






VDlvD det där," 
landsvägen 

l den här katalogen 
ruttar du inteb1lfa en 
massa prylar som 
gör din Volvo ännu 
neliIe alt se på och 
annu rollga/e at! köra 

- eJIer kanske renlav 
Iill en framgångsrik 

tiivling smask!n. 
Du hi:tarocksti en hel 

del läsning om hur du på 
olika san kan få ut mer av 

din Vo!ve>. Våra experter 
och !brare ger dig ups om hur 

du ska vassa dm motor. "tilja ,titt 
lransl11lSSlOll, anpassa bilens väg

egenskaper tillditt kö:rsan osv, Och 
ar du lIltresserad liv bilsport. MI", 
duenheldelspännande Jasrungom 
VolVOS tavhngsverk3amhet. och om 
hUJ du ska göra om du s)<ilv vill bh 
\iivilngsfö:rar {j, 

Men du behöver förslås mle vara 
bllfantast f 01 att ha glädje av katalo
gen DeninnehållerpryJar och!äsrung 
lor alle som vlll ha ut mer av SIn Volvo. 

VI brukar ta!a om fyra Sleg, Steq l 
~mIdla!: utes!utanda om kosmellka, 
aIltsA dekaler,slJipes etc, SOm gel din 
Volvo ett ännu sporugare utseende, 
Steg ~ _ dit hör du som är sA motonn. 
II esserad an du vill f6. ut lite meI "V o:im 
bJkoming_Du kOrMIer attJunamang
dar avdetaJjer llO!ll du har glädjeoch 
nytta av , R-Sport katalogen - aJla 
enkla och snabba att mopjera. T,ex. 
fllrgasareoch ksmaxlar f<iI olika trtm· 
ningsgrader. avgassystem, stÖldäm
plUe. spoiler, tIlSIl'UmeIlt sportral1ar 
och extraljus.Steg 3 ar for dig som vill 
ha ytteIhgarenatl under motorhuven 
och kö:regenskaper ut(iVer det vanh
ga utan att far denskullanvanda bilen 
för Ulvling: tnmsatser, turbosatser, 
vlixellAdor och kopplingar, vä.ghåll-
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yerdin 
extra både på 
!tävJingsbanan. 

nmgssatscI och brOJll$al, AU! testat 
och godkant. Steg 4. Till SlSI - Volvo 
R-Sport fOr t$vl!ngsfOrare. FÖl rally, 
rallyCloss och bantiivling. Produkter, 
instruknonet och rM för olika trim
rungsgrader.AII1 från speaalmotore!, 
blarol~ och avgassystem, kraftöver
fOMgspaket hjUlupphangnmgar, 
bromsar och Iwossförstarkningar till 
olika delaljersomgördm Volvoeffek· 
If/afe både på utsxlan och insXlan 

På vilket steg du lin placerar d:g 
sjalv - Volvo R-SpoIl har dom rätta 
pryIarnal Sammanlagt OVer 2.00) 
obka delar. från extremt små fjäder
bJickQI till en komplett i6-ventilers 
spedalrrIottIr Varje detalJ ar ytterst 
noga testad I VolvoR-SportslaboTat<:>
rier och testanJaggmngar. Vi har ock
!lä Volvos TelauSka Centrum lIlOm 
bekvaml rackhliU - och darmed till· 
gång till en av bllvarldens mest avan
cerade ulVecklingocentrum. 

, ~IE~~~~ (SM. EM osv,) iiI~; 
genämt 





Din VDlvDhandlare 
har både prylarna Dch 

kunnandet. 
t" ,om ~a V c!vo c.at d o ""'" "". bl 
"'-"ffi Milor "">;rr~ "" oJ;, ~rtcl<" ,,""_ 

• kM n, l"" "åM tI~. ,,, t~ h..:. -'''vol"",,,,,, mod . " vorl c.t .-_ 
bk V ,*"" " ,.-lO""" 0'., ,1;1 h '" rl"" 
,,~ .. , ,,,c-, ' j] "~-.,, act> "'''''''-

R-Sport miirkel 
_ ~fl garanti [ör kvalitet 

8:l.mlo, bög.> k'tMt<t\ ""ort.eI x~ 
~. " __ og<!", gr ..-_~ <Il Vet;", 
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Uh" . ,''''', '" n~rt •• ,. ~ ,"''''' .,,,,,,,M 
ll'" gd ~",~"", "d ""LIre re. 

DA" ~_, _ och "",ktm"-" 343can _ or_ 

'''~ '" M" bO'1''' ''''''o "ch 18W 00-
"""TI<J" ." "" re. "" ],&&.,"'.,'" p:' 
,..:lp""" n~åL M' ""\ill'S .. , "d' eLL 
'.' cm", denm M ,"",r:.. g"'. "f~" !iII 
en ""',,-,- """,",,'W, Som ","" ,, ' hu 
""" gatt "'"9' \re" ... Vol'" R_T .. m. 
PI W.Jtrid,,,,, ":ev"...",,, "..,""," 
lB77 oco Hl9 OCh "~"P""'-""'-'" 

1000. [;="'00'. _ '.'ar.n fu El\~"ctt 
6))pna S:,l 1300 öd \ And«,,]j u)~ 
~"'""" ,"',L",>l;"p lfBl. 1 [[',1 1980 
L"" -_. ct"""""""",, J 1B och fo" .",,1 

b l,,, '.o ko"",,, "" 11091 ".ed 
3':'~" '" d"" "." I fr,.",,,,,,,, V oh"O
mot",,\ w,:'" b """;gu_lild 
~ '" me" ~"H ","'''' "",,,.i ,-""-, 
s,~ 198J 

-

... 

v_ CW> '" bJ<. ~ ,= .""'''"" _00."', .... 
Nar vi ,"'u!ade t:lOd C cpe.'l, , omJU 

g_o Volvo l <O, var det !Or a1 ',i t,"Ck 
te att dct ;'iII 'el ~ån I'fu si:!.a on tavla 
,,>ed en 00 go,,",,"l ""ned", b :oLot 
""~ut',j~ '" _!&.Ll "le'" rt "". 
Volvo "up pö ",i"",,,,,,",",,",, Cct 
g",de ve och ,"u bH "<?tU," :"" ', 6',,,, 
hOl!., H"'f""tk"'",,"'''' 
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Mm}' v:tl ho. ut mer.v,:n _et:. octt 
dm", lli vi ~. (,.tftw.ir.gar 0Cl r.Ul 

= "'. ~.a'" Voiro. En ct".l:d 
,;"'" '"' fuI_ a~ mon Ib 1.\'" """ .. 
_ ::.lp' .v Volvo R,,,,,,"" ~, .. n::.,.=,,,,,,. (]l"" u.'!. v:ll m,,,, b. """ 
.lblllD" ,<id. rö< .," p~ '" ti_", 1<1-
..,,~ "., . ur .... """" C"lOP prc~"Mti h" I",,, ~t opp _Jr ... ";). -odt 
rio,,,,,," 10',;;;0 ........ - i lyra katogo--

2. Lil~ trimIlirtg B FÖJ" di 
= rur ~ex: ~utor"fil1't:l. 

ocillelkr husvagn. 

J Sport/limning. För dig 
sam <-111 ha mer rejiii eff"kt_ 

Mjrting (40-60~) 
I'Mvo.'ili}. ~garcei: 

~!omor',," svett"":, "_}"II ''''-'9\''''1'_ 
oyst= mod ClO = "" duUoa",9"_o 
M.Mr> ho,, ~ ,," n""j ~ 'B'~ ~:r 

''''''J''J''''''''! - 21~~ - och ~~".":N 

'" Mc<:\ilierat'~;:Oxl<roodo<C",chlo.",,_ ler och ~ kctqo,=",,
~"'~~= c-. 14",,1 ... gor om off.kt~ 
f>O " ,,40 'l'P "-' ~ I "'"'fö< k..,-. clet 
v...-~ "'*' on """~ ffi c\e] ~tgh_ 

på I::i:crr i 0'I>Xr_ ~t< att roc:o-."'" dc." 
!»gro h'"" .... 'l.lhm bo< ' .<lX C>C<l''''" 
"'\ [<ntäo" ~OP;>L", ccll rr ... ,'9"'" 
.,"',Hm;>;",,-

4 Tiivlingmimrrmg. 
:; MviiI>:'~, å>;özde:: 
:;)':': r""'>ti--.;p)~CCl DC<! ='"'>r"'_ 
tvlo d±<oa",\IO''"'c cU b"I1..o<>"",.-...",,".q. 
... "1j',,,., ,opp"'" e."" 'P"" ~Jox, 
m<!<'. >M"" <.mkt<, >tj"e ",,,:]er. mo1,-,.,r,-!t<t<ÖIi11:n}= och. i'>.Og 
rekcq)= 
Spxhl<a=xoi 

].;""" ,.,.","" .... 
n htng"'im:nmm _ " . ..r, = . 
",,:cd;A "" 0' "'" <:':«1'" " " ,_"", 
'.a p· ... .lcL .. iill """",,,-BL.. "iodo )~ " 
'et,. b .... \ "lOd U ,.u-.;, '"""i*''J o<.-'t, 
.",,",, "m Wor, b "~J""~'''', 
?H \l""'" ,,,(tor"". '"' et\> tie , .... "Cl •. 
,. p;. de ~ ~tJ-'ICem>. 

MU trimning A 

Hdgre kompressioo. 
Eogr~ k<:q:;<=mI'J d, go>X<YlcLl 
L) pkloo L'}'F*"'''' SO,,,,," ~ 
""'" h''''',"''J . i!) pI<,,, k .... " 1»<"" 
"''J'"~''''' p~ bh" ... 3) "'''''''', 
hög b", I" .... "'"',~,,. _ 

OW 

Spona~stcm. 
0e, nn."" !Ie<a 0Cb. ,pc;rtt",-."'so,"'. 
'e:npå =:=1crc Dvs ,.-p_c:n:nc1 
be<:.'dtgOli>]l"o mC"'l'Ok lin _~1-
"",,coco (gooc.,= == ... ,>
re ). l.ec, Col '~=Y>'OOl\ l=_ d j Lo~' 
på ok\ ]J. 

Justering ~v 
ventiler och ventil~a(en. 

p~ iMU;rIU-.9"""'-.tilcrr.a 4&s C~ I_ 
l ,5 on bro~ 450 ""te SOO'_ """rio" i "" 
3O' ~.,:nc,j "" -1 re.m :::'odd.?iI "''3'''' 



Liilt trimning B. 

Sporttrimning. 

Kamax<:ln. 
Öcp" 'l"'''er. rr~e cia, ocr. Ix. 
~JU' i "'ocle.<:x<d'"imct'. 27 if. De- " , 
~."", r,:'<:ivo.'XIl]t o-dI ctI :"""' • . "'" 
,, )ft 

Avg....."",.r"m. 
Se I1n ~J"''-',! .,< 

Tiivlingstrimning. 

