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Prger3m AUa Romeg 196.å

Vi är nu i tillfälle att informera om i968 års produktionsprogram och
priser. Ti1l vår gtädje ser vi, att ALFA ROMEO kommer att ha kvar
en del av samma modellserie som förra året och att denna serie
kompletterats med 1750 cc-modeller till endast obetydligt högre priser.
Frogrammet omfattar: CT 1300 Junior (nu med servobromsar)

Giulia Super 1600
GT Veloce i600
Berlina 1750
GT Veloce i 750
Spider Veloce 1750

Att man valt 1750 sorn beteckniag på de nya modellerna trots att cylinder-
volymen ligger närmare lB00 cc, beror på att man velat anknyta till den
berömda 1750-modellen i början av trettiotalet. Denna modell markerade
öppningsskedet av Alfa Romeo-fabrikens utveckling till en organisation av
internationell betydelse. Alfa Romeo presenterade- därmed en standardmodell
med många gemensamma drag av de berömda tävlingsvagnarna.

i750- Berlina 4 d. _Sedp.p

1750 Berlina, som är längre och smidigare än den nuvarande Giulia, är en
helt ny mo<iell för Atfa Romeo. Den betonar speciellt fabrikens omsorg om
passagerarnas säkerhet och komfort. Denna 5-sitsiga modell har en l|V9 cc4-cylindrig motor med dubbla överliggande karnaxlar och utvecklar L32 SAE
hk vid 5.500 vfrnin. Den ger en topfliastighet av mer än 180 km/tim. Bilens
främsta kännetecken är utseendet, accelerati.onen och väghållningsförmågan.
Interiören är mycket påkostad. Instrumentbrädan och den centrala instrument-
konsolen upptar en fullständig uppsättning instrument, §om är väl avskärmade
mot reflexer och monterade i rätt vinkel mot föraren.

Sätena är av bekväm sportvagnstyp med skålade ryggstöd. Ett nytt värere-
och ventilationssystem garanterar fullständig värmekomfort vid varje tempe-
ratur, Luftcirkulation och utsug är inbyggt i konstruktionen.

Det finns två utsugskanaler inbyggda i hörnstolparna bakom bakre passagerar-
utrymmet. Passagerarna i baksätet får separat värrne genom speciella kanaler
till det bakre utrymrnet. Väghållningsförmågan har ytteriigare fö"batt"ate med
krängningshämmare fram och bak. Detta är helt i enlighei med Alfa Romeo-
traditionen att komplettera den löpande produktionen med ändringar och {ör-
bättringar sorn' framkommit av erfarenheterna från tävlingsbanan.
De allmänna måtten är; hjulbas Z5Z0 mm

spårvidd fram l3Z4 rnrn
spårvidd bak lZ74 rnrn
total Iängd 4390 mm
total höjd 1430 mm
total bredd 1565 mm
tjänstevikt ca I 180 kg
bensintankens rymd 46 1iter
däck 165 x 14
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Även 1?50 Berlina-rnodellen har skivbrorrrsar med servo och för förebyggande
av låsning av hjulen vid inbromsning, har man nu en reduceringsuentil för
bakbromsarrra.

1750 Berlina är utrustad med växelströmsgenerator.

1750 GT Veloce

GT-modellens prestanda har ytteriigare ökats genom 1779 cc-motorn, sorn
ger vagnen en topphastighet av mer än l9A krn/tirr och likaså ökar accele-
rationen.
Den nya GT Veloce-mode1len har en ful1ständigt ny interiör med speciella
ventiLerade stolsitsar och ryggstöd. Fassagerarstolen har dessutom ett
inbyggt justerbart nackstöd.

Den nyutformade instrumentbrädan cch den rcrfrala instrumentkonsolen upptar
en fullständig uppsättning instrument väl avskärmade mot reflexer och mon-
terade i rätt vinkel mot föraren. Också här har Alfa Romeo utnyttjat sina
erfarenheter från tävlingsbanan och monterat krängningshärnmare fram och
bak för att ytterligare förbättra väghållningen.
GT Veloce har fått en ny gril} med 4 stråIkastar:e, träratt, lZ volts växel-
strömsgenerator samt mind.re och bredare däck (i65 x l4).
I750 §pider Vgloce

Alfa Romeos 2-sitsiga öppna sportvagn med kaross av Finin Farina kallas
nu 1750 Spider Veloce och även den har den nya L7?9 cc motorn sorn ger en
topphastighet av mer än I90 km/tim och samma acceleration sorn GT
Veloce. Den nya motorn, den ändrade fjädringen med krängningshämmare
och samma träratt som 1750 GT Veloce utrustats med, är grundändringarna
hos denna modelI.

I tidningen Motor No. 7, 1968, publicerades en mycket positiv artikel om de
nya 1750 cc-rnode11erna, och vi erhå1ler dagligen rnånga Iörfrågningar från
personer som hör sig för om leveransrnöjligheterna.
Vi tar detta som ett tecken på att dessa nya modetrler ska1l kunna säljas på
den svenska rnarknaden i större antal än någon av sina föregångare. Säkert
såg Ni artikeln, men för alla eventualiteters skul1 bifogar vi en fotostatkopia
av den,

Vi bifogar även bruttoprislistor samt I ex. av den kon{identi.ella nettoprislistan,
Vidare bifogar vi här en katalog på den nya 1750 cc Berlina-model1en och
skickar separat ett antal broschyrer öve:: de övriga modeller, som vi kan
erbjuda i år. Leverans- och lagersituation framgår av bilagda lagerförteckning.
Vi hör med intresse från Er och technar,

Med vänlig halsning
SALEN & W'iCANDER AB
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