anmäldes till landsvägsrallyt Giro d’Italia 
1988. Resultatet blev placeringarna 1, 2 och 3.     

Produktionen av SZ satte igång i slutet av 1989 hos 
Zagato som svetsade ihop ”stålskelettet”. Detta trans-
porterades till Alfas Arese–fabrik för galvanisering för 
att sedan skickas tillbaka till Zagato för slutmontering. 

Dagsproduktion var tre bilar, vilket var löjligt 

lågt jämfört med en rationell modern biltillverkning. 
Produktionen upphörde i slutet av 1991 då totalt 1036 
exemplar av SZ tillverkats. Samtliga bilar var röda 
med beige läderstolar. Kunderna kunde alltså inte välja 
till några options från fabrik. I och med att bilarna är 
hantverksmässigt handbyggda så är varje bil en unik 
individ. Spel och passningar på karossen varierer från 
bil till bil.

Det gjordes även en taklös version av SZ kallad RZ i 
278 exemplar. SZ var på sin tid en tämligen svårsåld bil 
som ny. Många bilar blev stående både ett och två år hos 
Zagato innan de blev sålda. Förmodligen var det höga 
priset starkt bidragande till detta. I Sverige sattes priset 
på en SZ till 600.000 kr. Betänk att detta var 1990. Man 
fick en ny Ferrari för nästan samma pengar. De flesta 
motorjournalister var lyriska när de fick tillfälle att 
provköra bilen.

Gunnar Dackevall skrev i Teknikens Värld nr 4 
1991:”Den är, milt uttryckt, kontroversiellt formad men 
under skalet en mycket rättfram och underhållande 
sportbil”.

Derek Bell (gammal racerförare) skrev i en engelsk 
biltidning: ” Den bästa frontmotorbil med bakhjulsdrift 
som någonsin gjorts”.

teknikjämförelse sZ vs 75

kaross

Det finns inga Alfa 75–delar som använts exteriört. 
Allt är unikt; lampor, rutor, vindrutetorkare, tätningar, 
dörrar, luckor, skärmar och så vidare. Karsossen på 
SZ består av en mängd olika material. Främst har en 
plastkompositen Modar använts för att tillverka huv, 
dörrar, skärmar, sidor och baklucka. Vidare har glas-
fiber använts till stötfångare samt trösklar. Taket är i 
aluminium och bakspoilern i kolfiber. Understrukturen 
i stål är till stor del lik Alfa 75 med diverse SZ–unika 
stålförstärkningar. Dessa unika förstärkningar gör bilen 
mycket vridstyv vilket är klar positivt för väghållning-
en. Man skulle kunna tro att bilen är lätt med mestadels 
plastkaross men så är icke fallet. Modar är tungt och 
Alfa/Zagato har tagit till rejält med tjockleken på mate-
rialet. Tomvikten på bilen är ungefär den samma som en 
Alfa 75 3,0, dvs ca 1260 kg. Hjulbasen mellan SZ och 75 
är samma (2510 mm), dock är totallängden mycket kor-
tare, 4060 mm istället för 4430 mm

motor

Motorn är förmodligen det minst spännande med 
bilen. Nästan samma som på Alfa 75 QV. Det som skiljer 
är de rostfria grenrören, luftintag till luftfiltret samt 
QV-kolvar från Alfa 164 med kompression 10:1 (Alfa 
75 QV har 9:1). Man har även gjort en lätt portning av 
insugningskanalerna. För övrigt är motorn identisk 
med Alfa 75 QV. Detta innebär QV-kamaxlar samt 
Motronicinsprutning. Motorn ger 210 hästar vid 6200 
varv och 245 Nm vid 4500 varv. En udda sak är att SZ 
har en oljekyl som består av en kylslinga (vatten) runt 
oljefiltret. Denna lösning är hämtad från Alfa 164 QV. 
Samtliga SZ var från fabrik utrustade med komfortde-
taljer som AC-kompressor och styrservo.

moNStREt aLFa RomEo SpRiNt ZAGAto

text & foto niclas rosengren, alfa romeo
bearbetning: staffan erlandsson

”Stålskelett”.

Hjärtat.

Pärlan.
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transmission

Transaxeln är samma som på 75:an medan drivaxlar-
na är unika. De har ”racekopplingar” i ytterändarna.

Växellådan är som Alfa 75 3,0 bortsett från tre punkter:

Kopplingslamellen är förstärkt och unik för SZ

Slutväxeln är 11/43 (3,909:1). Detta är samma slut-
växel som Alfa 75 1,8 Turbo. 

Växellådan är utrustad med oljekyl som sitter under 
golvet på passagerarsidan (från IMSA bilarna).

chassi
främre hjUlUpphängning

Här skiljer det mycket från en vanlig 116–bil. Coilovers 
från Koni. Övre främre bärarm är special för att funka 
ihop med coilovern. Infästning casterstag mot kaross 
är en kulled (såsom 105–bilarna). Styrspindelhuset är 
unikt för SZ. Det är några cm längre. Detta gör att 
undre bärarmarna fortfarande pekar rakt ut även om 
bilen är rejält sänkt. Även styrleden är rak i förhål-
lande till styrväxeln och i och med detta så slipper men 
bumpsteer-syndromen som är vanligt på sänkta 116-
bilar. Krängningshämmare fram är samma som på 75 3,0 
krängare (24 mm). Däremot så är hjulnaven unika. Även 
styrningen är ändrad med 3,2 varv mellan fulla utslag 
jämfört med 3,5 på Alfa 75. 

bakre hjUlUpphängning

Bak är De-dionen unik med bl a ledlager framtill 
och förstärkt vid coiloverinfästningen. Coilovern bak 
är placerad i samma position som dämparinfästningen 

på en vanlig 116-bil. Vidare är wattlänkinfästningen 
annorlunda och så saknar SZ krängningshämmare bak. 
Anledningen till att man valt bort krängningshämmare 
bak är coiloverplaceringen. Har man fjädrarna långt 
ut i kombination med hårda fjädrar så behövdes ingen 
krängare. 

Hjullager (både fram och bak) är förstärkta jämfört 
med 75:an och således unika. Även hjulvinklarna skiljer 
sig åt. Bak är det 1,5 grader negativ camber och fram är 
det 2,0 negativ camber. Toe bak är 1,0 mm toe-in per hjul. 
Toe fram 1,5 mm toe-in per hjul. Caster är 3,5 grader.