!lMr1!z.gren. 
~ ' J;' d c< ~ d L",,,,,,,. '"''''.(l!= 
l ro;;d lt",,,, d .. IT",," mot"", "an· 
cord&;r" . ,,"" , """,. k. [ol kim :\et 
',,,"" r.&: ", ,,., Og: .- "",-.roa ~ 
I&;;,~ (!lw ", ,,, ,~ .. :. 
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med trimningsSafs 
BZU 5pecial I kan du lätt haja 

effekten j din BZU-matDr 
tiBl4Ohp. 
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Så hiir förvandlar du din B20-matar 
till en 2,2 liters tävlingsmatar på 180 hp. 
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med det här trimningsfärslaget 
får du en BlO-motor Special /1/ 20 pa /70 hp. 
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KtunaXlIIr. 
DI 1>:" " p" l' l .. ,"""" du "I:>. .... 

azclt "",,,J "CÖJ"!".<KI<l,.", "'","jOO
ly~"~f;" r~ "",".~,",",. 
~ d , "",,",,".al "'t:r.<' r>II .. rflo 
,"obr,.., under dc 1;"., " ... , {I.IIo 
""" ' '"'' .... .<Wo.: ! n'.rr>,,"P"'''' 
ri.~ 

.. 
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Topplock 
Topplxket ha! stor betydelse för hur 
mycl:.eteffekldufårut avmctorn Vad 
beträffar venti.:dur,ensioner, kanalut· 
f(:flll!llll9" och kanald~-nen.'li.Jner ge.
du kklkt i alt gÖni som fackfolket re· 
kommenderar, (Mer om topplock 
kan du läsa i ITimningsavsnittet,) 

Sl2'''Z-8 Topplock Sp<.oia! [ 
A=~!Or Irrgas..,mcl.cref, Ho, ,,"". men el 
p<:JI<,od~ i:.IDoj~" ,iKi;"""~.1, I~'e ve_oWer 
«I3~ oo.,.,,~~c!~ foiL"iJIu"""lSfu:n och ~I 
Si.'lk1. ....,!il( ",,"el><lloo. KOlllpi-=--'w:;fOr· 
/4lW;;IO! ar leoS;; ,ie! I"ckningSl(Xtiok!.2 

~4ZI-8 Topplock SpecidJ [B 

Som ~.J J mM mod d"W~ vMli ,'{ftdf81 
5$132-7 TcppI<>:k s;-:",} HI. 2-hI"'s 
Im :ro,o gjurm kana.'er ,odIO~'cn, Sloro 
",t:<i.'e, 46138, dubN~ ·1C."~:IIji>:1n![ med .!" 
"",~"mbrlc4 I=de .... n~ ... oc-n .Id.~d",·d 
f6I1x,jr.r~,ui!l. Kompre.ssiornfÖlMil",.,. 
J.UdJ.2.-!, 
lS42~ ToppJock ~"'Ill( 2,24i"'" 
Korne,lm" oct m od polor,,1 fo,br&n,~jnqs· 

"'!Il. r&br.!nr.m7"omm~ls ""lym o, 39 cID' 
Komp~ioMIO,h'!;"Mel .' 1.'.5J /,1> ..... -
l,nM e-i ""kOl 

Ventiler. 

SSUJJ---/J vcm.il,,,,.rug46mmJ.1Sod 
=15-1 VenW."""",44mmf=><1 
s=3---7 V""tiI,i."ug45mmwp.<1.~,.Ki 
SWiJH VoII"I, "'.ug 4S mm, o/>e."t;.,<ad 
sm//H Ven<.il, u'-'ug 44 m.~\ sl.pod. p>ie. 

,~ 

=15--3 V. n"' .,.,.." 38 mm t.t""d 
SSZ8!1-9 V. ntiLa.\I .. 35mm .... d 
=<-5 V~"''' . vgo> 3Ii mm. ;i;p"d.pO!«-,., 
5S283S-J V"",;r: &.-g.u J/! mm. oo...r~"'d 
SSZINH Vem< avg .. 35 mm, ;ii;»d,poJ<!. 

,~ 

=-ti V~nW"ymmg; insr.'7' _', ko
~, 

SS2IlI8-7 V,,"'ilstyrning, &Vg33. kon"; 

Vllka '1cnt1lcr och YMtilstymmgar du ska använda, 
ser du lat! i neda,-,stAeruie tabell, 

VEl-<T.LDlAMETER 
DET NR MOTOR STYRN[NG j,NvlI"nNJNGSOMRADE 

ll\SUG .~VCAS 

41 9700 "" .-
419135 ,~ 3~ 

552S48 "" .-
552&19 '" ~ 

'Q~ "" ~ ,= '" ~ 

ö=, ,m " ,=. ,~ ~ 

5~le 'W H 

552817 = ~ 

55281 3 'W '" 
S5~15 ,~ ~ 

Ventilfjädrar, ventillyftare, 
topplocksplJckning. 

4!81J7-J Ve"Wli_' 
GuimJ,., ="KIardljJder 
552f-3(N3 V.,,"'lIiOdM,yttr~ 
1-"9~' j 'opploc~ Spoci,J jJf 2,0 oc~ $.2 I 
552437-6 Vo.""ltjodff. mn-
Jnr;1ff I ropplcck Sj;e(;/d,' !ii ~O 00/, U i 
5!J2438- 4 VonlJJfJiidt" bncka 
F.!o;mnd d c·"lbnck. fOr loppJocr SP=W /JI 
2.0 ochUl 
55246fi--.S VenWiynore 
Faixih: Wi>eumlfl-I"i/;" GT·s,m och Sp<>
e;'J I ~·im"ings."'lS 820 
552841-9 VenWlyftore. !;;~i>d~ 
Fabnk",1 Wi",,,,,,,,,, - .. ,kom,7londNiIS fÖl 

SpecMJ III 2,0 ""I, 2,2 i 
9SiJS8S.f! S:yrp"',,~ 

419552 h-:o<I.ifL"'"o" ~:dre Bro 'Cf'Pl<x:k 
419353 .. ~~ ''-'PP:oci< e:ll. &og I 

~828 Topp~U<.-" erli &eg n 
4 10053 

419652 Vid '''',",' . ." Ul!: a" f>\'OOorrl <>Uer 
~ 196S.j Steg l '''1'# F.>ed kr~li;i\ """gM 

v"ntJs.;ter. 

S52B28 Topp_ocl< en.. Ste<;J ElI och l\I Mm! 
410053 r=overrq av S'C\! ~ 'oppIoc~ w.oo 

kroft'll' =l->gn.a """t.:""ten 

55Z8Z8 Or'JL!l.1Il!"-'" .qn:.ng"'=-'l , Spec:all 
,,,,,hU 

5028 t8 Or","",1 ~" S=rntI1 , Spcc»J l ocIlll 

552828 0)Oglnollr."9"''''l"""rJ'' Sp=.allll 
z.oU<.-i, Z,2 

552828 O'Oyil",1 ~.~""'"<'1lli: I SP<"C--..J m z.o oc!,u 

35=---8 Silm-,,,,. ,, för .MW1iikkr /l2() 

Alw.lnds r Or o ,I j ""C ra stondMdven IlJfjild om 
(4 If!l37J en.'igl neri"" 
S5243'J..2 Slumssa" (Spe",o/) 
A,,-.,dd f Jr Icpplock Sp<tc~1iI m",j s(M,d.",1 
".ntI~iId..- 418737 ,.,-.J, ".d3n 

QJJ2J---4 TlyohUng 
Är ko,!i;re ~ ,.,.na:.u-dsUngen. MI ""v& r>d.~ 
om /Qpplod", """.,.1.> 
lIZoWi$-1 ToppJocksf~drnfng (1,2 mm) 
558=-9 TbppJock_oJ:nJng 
Thr.>Op=kmnr; 16r JroIyMm..d c!""I"'I~1 UP>' 
UI! 93.0 mm K.n \li..-.!>'" '"vi!.oJ;o,; .",n pR 
sug!"",,>,", 
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S\I;" hjul 
och ":tekyl 

Svanghjulel ro vala så lat! som mot 
hgt. men se upp au dct lt\tc bill for 
sva~,-RlSkf.nnsdA an det exploderar 
Vikugt lir al! anI~ggrungsplane!. me!
lan svänghjul ocl! vovaxel ju l perfelct 
shcK. sA at! du f.u C!l ordoot~g an
läggrung. (Meromsvnngh)ut kandu 
läsa' tnrnrungsavsn;uet.) 

H939J-lI ~ _ 6/tj/ 
FtJ<"B~_lJ 

s=:!3-6 sv~ ....... /tj/ 
f"1lr 8 /9. B 2./ UJ-U 
FOl 8 2tJfu",/'I 1~74 4Is modell 

5S2lH7-& OI)oooumpnwdg"oIpp4I 
55ZlIOIl .... 1.uII.I:)'t~(I3-r-') --NGdotndI9t fr-amio< aHlsomnloUtld. t1d"'~1 
,~-""",-vIJ>g 

5m1ll-J WfII<y/I c+t/Q<I(I9".del'J) 
,~-

Kolvar. 
kamdrevsats. 

Samlbga k<llVar ar kompletta mod 
IcoMmgill" och bul:ar. 

SSlfS:J-3 Kolv. 1141>dwddim. """*" 
l.fo~ k>t SUtld"d cyl~ 
KoIv.sptI "'''' OJl6 mm Iiclr"'_~..n. 
"l'IlII\lS"'OIllriltl S'oooc.aII1 och JJf Ha! ~ 
hgf /IofIrt />jIIMsil~ In __ 
$SUS/-y K""'.~.93mm..u1 

::=hfO<U'::::r--tr.liv::.; 
l"'d.r.OI","~'" p,I B afmoronL C)1ir>
~ b/:I n..a _ i"oIv.>r 2./75cm' 

S5U5O-O 1:""' . .93mm.U' 

875375-8 K.mar......u..ulI 
fWrdllfll !)atlre MJII!>SIl>tlIlo .k>""",<!dr*v
.. _ lIIlf d8hn/t,O< 4~"'''''." j 1'il<)U)rf<f SJ» 
CIIIIIU .tOach >1om. 
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EnVo1vD340 
med /23 hästar 
under motor
huven! 
En Volvo med 123hästarundermotor
huven! Låter inledet som en bil med 
sportiga egenskaper långt utöver det 
vanliga? 

Det är mIG SllåII an ge din 340 de 
där extra hästkrafterna som betyde:r 
så ffiWket Volvo R-SfXlII har nämli
gen tagn fram en trimningssats till 
B19·motom som ger inte mindre an 28 
extra hllslkrafter _ och som är goo
ktind av myndigheterna, 

Humdkomponentema består av 
tvI! dubbla hotisont<illörgasare, en 
vassare kamaxel (öppnar ventilerna 
högre och under !fulgre tid än stan· 
dard.e:amaxeln), termostatreglerad 
fiäkt,fördelare samt avgassystem. 

Speciella därnpflänsar mellan tÖI
gasare Och insugningSIor rru!1.Skal 
vibratio!lezna l insuget Det elfektivt 
ljudabsorberande luftfiltret är försett 
med inbyggd termQstatstyrdförv"<illn
rung av msugrung51uften 

Effekt, 
90 kW DlN vid 100 varv/sek 
(123 hk DIN VId 6()(x) varvfrrun) 

Vridmoment: 
!63 Nm DN VId 75 varv/sek 
(16,5 kpm DIN vid 4,5{j() varv/mm) 

Acceleration: 
Q-1IJO kmlh - 10 sek 

Max hastighet: 
180kmlh 

I j 56S7s-9 'rimnill<JS"'''' 



L~tresset fOr tufbo bala vaxer cx::1t på 
rrWlga s.!iu~ rurbob4cte dagens och 
morgond~gens melodI Men aU kCfl<i 
en ny turbobJ lu fdr dom flesta en 
ekonolTllSk omb;llghet, och dilrfär har 
det. dykt upp en m~ngd aggregat 
pJo marknaden 00Ill man kan turbo
ladda SIll gamla vanhga bil med. 

Hsrdu en Volvo mad B 21 A-:nol.m 
kan v-. g:..ic\; 8 dig med alt Vctvo R 
~ \11911 !ram en lIIrbosats som ar 
direkt evsedd for denna rr.olm och 
som ger dig upp tiD 40 h<iSIaJ mer 
undm truven 40 bLhga hasta! efter
som turban ge: verkl1g! god bränsle
ekonomi. 2.JJtersmotom får unge!"ar 
'lamma prestanda 901!'. en 3-lite rs
motor mon bcllålk'r 2·\Itersmotoms 
ekononui 

Även V!1dJnO!Tle!'.Tet ökar drama
nskt - hela 30l6. 

Det fulns mycker att saga om turbo, 
och !llI\a!l .,.j pICoonterm- R-Sports 
turlX:r6ats sk~ 'l\ ntta h:e närrr.are på 
vad turbo egentligen lir 

26 

Det ärpå 
luften det beror. 

