
 

 

1979 Alfa Romeo Alfetta 1,8  
 

117.300 km. 
 

Teknik: 
1.779 cc., 8V, 2 db. Weber carb. Baghjulstræk. 5 gear. Skivebremser for og bag. 122 HK. 
0-100 km 11,0 sek. Tophast 180. 
 

Beskrivelse: 
I 1972 præsenterede Alfa Romeo den første Alfetta i en 1;8 liters version. Bilen er 
opkaldt efter den fabelagtige racerbil Alfetta 158, der huserede i 1950 erne. Designet 
vakte berettiget opsigt og den specielle opbygning med motoren placeret foran, mens 
koblingen og gearkassen sammen med differentialet var placeret på bagakslen i et samlet 
hus (transaksel). Dermed havde bilen en perfekt ensartet vægtfordeling 50/50.  
 

Senere kom Alfetta i andre versioner med andre motorer og i 1980 blev modellen 
moderniseret med plastikkofangere, andre håndtag mv., hvilket ikke forskønnede det 
flotte oprindelige design. 
 

Vor Alfetta 1,8 er altså en af de sidste rigtige med det grundlæggende oprindelige design. 
Den er produceret den 19. januar 1979 og hjemtaget fra Italien i 1999, men har kun 
været indregistreret i ganske få perioder her i landet indtil den i 2006 bliver endeligt 
afmeldt. Den står nu hengemt indtil 2021. 
 

I 2021/2022 bliver bilen taget frem igen og der bliver nu lavet forbavsende lidt rust,  den 
bliver total skilt ad og hel oplakeret udvendigt i original farve. Den bliver selvfølgelig 
også teknisk klargjort med nye bremser osv. Den bliver herefter indregistreret den 29. 
april i år efter 16 års stilstand. 
 

Jf. document fra Centro Documentazione Alfa Romeo står bilen i original farven Grigio 
chiaro metallizzato, med sort skai interiør, der står næsten som nyt, den har ligeledes 
Matching Numbers. Bilen er stort set 100% original undtaget herfra er de monterede nye 
alu fælge og radio. Den kan efter ønske leveres med nyrenoverede originale stålfælge 
med navkapsler. 
 

Denne Alfetta er ren nostalgi fra en svunden tid og efterhånden er den også et virkelig 
særsyn ikke mindst på de danske landeveje. Denne Alfetta kører som en ældre Alfa 
burde køre, men sjældent gør det, den er en fornøjelse at køre og man kan kun undres 
over, at den er 43 år gammel. 
 

Bemærk nysynet og indregistreret på danske plader som veteran.  
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