Kuriosa är att SZ klarade Alfas testbana Balocco 
på 2 min och 25 sek. Alfa 75 3,0 behövde ytterligare 10 
sekunder.

fälgar och däck

Fälgarna är Speedline splitfälgar i framdimensio-
nen 7x16 tum med ET 7, bakdimension 8x16 tum ET 
20. Originaldäcken var för sin tid riktiga värstingar, 
Pirelli P Zero 205/55 fram och 225/50 bak. Vid denna tid 
fanns det ytterligare en produktionsbil som utrustades 
med dessa däck från fabrik, Ferrari F40 (dock i annan 
dimension).

nivåreglering

Bilen är utrustad med ett hydrauliskt nivåreglerings-
system som innebär att man kan välja två olika höjder 
när man kör bilen. Normalläget är det låga läget som 
lämpar sig för slät och fin väg. Det höga läget innebär 
att bilen höjs ca 5 cm och kan framföras på sämre vägar. 
Som alla förstår så är denna funktion mycket användbar 
i Sverige, speciellt med tanke på att markfrigången i det 
låga läget endast är ca 6 cm.

broms

Även bromsarna är unika både fram och bak. Fram 
är de 284x24 mm mot 75:ans 265x22 mm. Oken fram är 
dock nästan samma. Det som skiljer är en distans för att 
kunna få plats med 24 mm breda skivor.

Bak är skivorna ventilerade i dimension 250x20 mm 
mot 75–ans 250x10 mm. Även här är oken samma om 
man bortser ifrån att de fått en distans för att få plts med 
ventilerade skivor.

Även huvudbromscylindern är unik 23 mm diameter. 
75:ans är på 22,2 mm.

Bromskraftsreduceraren (vid H-bromscylindern) har 
för SZ en unik inställning. Alfa tog även fram unika 
bromsbelägg som var optimerade för SZ. 

ABS-bromsar var bannlysta då de ansågs minska 
möjligheten att köra riktigt fort på bana. Vid denna tid 
ansågs det att en ”riktig” chaufför behövde ha möjlig-
heten att låsa bromsarna om han så önskade (speciellt 
på bana). 

inredning

Inredningen är helt unik jämfört med Alfa 75. Stolar 
i ljust läder och ratt är Zagato design men gjorda av 
Momo. Instrumentpanel och mittkonsol är klädd i svart 
läder med kolfiberinlägg kring mätarna. På mittkon-
solen finns en plakett med bilens unika SZ-nummer 
(1 till och med 1036) ingraverat. På italienskt manér 
så finns det givetvis ingen överensstämmelse mellan 
bilens SZ-nummer och chassinummret. Min bil har 
SZ-nummer 144 och chassinummer 174. Bilen är endast 
tvåsitsig. Utrymmet bakom förarstolarna används till 
bagage. Öppnar man bilens baklucka blir man överras-
kad. Här finns det endast plats för ett nödreservhjul och 
inget mer.

att köra

Betyget jag kan ge på allmän väg är mycket gott. Bilen 
känns ungefär som en bil med bur att köra då den är 
mycket vridstyv. Den understyr lite till att börja med om 
man pressar den i kurvor. Dock kan bakvagnen komma 
mycket snabbt, speciellt om det är lite blött på vägbanan. 
Styrningen känns mycket bra. klart bättre vägkänsla 
jämfört med Alfa 75. Fjädring och stötdämpare är åt det 
stramare hållet. Krängningen är minimal.

Monteringsartiklar oljekyl.

Chassi fram.

Chassi bak.

Coilover fram.

Coilover bak.

Oljekyl för växellådan.

Öppen baklucka. Till höger syns hydraulaggregatet för 
nivåregleringen.

Inredning.
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Fjäderkonstant för framfjädrarna är 50 N/mm och 
bak är det 43 N/mm.

Alfa/Zagato skröt i pressreleasen 1990 att bilen kla-
rade 1,4 g i sidoacceleration. På denna tid var det bättre 
än till exempel Ferrari Testarossa och Ferrari 348. Jag 
vet inte om detta är sant men helt klart är sidogreppet 
mycket bra för att vara en standardbil.

Bromsarna känns bra även om det inte är fel att ha 
lite mer racingbetonade belägg såsom svarta Pagid eller 
Ferodo DS3000.

Jag har givetvis känt mig ”tvungen” att prova bilen 
i högre farter. Så tidigt en söndagsmorgon hittade jag 
en tämligen öde motorväg. När varvräknaren stod på 
6500 varv på femman blev jag tvungen att bromsa då en 
traktor från Hisingen av märket Volvo hade 
irrat sig ut i vänsterfilen. Då utväxlingen 
på SZ är 38,1 km per 1000 varv med 
5:an i så gick det alltså i ca 248 km/h 
verklig fart (Hastighetsmätaren 
visade då ca 260 km/h). Bilen 
ökade då fortfarande far-
ten. Vid denna fart kän-
des bilen alldeles lugn. 
Inga lyfttendenser 
noterades. Känslan 
jag fick var att bilen 
sögs fast mot asfaltet 
ju fortare det gick. Att bilen konstuerats för 
att åstadkomma viss ”ground effect” råder 
det ingen tvivel om. 

på bana

3 augusti 2008 så provade 
jag SZ;an på Kinnekulle 
vid vårt banmöte. 
Min första reflek-
tion var att 
chassit kän-
des mycket 
välbalanse-
rat. Inga tendenser till varken under- eller överstyrning. 
Jag körde med R-däck i dimension 235/40-17 både bak 
och fram. Styrningen kändes också mycket bra och 
bromsarna räckte till (Kinnekulle är ju inte speciellt 
tuff mot bromsarna). Det kändes att bilen tål mycket 
högre effekt. Jag kunde i stort sett hålla fullt på trean 
i kvarnkurvan utan att det släppte vare sig fram eller 
bak. Ut på start och målrakan märktes det att bilen är 
relativt TUNG (1400 kg med mig i) då accelerationen inte 
var så mycket att komma med. Förmodligen förstärktes 
detta i och med att jag dagen innan åkt runt samma bana 
med min Challenge 75 3,0 bil som väger 910 kg. (990 kg 
med mig i).