Att turboladc;la e."1 motor är att ö';€!<-
1,dda den eller, scrn man oc:1<lll sa
ger, uppladda dell- Dvs. man ökar 
lufttrycket \ 1TIO(00lS lllsugnmgsrbr så 
att deTta tryCk blir txigre än orng;v
n:ngens.l\Olma:t ä! lufltIycket ca 100 

1)1 

l 



• l:Pa (kilcpascal) vilket &r lika med l 
bar sIler l kp/cnJl, NilI man över'.ad
da.< är lufttryeket i insugrung&öret 
120-220 kPs.lbland ännu högre. Vad 
<il: del då som lir så bra. med håg! luft-

• !!yd<nnsugrungsröret?w't=oovad 
=händer lan cy!indoc 

Niu kolven lcyllndern rör SIg ~t 
och suget 1/1 IuftJbränsleblandrung 
~8lpar der hdga trycket I irLwgrungs
Ktel1lll med an fylla cybOOem med. 
m0.'lI luft oc:h btansJe. Detta. brukar 
kallasan man Oka< den voJymetnska 
~dcm 

Nar denna stÖTTe Juft/bJänsIe
mangd forbTanns ger matarn större 
e!lekt !lo den skulle gjorI Ulan upp
laddning 

Det vanligaste sättet an överladda 
moIom är an avstämma längd och 
dlameteT på !I1.Sugrullgs- och avoaJY 
grenrör, Men macf den metcx:!en Okar 
bara den volymetnSk:a. verkrunqsgra
den Vld VISSa varvtal. De!;sulom blir et
fekthbjningcn lille lika stor 90ffi när 
man kompnmerar luJ'Ien med hälpav 
t= en krafllg Ilakt, en pump eller en ..... -

En sA&n hjälpapparat kan dnvas 
av exempet'lis en elektrisk motor, en 
kedja alfer rem direkt från mO!orns 
vevuxel c!Jcr en avgasctnven turbin I 
Volvo R-Sports turbosats används en 
kompressor till att komprunera lufleIl 
Kompressorn Slnm på samma axel 
som en a"9'asdnv~m turbin I'ilken ro-
teJ:ru med upptill lOOOXlvarvlrmn vid 
maximalJ. etreJcruttag, 

Laddningstrycket 
mclste regleras. 

Dffi~fueluftJbt~denlen 
övelilddad molor UUleblir högIe 
lernpenuur och tryck i rnoIom rör an 
inte skada motorn får laddtrycket 
l!'Je bli för högt. 

De( Uittaste !lÖttat att begränsa 
ladduyd<:e! är an dllT\ensionera tu::
bmo:::hkompressors.) anladdtrycket 
ald.'19 bli! högre än vad rn:xom tM 
Meddenmetoden fål man emellertid 
en motor som svarar dA!Jgt på gas-

pådrag ochsom har ell mycke{ dAhqt 
!agva:rvsrnoment Metoden anväfff,; 
ofta på \astb~ar, och du har säkert 
märkt an de! tar ell stlIDd innan dom 
får far1 igen n!Ir dom växlar. Dom 11a1-
kar helt enkelt ner i varvtaluQ(S s:na 
täts:egadc lådor, 

En enkel o:::h btlh g metod att få upp 
ladduyck81 VId !Aga varv ål an vidja 
en b liten" turbo. En sadall spinner 
fortare upp i valV VIdgaspådrag. men 
Iaddll)'d<et blir snabbt fa- högt - ,e
dan VId 2JX()-.3.OCl() varv har man en 
så IxigIl<lddtryck an motorn I::nacl<.at 
simder. om man inte kur~t ""g:.,..a 
det på någol sän. 

En billigt men meffel::tlV1 san ar an 
ha en överströfl'll'lll'>gsvootil mcllin 
kom~ressomoch motom Denna ve<l
Il! fu .JädC:belastad och iIlstålkl så att 
den öppnar och sUlpper ut kompri
merad Mt nar det IIllåtn1lladduycket 
uppnMls. 

Ineffektlv - v81föt1jo, ana avgaser
na går Igenom ventilen o:::h driver 
upp kompressorn till höga vwvtal. All 



Ju:1en kOIl'_pnmeras och. va!Tl'lS dar, 
och. det gär åt en massa energl sam 
bara pyser utgenomvenWenWlmgc!l 

'"~ Ensådanvenl\lft;lrdessutometl vill-
d>g: ovo1sen. 

en modelllaIII och effektlYilW MU 
att f:illllndra for r.öQt laddnyck <ir att 
16da avgaserna Ibre, lu,bmen sa an 
denna lI'.teroterarforta:-e an vad scm 
behbvs fOt rr.axlffiiI~ 1111Mot Iaddtryck. 
J en ~"9!1Spassage fOlbl line: en leg· 
Ierventl:, oom påvel'kas <IV :atidtrye
ket - def'l.'III :e<J~ karas ofta 
waste-gate eller avlastningsven::l (Sto 
hg.). R-Sports r.ll'bos.lts Itar en rurbo 
med IIIl9greRld (~.opbY99d) was1e
gate. Dvs. VCI1t~och forbdednmg ar III
b:r;rgda l tw'bon. E Il cnl<<:l och c1lcktt'/ 
konsuuktiol. som sparar pilts. 

MaJOma!tladdtryd: IB 21 AT -salsen 
är 0.5 bal Delta uyek erhålies rodan 
v:d ca z.JOO varv/mm vid full belast
ning, Kompl~örhållandet är 
8.5.1 (de flesIa lIr.d!a personbilstu:rbo 
har UU) r ördBIefl med e<l ~ pass 
r.og kor.lplCS8X)n ar att motom blir 
stark plII6ga varv och svarar snabb! 
vid gaspbmag. 

Manmahladdtrycl< Iu noggranlUl
p10vat och avh6r.gigl många detaljer 
00l:I1I'I9t1 l $11:sen. 

_ L\1fl lllte r och lufttor. Tryt:kfuIlet 
(strbmrungsmotståndct far luften) får 
ej bll lo: hogL Det 81 viI<ngt an ':uft5lIr el 
L'1!e ar 1ge!\S6t1 eller skadat efterSOITI 
motorn dl tappar M.bstrofaJ l effekt, 
• Avgassys tem. Du får \flle ändra 
mo:~)'Ckel genom att mOllte ra e tt an· 
nat avgassystem och det beror på 
waste-9atoIl Hw mycket avgaser 
som passel!!l genom waste·gaten 

och ut dIn och som passarar genom 
turbu,oo beror ull stor del pA m:mryc
ket t avg~$SystOO'.ct. SkuJ,1e d·l ändra 
de\\~ LeX genom att silna ,n "",arman 
ljuddämpare måste w!!st<>-gate feg· 
lenngongörM om.Annarsnskezar du 
att få elt fo! 110g1 tryckochdå knackar 
molon! - och risi:: finns for an den går 
s6nder 
_ Förgas are. Denna fu kahbrcrac. 
och lalad for II!! fungera vid övertryck. 
(Med kaltbre!'ad menar VI "",.kelim· 
~ att n.!L1en I !brgasarert ar spe
aalgjorc ~br atl ge rall b.nulSlemangd 
Mde nar du kÖ!' SlIkta och fmsiktigl 
och nar du kor med gaoon' t"'!!er\.) 
_ Britnslepllmp. En SPOClillpump 
samsa. tlllattlbrgaSllJenad.."Kj fårför 
htc bui.1ISIC. (En vanlig b,anslepu,np 
gål Ulle an anv~nda fOr så fOIl det bhr 
övertryek l ~'lS'J9"rungsroret på (Orga · 
Silre:1. sol. hIlldrar dcttJ !x:nslltcn !rAn 
a!! rlå rrån pwnpen till fÖIgaSdIen,) 
_ Tändfö rdela:re. Centnfugal- och 
tryekreglenng lit anpassade fbI a tt 
undVIka kro<:krung 

OBS! An uMta tadol;l)'Cketatt SUga f tir ( . 
hOg1 eller lUt ä:ldra ov.)=åerrle 
kornponentel kan latt lada till motor· 
haveri, I v!i..'"t1t4 fall kan motorn skadas 
på 20 gekl Att anväooa l~gre oktantal 
än 97 kan ~ ge skador 

Del här bör du tänka på: 
• EftersomtW'boagg!egatetkräver 
facl<marmarnåsl:Og montenng bOr du. 
lOT a tt undvika skadar på motcrnlåla 
en VoIVO-vel~ad ul!Ofa jobbet om 
du ar det IIW'\SUI ooaJ,:eJ pli an du kla
nu av dec SjiI~v 
• Enersom turboaggl'cgatet ger 
fa.rtleswserlångl utÖVel eec vaniiga. 
rn.astc dll rorse bilen mad hög!arts
eäck _ med va:Wqa dack flIll\SenVGl 
nsk att dacki!n explodE!l!l! l extrerr2l f ( 
hasllghCIC!", Du bOt: ocks.1 tr.Oflt era en 
väghållmngssats (krang=gshäm· 
mare och specialstÖldarnpaIe) som 
motsv1l!"1II bilens hög:e p!e:;tanda. 
• VolVO/! 1\u'bo-sats sl<:a mte jiml- t ' 
föros med mOfSVaml'.da ,",Ism !rån 
andta tIllVI!tKara. R-SpolIs 1Ur:,o.sats 
mnchti.llCJ alit du behovet !r.9a ext· 
rakostn/lder nD:ommer. Des;utom ar 
VrX-;r;s l'urbo-salS IJ\VeCklIld direkt 
för VoIYos B Zl A·I1".oIorl 
• N;lI"dukOltlangethögfanochse
dan ska SIaJ1na - Låt morom gå en 
sr.und på tomgång trtna!l du stan;'jeJ 
av den. Det hi namltgen bra om djan 
IU!l!I6I kylas ner och Ill:)(om får!lll'\Ör}a 
ordentbgt på låga \'arv 



• Teknisk specifikation: 
UlAT 

F •• t!1&kt 
E:ec~1, DIN 

l 103kWVlde2,/s 
(I~ hk VId 5500 ,Im) 

I'ndmometll DJN 
<16 Nm nc:I 56 ,II 
(22.0\:pr.lVld 3500"",) .... 
"""'D~ 
!OS kW "Id. 92 ,fl 
(l43 hl"r.d 5500 ,Im) 

Yr.dm:lm.ent DIN 
2ISNmvx158,/. 
(22.2 lqlm vKI 350J ,Im) 

~ntlIJ 3!ltlllit catlfiorad for B 21 A 
Ir.o.m !,1mOCIa11975 aretSt ECr. RIS 01, 
ll'2. 00 ooh UJlpJylJer dessutom s.omtlJ9" 
LEwope gUlndel)udr.Ol,,*(OOdll). 

• •• 
•• •• 
' .. ' .. 
•• • •• 
••• .... 
•• • • 
.' -. 
• • • ., 
'. • .. .. . ~ • • 

1 
• 

. " " 
--
* • 
•• • -• 
* • 
• •• 
* • 
••• 
'lO " -.. -- --• • .,. '" 

&.oeOO<l pa b(Jo 'rvncx\eIl och molOr 
~ ... glW'ldslltsen komple~e!O!I: 

Ar.mode~ 1975o197S 
1'lll!lggSS8ts, del.m 9300031.z 
TL!.nC\$pole. det.."or 12192:JO.a 
K, ät19nJ19Sll!lrnm~, <I, lL6 ~vsnJl 
om väqh61lrL1ng 
P=modeU 1979-1980 
TllI1i99'""'l!, deuu 83('0031·2 
~se~ 

~-ArsmodeD 1981-
~!$,detIll836OCl3Ul 
Korr.mer under 1992 
BiWmedSU.lOcg .. _ 

Cbok.WlIe, dam 1212558-" 
BU;u- ro.o -crvo;Mltynung 
<>chi e~"" ro.a·vlimlue 
SpooIarbeh.åUue, dal/Il 13()4141>S 
12 13943·2, 1255568.a 13()4200.{), 
13042040$ 
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-Vavos nya 16-vcmileIS 111010: hal le- o.r V;u1Or <irdet bra·med på ~uCar lTUUl v&IlII."eUlII 311' som 
dom '1.1d.1 SI<Il..Jl~flts<lInha W.en tyra'ventiler per c.yTinder? lex. Lotus (~.) och låtet dom ~ 
Sålrdeo ~eiiVetktiQl krutpakel F'tamfOT aJI1: gaCer dec att m ~-... - kan! i.\<ant bJii-$laIDMlla~grongs-
som saken kornrni;r alt I"bla lVlraav 1I\"e Ulså rnyd:ec Juft!X'h a\1JaseJ ~ <:dl a,.gasventil IlS D:'l..agger man l 
sigp<\,l8.vbnqsb/ulomaEfl"aklenmpå -möjhgt mIiIIet 1114 venuJeroch lutar dom 'liJ'. 
110 kW Dn! (<131 hp) vid 720}-1 ~ "U1lIkrotsen rum ,-enti!Gn plus. dess (eU m'ycket vanllgt ,!\åll) f:U vi 1,66 D. 
varv. Ochc!,n kan6kasyttei\rgareen _ ~ 'IlW' hur stor cylindern ar där w Vi har allta4 t~n en 66'11l MOrre ven1ll-

4leI del genom tI'II1'W1mi..~ gaset ~n SIJ'Omma Ullespelruve ut "luea. "praknkEm-kan man Ulle lägga 
aven kompletteras med JmW Ett. V'~I seln nll tnntna mplore1: äJ: ventilema så nära varandra. trtan 

Volvos 16·ventllers mol0fp~SS<lfi:n. ---atl6k~ dLII..:netam pålllSUgrungsventJ- praklLSk ctiametcr.lnsug plus diam-e. 
tebaralVolvo343dfudenhitti!lsmest len och oka lyftet på ventuen med _ ter avgas är 0,84 pö B 23 E, 0,94 på
använts Ulan oe~ i 24().scno!l, Nn -- hJhlp av kamaxeln. Öm vi har en cy~ Lotus ~ 16 vontilers motom 
bö!]an var den länk! lOJ raltfcross, derrneddiametemD(~6.g.påsidan Nu är detvl!! ~antllgen IIlte riktigt 
men den kan Illycl<et väl användas 3~) fW VI mod !VII c;yhndrar'e!unaxi- rältViMo8tt jäml'Clni B 23 E med 16-ven-

"tllWe frWly och racing. mal saIll1r\a!\ltlgd cylinderd;amer.ir - tiler.miotomfårsiffranO,e4sku!loklffi. 
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na rrimmas upp lIlI Q.,9O. Men del ar i 
~1Ia faUSO%Okrung av veniilstorleken, 
Och det I!.i det som Il! det viktiga ~ 
vi får större vcn:uaroo och dii=eä 
mvd:et meJ IiIrt 

En IW\an VIktig sak ar-tänctsn:re:s 
gynnsamma placering (se fig)-del 
SlItef 1 nul1en. 

