
Az Alfa Romeo a 81. Genfi Autószalonon 

 

• Alfa Romeo Giulietta: a szaksajtó és a közönség kedvence 

• Alfa Romeo MiTo, 2011. modellév 

 

Erőteljes érzelmeket közvetítő, meghatározó stílus, élvonalbeli műszaki fejlesztések, 

valamint kiemelkedő úttartás és vezetési élmény: ezek azok az értékek, amelyek mindig is 

megkülönböztették az Alfa Romeót a világ autóiparának többi szereplőjétől. Ugyanezek az 

értékek határozzák meg a márka két legújabb modelljének: a Giuliettának és a MiTónak a 

karakterét. Ezek az autók tökéletesen példázzák a formaterv és a technológia azon szoros 

kapcsolatát, amelyet a helykínálat és a kényelem mellett minden Alfa Romeo génjeiben hordoz. 

Az Alfa Romeo 2011-es genfi standjának pontosan ez, a dizájn és a technológia közötti 

házasság adta az alapkoncepcióját. A kiállítási területet első osztályú anyagok (fényes lakk, bőr, 

acél és tükörfalak) uralják, tükrözve a kiállított autók belső hangulatát. A padló – amelybe a fekete 

különböző árnyalataiban játszó anyagokat, illetve acél betéteket süllyesztettek – tökéletes 

háttérként szolgál a kiállított Giulietta és MiTo modellek, valamint azok legújabb formai és 

technológiai megoldásai számára. Az impozáns, „Rosso Competizione” (versenypiros) színre 

festett fal az egész standot még lenyűgözőbbé teszi, egyben természetes környezetéül szolgál az 

itt látható autók csupa ív, egyedi formavilágának, így azok az egész kiállítás legragyogóbb 

csillagai lesznek. A háttérben, megvilágított üregekben kaptak helyet az Alfa Romeo boltban 

megvásárolható kiegészítők.  

Az egész kiállítási terület tökéletesen tükrözi az Alfa Romeo első számú küldetését. Az 

ipari dizájn és az ultramodern technológiai tartalom kettőséből megszületett járművek a maguk 

modern vonalaival és idomaival megtestesítik a „mozgásban lévő formaterv” elvét, és 

kihangsúlyozzák a márka olyan, alapvető értékeit, mint a komfort, a dinamizmus és az elegancia. 

Pontosan ezek azok az értékek, amelyek különlegessé teszik az Alfa Romeókat: olyan modellek 

ezek, amelyek a mindennapi használatban az egyszerű közlekedési eszköz fogalmát minden 

szempontból élvezetes vezetési élménnyé varázsolják. 

Az Alfa Romeo Giulietta a teljesítmény, a komfort és a biztonság erőteljes ötvözete. 

Kiemelkedő teljesítményét turbómotorjainak köszönheti, amelyek egytől egyig teljesítik az Euro5-

ös emissziós normát; az autó a minden kivitelben alapfelszerelésként kínált, elektronikus Q2 

differenciálzárral és DNA rendszerrel mindig képes a vezető igényeihez, illetve a változó 

útviszonyokhoz igazodni. A legjobb példa erre a 235 lóerős 1750 TBi motor, amely a világ 

legnagyobb fajlagos forgatónyomatékával büszkélkedhet (maximális nyomatéka 340 Nm, már 



1900/percnél), vagy a 105 lóerős 1.6 JTDM dízel, kategóriájának legnyomatékosabb tagja (320 

Nm 1750/percnél). Ami az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást illeti, kiváló 

eredményeket értünk el az új „Alfa TCT” dupla száraz kuplungos automataváltó és a forradalmi, 

170 lóerős 1.4 MultiAir benzines turbómotor („2010. legjobb új motorja”) párosításával, amely 

hajtáslánccal szerelve a Giulietta a méretosztályában rekord alacsony, 121 g/km széndioxid-

kibocsátást ér el. A Giulietta üzemeltetési költségei is szerények, különösen a dízel kivitelek 

esetében, amelyek a kategória leghosszabb, 35 000 kilométeres szervizintervallumával 

büszkélkedhetnek. 

A Giulietta kiemelkedő kényelmet kínál: nem csupán a vezethetőség terén, de az utasok 

férőhelyét illetően is. Öt kényelmes, kompromisszumoktól mentes ülőhely, valamint egy 

szabályos alakú, 350 literes csomagtartó (kerékívek közötti szélessége 1023 mm) emeli a 

kategória élére a modell belterét. Végül, de nem utolsó sorban a Giulietta minden idők 

legbiztonságosabb kompaktja: a szigorú EuroNCAP értékelésén nyújtott, kiemelkedő 

teljesítménye (87/100 pontos, ötcsillagos végeredmény, a 2010-es mérési szabályok szerint) 

részben annak az új „Kompakt” architektúrának köszönhető, amely minden kivitelben hiánytalan 

aktív és passzív biztonsági felszereltséget biztosít, olyan vadonatúj megoldásokkal, mint a 

fékrendszer „előkészítő” funkciója, amely vészfékezés esetén gyorsabb fékreakciókat biztosít. 