Kunde också notera att jag fick en del skrapmärken 
under framstötfångaren på vänster sida pga den låga 
frigångshöjden.

Under 2009 körde jag i maj på Anderstorp med klub-
ben. Intrycken från Kinnekulle förstärktes ytterligare 
på denna bana. Bilen har fantastiskt väghållning för att 
vara en gatbil. Dock skulle det behövas ytterligare 100 
hästar för att matcha chassit.

sZ i sverige

Jag vet ej så mycket om SZ i Sverige under tidigt 
90-tal. Det fanns en bil i Göteborg som jag såg vid ett 
flertal tillfällen på Alfa Rosso. Teknikens Värld påstår 
i nr 4 1991 att två nya SZ sålts till Sverige. Om detta 
stämmer vet jag ej.

I dagsläget tror jag det finns tre SZ i Sverige varav 
två är i trafik.

Förutom min som är hemmahörande i Upphärad utan-
för Trollhättan så finns det en i Stockholm som ägs av 
en annan klubbmedlem. Denna bil är i strålande skick 
(snäppet över min). Vidare så finns det ytterligare en SZ 
i Lindesbergstrakten. Denna bil verkar dock inte vara i 
trafik. Är det någon som vet om ytterligare någon/några 
SZ i landet så får ni gärna höra av er.

internationellt

SZ är en samlarbil som är spridd över hela världen. 
Ovanligt många 
exemplar verkar 
dock ha ham-

nat i Holland som 
är ett väldigt aktivt 

SZ-land. Här anordnar 
de varje år en stor SZ-träff 

med deltagare från hela värl-
den.

Vill man veta mer om SZ och dess 
historia samt ta del av ett omfattan-

de SZ-register så kan jag rekommendera 
denna hem-
sida: http://
home.wxs.

nl/~evdbeek/
monster.html

min bil

Historien om min bil 
(nr 144) börjar i oktober 

1990 då den tillverkades 
hos Zagato i Italien. Den såldes ny till södra Frankrike 
(Lyon) 1992. Det var på grund av detta som den fick sina 
gula framlampor som är vanligt i Frankrike. Där gick 
den fram till 2001 då den såldes till England. I England 
gick den till slutet av 2003 då en i Sverige bosatt dansk 
(aktiv i danska Alfa blubben) importerade den till 
Sverige. När han hämtade bilen i England så körde han 
den direkt till Engelska Autodelta för vissa modifie-
ringar. De monterade ett rostfritt sportavgassystem från 
kat och bakåt, trimchip samt nytt sportluftfilter. Under 
tiden han hade bilen så hann han även med att besöka 
Nürburgring för att köra på nordslingan två gånger. Vid 
ett av dessa tillfällen så tittade Ron Simons (RSR) till 
bilen och den fick då en 30 mm krängare fram samt watt-
länk med ledlager bak. Jag köpte bilen 1 sep 2007 och då 
hade den gått 6000 mil. Har sedan dess hunnit med att 
köra ca 700 mil.

Hittills har jag gett bilen en allmän översyn och 
samtliga vätskor, filter, remmar samt tändstift har bytts. 
Förardörren och motorhuven har justerats samt en blin-
kers som satt lite löst. Främre bromskivor samt beläggen 

har jag bytt. För övrigt så har jag bara njutit av bilen och 
försökt hinna köra så mycket jag hunnit med. Förutom 
banmötet på Kinnekulle så var bilen med vid klubbak-
tiviteten hos Trollspeed i Trollhättan under 2008. Bilen 
bromsades till 195 hästar ur motorn vilket kändes som 
lite av en besvikelse. 

Efter detta så inhandlades två nya kammar från Cat 
Cams (via LM motorsport). Jag valde steg 2–kammar som 
är snäppet värre än vanliga QV–kammar. Skillnaden 
blev väl inte jättedramatisk men det är klart mer drag 
från ca 4800 varv och uppåt jämfört med de vanliga 
QV-kammarna. När bilen skulle besiktigas med dessa 
kammar blev dock HC-värdet lite väl högt, 500. (får vara 
max 100). Efter det att en ny fräsch katalysator monte-
rats så gick det bättre. Nu var HC plötsligt 0 så besikt-
ningsproblemet var löst.

Kan det bli bättre ?
Min målsättning är att i stort sett behålla bilen i ori-

ginalskick. Dock kan jag inte låta bli och fundera på:

motor

Hur skulle den kännas med 50-100 hästar till ?

Det går att konvertera motorn till 3,3, 3,5 eller 
3,8 liter och då få ut allt mellan 240 till 320 hästar. 
AH-motorsport i England hjälper gärna till med detta 
mot en viss ersättning.

Ett annat alternativ är kompressor. Autodelta (även de 
i England) har färdiga satser som ger 270 hästar.

Annars kan man ju alltid porta/plana topparna mer, 
fixa insug och plenum samt montera vassare trimkam-
mar. Gör man detta ordentligt kan man nog få ut ca 
240 hästar ur motorn och fortfarande (förhoppningsvis) 
klara besiktningens avgaskrav.

Ett annat roligt alternativ vore ju att hitta en GTA 
motor från en Alfa 147 eller 156 och konvertera denna så 
den passar i SZ:an.

hjUl

Hjulen ser lite små ut och sitter långt in. Även här kan 
en engelsk firma hjälpa till. De har tagit fram 18-tum-
mare i samma design som och flyttar ut hjulen en hel del 
för ”bara” ca 35.000 kr.

chassi

De flesta SZ-ägare som kört bilen aktivt (läs hårt) 
har märkt att man lätt får skrapmärken under främre 
stötfångare framför hjulen. Detta beror på att bilen 
fram fjädrar in mer än de sex cm man har i markfrigång. 
Detta klagade Gunnar Dackevall på redan 1991 när han 
provkörde bilen. Bilen är alltså i behov av hårdare fram-
fjädrar. Om man ger sig på framfjädrarna så måste man 
givetvis även ändra hårdheten på bakfjädrarna så inte 
balansen förstörs. 
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tillverkning

1989-1991: 1036 st.

kaross

Självbärande i stål med diverse SZ unika förstärk-
ningar. Limmade och nitade paneler gjorda i modar, 
glasfiber, aluminium och kolfiber.

