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?L'Alfa Romeo Stelvio ja és aquí
Alfa Romeo ja ha publicat les primeres imatges oficials del seu nou SUV

Alfa Romeo Stelvio, el rival transalpí del Audi Q5, BMW X3 i Mercedes GLC | Alfa Romeo

Ja fa temps que veiem imatges amb el nou SUV d'Alfa Romeo vestit de camuflatge, però ara, per
fi, arriben les primeres imatges oficials del nou SUV de la marca del Biscione. I per fer la
presentació encara més espectacular l'han deixat veure vestit de la seva versió més esportiva, la
Quadrofoglio Verde.
Indubtablement, estem davant d'un producte, que junt amb la berlina de la qual deriva, la Giulia,
ha de canviar la història recent de la marca i configurar una nova gamma de productes d'èxit.
L'Stelvio, que pren el nom d'un dels colls de muntanya alpins més mítics, aposta per un disseny
atractiu i força continuista amb el de la Giulia. Tant els llums davanters com els pilots del darrere
guarden una gran semblança amb els de la berlina de la marca.
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L'Stelvio promet un comportament dinàmic de primer ordre Foto: Alfa Romeo

A l'interior, més del mateix, un ambient molt esportiu que recorden de manera inequívoca a les
de la Giulia. Això sí, l'Stelvio anuncien que estarà un esglaó per sobre pel que fa a la qualitat dels
materials emprats per la seva construcció.
Les motoritzacions disponibles per a l'Stelvio també són conegudes. L'espectacular motor V6
biturbo 2.9 litres de gasolina amb potència màxima de 510 CV i fins a 600 Nm de parell motor, serà
l'encarregat de impulsar la versió més radical del nou SUV d'Alfa, la Quadrofoglio Verde. Podem
especular també, que haurien d'arribar tres motoritzacions d'accés, un parell de motors dièsel
de 2.2 litres amb 150 i amb 180 CV i, a més, una altra motorització turbo gasolina d'2.0 litres amb
200 CV.
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Ambient esportiu a l'interior de l'Stelvio Foto: Alfa Romeo

En les pròximes hores tindrà lloc la seva presentació oficial al Saló de l'Automòbil de Los Angeles 2016
i coneixerem tots els detalls.
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