A csábító, kényelmes, biztonságos és modern technológiájú Giulietta az európai 

vásárlóközönség kegyeit éppúgy elnyerte, mint a nemzetközi szaksajtóét. A mai napig 16 olyan 

elismerésben részesült a modell, mint az „Auto Europa 2011” (Olasz autós szaksajtó szövetség), 

„Die besten Autos 2011" (Auto Motor und Sport, Németország), „Az év görög autója 2011” 

(Automotive press, Görögország), „Volante d’oro 2010” (Auto Swiat, Lengyelország), „Dizájn díj 

2010" (Auto Bild, Németország), „Auto Trophy 2010" (AutoZeitung, Németország), „Trophée 

2011” (Argus, Franciaország – az Alfa Giulietta 1.6 JTDM 105 a „Kompakt” méretosztályban), „A 

kategória legjobbja, 2010” (Bilmagasinet, Dánia), vagy „Az év női autója 2010” (Zurnal, 

Szlovénia).  

A többszörösen díjnyertes Alfa Romeo Giulietta két kivitelével van jelen Genfben: az 

egyik egy 235 lóerős Quadrifoglio Verde 1750 TBi Rosso Competizione (versenypiros) színben, a 

másik egy Distinctive kivitelű, 170 lóerős 1.4 MultiAir benzines turbómotorral és „Alfa TCT" 

váltóval szerelt modell, szürke antracit fényezéssel. Utóbbi kivitel alapfelszerelésként kínált 

Start&Stop rendszere még tovább csökkenti a modell üzemanyag-fogyasztását (5,2 l/100km 

vegyes ciklus szerint) és CO2-kibocsátását (121 g/km). Az „Alfa TCT” sebességváltó – amely a 

későbbiekben a 170 lóerős 2.0 JTDM dízelmotorhoz is rendelhető lesz – a hagyományos 

automata váltókhoz képest nagyságrendekkel jobb menetkomfortot és sportos vezetési érzetet 

kínál, jobb hatásfok és kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás mellett. 

A Genfi Autószalonon az élénk, 235 lóerős 1750 TBi modell is helyt kap, mégpedig 

exkluzív Quadrifoglio Verde kivitelben. A legendás modelljelzés a világ versenypályáin vívott ki 



elismerést magának; a kizárólag ezzel a motorral rendelhető, különleges kivitel jellegzetessége a 

sportos, ültetett felfüggesztés, a 17 (opcióként 18) colos keréktárcsák, a megerősített fékrendszer 

Alfa-pirosra festett féknyergekkel, valamint a sportos bőr-microfaser kárpittal burkolt, dinamikus 

beltér. Mindezen elemek egyetlen célt szolgálnak: a létező legintenzívebb vezetési élményt, 

kategóriaelső aktív és passzív biztonság mellett. Ráadásul ebben a teljesítményosztályban 

különösen takarékosnak számít a modell: a „Quadrifoglio Verde” így a modern kor elvárásai 

szerint újraértelmezve ölt testet, a legtökéletesebb vezetési élményt fokozott környezeti 

érzékenységgel párosítva környezettudatos és környezetbarát sportosságot kínál.  

Ami a fedélzeti szórakoztató-információs rendszereket illeti, mindkét kiállított Giulietta 

változat rendkívül magas szintű szolgáltatásokat kínál. Elsőként mutatkozik be a Blue&Me 

rendszer legújabb továbbfejlesztése, a „Blue&Me–TomTom”. Ez a teljesen integrált rendszer a 

telefonos és navigációs információkat, valamint a menetdinamikai és utazási adatokat együtt, 

egyetlen praktikus színes érintőképernyőn jeleníti meg. A berendezés a Fiat Automobiles és a 

TomTom, a hordozható navigációs rendszerek európai piacvezetője közötti együttműködés 

nyomán jött létre, és a Blue&Me rendszeren keresztül csatlakozik a többi fedélzeti rendszerhez. 

Ezen felül a látogatók megismerhetik a „RadioNav” műholdas navigációs egységet, a Magneti 

Marelli által az Alfa Romeo részére kifejlesztett, új generációs szórakoztató és navigációs 

készüléket. A rendszer műholdas navigációs rendszerből, dupla tuneres rádióból (az egyik a 

forgalmi információk vételére – TMC Pro – szolgál), MP3-kompatibilis CD-lejátszóból, valamint a 

gyors hozzáférés és útvonalszámítás érdekében SD-kártyán tárolt, európai országtérképekből áll. 

A lehető legélesebb, leginkább részletgazdag kép érdekében a rendszerhez 6,5 colos, nagy 

felbontású színes kijelző tartozik. 

Az Alfa Romeo standja nem lenne teljes a MiTo modell nélkül, amely már az Európa-

szerte áprilistól forgalomba kerülő, 2011-es kivitelében áll a reflektorfénybe. Az új funkciók és 

szolgáltatások között említést érdemelnek az új karosszériaszínek, az új kárpitválaszték, a 

megújult opciós lista, valamint a komfortszintet és vezetési élményt fokozó technológiák 

bevezetése. Mindezeken túlmenően az exkluzív „Quadrifoglio Verde” kivitel új, jellegzetes 

dizájnelemekkel gazdagodik. 