motor

6 cylindrar, 60 graders V-motor

Borrning 93,0 mm

Slaglängd 72,6 mm

Volym 2959 cm3

Kompression 10,0:1

Insprutning Bosch ML4.1 Motronic

Effekt 210 hk vid 6200 varv

Moment 245 Nm vid 4500 varv

transmission

Bakhjulsdrift

5 växlad låda vid bakaxeln

25 % Differentialspärr

Hastighet vid 1000 rpm 5:ans växel: 38,1 km/h

hjUlUpphängning

5 cm nivåreglering i två steg bak och fram

Fram

Dubbla triangellänkar, Coilovers, Krängnings-
hämmare

Bak

De-dionbakaxel, Wattlänk, Coilovers

mått och vikt

Längd: 406 cm

Höjd: 131 cm

Bredd: 173 cm

Hjulbas: 251 cm

Spårvidd fram: 146,4 cm

Spårvidd bak: 142,6 cm

Vikt: 1260 kg (utan förare)

Bränsletank: 68 liter

prestanda

0-100 km/h: 7 sek

Toppfart: 245 km/h

teknik sZ

För vanliga 116-bilar så finns det nu ett SZ-inspirerat 
chassikit framtaget. Detta kit är utvecklat av 
Alfistiracing.com i samarbete med mig. Kitet, som är ett 
”bolt on kit”, innehåller bland annat coilovers, ledlager 
och krängningshämmare. Även ett rent racechassi är 
under utveckling.

vikt.

Bilen hade förmodligen körmässigt känts ännu bättre 
om man fick ned vikten på speciellt framaxeln. Skall en 

sportvagn verkligen ha AC, styrservo och bromsservo ?

Batteriet kan med fördel också förflyttas från längst 
fram till vänster (samma placering som Alfa 75) till 
längst bak till höger i bilen.

Tider får utvisa om jag gör någon av dessa modifie-
ringar.

En sak är i alla fall säker. Jag tänker se till att njuta av 
bilen i alla fall några hundra mil per år och gärna hinna 
med att lufta den på någon trevlig bana emellannåt.
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aLFa RomEo C.E.m. (CoNtRoLLo ELEttRoNiCo DEL motoRE)

1 Society of Automotive Engineers.
2 Signalen som givaren ger ifrån sig kan vara kodad 
på olika sätt, rent binär kod, eller en förbättrad 
variant, kallad Graykod.

Vår medlem Oscar Persson i Mariestad har bedrivit forsk-
ningar, och skrivit en intressant artikel om Alfas teknikut-
veckling på 80-talet. Här är den, endast obetydligt redige-
rad av den klåfingrige Teknikredaktören:

Av en händelse satt jag och sökte på Youtube 
efter Giuseppe Busso, den italienska förlagan 
till per Gillbrandt. Helt plötsligt tittade jag på en 
film om Alfa 90, och under motorhuven satt 
ett insug jag inte sett förut. 

Efter att ha fått klarlagt att filmen visade en Alfa 90 
2.0 V6 från 1984 kunde jag fortfarande inte förstå varför 
just 2.0:an skulle ha ett annat bränsleinsprutningssys-
tem än 2.5L-motorn som redan då satt i GTV6. En inten-
siv jakt på information började. 

Jag har en bok som nämner de flesta bränsleinsprut-
ningssystem från ”the good-old-days”, men detta kände 
jag inte igen – så vad kunde det vara? Det satt helt uppen-
bart i en serieproducerad bil dessutom. Min nyfikenhet 
stillades något efter att jag köpt en teknisk rapport från 
SAE1.

Alfas klassiska V6:a, här med trottelhus för bränsleinsprut-
ning med C.E.M. Varje cylinder har sitt eget spjäll och 
bränslespridare.

egen teknikUtveckling.

I mitten på -70 talet konstaterade Alfa Romeo att 
kunskap om elektronik skulle vara en framgångsfaktor, 
och man ville gärna ha den kunskapen ”in-house”. Så 
man satte igång med att fundera över hur ett modernt 
motorstyrningssystem skulle se ut. Det var god motoref-
fekt och respons man var ute efter. Det system man kom 
att utveckla kallade man C.E.M. 

Man beslutade att satsa på ITB, ”Individual Throttle 
Body”, med ett spjäll per cylinder, precis som med 
Weber-, Solex- eller Dellortoförgasare. Bränslemängden 
skulle beräknas utifrån en mycket komplicerad spjällä-
gesgivare. För det första kommunicerar den med styr-
boxen via graykod2, och för det andra är givaren olinjär, 
så att den är känsligast runt stängt spjäll (tomgång). Där 
kunde den mäta så små rörelser på spjället som 0.01 gra-
der. Givaren var byggd med optisk avläsning.

Kodskiva för spjällägesgivare. En optisk detektor för var 
och en av de 8 kanalerna signalerar antingen 1 eller 0, och 
kombinationen av dessa signaler anger entydigt vinkellä-
get. Observera den tätare delningen mellan markeringarna 
i skalans högra del, vilket ger högre upplösning i det käns-
liga tomgångsområdet.

Men, vad C.E.M. gjorde före alla andra system var att 
styra insprutningen sekventiellt. Varje bränslespridare 
följde sin cylinders fas, dvs., sprutade in bränsle i samma 
läge på insugstakten, till skillnad från Bosch m.fl. som 
styrde spridarna i en eller två grupper, och därigenom 
fick en skillnad mellan cylindrarnas bränslematning. 
Sekventiell styrning kräver att styrboxen håller kon-
troll på motorns fasläge, och här finns två möjligheter: 
Antingen nöjer man sig med att mäta motorns vinkelläge 
med hjälp av kamaxeln, eller så har man en noggrann 
givare på vevaxeln och en fasgivare på kamaxeln. Alfa 
tog inga genvägar utan valde dubbla givare. 

c.e.m. var långt före sin tid.

Det dröjde ända tills 24V-motorn såg dagens ljus 
innan någon annan Alfa-motor fick sekventiell styr-
ning – C.E.M. ansågs ligga tio år före konkurrenterna. 
Dessutom hade man en lite speciell progressiv bränsle-
trycksregulator, som man tänkt sig även skulle fungera 
i turboinstallationer. C.E.M. var skalbart, så till vida att 
det kunde hantera såväl 4- som 6-cylindriga motorer.

