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Kimi Räikkönen och Antonio Giovinazzi hälsas välkomna till Alfa Romeo
Som uppladdning inför kommande säsong besökte Alfa Romeo Racing teamets nya förare Kimi Räikkönen
och Antonio Giovinazzi Fiat Chrysler Automobiles testanläggning Balocco. Förarna fick bekanta sig närmare
med varumärket men även utmana modellerna Giulietta Veloce, Giulia Quadrifoglio och Stelvio Quadrifoglio
på banan.

Förarna i "Alfa Romeo Racing" - teamet fick uppleva en riktig heldag med Alfa Romeo på Fiat Chrysler Automobiles
testanläggning Balocco.

Inte långt ifrån Balocco, återfinns Autodelta där de allra första Alfa Romeo-modellerna skapades. Genom åren har det
sportiga, legendariska varumärket vunnit en rad segrar och tagit topp tre placeringar i många internationella
mästerskap, inkluderat Formel 1.
Varumärket vann första upplagan av Grand Prix-mästerskapet 1950, med Nino Farina bakom ratten i en Alfa
Romeo158. Året efter upprepade Juan Manuel Fangio bedriften, denna gång i en Alfa Romeo 159.

Nu är det dags för det nya Alfa Romeo Racing teamet att förvalta varumärkets arv. I 2019-års säsong representeras
teamet av den italienska stjärnföraren Antonio Giovinazzi och 2007 års världsmästare Kimi Räikkonen.

Antonio och Kimi hälsades välkomna till Alfa Romeo genom att de båda förarna fick testa de unika egenskaperna hos
Alfa Romeo modellerna Giulietta Veloce, Giulia Quadrifoglio och Stelvio Quadrifoglio runt Baloccos 5,6 kilometer långa
testbana.

Quadrifoglio-versionerna är utrustade med en 2,9 liters V6 Bi-Turbo bensinmotorn i aluminium, utvecklad med teknik
och expertis från Ferrari men även andra tekniskt avancerade prestandafunktioner.
Motorn levererar en maximal effekt på 510 HP och ett vridmoment på 600 Nm. Det är enbart Quadrifoglio versionerna
som får bära den legendariska klöversymbolen, som Alfa Romeo antog 1923. Även nyligen uppdaterade Giulietta
Veloce med sin klassiskt sportiga karaktär och design levererade en prestanda upplevelse utöver det vanliga.
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