Hogy a látogató közönség a legteljesebb mértékben értékelhesse „minden idők 

legsportosabb kisautójának” kettős, egyszerre sportos és elegáns személyiségét, a Genfi 

Autószalonon nagyteljesítményű „Quadrifoglio Verde” kivitelében, 170 lóerős 1.4 MultiAir Turbo 

benzinmotorral (amelyet a nemzetközi szakemberekből álló zsűri az év legjobb új motorjának 

választott meg) szerelve vesz részt a MiTo. A modellt új, szénszálas háttámlájú Sabelt 

sportülések teszik még látványosabbá. A kiállításon látható másik MiTo modell orrában a 135 

lóerős 1,4 MultiAir Turbo motor dolgozik, innovatív „Alfa TCT” dupla kuplungos automata 

sebességváltóval és Start&Stop rendszerrel társítva. Ez a kivitel most először kapható az új 



bronzmetál színben, amelyhez új, kéttónusú (bronz és fekete) Technosilk belső kárpitozás társul 

– ez a két, vonzó jellemző is kihangsúlyozza a modell elegáns karakterét. 

 

Alfa Romeo Giulietta: a szaksajtó és a közönség kedvence  

 

A teljesítménytől a kimagasló komfortszintig, a fejlett biztonsági szolgáltatásoktól az 

élvonalbeli technológiáig: pontosan azok a jellemzők teszik az Alfa Romeo Giuliettát olyan 

népszerűvé a mindennapok során, amelyeknek köszönhetően a modell a mai napig nem 

kevesebb, mint tizenhat díjat és elismerést söpört be a nemzetközi szaksajtótól. A lista hosszú és 

előkelő: „Auto Europa 2011” (Olasz autós szaksajtó szövetség), „Die besten Autos 2011" (Auto 

Motor und Sport, Németország), „Az év görög autója 2011” (Automotive press, Görögország), 

„Volante d’oro 2010” (Auto Swiat, Lengyelország), „Dizájn díj 2010" (Auto Bild, Németország), 

„Auto Trophy 2010" (AutoZeitung, Németország), „Trophée 2011” (Argus, Franciaország – az 

Alfa Giulietta 1.6 JTDM 105 a „Kompakt” méretosztályban), „A kategória legjobbja, 2010” 

(Bilmagasinet, Dánia), vagy „Az év női autója 2010” (Zurnal, Szlovénia).  

Az Alfa Romeo Giulietta zsúfolásig van tömve a legmodernebb technológiákkal. Kiváló 

példa erre a csodálatos 1.4 MultiAir benzines turbómotor (amely az Év Motorja nemzetközi zsűri 

döntése alapján elnyerte a 2010. legjobb új motorja címet), vagy a 140 lóerős 2.0 JTDM-2, 

amellyel teljessé vált a turbódízel motorok választéka. A Giulietta azonban több egyszerű 

technológiai demonstrációnál: egy olyan, funkcionális autó, amely tágas belső teret és kimagasló 

komfortot kínál, öt teljes értékű férőhellyel. Ráadásul a Giulietta az EuroNCAP vizsgálatának 

tanúsága szerint (87/100 pontos, ötcsillagos végeredmény a 2010-es szabályrendszerben) az 

alsó-középkategória legbiztonságosabb képviselője, amely minimális költségekkel tartható 

üzemben, amiről a dízelmotorok 35 000 kilométeres szervizintervalluma is tanúskodik.  

A kategória vásárlóinak legkülönfélébb igényeit – biztonságot, vezetési élményt és 

kényelmet – maradéktalanul kielégíteni hivatott Alfa Romeo Giulietta háromféle felszereltségi 

szinten (Progression, Distinctive és Quadrifoglio Verde) kapható. Ezeken felül kétféle opciós 

tartozékkal szabható testre az autó. Az Alfa Romeo genfi standján kiállított modellek egyikét, a 

170 lóerős 1.4 MultiAir benzinmotoros kivitelt sportcsomaggal szereltük fel. Ez olyan egyedi 

tartozékokkal emeli ki a modell sportos karakterét, illetve fokozza az autó eleve kiváló 

vezethetőségét, mint a 18 colos (vagy alternatívaként 17 colos) könnyűfém keréktárcsa, az 

oldalsó kötények, a sportos pedálkészlet, a bőr-microfaser kárpitozású sportülések, a csiszolt 

alumínium műszerfal-betétek, a csiszolt fényszóró-keretek és a sötét belső tér. Az aktív és 

passzív biztonsági rendszerek a teljes modellkínálatban az alapfelszerelés részét képezik, az 

„Alfa DNA” menetdinamikai szabályozó rendszertől (Q2 elektronikus differenciálzár, DST 

rendszer és fékelőkészítés) a VDC rendszeren (ASR és dombsegéd) át a hat légzsákig, a kettős 



övelőfeszítővel szerelt első biztonsági övekig, valamint az ostorcsapás nyaksérülés ellen 

védelmet biztosító, aktív első fejtámlákig. 