Systemet hade även en funktion som tillät att motorn 
vid tomgång eller mycket låg belastning gick på halva 
antalet cylindrar för att spara bränsle. Systemet valde 
dessutom att skifta vilka cylindrar som var aktiva i detta 
låglastläge. Genom detta kunde man hålla en jämnare 
värmeutveckling mellan cylindrarna.  

Styrboxen gjorde man själv, och den var bestyckad 
med en 8-bitars Zilog Z80 processor, en 5-kanals 8-bitars 
A/D omvandlare, 8 st 8-bitars timers och 6 Kbytes ROM 
minne. Eftersom styrboxen även kontrollerade tänd-
ningen och tomgångsvarvtalet så var det ett motorstyr-
system, och även om Motronic fanns på marknaden så 
var man tidigt ute. Tomgångsregleringen sköttes även 
den av styrboxen, via en s. k. aktuator3, som knuffade på 
spjällarmen. 

I mer eller mindre experimentellt syfte kom en Alfetta 
C.E.M. ut på marknaden i 991 exemplar (obekräftat) lik-
som ett antal Alfa 90 2.0 V6. Även en Alfasud utrustades 
med C.E.M och presenterades vid en konferens i Kyoto 
19824. Sedan har det även nämnts en V6 2.5:a med ”clo-
sed loop” lambdastyrning5 (för katalysator) men bort-
sett Alfetta och Alfa 90 stannade bilarna förmodligen i 
fabrikens ägo. 

Och återigen, före sin tid – lambdastyrningen var 
adaptiv, dvs bilen lärde sig bränslekvalité och motorkon-
dition, en viktig parameter för bra avgasvärden vid dyna-
misk belastning.  C.E.M. producerades 1983-1984 och 
såldes på inhemska marknaden för att få ägarnas syn-
punkter på systemets prestanda. Cylinderavstängningen 
saknades på dessa bilar. C.E.M. var betydligt dyrare än 
Bosch och det hela skrinlades.

kristallkUlan på bordet, 
med c.e.m. 2 spanade man in i framtiden. 

För att mäta förbränningen och kunna låta styrda-
torn optimera motorns prestanda, hade man funderat 
på allt mellan att mäta motorns vridning i fästena,6 till 
att mäta cylindertrycket genom att montera tändstiften 
i piezoelektriska7 hållare. Man kom dock fram till att 
mäta joniseringen i förbränningsrummet vore det smi-
digaste.  Denna SAE-rapport presenterades långt före 
SAAB:s Trionic-system, vilket också mäter joniseringen 
i förbränningsrummen för att avgöra hur förbrännings-
processen mår. 

Man hade även funderat på hur C.E.M. 2 skulle kunna 
hantera asymmetrisk turboladdning, där V6-motorns 
olika cylinderhalvor skulle ha olika kompression. Olika 
gasspjäll för bankerna, uppvärmning av de inaktiva 
cylindrarna genom att låta avgaserna från de aktiva 
värma dem. Det vi idag kallar ”Drive-by-wire” nämns 
också. 

Man förutspådde att kamtidsvariatorn i framtiden 
kunde vara steglös. C.E.M. 2 skulle kommunicera med 
automatlådan, start/stop-systemet, farthållaren, det 
aktiva chassit, antispin- och antisladdfunktionerna(!) 
(Not: Inget av det fanns 15 år senare i min GTV). – C.E.M. 
2 kom aldrig i produktion. 

slUtsats: 

Alfa Romeo var många år före sin tid, och man fun-
derade på asymmetrisk turboladdning med elektronisk 
laddtrycksreglering, när konkurrenterna knappt fått 
fram turbobilar. Variabel kamaxelstyrning var inte-
grerad i styrboxen, när andra tillverkare inte ens hade 
twin-cam-motorer. Sekventiell styrning av spridarna 
var ett tekniskt genombrott. 

oScar PerSSon

En del av de komponenter och elkablar som ingår i ett 
motorstyrningssystem.

3 Kallas ofta för ställdon, och består av en elmotor samt 
någon form av transmission, kuggväxel, kuggstång, 
kulmutterskruv el dyl. Inte sällan använder man en s 
k stegmotor, alltså en motor som vrider sig en viss liten 
vinkel för varje strömpuls den får.
4 International Technical Conference on Vehicle Safety 
Experiments
5 Det bör innebära att mätvärdena från lambdasoden 
återkopplas till motorstyrningen, som kontinuerligt styr 
bränsle och tändning så att avgaserna får önskad sam-
mansättning.
6 Säkert en metod att mäta motorns vridmoment.
7 Piezoelektriska givare innehåller kristaller som pro-
ducerar en elektrisk laddning då de utsätts för en kraft. 
En laddningsförstärkare omvandlar laddningen till en 
spänning, som kan användas i styrdonet till motorn.
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KLuBBshoppEN

17 tygmärke alfa romeo
8 cm    80:-
med det klassiska Alfa Romeo-märket

18 clUb-pin 15 mm    35:-
Visa dina vänner vilken klubb du tillhör! 
Pin med 4-färgslogo.

19 alfa romeo-pin 13 mm    35:-
Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin med 
4-färgslogo.

20 nyckelring med keycode, 
blå/svart    75:-
Med ett nummer på baksidan som gör att 
upphittad nyckelknippa läggs i närmaste 
brevlåda och sedan skickas tillbaka till 
ägaren. Svart eller blå.

21 nyckelring alfa romeo i 
metall    120:-
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

22 nyckelband    40:-
som håller reda på såväl nyckelknippan 
som mobilen.

23 manschettknappar i silver 
890:-

19

18

34 allvädersjacka s-xl   695:-
Snygg fleecefodrad jacka som skyddar mot 
vind och regn men samtidigt transporterar ut 
fukt och överskottsvärme.
Svetsade sömmar och kraftiga blixtlås, bröst-
ficka, armficka, 2 sidorfickor och 3 innerfick-
or. Finns i storRöd med Alfa-loggan tryckt 
på bröstet.