För an undVIka knacknmg galler 
daran fl!. elt så kort avstånd som miij-
1igt mellan tnndsttftets e:ektrode! ceh 
den ~ 1 wmI~JUUJl9.SfU:'lUnet som 
"ligger 'langS! boll Sitter \andstif:e; 
långt borta 90ffipl tcx.CIl~O'Rmila
re -aDbll i ~OO sen brg,:!-.,id fO!IY.:än
ruegSlUll'.tnet ar ris:<en fÖl knack
rung slar_ 

V:kngt för a II fa UJ luft och ut avgase< 
är ock$! twr fort Il\.Bn kan bppna och 
Sli!niIa ventilema. Man kan ju inte I>.a 
dom öppna I-.ela varveUo! d1tbiu del 
ingen komproS$lOn och ingen r6:· 
briinrung,"Utall del giiller att öppna 
-vennJen så. fort och högt man nU kan 
Pil. l&venUler.l motorn anvlinds 
mycket mindre och kittare ventiler ä.'l 
S'.ur.dardvennJerna va.>f61 det är 
myckellll.llare att öppna och slang;>. 

~ 

Thpp/ocket 
Topplocket ar delat och ul\Ce<deXm 
bestå:aYIl1SU~gs.OCh8vga.skana. 
191; forbrorlJ1lll9srum. tåndSnft och 
-ventiler Ovanpå denna ligger en 
kamaxelbliraIo med de två öv"r\;g
ganda kamaxlarn.a. Vennltryd<aren 
och Justetbnckoma är standard B 21-
delar, DO! ar alltsa etl robust systern. 
och det lir bMe bilhgt och enkelt att 
justera ventilema om delta skulle be
I>bvus. 

Kamaxlarna 
KamaXla.-na.som lir llinaalt trimma vi
dale. Ilar ca ':'JX1' omf/Ittningsvinkel 
på Nlde lnSug- ocl: avqas)<:am. !.yft
.höjden lir stIax Wlder tZ mm 

Remtransmission. 
2 Ia"wnp' kr;i_1lO 2 h}ul.odl Villar ta
glt fram en ny rem (C.'1 nya hjul mr an 
sakernalla att det we ko..tggar o .... er 
Med en enda kugg felslArventilema l 
kolven! 

Den rem Ii använder är tillverkad 
av UIll Royal och heter HTO. Det är 
Ingen risk alt den hoppar over aven 
om man är lite sarr.g med rernsptln
nmgen. 

FIärrue remslavan ar Ul/Velkad i 
ah.:m.ir&um ocl: ha! IT'.indfe diameter 
anstandard:;ltivM - rrundtedla:ne!er f' 
röt an la ner varvtalei på var.enpum
pen och generatorn Vanenpumpen 
OOjar\umtcra Vld 6000 moIocvarv
den kan allts3 pumpa rum vattna: 
~)ngre lilan 811 del bildas årtgbJåsor. 
Det tänker folk Qftij IDle på utan man ( 



tnmmar lTlOIOffi 0(:,'1 kor fon - och så 
rär man kyt'1ll1gSpIOblem. Men detta 
har VI alltså garderat oss emot genom 
den befydl:gt mindre remskivan. 

Mrnorblocket 
Motorblocket 116-venlliers motorn ut
gMfr~slandard B 19-blocket.ocllför 
an vaggarna ll\\!; ska bhRir =.a haJ 
VI valt ut speclCllI t}OCkvbggJga bJock 
B!ocl<en är så fJOCka attmsnwm kan 
oorra vidare en par milhmotet, 

Vevaxel och vevstake 
Vevaxeb1 aJ standaIdaxe!n - danna 
IirSåstabilatldenutanVldaIetål8.OClO 
motorvarv. 

Vevs!uama har vidiiremot!lndrel 
ganska mycket påDoar.specie;}! iat
ta och !lllrerhardade. De ska - oh!!! -
mta poleras eller slipas for då larman 
bon härdningen pit '(Ian 

VI har tagn fram en särskild muttet 
till storlUldan av vevstaken MUttern 
haren 1lI1egrerad bocIaI (aEtsaingon 
lös bncka) och iII monterad med 
strlickgrämdIagning. 

Kolvarna 
Kolvarna ar myckctlattare än vanliga 
kolvar, och dal berorframfqralll paan 
deärmycketläg:e och a.II kolvbultcn 

ar kortare oc.; gprd ,l !IL'1I'..aIa gods 
Avon kolvringarna in lagra vnrlor
fram- och återgående Vi..'<1en är be
tydligt lagre än standard 

K oIYl1ngall'.>:I iii' IIigre ockstl BY de:!. 
<=al:en an de ska ha~a med på hl). 
gavarv -dom ska IlItestå och Oeddra 
SOl)) tllIlgS kolvnngar gör. 

Allen SI'liIlgh;ulcI: ;jr lättat 

Bräns/esysremet 
Motorn är utrustad mad r,å hol'lSOlto 
te!!a dubbe!forgasare - SD1ex 48 
ADDHE. Del är ennyutveckladforga· 
sara (SoIex har ulte tidigare halI48:a:) 
och anlecL.'1ll19eJ1 till att ,i ,,,,h drul är 
framför BlI; teservdels!rågan. R-Sport 
har JU ledan Sclex på sitt program 

/lvgasgrenrÖTeL 
Avgasgrenrötet är en 4-\-IÖT - dvs. 
det ar fyra sepruata plpor som går 
ihop \ en box till ett n:;.. RorlMgder 
och d:ameuaJ: arnoga e.u~e!i:q: 
att ge så bra :nomcntKaraktanstik 
OO/ll möjligt 

Tandsystemet 
~ernet8I bry\aI'löstStyrerlle
ten ä! byggd mod en nyhylmdtelauk 
som tillsammans med tändllpolM ger 
en konstant hög tändspärming 
F~ att fil ballle ce!ltrifUgahegje. 

nng - aJlså bättre tWndpunk1-hal. 
,,;: bytt fjädrnr l fOldelaren. 

E1ekronikenheten är myckot liten 
(som en tändstlcksas1<) Vilket spar 
vik! Denärkon..."1IueIadslla:tdenqeT 
en kons\aI',l: spa.nning ända IlpptiB 
"8.(XXJ mOIOl'VatV (våra standards}'&
tem tappar lite vid över 1_00;) varV:' 
men de ar )\lmte avsedda. rör hbgvar
vigare motorer). 
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f'.:..r du .'"":8 Vldru'elrilruna dm bil bor du rI'.onlCra lTlII'ISI en ...... Nå dubbel 
!()Igilllllle Tad< vare ddlbe~o:gas<Uen fOlbolm"" q~ w an du 
),:(on ::lfJt'~aa II: en ;;ar.-.axel Tr.eri l..r.g,e oppIL-;;;Sbde. och I~ G:': laafll9 
cffek1h6jnang po1I ilogre varv 

::>u hll'l d! Qdo::s:.llI!godoqora d.'9 \"IllSIet1 av d .. s:.o."le kar.a!ern1t l et 
,1lOdb...,~: Il:Pf:ock - rr.ed en e.>kebg1lSilJe uo;r.dcfar .... g'\'aI\~en:~ "n 
!OT$ilmrilS iaiJ'''9' och lilan !ål" ba:a en =.arrc C«cklb:'I"mg pe. noga varv 

En f<JIgasarc som ar r.:1C1«!t vanlig på ~de motofer ar SoIeX dub
!:;el!':lfqllM.:e f=.s 1>015 d::-. Vo!\w.ar . ..-!::i<e I iil!:naI".l'.ct &liV 00'" lI"IIIll et: 

sAd,ln dubbat'OIgasare per iVå cy:.L'Xilur l praktll<en Ir.3lU; d.II vaJ]e 
<'''Y:.nder av en forgasiua o<;h del 9"" rr .. ~ .. 'lga fa:dc!ar läm/en ,:,.ed 

nar f;n c:y.rodra: r.-... !asa .... e" e:-.>:e\. eJer d'.!bbelforgasa/e 

: Fbrdelnmgen b2lka på s;l;n'JgII cy\:nd!ar Mod det menaSDIl 
v"'lOc)':J:Y.Ier lå, sar..lna b,o..-slelr.bla:':d..-ung, varfor m~ 
s,.ttn;ngen kan opnmeras for lAg br!ln.slefOlbrukrur'.g ener mUl

mal elI'cl<:t a. [nsugrJ.."lg5'/a9"-'T.a t:l,; samu:ga C') .... "\drar blI lika eUe.: n.o51 
mlCl ~ I!nga. laka oM sepdl1lrll 

Mon får mindre StbrllilKJiIr på gassucmmcn ,"I,U motOlI~ 
De:'! varms '~pprrur.d!"ean hO$en molor med flera cyl:mil.u 
~ forgasa!"c, \'atVld mO:OI IlS V<ll:.tr:'l~ka verlCUngsgmd, 
fylln ~dsgrad, okar _ den b!J.r effGktivarc 

Tack VMe de raka IflSUgr.ongsvagama U\.'I)'I!I.u r:-.aI\ 
dcssu:om gasens nöghp<. och far en eftc!laddrung som 
på de ViJ!V l!'S~9:l:.'lgs;i'$':e:nm af avst"m' !Of gill en.$Wg 
OVelladtinl!lg>- och "omp~6SSIOfISe!1I~k1 unda qynr.s.un
l1'\a omstamllgllelru. 

XoICkc:e:en:ned dubnel:Ol'gas.ue il! baH'lm all! au do 
ar IClittrA dyr,l. varIor de bara i eJ1$lal.:a faU mon~erM I 
$eIle\.ID.verkade b:la:' ,prooö;non. 'l\O".lI det - for v.dare 

u .... .J'_"lg il\' en $la:lda:d:no:OI' /Il :nor.len::g ilV tva :::.l.boel
r"'gMarO den 10sI'.Ing p:. .nsug:ungssySlC!nel !IOfIl g.., mOSl 

tIasIkTaftef per satsad krona. 

ror ,,!! la \Il maxt/Ddleffek1 borll'.a!\ ~era 45 mm fOfga. 
SIOIe- pi rfK>\Ore< med upp IilllS l cytnder.'Olym och 48 mm 

focgilSa!e på :r.oIOlef:ned stC:'!ecytindeMllym A.nvaM de rrnt", 
STyCIaiaIlllllflg& som T ej(or.'IF..cr.dcras for respeklJ\/8 tnmnlIlgS\lt:!OIandl'l! 