A Giulietta a létező legmagasabb szintű teljesítményt és legmodernebb technológiát 

kínálja, motorválasztékának tagjait egytől egyig ultramodern technológia, nagy teljesítmény és 

környezetbarát működés jellemzi. A modell jelenleg ötféle turbómotorral rendelhető, amelyek 

mindegyike teljesíti az Euro5-ös emissziós normákat: kettő benzinessel (1.4TB - 120 LE és 1.4TB 

MultiAir - 170 LE; az utóbbi 2010-ben elnyerte az év legjobb új motorja címet), valamint három 

dízellel (1.6 JTDM - 105 LE, 2.0 JTDM - 170 LE és az új 2.0 JTDM - 140 LE, egytől egyig 

rendkívül hosszú, 35 000 kilométeres szervizintervallummal). A kínálat csúcsán a 235 lóerős 

1750 TBi motorral szerelt, exkluzív Quadrifoglio Verde kivitel áll. A motor 195 Nm/liter fajlagos 

forgatónyomatéka a kategória legkiválóbb értékének számít a benzinmotorok között, ráadásul a 

maximális 340 Nm nyomaték már 1900/perc fordulatszámon rendelkezésre áll. Az 1750 Turbo 

benzinmotor fejlett műszaki megoldásai között megtalálható a közvetlen benzinbefecskendezés, 

a szívó és kipufogó oldali, fokozatmentesen változó szelepvezérlés, a turbófeltöltő, valamint a 

forradalmi feltöltés szabályozó rendszer, amely sikeresen küszöböli ki a „turbólyukat”. 

A modell – kiviteltől függően – izgalmas extra tartozékokkal szerelhető fel, többek között 

kétzónás automata klímaberendezéssel, kanyarkövető bixenon fényszórókkal, tolatóradarral, 

Bose hifi audiorendszerrel, Blue&Me-TomTom rendszerrel, illetve térképpel és felnyitható 

monitorral szerelt, valamint az Európa-térképet tartalmazó SD-kártyát kínáló navigációs 

berendezéssel.  

 

Az EuroNCAP történetének legbiztonságosabb kompakt modellje (2010-es séma 

szerint) 

Az Alfa Romeo Giulietta ötcsillagos eredményt ért el az Euro NCAP rangos töréstesztjén. 

A modell 87/100 végső pontszáma (2010-es pontozás szerint) olyan, kiemelkedő teljesítmény, 

amely a kategória legbiztonságosabb tagjává avanzsálja az autót. Az eredményt még 

értékesebbé teszi a tény, hogy az EuroNCAP 2009 után új értékelési eljárást vezetett be, 

amelyben négy területen (felnőtt utasvédelem, gyermek utasvédelem, gyalogosvédelem, valamint 

újdonságként a biztonsági segédrendszerek terén) méri a teljesítményt. Az olyan baleset-

elkerülő, illetve azok következményeit enyhítő rendszereket is pontozzák, mint a biztonsági öv 

bekötésére figyelmeztető jelzés, az ESP vagy a sebességhatároló. Ráadásul évről évre (2009, 

2010-2011, 2012) egyre nehezebb lesz elérni az ötcsillagos teljesítményt. Ebben a helyzetben az 

Alfa Romeo Giulietta által elért pontszámok (97% felnőtt utasvédelem, 85% gyermek 

utasvédelem, 63% gyalogosvédelem és 86% biztonsági segédrendszerek) azt jelentik, hogy az 

autó még 2012-ben, az Euro NCAP tervezett maximális szigorítását követően is teljesíteni fogja 

az ötcsillagos szintet. 



Ez a kiemelkedő eredmény ismét igazolja az Alfa Romeo passzív és aktív biztonság 

iránti, teljes körű elkötelezettségét. Kiváló példa erre a létező legfejlettebb elektronikus 

menetdinamikai szabályozó rendszerek alkalmazása, a fékvezérléstől a vonóerő-átvitelig. Ilyen a 

VDC menetstabilizáló rendszer, amely a dombsegédhez, kipörgésgátlóhoz vagy 

vészfékrásegítőhöz hasonló elsődleges funkciókat felügyeli. Ilyen a gázpedál felengedésekor a 

hajtott kerék blokkolását megakadályozó MSR rendszer, a DST (dinamikus kormányzási 

nyomaték) rendszer, az elektronikus Q2 rendszer, amely elektronikus vezérléssel szimulálja egy 

részlegesen önzáró differenciálmű funkcióját, vagy a vadonatúj Pre-Fill fékelőkészítő rendszer, 

amely (Dinamikus üzemmódban) a gázpedál felengedésekor figyelmeztetést küld a 

fékrendszernek, és ezzel lerövidíti a fékezés reakcióidejét, ezáltal pedig a féktávolságot. 