35 kylväska    320:-
Läcker picnic-korg med kylfunktion, perfekt 
att ha med sig på träffen! 
Handtaget är tillverkat i racerlätt aluminium 
och korgen är ihopfällbar vilket gör att den 
passar i vilken räser som helst.
Alfa-loggan i tryck på locket!

36 dekal t. nUmmerskylthållare   
20:-
Dekal till nummerskylthållare som monteras 
över bilhandlarreklamen. Passar både till 
stora och små hållare.

KLuBBshoppEN

1

2

Postorderprylar beställer du direkt på 
vår hemsida  
alfaromeo.org. Du kan även 
e-posta din beställning till adres-
sen postorder@alfaromeo.
org. Har du inte tillgång till vår 
hemsida eller e-post skickar du din 
beställning till: clUb alfa romeo 
postorder c/o henrik selbo, 
johannelUndsgränd 5, 163 45 
spånga.
Har du frågor om sortimentet ringer du 
oss på: 070-721 02 07.

storlekstabell för beställning av over-

aller hittar dU i webbUtiken.

1 keps clUb alfa romeo 
röd   120:-
Klassiskt röd eller svart med broderad klubb-
text.

2 keps alfa romeo röd   140:-
Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

3 pikétröja clUb alfa romeo 
herr s-xl & dam 36-40    300:-
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 
Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- och 
herrmodell.

3

6

7 822

5

4

4 ficklampa med dynamo   95:-
LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett 
par snabba tryck på handtaget så är den lad-
dad och klar att användas. Helt oumbärlig 
att ha i handskfacket! Clublogo tryckt i vitt.

5 bälte med verktygsspänne
295:-
Coolt bälte med verktyg i spännet. Skruvmejsel, 
stjärnmejsel, 10-ans hylsnyckel och ölöpp-
nare. Varför ha verktygslåda längre?

6 t-shirt röd vUxen  s-xxl   120:-
Röd med vita rand kring sömmar och på 
axlar. Klubbtext i vitt på bröstet.

7 t-shirt röd barn 
110/120, 130/140, 150/160   100:-
Röd med klubbtext i vitt på bröstet.

8 damlinne röd s-l (36-40)    120:-
Ny modell! Röd med vita rand kring söm-
mar. Klubbtext i vitt på bröstet.

9 t-shirt för barn   100:-
Röd t-shirt med vita stripes, nästan 
samma som vuxentröjan fast i barnstorlek. 
Tillverkad i 100% bomull med Club Alfa 
Romeo-logo i vitt tryck på vänster sida. 
Tröjan krymper ej då den är förtvättad. 
Finns i storlekarna 110/120, 130/140 och 
150/160

10 klUbbstreamer, gUl
invändig/Utvändig    20:-
med texten club Alfa romeo, för invändig 
eller utvändig montering.

11 klisterdekal clUb alfa 
romeo (ej på bild) 8 cm    30:-
Rund dekal med Clublogo

12 klisterdekal alfa romeo
10 cm    25:-
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, liten

13 klisterdekal alfa romeo
30 cm    50:- 
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, stor

14 klUbbdekal, 6st. små    35:-
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

15 klUbbdekal, 3st. stora   45:-
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

16 tygmärke clUb alfa romeo
8 cm    40:-
med Club-logga i gult på blå bakgrund. Kan 
strykas fast.

27

20 21

Supersnygga manschettknappar i silver. 
Motivet är den välkända Alfa Romeo-
grillen och dessa är tillverkade i Italien för 
Alfa Romeo. 2 st som levereras i en sam-
metspåse.

24 bilkUdde med pläd   190:-
Bilkudde i fleece 35x35 cm som innehåller en 
härlig fleecepläd i storlek 90x160 cm. Perfekt 
att ha i bilen för kyliga kvällar eller som 
picnic-filt. Club Alfa Romeo broderat i vitt 
på svart fleece.
 
25 fleecetröja s-xl    360:-
Härligt skön microfleecetröja som värmer 
gott på en kylig Alfaträff! Svart med Club 
Alfa Romeo broderat i vitt på bröstet.

26 vindjacka för barn (ej på bild)
110/120, 130/140, 150/160    250:-
Vindjacka i nylon med vitt Club Alfa Romeo-
tryck på bröstet.

27 mekoverall mecha top
s-xxl    795:-
Mekoverall som kan användas som heltäck-
ande klädsel vid bankörning. Tillverkat i 
polyester/bomull. Finns i färgerna röd, blå 
eller svart.

10

35

23

9

25

26

12/13

14

15

17

24

16

34
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nostaLGia&BöckEr

16

17

15

18 19

14

20 21 22 23

nostaLGia&BöckEr

1

3
5 6

gärning 1968-2003 som bildesigner. Mycket 
fräcka bilar – bilder är det ju många av.
Text på engelska, lyxbilder i färg. 192 sidor

16 pininfarina art and 
indUstry 1930-2000
av antoine prUnet
nytt pris 275:-. billigare! plUs frakt
Den officiella 70-årsboken om Pininfarina. 
Ett rikt illustrerat praktverk.
Text på engelska, bilder mest i svartvitt. 380 
sidor

17 bertone 90 years
1912 – 2002
av lUcciano greggio
pris 525:- plUs frakt (har kostat 98 
eUro...)
Lyxbok i två band i en snygg box. Berättar och 
visar allt om Bertone då, nu och imorgon.
Ett samlarobjekt.
Text på engelska och italienska, bilder i svart-
vitt och färg. 204 + 176 sidor 

18 dvd alfa romeo victory 
by design
tony maylam prodUction
pris 250:- plUs frakt
Något ej läsvärt däremot sevärt och lysnings-
värt. Se och hör Alain de Cadenet köra och 
prata om ett antal klassiska Alfa Romeos. 
Mycket intressant. 98 minuter lång.

19 dvd alfa romeo
racing throUgh time
pris 135:- plUs frakt
55 minuter lång DVD till ett riktigt bra pris 
koncentrerar sig på Alfa Romeos tävlings-
verksamhet från
Tidernas begynnelse över det segerrika 
30-talet och vidare till succerna med Alfettan 
mot nutiden.

20 alfa romeo gtv/gt
av fabriZio ferrari
pris 260:- plUs frakt
Text på Italienska enbart men med mycket 
illustrationer och tekniska data.
Alla modeller beskrivs från Alfetta GT 1,6 via 
GTV Turbodelta och GTV6 till GTV V8 med en 
Montreal motor under huven.
En av få böcker om denna modell.