1,)1091-1 Bt_opUmp 

SSiOOt-4l1r~p. . "'_ 
J(op.I"'''' 12$1111 lire-/; a2~ kp!m" 

t: "".""''' =<en /01 ." IM lom ,,",Ir .. 
"i" <.'",m'" m«I '" <."d/,,,m,, va 1.0g 
r,,~,(~m;"''' .' "I 

p~ Ilr,= och 'Kr,gt. .. , p&.-.L,.,,' 
Impf ',,"'.pI ", •• Jn,,~, """"-=1-4 M~~.,.mr",WII: 

ss 
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Som;\.JlrJll$bdIg .... , 1m."1 rnanbctrnk
tJ motorn sorr. ",r. g.;t:;pmrp_J"r.ti,"ldre 
rr.or3låod !;(j_a! n r d"l guDer an sugd. 
UI bmnsleWflblandllln9~n som all 
!Jumf';(I UI ,lVy~ma. demo effektiva
!OJ bur cterJll pump och desto h5gre 
e!ekt komrm:r motorn &t! ge. 

rt än greruolols mynning bcs:fu 
avgdSSj'Slom.,t i p rinCIP av ett nmal 
meter rör med mcr oller mndre 8-\::ar
pa bö]dI samt an ant,,11rJdctdm,pare, 
Rorens uppgift ar au v;a ,)Uddampa:
Ila loda de lIaJTI).(l gduqa avgasema 
nIl del SUlll .. på b~e~ d;u- de iir m:nsI 
fartga.dYS u: bakom bl2en.J:jud:::.än)-
parna ~Jatas de noga ttyekpuL;ama 
som ger avgasb'..8ret \U på merel!e:o 
l11:IId.!e $IllI!nka sa:" ~:.-om !J1!e!1e
'''''''..5 reflektion eter" b::on e!ler 
gC:lOlTl en korr.billiloon av d~ 

Genom (I~~ mir.ska ned utloppsrO
,et>; cllöIlll:'lel }iIJI1tO!1 med i!lbpprn;. 
I elS, kan man sar.ka buIlret % €!'Iligare. 
Att delta ger sAvIiI rakarÖT somft~ 
fOl<:ltt Iorbo)<II och Ijuddäffi:::arc 00 
moro:yd: på der. utströmmande ga_ 
sen - motorn fär utfara et! arbete för 
(III pumpa ut gasenVi utgfu från enZ
~Icrsmo:or som gO! 8(J hk och aar for. 
lusIen ÖVf!! i:l"9~S3)"11li'Tllet är 2,3 hl< 
e:ler 4 

Mmom u\Il'IlI1alIordcntilgt med r.å 
dub~Orgasa:re for ho!d kornpte5-
s;cn, kamaXel ~ mer ~tlIhtljd och 
clu:.d.tJon och rnaxe!fekten V".sar SJQ 
l:tan aV9nSSVSIem bli 180 hk Kli.! man 
nu montC/ilJ dl Slandarda"'1aSS),;;e
:net och E'ffektprovar l1'.oIon: igen 
f.nnerman att IT.an f~H kra:'",;ga elfeld.
forlu.~er lllO!ll Slanedåen a v'.\lMal&
områdl!l. ml<:l framfalaJt vid de V1\lV. 
t<1l dar mowm utvecIdar maxunall 
vridmoment och toppeffekt. 

Dot är inte liingre frågar, om 3,2 hk 
och inte hf>ller 4· . utan snarare 32 hk 
beroonde pa aH dat ar en stOlTe gas· 
maSSll unde! myckethÖ2ttryek {hög· 
re i<omp~es&on lKligdle öppning av 
avgilS"l'eC1ttlcma) som skall pass<>~ 

genom samma avgassys:em V;d.,Ta 
stOlS genom:spot:inge."l 11'1 lilr""är!
~\met wlder ·oveflap-pe!kr 
den. ofOlbrannbal"a vanna reSlgiiSeJ 
fuIns kvar och bIlInda' sig me:! fä.vsk
'laooma - fyll:lll'.gen och rbrbtllluLfl9-
en IÖlSdmras. 

Vad kanman göra åt d0118? Jo, man 
nWno siin~ mourycl<et i hela avgas
syst"'met Illltigt fO!Jande: 

l. AvgaS!Ölen~ dtomcter ökas 
Z Rbrkl"bkarl\[\ aiW Ut mesta möjliga 

3. l,Juddamp!llOl b~ Ut tIlO{ sadana 
=gerlllglemOt~ryckochom mOt· 
I!g'_ r::unskiiJ lWIllar:1a!et 

Hur \!ngt man går 'a:xlnoge n ev 
a\"gass;-s;ernc: bel/)! ~ VQ.r bOOn 
slaln anwondu. Si<a.~ bt!en kOrns p.!J 
al!mlnvag masteman MIlI'ISJgIill vad 
lagen I respol-"'tIvc ~ Säge(om bul
lernivån. Det mnebM l regel all ,mm 
lT'.A~te köpa flirdlga tlOgelIokt:;ystt!!TI 
som fabrikamon provat f!:am. Dessa 
hm I leg 111 en inv<IJl(hg rördlameI er på 
rnax 2" och mm"t tv~ s;ycken a!:Jsori;
tioru;l;urldhmpalo (nv r~ld.·jg e.')Om

typ).! regalfå! m!l.'lnllgot högrelopp
e~ekl med en sadam system och 
desso.:lcm mmskar b ränslcfdrbrul<.· 
:ungen, framfOt a!!t VId högle hilsllg
heler 

På \.eX en ra~'ybtl har man inga spe
cieBa krav på ~ud.:U\"ån och dA kan 
ma.'l gå längre. fo: au halIa. ned ef
fel<lfttr\usl:en l avqass-JStemG: på en 
las/tlgl tnrT'J'Jl<1d. speoat· elle: grupp 
2-moIO! Vid ca 2:';' skalIIOIdlrr.e!'.lOO
nen vara 2112'". Rörbb}iIDlil så lå oom 
mblligt och med 5101"5t3 miijiiga radie 
AbsorbnoncIJudd.!lmpare med sam
ma mnerdlameteJ: som ] avgasröret 
och en volym på mins: 5 1it"r bfu dilr
·Jid <mvändM. I p rincIP fillbätuas 
dit_mpnu"l9en hoo en tJudd~mpare JU 
storre volym den har Av praktiska 
sl«il (.JttymmO. vikt) tigger volymen 
?! 5-10 hlel 

1/56mJ..j1 R.a/ly Avgas'YS''''' 
KömiJivli b, B 19-m<.x,,, !'~.m 1981 A", ffi<'

d~lI le ... ! tlillmo lVf) 

• 

JlSt6:lO-~ hII)t"'V.~ 
[omp;-:II or 6 .-...,,"""', 0lI"" 198(J;lt5 .Th ( 

*' 1I$f;1}()...f Ro!b- Avgo..,.....m 
Kompl<!<l ler B I~-,,~",,'. " "In. r9SI J<s mo. 
del! 

UppM!\gnmgenavavgassystemot 
vi::!. raLlylco.'l11119 fordrar !lte extra 
\lppmarksamhel. ?bnitom ordmarie 
gurr.m.iupphangning bÖl vaIJe l)ud
ctarr.pare ha lTW\SI en upph.lngr.ID9' 
vardera anctensom bootåJ: avballata· 
rernsombuJtasfaslullgolveDer Iärr.p
bg bal::?m lille trarnle rÖlet ar vaJ 
skydda_ . .>peClellt:m1t emellan fr..re.
och balaiXeln,böl en extra upphä."lg
ning lT'.ed ball:ltaremmar monteras. 
Da1 s..'<all ku.'lI'.IIla upp krafter nktade 
baKåt] b~on, dvs.lI1fastni..'I91!fl i vagns
gO;'let skalIllgga framlorl.!l!ästnmgen 
l liXet fOlutom klammer I skarvarna 
böT man bmda Ihop dessa med2 st ca 
15 mm brf'(jn pla !1j!1rn som svetsas 
fast i vardera ,oret och sl8Uförhinrua 
M t sk~tval1IiI dras ISär Klammoma 
vrid"" "" an 1I19a bultat sticker ned 
mo! vagbanan. 
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En lI'J:ng frAgil dr huroltaochi IlUr siar 
utst:ackn.ng man skaU ,neka, De llcs
:a lI6llc! !lOg med <)ffi an skruvar man 
ona och lbIand unde.- tldsple!'S kina' 
del SIg alt k()pa kvaUtotsverktyg, Den 
som bara byte! oI)il och SlnUe' vemi
lemll Sjillv klarar SIg bka bra Hled billi
ga/e verktyg. En bia medelvag kan 
vara all k6pa hOgbokventa v""ktyg 
av bar.:@ "",,,bIet och komplettera 
I:l&d udda vakryg I er.ldare utfaran-

" 
MiJlimeterverk!yg. 

Del eurcpe<ska ISO~teO\ct dar allt 
anges I mDtme!er ä:r uppbygg! !!lo a:t 
enda$! ett rätat sumdwdoserade 
s1au..,sk!lliar förekonuncr Enligt ISO
s.,.~eme\ har MS al~1(\ 10 mm sI<alle, 
Malla: 13, MIO 11 osv, (se tabellen) 

8n torde! med bcgrtinsn;nge.'l ar 
ar: ma n tultar la!! ve!ktyg mycket 
snabbale Nar man mekat ett tag hg
ge< jU aCt utspritt ovet: ga:ragagolvet, 
och dIIsel man Ialt skillnaden meUan 
10 och 13 eller 13 och 17.;.ven I ilgOD
\11M Stater m.ln p."l rogoo sp<ICI'I\dJ
merl$lOn pA bilen iii det bara "n 
komplenera med det vcrklY9Cl Nar 
dCl gi:luer hylsor skall man dock va,,' 
observant på attde! ofta kan vruabjJi
gare an köpa en komplott sats med 
alla c!uner<SI<lneT ä:1 all al'l'lkaffa hyl
sorna Slyd<OW'S PIoc:ka l så fan \Il hyl
sor!lOm du Ulteanvanderslo undartl!-
1& du rnel:: -aIbetet t."!Kh fU'Ig- ocll 
opptla n~\cIar sa!]s olta $t'fCl::ev.s så 
d!lr år dc: bara att vlll)a &!skade d>
ffieDSlOOeI. Men larsök f~ tag l 100-
nycl::lal med lSO-<llI'!lellSloner d,v,s. 
10-13, 17-19 I st.illec löt 1~13.16-l1.l8-
19 O.Il.V 

Tumverktyg. 
På. twnsldanar sorumentClSlOrreoctt. 
därmed fler sk.nMIlo::al!aI an kapa 
verktyg till. Systemet & logiskt upp
byggt mad undantag lO!: 7/16" och9/ 
IS" d!lr skruvskalla.rna ochmuttrarM 
häller oIikad!mensioner HaJ rr.anorur 
I:an Tron aven råka tJI tör äldre mate
MI med fe!twrrlJmel\SlOl181 e1VlSS/ 
16" 6I<ruv med 9116" skal1e lSIiiJ:et fOr 
1/2". t:'lerl del: är ganska ovanb:Jt. 

Tld:garE! förekom dl'ffl[Se tu.'ll· 
gängor, Wlutworth, SAE etc.. men nu
mera Unns bara UNe cell UNr rom 
har samma skaIlduneflSlOl"let, Serien 
bäJar med 1/4' som har 7/16' skalle. 
NMUI dnne=on ar 5116'" n:Bd V2" 
skaIIe.3J8" med9f16"os.v.Densomnr 
Iatl::a:1 nbp SIg med att lära SI9 ovan
stllende tre di!ne!lSX)ner som tacker 
70-0010 av alla slcruvforb.m::l 

För a tt kunna belllästJ a turnserien 
är det en stor fördel att ha lan sig sys. 
temat Gnmdmåttet ar alllså en (eng
elsk) tum pfl25.4 mm. Som nu ar Im 
068(ochenge!sma.-meri) ardenexakl 
25.4 rran 1'w.lmen delas sedan upn 1 
småbitar enhgt pMclpElll haJveni!g 
p1llUttcn. NI.an fär d6 halva-. kI,·artar, 

åttonc elar och sextorxlelru osv. 32 
och nedåt ka-, man glomma, de fOra
kommer trII" ofta. 

Twrunen kan n-J delas VI 1 senon
d cIar och det ma:! haJ a 11 Iru 3 Sig I fors
ta vanda.'lar alltså seX10ll mått ochcte
ras mOlsvarigheter l mm Knappast 
va..'1'e an mulllpl:katlO!l!l'ilbelIeIl 
Observera alt 4/16 "fOlKoltas" W1 lf4', 
6 6 till 3 8" liD 2" 'l , och 8116 " ~,. 