Tizenötezer órányi virtuális szimuláció nyomán született meg az új „Kompakt” 

architektúra. A virtuális tervezés minőségét a cassinói üzemben legyártott autókon, gyakorlatban 

is leellenőrizték; ezek elemein és alrendszerein több mint száz tesztet, százötven Hyge 

szántesztet és több mint száz töréstesztet végeztek el – utóbbiak között szerepeltek frontális, 

oldalirányú, borulásos és rézsútos vizsgálatok, különböző sebességekkel és eltérő akadályokkal, 

amelyek mindegyike teljesen más jellegű utasvédelmi képességeket követelt meg. Ezek a 

számadatok is hűen tükrözik az Alfa azon célkitűzését, hogy az Alfa Romeo Giulietta Európa 

egyik legbiztonságosabb autója legyen. A tökéletes védelmi vonalat a következő komponensek 

alkotják: alapfelszerelésként kínált hat légzsák (ebből kettő többfázisú), hárompontos biztonsági 

övek kettős előfeszítővel és erőhatárolóval, valamint önbeálló fejtámlákkal (SAHR rendszer) – ez 

az ülések háttámlájába beépített, második generációs rendszer ütközéskor az utasok fejéhez 

közelíti a fejtámlákat, ezzel mérsékelve az ostorcsapás nyaksérülés kockázatát. Mindezen 

berendezések hatékonyságát egy olyan elülső vázszerkezet teszi teljessé, amely három 

erőelvezetési útvonallal biztosítja az egységes szerkezetet, és ezáltal az egységes reakciót 

frontális ütközés során, függetlenül attól, hogy az autó milyen típusú akadálynak vagy autónak 

ütközik neki. Ez a megoldás áttörést jelent az ütközési kompatibilitás terén, mivel a jármű 

kevésbé viselkedik agresszívan, amikor egy másik autó elejébe vagy oldalába csapódik; valamint 

fontos előrelépés a saját utasvédelem terén is, hiszen az egységes deformálódás révén minden 

ütközési típus esetén hatásosabban végezhetik munkájukat a biztonsági övek és légzsákok. 

Ami a megelőző biztonságot illeti, az Alfa Romeo Giulietta LED első világítást alkalmaz 

olyan nappali fény funkcióval, amely a motor elindításakor azonnal bekapcsolja az oldalsó 

helyzetjelzőket; míg a LED-es hátsó lámpák a hagyományos izzókénál nagyobb fényerejüknek 

köszönhetően magasabb szintű biztonságot nyújtanak. 

 

Az innovatív „Alfa TCT” sebességváltó 

Miután az Alfa Romeo MiTo fedélzetén bemutatkozott, most másodikként a Giulietta 

kínálatában is megjelenik az „Alfa TCT" és a 170 lóerős 1.4 MultiAir benzines turbómotor párosa. 



A hajtáslánc tömény technológiai tárlat, amely a nagy teljesítményt a kategória legkedvezőbb 

üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási szintjével társítja. Az Alfa Romeo Giulietta 

ezen változata kimagasló menetteljesítményekre képes: 218 km/h végsebesség, 5,2 l/100 km 

vegyes ciklusú átlagfogyasztás, 121 g/km CO2-kibocsátás, és mindössze 7,7 másodperces 

gyorsulás 0-100 km/órára. Az automata sebességváltók kínálatát kiegészítendő az Alfa Romeo a 

170 lóerős 2.0 JTD dízelmotorhoz is társítja majd az Alfa TCT sebességváltót. Ebben az esetben 

a modern motor és az Alfa TCT párosa jobb menetteljesítményeket és jobb üzemanyag-

fogyasztást/károsanyag-kibocsátást eredményez (vegyes ciklus szerint). Az autó álló helyzetből 

8,0 helyett 7,9 mp alatt gyorsul 100 km/órára, az üzemanyag-fogyasztás (vegyes ciklus szerint) 

4,7-ről 4,5 literre csökken 100 kilométerenként, míg a CO2-kibocsátás a kategóriában páratlanul 

jó, 119 g/km (korábban 124 g/km). 

Az „Alfa TCT” sebességváltót precíz, ergonomikus mozdulatokkal kezelhető kar vezérli, 

amely a sportos és magával ragadó vezetési élmény érdekében a kormánykerék mögé szerelt 

váltófülekkel is kiegészíthető. 

Ami az „Alfa TCT” sebességváltó működésének részleteit illeti, a rendszer maximális 

mértékben együttműködik a jármű alrendszereivel. A lehető legjobb menetteljesítmények 

érdekében – az útviszonyoktól, illetve a vezető utasításaitól függően – a sebességváltó 

együttműködik a fékrendszerrel, a motorvezérléssel, az Alfa DNA programválasztóval, a 

Start&Stop rendszerrel, valamint a jármű menetstabilizáló rendszerével.  

Mivel ezeket a paramétereket rendkívül gyorsan feldolgozza, a sebességváltó képes 

meghatározni a fokozatváltások gyorsaságát, befolyásolni a hajtási nyomaték mértékét kis 

tapadású útfelületen, illetve kézi vagy automata üzemmódban egyaránt működtethető. A Fiat 

hajtáslánc-technológiai részlege, az FPT (Fiat Powertrain Technologies) által kifejlesztett, új „Alfa 

TCT” berendezés működési elvét tekintve két, párhuzamosan elhelyezett sebességváltóból áll, 

amelyek külön-külön tengelykapcsolót kaptak. Így az egyik váltóegység már akkor kiválaszthatja 

és előkészítheti a soron következő sebességfokozatot, amikor az előző fokozat még aktív. Így a 

tulajdonképpeni sebességváltás nem áll másból, mint a két tengelykapcsoló egyszerű, fokozatos 

cseréjéből, ami folyamatos erőátvitelt, ezáltal szakadatlan vonóerőt jelent. Ez a megoldás a 

hagyományos (nyomatékváltóval ellátott) automata váltókét jóval meghaladó vezetési komfortot 

és sportos érzetet nyújt: ezt szolgálja a rövidebb váltási idő, a manuális vagy automata üzemmód 

közötti váltás lehetősége, illetve a fokozatváltás közben gyakorlatilag egyáltalán nem csökkenő 

vonóerő. Ezen kívül a rendszer olcsóbban szerezhető be, szervizelhető és üzemeltethető, illetve 

az üzemanyag-fogyasztás is kisebb, hála a Start&Stop rendszer párhuzamos alkalmazásának: a 

megtakarítás akár 10% is lehet egy hagyományos, hidraulikus automata váltóhoz képest. 