21 alfetta the alfa romeo 
158/159 grand prix car
av ed mcdonoUgh
pris 150:- plUs frakt 
ett verkligt racerpris.
Berättelsen om en utav världens mest seger-
rika tävlingsbilar Alfettan.
I perioderna 1938-1939 , 1946-1948 och 1950-
1951 vann den nästan alla tävlingar den ställ-
de upp i.
Ed Mc Donough har nogrant forskat om denna 
legendariska bil som fanns i 6 till 10 exem-
plar.
Från utveckling till avveckling och vidare till 

nutid, intervjuer med förare och mekaniker 
samt tävlingshistorier.
Även en renoverad bil provkörs och intrycken 
därifrån förmedlas.
Mycket illustrationer text på engelska.
Erbjuds nu till ett verkligt racerpris

22 montreal the essential 
companion
av brUce taylor
pris 800:- plUs frakt
Bibeln om Alfa Romeos 70-tals superbil med 
sin helaluminium V8 kommen direkt från 
tävlingsbanorna.
Rikt illustrerad med all information (tror 
jag) du behöver för att äga eller bara älska en 
Montreal.
Historik, tekniska tips, tekniska data, reno-
veringstips, tävlingshistoria och brudar på 
motorhuven här finns allt.
Över 300 sidor på engelska.

23 Zagato milano 1919-2009
pris 525:- plUs frakt
Denna mycket rikt illustrerade bok om 
Karossmakaren Zagatos första 90 år utav 
bilproduktion
är ett måste för varje intresserads soffbord. 
Text på engelska.

Bilböcker till Club Alfa Romeos med-
lemmar – en möjlighet.

hUr gör jag och vad erbjUds?
Utbudet ser ut som nedan och finns till-
gängligt så länge lagret räcker. Lagret kom-
mer att fyllas på om och när behov finnes. 
Sortimentet kan också ändras hur som helst. 
Har du några speciella önskemål så hör dig 
till Björn Nilsson 040-42 32 29 eller
bokhyllan@alfaromeo.org 

hUr beställer jag och
hUr betalar jag?
Ring eller maila din beställning till Björn 
Nilsson 040-42 32 29 eller
bokhyllan@alfaromeo.org
Du får en bekräftelse på din order samt reda 
på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/
Böckerna reserveras då för dig. Sedan har 
du en vecka på dig att betala din order till 
Klubbens postgiro 228541-9 när pengarna 
är på kontot skickas din order. Räkna med 
1-2 veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för 
att slippa outlösta försändelser, efterkrav och 
postförskottsavgifter. Välkommen med din 
beställning eller förfrågan.

frakt
Vi skickar dina böcker helst med Posten 
eller DHL på ett så ekonomiskt vis som 
möjligt.
Du kan också hämta några titlar i Stockholm 
eller hela sortimentet i Skåne.
Det kommer också att finnas böcker på 
Göteborgs Motorshow, Skottorp, Skokloster, 
100-års festen och Rosersberg.

1 alfa romeo always with 
passion 
av david owen
pris 300:- plUs frakt
En rikt illustrerad historia över vårt märke 
mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på 

bilarna från efter andra världskriget fram till 
156 modellen. Text på engelska, bilder över-
vägande i färg.

2 alfa romeo owner´s bible 
av pat braden
pris 350:- plUs frakt.
Denna Amerikanska bok är vad den säger, en 
Owner´s bible. Mycket tekniska tips varvat 
med historik.
Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 
har Spica Insprutning. Text på engelska, bil-
der i svartvitt.

5 alfa romeo giUlia coUpé 
gt & gta 
av john tipler  
nytt pris 450:-. billigare! plUs frakt
Den kompletta historiken över en av de popu-
läraste Alforna. Även information om att 
bygga om sin bertone till banbil. Ett kapitel 
handlar om Sverige… Rikt illustrerad i färg 
och svartvitt, text på engelska.

6 alfa romeo spider
the complete story 
av john tipler
pris 350:- plUs frakt
Den kompletta storyn som börjar med 
Giulietta Spider på femtiotalet går vidare 
med sextiotalets rundhäckar, sjuttiotalets 
flathäckar, åttiotalets ankstjärtar för att sluta 
med nittotalets 916 spider. Text på engelska, 
bilder i färg och svartvitt.

7 how to powertUne alfa 
romeo twin-cam engines
av jim kartalamakis
pris 300:- plUs frakt
En klassiker, berättar hur man hittar mer 
kräm i sin raka alfa fyra. Inriktar sig mest på 
förgasarmotorer med fyra tändstift.
Mycket är dock applicerbart även på andra 
motorer. Kapitel om växellådor och väghåll-

ning också.Text på engelska, bilder och dia-
gram i svartvitt. 112 sidor

8 alfa romeo dUetto
av giancenZo madaro
pris 275:- plUs frakt
Faktaspäckat om en av de mest älskade 
modellerna, Duetton/Spidern 1966-1991.
Mycket om de olika modellerna även USA-
specifikationerna. Text på engelska, bilder 
i färg och svartvitt. 95 sidor.

9 alfa romeo tipo 33
av peter collins och ed 
mcdonoUgh
pris 600:- plUs frakt
Hela historien om Alfa Romeos legendaris-
ka världmästarbil i sportvagnsklassen och 
dess syster för landsvägen världens kanske 
vackraste bil Tipo 33 Stradale. Ett kapi-
tel handlar om designstudierna Carabo, 
Pininfarina P33, Iguana, Cueno och Navajo
Samtliga motoriserade med brutala V8:or 
som även kom att användas i Alfa Romeo 
Montreal eller lika brutala Boxer 12:or.
212 sidor över 400 foton.

14 alfa romeo giUlietta
av angelo tito anselmi
nytt pris 450:-. billigare! plUs frakt
Lagom till femtioårsjubileumet kom 
”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt 
om Giulietta plus intervjuer med folk som 
var med och utvecklade, färgkombinationer 
interiör-kaross och leveranslistor på bilarna.
Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik 
i färg. 191 sidor

15 design by giUgiaro
av peter vann
tillfälligt slUt väntas åter till 
hösten 
En stor praktbok om Giugiaros 35 åriga 

7 8 9

FLER NYHETER NÄSTA SIDA

NYHET

PRISSÄNKT

PRISSÄNKT

PRISSÄNKT

NYHET NYHET NYHET

NYHET
åTER I
lagER

åTER I
lagER



 

inFo&NyA mEDLEmmAr

På grund av tekniska problem kan vi inte ta med 
nya medlemmars fordon denna gång.

redaktionen ber om ursäkt för detta.