Sk4lImIInlo.-MUNCoctlUNr 

c_ S"xI<.rs· f_x-
n)'Cli'e( nycl-"J 

t!\O{~ , 
" 2,~ , , , , • , 

• .0 , , ., • " ., , 
" " " " " " ~ ~ " 

WO L'. 6:Jö ", 16 ~llt 

UN, 5/15 '"' '" Iii 

" ,~ 9 16 5d t 
7.'1& L • • ", ,. 

","u ... 7' J6 ll' 10 
l'~ ,'~ " J,S 
11/16 ". 13.'16 7, 16 

m_ iil S ,,' 
~'" ,'~ :!i1lti " 
" ,,~ 1 .'~ "" 

I ~ 
Om IT.nn "Utså har en bil med tum-: ~ 

skruv !il' det tyvå."1 bara att b:!~ \ de! 
s..ra app\el: och skaffa Sig vark!y<:; I 
tIlJr.d;mel\SlOfleT Kope! man då hyl-
sor.lednyddar. nnq och öpp:>a nyd<-
la, 1/ 16. 1/ 2, 9il6 och S/8 (mbjligen 
ii ven 11116 och 3/ 4) lir IMnlC!ahvt wil· 
garderad 



RA;':ill ma" p:. groor.e :!\ffiCru;.:or,,,, 
fIr.ns JL d!lt.:l "nndVOIkt}'I) .. n ',!:Ift 
rJfC~~n\d1lli.. 

Hylsnycklar. 
Del som oIl.lSI bhl 1li<~.>e'Jt r.i" r=n 
~o:r.If'''' ID'''I skillnycl::elsWd~'" 1,.,,,
al ""'II 00 ~.t.snyci<Glsal!!. Kl>p dA 11\ 
'.e at:tonw.lI:Wt .." låda med ; iZ 1U."Y'.s 
\attru"9 02.1 1T~"lI) Det f111 .. "\,~ hylsor 
med bildu3Jö"(9,smm)och l i ~·(6.3S 
mm.) fyrki.nrf,,':''W.g an nJ,j.'t 112" 
~cn tU J'\{\lwhgtw; !<I ,.fu<J"re 
och basT nntar o lir 11 4' \-ru kl yq I:'I! med 
aJ! vad dOM m."Iebitf, Ira.-n:ilr alt 0:011.
mer ma:! Il: m~'Ck(!! samw !'.1Od de 
9l".ne hyl.i'=>T/96Il u; "1ed \,I,;: r.at 
!a;e Enda Ildckdelen med 1I~' .1/ 8n 
spanhilfKlI&g. hylsfattrnngru l'1-rr"~no 
l:Iarar samm.l mcroenl so:n c xcmpcl
<':S l/2" Por all gal<:icra SJ<] IllOI ,,,kJa· 
mationel il(\! ultv(lfKarna 6llflO! be-
91ansa: hY!.'lOma med 114· r1t1l\;oo;
;PpAt tiIIl!lIiX ca 14-15:::å r;uI;ir:\ 'el 
11::311 och \12"·911S· På :.r.~_ 

Den som VllI och aJ mOOV(I!cn om 
'ler ktygBM hlillf:l.~1hetsb eg:hUISI ung 
ar kan latt 9Cfa om hylsoT InW 318" 
!',..kan~ltI'.:ng st. an ce pa3Sa1 bi 
11';' "--o'erklygC!l. och fAr på l1l1I "'11 en 
;':omolct'l hyl'Fj'SH'lm. Det end.a ma:1 

.. mä.s':e tanka pil &I an dra S!Sta boten 
" med ett g:cwre hIIndlllg pA;..{JO res.-

peknve 7/16" och uppALju lT)(lT man 
mekar och ju tIlUlgrB motonum man 
har, d esto mer LM man SIg upp~kat!a 
~elen med de Jlana::e ,"CrktygC<1. 
Ala 90m n1gOrl gang .ega: WKier en 
tl'Ji kyla eter rr.ori<.er och \ossa! Iå."lga 
svårAtkomhga skruvar dar 2pan
~,a..'>dtagel Ulr SIg ett snapp lli1get vet 
Yad VI Tr.cn.ou 

Samma rallOOOllLangkansagO\Sgdl
la for awa. :!ycldar Verktyg ,IV hog 
kval!eI.u: o!ta både kJenareoch lana
le an nyc\daf IIllYerl:ade I samre ~ 
och d4rfCJ 910\1& cIl:nerlsw:<1Wade 

SknrvmejsJar. 
Sl<rJVTlW!)!I1a. III ~a1l1Ue s.\ mycke! aU 
(l.da (lm. deloom Ka:lSke fOf<:;anar att 
pape:':as ar OH sS. kr:= eJc( 5t)ilm' 
skr~~ fOI8i<orr.n:C: r..ec :;:eoll<a spå:' 
s:::m sic$r SIg ~- l dlrf\<mSion ~ 

~(>I:lQln <II ·,ac .... g· ~t ~J;Z I $t~~,e
karM :, 7. '''''h 3:-11 l arnu.", . 'lan!:g~Sl 
dl _" ;: ::><>nral:M r.an UI fe;: I ~ _ .. >ter 3 
boT rn.;.:. ,tn~dn<ia fall "",r.::yq lor a :-
1I",la de!(lllnera meJSClsp:I!(>~ 

G<OVD skru\lffi"l~lI'I, bo, ~1iI fyrka nt 
stA.!, kl:.nq ... ""a, IIIt ma:! kan v",j~ !MC 
'!I'l V!f1' ,_ ~el Or."_ sIa"~.'.", "''1: h~. 

TiJ.'nger, 
~ 9.l1T. m kil<~" ':111'", " ... -" 
varsla laJ I'JaI" s.g Inad en t~ I lq. en s k 
kcmb"""'KJll:<lång som ro, p~l1'" ,af(
I~de 1-',I1T~I. uvblta~e (X') , 'UH' "gt:p 
grepp' KCIC.bJI'luon"l a.: IU ,ftJ de' 
WI:I.'T'" "J::. k=.;;ro.-:-.... <-scr r.-.': ~.ar 
mar. kcp: en "c .... b:Jl~· ~n":.''9 ~a: 
:nar. s'g l T<'Cje] ulan en sepalO: :.tc.nv
DI-at El De ,,"nga !:.1I""'llOnC1!1~ Idci<"" 
man Da&! mod e" eJCf ne.-" gl1dluds
tang-er (polY<JIlptangc-r) och en p:a:\
tAn'] m..el långa runM \<"fT .. , ViktI· 
gas' aV QlldledSUiu"lgema '" "" s:or 
kr,,:::<; ~,; ,,,:!, 

E" a:I.~J1n ta.~ rr.a:l C:-Je I:..l."M SIg 
utan I iirn9CI.m ar en :.:a.bc,;;V-";'".ar" 
Val) d~ hah,,,! en tång ~v d'm typ som 
dJar all l<i1be:isolermgcn n!Cd sm.'! 
lc.k». Alt sl<aL:l mee: sx!av!:uwo H f':!f
",cabe!1. del al' altfor iat! a". 'J:lIII mar
ke:l \ kOPP'lrleearet1 som sedan Iatt 
b!J!' bfO"~r""=_,,,gar da! kcabelr. kar. 
96. av, En 4.'1:".a: '/f!I!~ 1;0."1) man fer: 
ellet: se:'\II.e bllllY.JI:gert att skaffa SIg 
nr en ipårr.ngs:ill1g (Seegoowgs
läng). Dct lul!\S tiirrget lollka IItforan
d(!l'. många IUISef an tange l med ra
ka ka. .. .ar al' Iat:a:e a1 arbeta rr.oo. 
sa .... ::a.g: oom de r.ill IlIt Slorre 
at;V.:l.l'!d r.;ll crOOlr.rade 

Motorjobb. 
)<a:: <:)an tJrli<er plocka ned >ilII mot:» 
lO! nmovenl1g eUm liknando uppstår 
nya behov Det man forst och f' am5l 
beho",r(lI' ar enTflOr."lBl'Jrrtd:are Attsat
ta Ihop en 1llOC0I utan er! rr\Ol11O""IllII'..a 
tare at fullt Il'.e)ligll praktiken. men 
f<l-b:.!l s.tI f J ~ med p:obCem I 1I<11'$"-" L1II 
ras. Alla t,."pDd: r..åste C;rIlS 'I,lr:'.f-t 
och ull n.ri mDI:lC!"J om 'oppiocks· 
packrur.gcn skilll kunna tata Oldan:
hg!. D!lI~ det o)illll1l1 tlnns de! ~tl)~ a r".. 
kar lor VSllcrJ'II;kage. blåst pile kl"Ul9 
m..~ Har man e~ dytbal1 alum;.'U'Jr.I
:opplock skall man vara OKU ol no:;a 
Toppen kan anr.ars!!l<l SIg och bb hc:: 
olr.uldÄu Ave.."l \-evstilbOverfat:. 
r"m:agecc..w.~Doc~ s ... a."lgl:,~ maste 

'U~S n,..o r.;'Omen~~~cL r e: mo-
. .~,!påsA ~tsanastdllen k .. n:ar:eda 
'lI. H sia" ~""mII loIisnar eLer 9& a' 

'Ifm p.:o rena stan:larll ... .olore 
SkaJ ... "n p ocka llNi !oppliX.:d 

\'t ·w" e" \'amilljädclb.'Iljll fbi" de'llt)n, 
kW·.q alll)ad:MI\iI E:t h:lllgare ahe: 
1\(1'", so ... ! .r.r;eal hr" llII :n.1n~ 1:"-<>

""'" '" er. o::-.bngd r;mg Kap en 
"lanLq "'\Mg ~., :agnm "tu,lek. 00: en 
pJ,r·!.un (I}OCkI"k 2·3 mm) till ett U 11\' 
l.In;pjg &lcr.ekmod I,,:a vll"lkW Ilof 
,a welan hå, pAta:! 0("11 'IIIngcnoch 
!.lS' n!å:-U·elS bas mo: (w.gens övre 
t.:ye~'fI.i mod s>:ru""c'hmutlel Sedan 
dJ :.~::::.u:-a 011 W!'d U, '" eppr.a de! 
~ tI vwul:' a::ebr.(')' ):1 oc:t tvtnger.:s 
no.c:e p:ailJ '"01 ,'er'Len och $iauva 
Ihop tVlI1<'JCI: so!:". då :tyd e:' Ihop ven, 
IUjdoetn, 

Avcn on ko)vnl>l)".:on:p'esact' Iii! 
nog ar.ses norI .. "ndtg n.u man 1&1""0{ 
_ .,p II" notor Dec <;1\, aM .:ia.'Tr..a 
Ihop kol"JI1Il;<lma f 01 ll<Uld. mcr.l:!~n 
S;:oru" n:IgilJ ocn Mgw gCl'.(lm o:t 
anlldnda er. i<.~mpll!S"""'-'l 

'fL! gruppensw.å. men b,a bo: ~"en 
en Vd:tl>g flckspc'JoL!tOO! fakr..sra at 
belyd~gt r:lC!" anv",",c:lb", "n man tror, 

!>I;u- vcnt~ema sk~U 81dllaS kIl! 'Il; ett 
b;.ad:n.:rtL Kap dit eu $C! som~.a: ILla 
lM:! :;.::lm kfa"", s.!. att d~$\!ppa: kom
b~lela Nå blad for ''1S<iI fl)dtr.l:'.g~ 

Till tandnl. 'Ig 5J..."1StaJlrungcn kf II vs en 
lestlampa. ErJdast och b3st ar e r, test 
r.-"ICj3eI med Ltt!lygqd ~lrnpa och an 
kabo>l mea kIolcOc:lllkJamma Kom· 
plettera g<i.rna med el1 p;lIlcstkablal 
mod kI,,~oW:kla.."n:nor l andarna.:l.0I1 
fel pIo..s och t;:.- for :rLI1cJ.'> 

En Jtm lClN ar anvdnc.OO! cD r::!". 
kel ValJ helsl en Jlcn hobbyiCllv dar 
blöd~t de\! kan skydd..,; l1hI klll"/en 
lI\~e anvdnd:!.. dels kan bytas. 