Az új „Alfa TCT" rendszer további jellegzetessége a széles körű alkalmazhatóság, 

amelyet komponensei kompakt méretének, valamint az alkalmazott száraz kuplungoknak 

köszönhet (minden automataváltó-típus közül ez a fajta tengelykapcsoló biztosítja a 



legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztást). Ha a száraz kuplungokat összehasonlítjuk az olajban 

futó („nedves”) kuplungokkal, azt mondhatjuk, hogy az előbbieknél kizárólag a fokozatváltás 

csúsztatási fázisában, valamint gyorsítás közben jelentkezik energiaveszteség, míg a nedves 

tengelykapcsolóknál, amelyek folyamatosan olajban fürdenek, a viszkózus súrlódás miatt inaktív 

helyzetben is fellépnek olyan veszteségek, mint az automata sebességváltóknál. Ráadásul 

utóbbiaknak állandó, olajos kényszerhűtésre van szükségük, márpedig az erre szolgáló (a száraz 

kuplungoknál nem szükséges) olajszivattyú meghajtása folyamatos energiaveszteséget jelent.  

Ezen kívül egy nedves kuplungos automata sebességváltónak mintegy 4,8 literrel több 

váltóolajra van szüksége, mint egy száraz egységnek, pontosan a tengelykapcsoló hűtési igénye 

miatt, ez pedig a nagyobb tömeg és az intenzívebb folyadéksúrlódás miatti további 

energiaveszteséget eredményez). Ha mindezen hatásokat összegezzük, kiderül, hogy a száraz 

tengelykapcsoló hozzávetőlegesen 6 százalékkal jobb hatásfokú (üzemanyag-fogyasztás 

tekintetében), mint egy hasonló nedves tengelykapcsoló. Végül, de nem utolsó sorban a száraz 

kuplung olcsóbb, és könnyebben beszerelhető. 

 



Alfa Romeo MiTo, 2011. modellév 

 

Az UIGA „Auto Europa 2009" címét elnyerő, a nagy presztízsű EuroNCAP töréstesztjét 

ötcsillagos eredménnyel teljesítő Alfa Romeo MiTo rendkívül sikeresnek bizonyult, amit annak 

köszönhet, hogy a megjelenés és a teljesítmény, az olasz stílus és a technológiai kiválóság 

intelligens kombinálásával egyszerre kínál maximális vezetési élményt és totális biztonságot. A 

Genfi Autószalonon mutatkozik be az Alfa Romeo MiTo új, 2011-es modellsorozata, amely 

áprilistól kapható a nagyobb európai piacokon. 

Az új jellemzők között megtalálható egy új fémszemcsés fényezés (alumínium és mica 

keveréke), a merész, vöröses árnyalatú bronz metál, valamint a műszerfal-betétnél és 

ajtópanelnél alkalmazott, vadonatúj kárpittal megvalósított, kéttónusú beltér. Az ülésekhez új, 

modern kárpitot fejlesztettünk ki, amely egy lágy tapintású, sűrű szövésű, elasztikus hálóból álló, 

mégis finom, selymesen csillogó anyag. A szövetet bronz és fekete kéttónusú, kettős grafikai 

betétek, valamint a „törött vonal” titánszínű motívum uralja, a műszerfal színével harmonizáló 

öltésekkel. Ezek a rendkívül vonzó megoldások még inkább kiemelik a modell elegánsabb 

hangulatát. 

A Genfi Autószalonon kiállított modellen minden látogató megcsodálhatja ezt a rendkívül 

divatos színkombinációt. Az autót a 135 lóerős 1.4 MultiAir turbómotorral, valamint az „Alfa TCT” 

sebességváltóval szerelték. Ez olyan, kimagasló menetteljesítményeket eredményez (7,1 l/100 

km városi ciklusban, 126 g/km CO2-kibocsátás, 8,2 mp 0-100 km/órára), amelyek még az azonos 

motorral, de kézi sebességváltóval szerelt modell adottságait (7,4 l/100 km, 129 g/km, 8,4 mp) is 

felülmúlják.  