NYA mEDLEmmAR HäLSAS VäLKomNA tiLL

51

nostaLGia&BöckEr

50

6455 SvANbERg CHRISTIAN ToFTAvÄgEN 18 266 32 MuNkA LjuNgbY

6456 gRANATH joHAN RÄvbERgSvÄgEN 23 713 30 NoRA

6457 SANDLER kARL S:T joHANNESgATAN 36C 752 64 uppSALA 

6458 FREDRIk LjuNg DRoTTNINggATAN 6b 753 10 uppSALA

6459 guNNAR NILSSoN po box 210 581 02 LINköpINg 

6460 guNNAR uLANDER öSTRAgåRDSvÄgEN 11 232 51 åkARp

6461 bERgH CHRISToFFER MåNSTIgEN 14 236 42 HöLLvIkEN

6462 NILSSoN joNAS S ö. STALLMÄSTAREg. 8b 217 49 MALMö

6463 SALEHI ALI NILS pERS vÄg 24 232 51 

6465 joHANSSoN LARS-ERIk kLYFTEvÄgEN 22 462 53 TRoLLHÄTTAN

6466 FREDRIkSSoN pATRICk kvARNvÄgEN 211 540 17 LERDALA

6467 LINDbERg MåRTEN STAFFANSToRpv. 27 212 27 MALMö

6468 guLL DAvID koNvojgATAN 3 120 62 SToCkHoLM

6469 joHANSSoN CARL gÄRDESgATAN 13 441 32 ALINgSåS

6470 ANDERSSoN joNAS öSTERgATAN 18 334 31 ANDERSToRp

6471 bENgTSSoN pER NÄkTERgALEN 37 A 245 62 HjÄRup

6472 jÄRvHoLM NIkLASSoN STINA RovÄgEN 2 741 42 kNIvSTA

6473 WAHLSTRöM jöRgEN STENkRETSgATAN 30 254 56 HELSINgboRg

6474 jÄRNSTRöM CHRISTER LILLA bRogATAN 26 503 35 boRåS

6475 åbERg CHRISTopHER LILjEöRNSgRÄND 5 165 53 HÄSSELbY

6476 MANSFELD ANDERS gRETA ADRIANS vÄg 56 703 53 öREbRo

6477 pETERSSoN SvEN kuNgSbRovÄgEN 100 590 72 LjuNgSbRo

6478 HåkANSoN pETTER EkSkogENS gåRD 186 96 vALLENTuNA

6479 bjöRkMAN ToNY kANTARELLvÄgEN 10 295 72 guALöv

6480 CLAESSoN TobIAS gRANHuLTSv 1H 560 29 TENHuLT

6481 SIgEbACk oLA SöDRA vÄgEN 10C 280 20 bjÄRNuM

6482 RuNDquIST CARL joHAN SÄTRAvÄgEN 4 133 38 SALTSjöbADEN

6483 LINDkvIST DENNIS boTvIDSgATAN 9A 753 29 uppSALA

6484 ISACSSoN joACHIM DoMkYRkoESpLANADEN 7b 722 13 vÄSTERåS

6485 HELLEgREN SEbASTIAN bRATTERåSbACkEN 39 417 62 göTEboRg

ALFA RomEo 100 Years
av maurizio tabucchi

Den officiella 100 års jubileumsboken.
280 rikt illustrerade sidor på engelska med historik och framtid 
för vårt märke.

Kommer att kosta runt 500:-

How to powertune 
Alfa Romeo V6 engines
 
Denna bok har vi väntat länge på, förhoppningsvis kommer 
den nu i sommar.
inget pris klart ännu.
Vad den handlar om? Behöver det presenteras?

Alfa 75 & milano driven to be different
Nu kommer den första historiken om Alfa 75 mångas favoritmodell.
264 sidor på engelska med 950 bilder, trycks i endast 600 exemplar.
Alla olika modeller och varianter behandlas.
Kommer att kosta runt 700:-

Alfa Romeo production Cars from 
1910
av Stefano d´Amico och maurizio tabucchi

pris 2200:- plus frakt
 
En verklig kloss i två band som väger över 6 kg 
och har över 1100 sidor otroligt rikt illustrerad.
plöjer djupt i varendaste bilmodell som lämnat 
Alfa Romeos fabriker från 1910 till 2007.
Vilken färg kunde 1900 Super Sprint levereras i 
1955? det står i boken....
Detta är den verkliga Alfabibeln. på engelska och 
italienska.
Finns i ett begränsat antal exemplar till detta pris 
men fler
kan tas hem till ett pris beroende på fraktkostna-
den
Danska klubben sålde 30 ex till sina medlemar, 
hur många säljer vi?



posTTiDNiNg B
cLuB ALfA romEo c/o fiLip WENNErgrEN, 

örNsTigEN 3, 183 50 TäBy

Det kan 
vara rationellt 
att vara 
emotionell

Det fi nns tillfällen i livet när det kan vara klokt att vara väldigt emo-
tionell. Som när man köper en fantastisk bil med hjärtat. Då kan 
det vara bra att veta att det fi nns sätt att behålla bilens värde bättre.
 Till exempel genom vår FormulaUTM-behandling - en unik 
ytbehandling av bilens lack. I många fall blir lacken snyggare än 
nyskick och du får en bil som blir lättare att hålla gnistrande ren. 
Att vaxa den behöver du inte ens tänka på.
 Lacken på en ny bil omfattas dessutom av vår Trygghets-

försäkring SecureTM. Den fi nns bara hos Mr CAP. Eller varför inte låta 
oss ta hand om hela bilen? Vår heltäckande behandling omfattar 
också interiören. Alla kunder får även tillgång till vårt 
förmånsprogram ApperanceClubTM. För mer information om våra 
tjänster kontakta närmaste Mr CAP.

Se www.mrcap.com