D61111 alnd svAn att ,,,da andl a n", 
det gaLer arbe'.BVelktyg , man får 
s.."!afI S\Ilil favantel 10m kansko 1I\Ia 
Slål sA \\og! I klia holt ar.dla O:=d
laggar.do ar tr.r;!er alla or:-.:stillxlrglJe. 
tCl hyls'<t1ktyg all god kval,,;>! och 
med la t,II dImensioller Kompl!1tterar 
m<ltl SUl IIflrktygsutrusllurKj ~ue<:es.-
51"" la. 111 • ." !Hl god uppfann:ng 0C'l 
\ilie man behover SISt l'leIl Ull" rru..'"S~ 
do r~lIa vorktygeOl tutt3l" ou ~os r:L-. 
VoNohaOO1l.re. 





Tätstegad växellåda 
eller standardlåda? 

Näl ska jag använda staIrlardl!lcla 
och när kan det vara klokt at! byta Ul 
en tätstegad låda? Ar det bara täv· 
lngsförare som har nytta aven tätste
gad låda, eller har även lag som ncr
maltrimmare och kanske vill kunm 
tira lite lang,e på ettan och tvåan 
glädje ilv en s6.dan !b.da? Svaren på 
dessa och liknande frågor lir mle 
självklara, och eftersom många både 
tävlir>gsbil~er ocll hemmatrirnrTI.iua 
går l dessa fUlldill Ulgar, ska I'i s:anna 
enstund IIlfOI dessa problem. 

Egenthgen ID det inte utvhxlmgen 
på respek1ive växel som är den in· 
tressanta utan totalutväxhn<;;e;J mel
lan [!Iolom och hjulen. Om Vl multlph-

,. cerar utväxlingen på ettan l ",il Volvo 
, oom iir 3,71:1 med bakaxelu':Växlingcn 

som är 3,91:1 får vi en totalutväxlmg på 
etliln på. 14 ,511.1 den täts! ega de Ja dan 
har ettan utväxlingen 250:1 0<;.'1 Ii;', att 

! 
helt återstäl'a dragkraften skulle Vl 
behöva en bakaxollltvaxling på 5,8:1. 

Så långt kan man emellertid mte gå, 
fö, då fåL man mgen toppfart längre, 
Med standardlåda och 3,91:1 i bak
'/axeln fi'lr I'l en hastighet på 21l<rr'J h 
per liXXl varv. Vid Uff;j vAovger det 
ffi teoretisk toppfart på 7X27 - 189 
km/h, Men med en bilkaxelmväxling 

.. på 5,8:1 Sjilllke! toppfarten till137 nnl 
" hochdetarjUlmångasammanhang i 

nrnsta laget. D<lt får alltså b:.t en kom
~lOmiss beroende på ~ad du vill ha ut 
av b~en. p~ ndsta sida M tar du ett an
tal dlagram med k ommentarer som 

~ visar dragkraft och toppi.aS)Ighet på 
, de olika vaxlarna I e n s:arrlardl.!!da 

resp, tätstegad lAda vid olika bak· 
axelutvaxlingar. Med diR.gramrn eJl 
oom hjälp har du förhopprungs...-.s lät
tare att bestamrna både omdu ska ha 
tät,;tegad låda och vilken bakaxel
utväxling du ska valja, 

Tätstegad låda på tävling. 
For dig som kör tävling ska vi redan 
här ge ett par rekommendationer. I 
lie allra fiesta t~vhngssamm.1nhang 
!xir du anvimda tatstegad låda, Uno 
dam"g fmns förstås - i tex, rallycross 
har Volvotävlai med d e n vanliga stan
ctardl.!idan beroende på IUrbomo
toms speciel!s egenskaper, 

Kör du rally ::ör du '14!j.a ::en täts:e
g ad e lådan lra mJÖl a ~t för att fa bällre 
acceleration. Visserlig-en blir bilen 
vilken bakaxelu::växling du än väljer -
någO' trög" i stanen. men det betyder 
JU inte s:.. mycket. J ge.."lgäJd har du all
tid enlämp[i.g v~xel nära tU h.1nds! 

Den ',anligaste bakaxelutväxling
en - i varje fall l S~aige - är 5,38:1. På 
uklKJt snabba vägar innebär 5,38:1 at! 
man varvarur - det är mo(OIIIsom be
gränsaT toppfanen, inte vagen, På så
dana vägar - t.ex, Svenska Rallyt och 
m~nga taV\lngar uto;-nlands - är där
fÖl: bakaxelulvaxlingen 41381 mer a.'l
wind eftersom den ger högre topp
hastlgtlCt. 

På bap.a går det i allrn.anhet ~otta
re och där in dta 488:1 att fö~edra 
ibland kansketo,m. 4,56:l.Det fums en 
hel del förare som vid baroacing sät
ter på eII överväxel. Pa så siitt kan de 
när.iligen anvär.da 538;1 fÖl aU få ac
celerawn och använcier överlaxeJJ. 
som högs:a växel mr a:1 fil hj':sad 
toppfart. Det finns t.o.m dem som an-

vänder bvervexel i rally. En del täv
ling ar har )U långa, akme ck or etc, d är 
man kan ha en del att virma på att an
vanc.a överväxel i still", för att växla 
om sl"tv~xeln, 

om Drevsalsen i slutväxeln blir sva· 
sare ju kortare utv1ixling man har, 
DärtOr bOr du tänka dog för och mte ta 
tiJ kortare S:utväxel an du bemvez. 
5.38:1 iir betydligt sWlgare än 4,88:1 
o~ 

Se till att kardanaxeln 
är ordentligt balanserad. 

Det är Vlktogt att Gl! ser till att kardan
axel'"! är ordClltligt balanserad, Vax
lar du ner slut, .. axeln till en kortare 
växe1 blir det högre varvtal på kar
da;laxe!n - och en obalans blir mer 
besvärande, Blir det riktigt sto: oba
lans kan buda.1.iIxeln rem av knäc
kas, När du åtgärdat karda.""l1\Xeln 
LeX. bytt knu tkop; - ber d U därför ;ill<ill 
balansera den.En.\::last är a :: använda 
el"lbal.ansenngsmasklll. OBS! Se tilIan 
du sambalanselar, alltså fram- och 
cakdel tillsamr:-.ans 0:;.'1 inte var fill 
sig, Annars kan du f~ obala..'"lSd::e!<:t 
vid ii)Qp;nontezinge:l. 

Kill du 240 kan det vara IämpL<gtatt 
byta till 200;s kardanaxel (ti!låtet i 
klass Soecial och grupp 1I och kom
mer att klassas i grupp Aj, men då ffu 
du bstå.s se till att ändra den till rätt 
langd, Hål är balansenngen extra 
viktiS! 

Antispin-<iiff ger dragkraft 
DifferentIalens upp;;Iift är ju att tillåta 
vanster och lPger hjll! at! r()(era med 
o:ika h;st,,;I'_ClCI:. Utan dlff skulle d e t 
t.ex, villa nästan omöjligt an ta 31g Ige
nom en kurva, Del ena hjulet sklllle tig
ga och kasa Däckslitaget skulle bli 
våldsamt och b1len svårkörd Men i 
tävhng är det lilte ilIltlct så lämpligt 
med en vanhg dillAll kraft går jubvcr 
till det spmnande hjulet med pMölid 
att det hjul som har bra faste IIlte (~ 
någon kraft alls Därför använder täv
lingtlörare ofta en sk antispin-<!iff. 
Dvs. en aoordpjng där man byggt in 
ott lamellpaket med ftiktJonsplattor 
eller b.'IIe21er, Varannan lamell är för
bUllden med den ena hjula;.;eln. 

'-,arannan med den andra. Så längE 
hjulen roterar lika fort sker mgcmgOC! 
Eing me!Ian Iame:!ema, men skull, 
det e.1a h;ll!ct OOl}i\ snurra lite fortarE 
uppstår en friktionsomförsOker släp< 
r:led sog det andra hjulet Beroerid. 
på hur trycket mellan lamellerna il" 
uppstår mer eller mindre friktion ~ 
mer eller rrundre kraft som försöke: 
slapa med det hjul som lIlle rotera 
fritt. Och du får alltså dragkraft äve! 
om e tt hjul är i luften. Ellcr om du t e, 
kär på b!.J.n!us. 

Och det är kraft dubehöver, når d l 
kör tävling. 

Nackdelen är att det blir lite svåra 
re a n SIlänga Är detrikt>gt hall och dl 
ha! stor fnktoon på l.1me1paketet kar 
fö lj Gezl bli att b l en går rakt fram hu 
du än vrider på ratten De tv~ bakhju 
len ar alltså mer eller mindre ihoplåst, 
och d et kräver en b-peciel! k urvt ekniJ. 
Ttivlingsför<lIetl ställel upp bilen P~ 
tvaren och 3tyr sig igenom kur"vnl 
med gase" i stallet fbe ratten Me! 
även en van färilIe kan vid \IlIllerkör 
rting få svårt au komma igf'nom kur 
van fort nog, om d et år för 00g friktiol 
mellan axlarna. Därtill juste<ar maJ 
frlkoonen i annspm-diffen el!leftCl b€ 
hov. Lamellpaketct består av omVdJ; 
lmode plana och kuplga bricko' 



Genom att var.cra och flyta ut en 
kupig bnclal 'llO1 Im p:an får man 
r."Jlldro fr.Kt1OO Man kan också vane
ra ;'ri,\:'.:cncn genom an t.a olka laa':lg ,-

Nackdel"" med dlffspa"Jen ar a:! 
den ~htet d8CIc, r:leIl I 1.wlingssan
miIt.!'la:'lg bel:yCi!l' della 1..1:el mot C.cr1 
eoonna fOlbattlu:genllvdrag kr" ften 
n<ilnfor allt ha!;n;m "yua liV c:Jfspar
ren I u:g~ngen av kurvor _ :na., kar. 
51/1 på gaser. beryd:>; t b::hg a'e och 
M rclare 

f Öl den var.ll<Ja bihöten iiI dJfsp.t>,. 
ren ill1e mycke! att tank~ på MCj:igen 
kan Mu ha nytT1 11V den om ha:t >:& 
mycket pA VlIl:()/V~ga.r och mte viIlris
ke:a att koca fas::, OllaS!. k;;uu man 
Sig lika brlllT.ed ililIta lilla h ep. KÖl 
du fast-dia lit ~ancbror.lS8:>ochkw! 
HandbI'omscn glIT r.aml:gen a., anD 
spm .effekt 9OI:l hJa\pe!' Clglltt k CTlUl11l 

"'" 
Tjå'na hastkrafter! 

l hamfar att bakaxeln ar både pm
JOO9 och d:..."Iager t'lb)"9'gda med ratt 
l1öq fOl:l;p.lnnmg, eftersom man ".nan 
va:m!n ska gå lys: Vid lllvbngslmr
rung har man Inte Silrnm<l laav p it låg 
~\KjJlwå, och då k~ n "'~Il tj ar.a e:1 och 
annan h<lS:krafl genom alt mon!"", 
dessa 13go! ~to lboore Helst holt Id:
sparuungsl'ntt så ~H l:Juler. kan ro:cra 
majum allIan, 
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Nediln r. ell Pl\fIClpJe!Jl drag
kraft9dill9l'am. Det består av if.a 
S\y(:l(en dragkraftskurvol , en fbr 
vaqe växel Dessutom en sk. "äg_ 
elI'eI<tkwva. 

Viogelreklkurvan VISarder. drag · 
kraft, 90In vid YalJEI hasng"tl.et be
hÖ'1S fOr an bilen skan rulla med 
konstanl lart p! plan vag Kumtn 
ka n påverkas päobkasätt VKl höga 
!arter spelar luftmolSflmdet s tor roll 

KUTlfan kan håll1ls nere genom aU 
val 11 lIoga med att hjulen snurrar lätt 
att bro!Mama SJ !tgge, an O"" 

Dragkraflskurvoma vi<;ar vilken 
dra9 lcraft,9OIn finns IiIlgängllg vid 
t.>aKhjulcn. Den kur van pävelkas,w 
motorns pIBSl.anda. av utvaxlings-
förMllanden l. vaxellåda och s1ut
vdxelochav rorluster rr:eUan motom 
och drtvhlllJen 

Av:st4ndel meDan dessa båda 
Kurvor visa! hur S10l1 dragkrafts-
0veIsk0n 90In riI\lUl, och 9OJ1\ \can 
anv.lndas till acceleration Där kur 

voms skar vara.'ldra b9gef b~ens 
,""pl,n 

[tdvllngssammanhang galler det 
an ha si. ston dragk:ra1'lsövcrskott 
som möjhgt I de hastlghe'.eT. dar 
man kor mest Del belyder and:"ag
knlftskwvan sIrul!e behöva iindr.!s 
rm- tax. obk8 typel av 'lagar eller 
banor Dena sker enklaslgenorn an 
and!~ slutvaxelns utvaxhng. 