Szintén említést érdemelnek a fedélzeti rendszerek, köztük is a „Blue&Me-TomTom” 

hordozható navigációs rendszer, amelyet teljes mértékben a műszerfalba integráltak. A 

„Blue&Me–TomTom” jóval több egyszerű hordozható navigációs berendezésnél: hamisítatlan 

információs-telematikai rendszer, amely a praktikus felhasználhatóságot a jármű rendszereivel 

történő, teljes körű integrációval társítja. A rendszer a Fiat Group Automobiles és a hordozható 

navigációs rendszerek európai piacának első számú szereplője, a TomTom együttműködéséből 

született, és kiaknázza a Blue&Me rendszer sokoldalúságát. A praktikus, 4,3 colos, színes 

érintőképernyőnek, valamint az egyszerű, intuitív grafikus interfésznek köszönhetően a vezető 

ezen a rendszeren keresztül kezelheti a navigációs funkciókat, a mobiltelefont és a hordozható 

médialejátszót, valamint az olyan, általában csak a fedélzeti számítógép kijelzőjén megjelenített 

adatokat, mint az üzemanyag-fogyasztás, a hatótávolság, vagy a lehető legtakarékosabb 

vezetési stílust elősegítő visszajelzések. A Blue&Me-TomTom teljes körű integrációja a biztonság 

szempontjából is előnyös: a rendszer funkciói a kormánykerékről, illetve szóbeli parancsok által 

vezérelhetők, a központi elhelyezés jó láthatóságot és könnyed leolvashatóságot eredményez, az 

elektromos csatlakozókat pedig a tartókonzolba építették be. Ráadásul a rendszer kiszerelhető, 



és a többi hordozható berendezéshez hasonlóan máshol is használható. Az Alfa Romeo MiTo 

„Blue&Me–TomTom” rendszere ezen felül az „IQ route” technológiát is támogatja: ez a tervezett 

utazás dátuma és időpontja szerint, egy forgalmi információkat tartalmazó, statisztikai adatbázis 

alapján számítja ki az optimális útvonalat. 

A TomTom Home internetes alkalmazásnak az Alfa Romeóra szabott változata révén 

hamarosan további funkciókkal bővülnek a rendszer szolgáltatásai. Így megjelenik majd a 

kínálatban az online térkép-frissítés, valamint a „MapShare”, egy több mint ötmillió regisztrált 

felhasználóval rendelkező, hatalmas internetes közösség, amelynek tagjai valós időben 

oszthatnak meg egymással térkép-információkat. 

A hagyományos, hordozható navigációs rendszerekhez képest a „Blue&Me-TomTom" 

egy különleges „Autó menüvel” is rendelkezik, amelyen keresztül a vezető az autóra, illetve az 

összes csatlakoztatott készülékre vonatkozó információkat is megjelenítheti: 

•  „Üzemanyag-fogyasztás” – a vezetési stílus valós idejű kijelzése, valamint arra 

vonatkozó javaslatok, hogy hogyan csökkenthetnénk a vezetés környezeti hatását, 

illetve hogyan optimalizálhatnánk az üzemanyag-fogyasztást a sebességfokozat helyes 

megválasztásával, illetve az útvonal jellegéhez igazodó ütemű gyorsítással; 

•  Minden menetdinamikai információ egyetlen képernyőn: megtett távolság, üzemanyag-

fogyasztás és hatótávolság; 

•  Figyelmeztetés alacsony üzemanyagszintre, a legközelebbi üzemanyag-töltő állomáshoz 

vezető útvonal megjelenítésével; 

•  Érdekes pontok (POI), Alfa Romeo szervizközpontok és LPG töltőállomások; 

•  A Blue&Me rendszerhez csatlakoztatott mobiltelefon kezelése: tárcsázás az 

érintőképernyőről, híváskezelés, információk, telefonkönyv, valamint hívásnapló; 

•  Az USB aljzatra csatlakoztatott médialejátszón található zenei anyagok böngészése. 

Teljes körűen kompatibilis az iPhone és iPod rendszerekkel. 

 

A másik, kiállított autó az Alfa Romeo MiTo „dinamikus” oldalát hivatott tolmácsolni a 

nagyközönség felé: a svájci standon látható autót egy négylevelű lóhere: a „Quadrifoglio Verde” 

díszíti. Ez a legendás jelkép mindig is az Alfa Romeo legsportosabb modelljeinek a kiváltsága 

volt. Ez a különleges kivitel 2011-ben új jellemzőkkel gazdagodik. Mindenekelőtt új keretet kap az 

elülső márkajelzés: az alul kiszélesedő formai elem egy szorosan az aszfaltra lapuló autó érzetét 

kelti. 

Az eredeti kivitel különlegességei az új, kiváló minőségű, szálcsiszolt alumíniumból 

készült, külső „Quadrifoglio Verde” emblémák. A domború négylevelű lóherék az irányjelzők felett 

kaptak helyet. A tükörház, az első és hátsó lámpatest kerete, illetve a kilincsek exkluzív, selymes 

krómozású anyagból készültek; az új sportülés középső sávját lágy, selymes tapintású 

Alcantara® borítja, míg a széleken egy rendkívül kopásálló, vadonatúj szövettel találkozunk. Az 



utastér agresszív és igen sportos, „teljesen fekete” kidolgozást kapott, az üléseken, a kormányon, 

a kézifékkaron és a váltógombon alkalmazott kéttónusú (zöld-fehér), kézzel varrott öltések 

tökéletesen megtestesítik a felszereltségi szint hangulatát. 

Mindemellett az opciós tartozékok választéka is gyarapodott: újdonság az egyedi 

felületkezelésű, 18 colos, könnyűfém keréktárcsa, valamint a sportos Sabelt ülés, amelynek 

széles háttámlája a nagyfokú mechanikus ellenállást kisebb mérettel és tömeggel társító, 

innovatív RTM technológia felhasználásával, szénszálból készült, és amelynek a középső 

sávjában alkalmazott, Alcantara® kárpitot a tökéletesen eredeti kivitelezésű, Alfa Romeo logó 

emeli ki.  

Végül, de nem utolsó sorban a 2011-es MiTo új USB és AUX csatlakozókat is kínál, 

amelyeken keresztül az utasok közvetlenül a Blue&Me rendszerre csatlakoztathatják MP3-

lejátszójukat. 

Ez a különleges kivitel a kínálat legerősebb motorját: a nemzetközi zsűri által „2010 

legjobb új motorjának” megválasztott, 170 lóerős 1.4 MultiAir Turbót kapta meg. Az Alfa Romeo 

olyan, innovatív megoldásokkal vértezte fel a modellt, amelyek kiemelik annak kimagasló 

tulajdonságait – a tapadást, a mozgékonyságot, a biztonsági segédfunkciókat, valamint a 

vezetési élményt, amely utóbbit a világ egyik legnagyobb fajlagos teljesítményű motorjának és a 

felsőbb szegmensbe illő kvalitásokkal bíró futóművének köszönheti az autó. A motor legkiválóbb 

jellemzője az a kimagasló tömeg/teljesítmény arány, amely mindig is az Alfa Romeo közúti és 

versenysikereinek egyik meghatározó alapja volt. A motor kategóriája egyik legkiválóbb tagjaként 

6,7 kg/LE lóerősúllyal büszkélkedhet; nem mellesleg 1 liternyi lökettérfogatra jutó 124 lóerejével a 

fajlagos teljesítmény terén is a világ egyik legjobb erőforrásának számít. 

Ez utóbbi különösen fontos érték, mivel bizonyítja a méretcsökkentés (downsizing) 

hatásosságát. Ezek a motorok modern technológiák felhasználásával érnek el nagyobb 

teljesítményt, miközben üzemanyag-fogyasztásuk és károsanyag-kibocsátásuk drasztikusan 

csökken. Különösen ezen az utóbbi területen érhető nyomon, mennyire magas szintet ért el a 

technológia: a 4,8 l/100km üzemanyag-fogyasztás és a 139 g/km CO2-kibocsátás (országúti 

forgalomban) sokkal inkább egy gazdaságos kisautótól, semmint egy olyan kompakt sportkocsitól 

elvárható értékek, amely egyébként álló helyzetből alig több mint 7 másodperc alatt gyorsul 100 

km/órára. 

A MiTo Quadrifoglio Verde modell emellett az innovatív „dinamikus felfüggesztést” is 

megkapta. Ez a rendszer folyamatosan és aktívan szabályozza az elektronikus 

lengéscsillapítókat, amelyeket az Alfa Romeo tervezői és tesztelői a Magneti Marelli 

legmodernebb gyártási technológiáit felhasználva hoztak létre. A versenypályán szerzett 

tapasztalatoknak köszönhetően a rendszer még tovább javítja a MiTo Quadrifoglio Verde eleve 

kiváló fürgeségét és vezethetőségét, és kivételes vezethetőséggel, valamint páratlan aktív 

biztonsággal ruházza fel az autót. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a dinamikus 



felfüggesztés tökéletes harmóniában működik együtt annak az Alfa DNA rendszernek a három 

menetdinamikai beállításával (normál, négy évszakos, dinamikus), amely az olyan további 

rendszereket is felügyeli, mint a VDC menetstabilizáló elektronika, a kormányzás, a Q2 

elektronikus differenciálzár, valamint a motor. 

Röviden összefoglalva, a 2011-es modellévben az Alfa Romeo MiTo értékei között 

megjelenik az ultramodern technológia, miközben a modell rendíthetetlenül őrzi eredeti 

koncepcióját, mint egy olyan, sportos, kompakt autó, amely lenyűgözi a gondosan kidolgozott 

részletekért rajongó, maximális menetkomfortot kereső vásárlókat. Nem véletlen egybeesés, 

hogy a 2011-es modellcsalád nagy teljesítményű motorváltozatai megkapták a vadonatúj, adaptív 

reakciójú, elkerülő-szeleppel szerelt lengéscsillapítókat, amelyek kiszűrik az útegyenetlenségek 

okozta kényelmetlen mozgásokat, ugyanakkor nem csorbítják a modell dinamikai képességeit, 

így az a vezetési élmény terén továbbra is maga mögé utasítja a kategória többi képviselőjét. 

Az Alfa Romeo MiTo 2011-es modellcsaládját két turbódízel motor (95 LE 1.3 JTDM-2 és 

120 LE 1.6 JTDM, 35 000 km-es szervizintervallummal), továbbá négy benzinmotor (1.4 78 LE, 

valamint három MultiAir erőforrás) alkotja. Utóbbiak között a 105 LE 1.4 mellett két benzines 

turbómotor: a 135 lóerős (kézi vagy „Alfa TCT” automata sebességváltóval), valamint a 170 

lóerős verzió szerepel a kínálatban. 

 