Ur d:"agkraflsk\ll'\lan kan man 
också kisa ut när det teoretiskt är 
b&lt 11 tt väXla. Ofl9 spelar dock and· 
III synpunkle! in har. Spociellt om 
vägbaMn är så lös. a TT a ll ~imghg 
ct:aglc:aft ej går a t\ lå ~ lvagen 
(med andra ord ni\! det !II nsk f tir 
hjI.Jsp:nn) 
OBS! Dl&grammelVlSllr endast pna
C1pf!TTIII_ VagefJektkwvang<iDer ra
ell Volvo 240. Dragk:raflslmrvtlma 
galler ungofar f tir en grupp Z4nm
mad B 23-moIOL 

SIffrCma mnlldragkrilftskurvoma 
anger rr.otorva IV I r espeJ.:live punkL 

Teoret.isk hasughet vid ZOOO l /m [JA olika växlar och vid olika 
s/utväxlar, om mOloreffekten räcker. 

Ut'u. 

3.9 1 4.10 ' ;JO ' 56 . ., '''' -b_o 

S\andatd M 45 
lan 53 50 <8 45 42 " '" 2;an '" 86 B2 71 72 ., 2.16 
3;an 142 l &; 129 122 114 103 I" tan 195 186 111 167 ", 141 100 
OvelV~X el 2" 233 222 210 196 178 0,798 

TiiJSlcgad M 45 
67 53 57 2,50 l :an 7' " " 2:an 120 114 100 103 " '" 1>3 

3;an I " 146 140 132 123 112 IZl 
4:an 195 III' 117 167 156 14 1 100 
"""'~. 24. 233 "2 210 196 176 "'" 

, 
« 

( 4 

( • 



Drevsats bakaxel 
fel att lå r:JaXL'ni.l dIagkIa!'t!la hjulen 
oc.~ darmed snabbast :nöjjga aeee-
1e'a ~on rm st i,! U tväxlmg en , \)dkaxeln 
~.o"l.'l \ fbIhIlJl.'ll{le till standardutväx
iIIlg Därvid lro:JtemanaVQI\I,l Mnsyn 
W buer.s topphast'-9he~ l'!tersor.l 
CC/1!lIl bh lag,,,, '1d e:t ~\'C\ max. 
'18,vtal på motorn med en hi"xJle bak
axelutvaxlir09' Som en gC!lcreU re 
kOO1mendatlO!\ galle " 

Rally 
~fKlera s..lutvaxel 5,:3031 eilet 4,88:1 
t.~d"for kl"ss Sumdard och Special 
l rf!(Jel ar S,38:1 den k'\mpbc'Jas le , l 
\dass SpecIal ar ",ts:egdd vaxeMda 
.\l40 -r ~:utv~x,,: S,38 den b~s:a kom
b:!\<lllo"en jOf Arn;J.Zon och 14O--;;ene:l 

I pa !1Vcru;k" , ,,Ilyn.tätsteqadväxol-

I 
,Id., M 4S t ~l utvaxol ,;,38 for 24Q.
senen 

R,l/lycross 

• 
5JB l etler 4,l38;\,beIoenQC~fr" mior 
ollt ,.-.xoms S:agj~ngd och hJLUdunen
SIOIltln En 2-l1ters mota, och !S" dilc.'< 
:(l,l\'eT 5,381. Mf!d e:l 2~trers 1J'.ed 
13" eller IS" dack cr'lålle; b,L",a ,.,sur 
!;;lel med 4.88-1. 

Racing 
EhC!lsom banornas kiaatCiU vane,,,, 
ree, .... 1 . de forogarmde rr;otc,spo."T
g:"C!lo.'l.IThl rå: "lOtOl\'aIvta lCl\ pa rak
lIOdc:kOfna a vqbra slutväx{..'\n l lörsta 
C\ar,d 4,88'1 ocn 4,!:6'! kommc:-lfråg~ 
·r.d t,i"lI"gar i SVt!l".ge. 

55al4f ·1/ Da"".,. s,J8J, M 3() 

,'1,8 I:m,h V1d 1000 V,HV 1>'" " ,", Am-"",,' 
r";":"""IJc~ R,l!iy och 10..'1.';:r" 

SJ!i(;fJf>-! D'"",",<3 f.88J. /of :.J 

•
'.; I;,,;.r. "'~ I"" ,~". pN m-'I Ar: ••. c.~ 
"'''9'_r.''JO~ H,dr ;>i "'Y"<I "","!};I 
",".". <el s,ml r"" .. I,', 

• 

VäxeJlada M 40 och M 45 

Vanlig-~ "lil KcUådor har e tt ,e1aIlVl st~rt 
'spr;'mg" mellan vill"jC vaxc] som gÖ! 
att :mm med en tllIlllMd mO/er gar:w 
r.arnna:: I ett område d.u r..otcm J<} 
gm på 101 t.og! ':<l.IV p.!I en vaxeloch 
for ~,,1 p~ na3'.a :,ag,e vaxel m .. 'Ci 
fö l:d att motcrndrar dillig t, Det går na
lurligl\'is int" for sig' en t.;Jvlingsbil
viIl]e se;rund är dyrbru D.u-ibr har \1\ 
t391: !:carr. d~j!l! rO! konvcner.ng ay 
5åval nlillaqr~d som ,eke nAllagJdd 
v<lxellilda M ,W AAlj1t ""xel1!lda M 45 
till täts:egsd 1å.d.J., AI den M 4Q.-lå(la 
dll skill: bygga om ~",t .. rMag:ac: 
m<lste du anvAnda del<;]:ema i taDel 
A och B Ska du bygg" cm en na;-

l~g,ad IlId~ M 40 hehO'Ie: dl' bara 
ombygqnadsde till)C' M 'tabell J3. rO! 
~ bi ller tabell C och fOI M 45 R 

':'8be!l A: Ornbyggmdsdetaljer f61 
konv<lftcnng av ICke nållagrad YlIXel· 
lAda M40 till lI.åJlag!~d '.'axclJAda 

~" . 
,,, 111:1 .. ~'" ~,!,",,; "-I.~ ,. , .lBLl217 -Il 1., ,,.,,1,,,, 

w~: 3802~, 8 2 .• n>:!fw ,-
,an~-< t:.w.qer :.om,do 
!~_:l:ll-IJ ".\ .... ~, ~, 

Tabell B Ombyggnadsdetalj<r fil! nlillaglade S1andardvaxelJ:.dor 
nll latstegade VilXeJj,dol 

ry): D~'"' 
8d'~n II,,,, 1" ,,,Cl€V 3:>l"-'dtov 1119" a,,," 

~.~ 
l.~jc~ 

:00. ~.' :;ac.:/ -6 ,lfll.;Z3---I """ , ~HO 
"""~Loo~i 
191t-n 3&e;l~ , '''''~ :J803ll~ -
~:4C 
~~ .. 

1~1J.- ~~ ~;l~ :C~Z3--4 ~, , 



"'!><>le: Orr.b'fWI"'d>d"'"l;e> ) .. ko"" ",,,,,,,, . ... ",.ncta:d,hellM. ti1 '."'''\lad •• xcllåd<! 

or.:rnjNR 

"" 
Irtg~e .. de , .. I 3 :0:><; 

~~el,"."e1 Sp~e ~xel d,ev dmv 

',14~R I å1srr.odel IZ32711-7 1232'110-2 123.<'14-4 1232:145-7 OOI6~ 1 -7 ,,- So,->," l i 5t()8Q-9 

'I O ho",ve" . l; [Or "",,-.::dofuroo 197,-1078 .... U «."" •• pkwn""'II>JSkOJ>eI xHep"""",,. 
hi'- ":hy"" !il! ",nare uHocaooc. 
Ini", o=!eU: 1979 och """,re '" "arda,ct ir>g1~ndR~"<>l ~i:\o"'d~ mM en or.r ... n typ .. 
sp)jne~ mooen Lr.'l!.er.ce iU~11~:l2709·4 b,,, "1'J"'0 spJmeS'.ltr"'.r>de. DOHO lJ~tyc", an ~cW" 
lngslilmcllw. "..~.", c1byl"" 

Koppling, lamell och urtrampningslager. 

ll8SJIH KoppfL"'ll.apJ=der 
Tryckkron 46W-5-;00 N (475-5SIJ fp). 
Anv';ndn;~gs=,Od.· MCIOr., uw WllJOhp 
(!2HII-) OC.\ ",ax rmdmom._", C~ 206Nm (21 
kvm) Kr.n , nvändM i ,,1i/b>I,r ä ... n om sJ
kod"",,,",,gwaJ"~ d~ Iif illen. 

S5~J4S-S RAC--kom>!,o9 
1l-ycJ±!o'l 7100--17SO N (725-700 xp). 
Amdr.dwngscmrltd.· Sr-:lelil i"mp;><! Mr 
r~:ly_ .. ,ilj·ll.c,<os,' oc"ll dldg.r~cmg!'oo!or T_I 
upp Ili' 2.5 Nm (2~ ~PlrJ. g"" rör uuomp'i"f}.,'",'"" d~n>01!lef'" 

il887l-iJ lAme/I 
Sh . molndos t''iISilrnzmns med Kopp!''''} 
J..>pland~) 

552i46-3 wmell 

JW568-4 UJtrompn'''gsl.gor 
.Sh , n,1nd", WJ Koppling i.iplor.d .. 

672122-9 Unr, mpmngslll<JO' 
Bm "~';"<i"" l.iII RAC-i:Oj;p/mg 

L,II, bilden vW, koppling 418930 och lame!! 411)871. 
5'10,. bilden vi,., koppbr>g ml4S <X'h Jom.U 552146_ 
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Differentialbroms, 

Om du kbr l ett väglag SOm gerohka 
friktioo fbI cinvhj!ien eller om ena 
d.-.-jvhjuJet in t e är i ko makt med vagIJa. 
nan kommer hjulet med <len lägsta 
tiiktionen att bestämma hur stor dm
hall som kan överföras fdm hjul til 
vagbana och darmed hur snabbt du 
kan accelerera 

Genom att montera. en differentlill
broms öka! duenkraftsomkllllöver
föras till drivhjulet med d en hög::-e !rik. 
nO<len och darrned accelera.tionen. 
Vid all tiivlingskörning - där reglerna 
tillåler - bör du därför anVä\1da chlfe-
rennalbrcms. 

Enligt nuvarande reglemente ar 
det tillIHel att använda diffbroms i ral
ly, rallycross och rac:mg i S,'ecqe, l 
grupp l, vilken endast förekommet tri-
tematione:lt, måste d~"furomsen vara 
homolog-erad eller klassad l grupp J 
fö, alt vara tiill.!en, 

För närvarande är dlftbroms klas
sad i följande rn:.xIeller, 
122 S: B 18. B 2~ 142 S: B 20: 142 GL. 
2421.: B 20: 242 DL, B 21: 244 GL. Se ID· 
korl för resp. mod~ 
384127----1 Dill,,",,~.lbrom. M J() 

Fnln I170 J"mcxleIJ_ 





En bll'::;'!'::S for r.1VCkct SI","" krafter 
rlii! man :CK kor 8Mb !)t gc;,um en 
kUl'VII eller pil en dålig vag oc..~ det~, 
b~e:lS vageqenskaper som gör at! fi>
raren har lattare etcr ~"!I!wre att be
m'lsrra olika sltuanonCl, 

Del fIDns en g!\mdt~~k() b~kom 
Volvos siitt ,111 skapa sakrB kö:egon
skapet och defl wrn'ldtll.nkan I>: a:: 
hela Vå:1 took!101lS111i)ns':O')! • bllkcr 
=9 ~9S t;pp liV vara eriruDrlllEter 
a.ill ~"""l!Ig enkel vardagl<koF.nng En 
vanlig OL!txare ~J bön de-:a mak
bOI'lSrllöroStc/ I!lbyq:;t L ryggrilTger_ 
0;,,<.0. I!Ilampar ~..:m ...na Vdr&gs
reakuoner aver. otI s;tu~hOne:r som 
bgger Lång: ",tanto, d~ ;,ardagliga. 

En bJJ ar sa;o.or endast om ct"", ar df.
rekt konstrue:ad for denna sjdlvklara 
fonn av samspel rr.cw. forweoch bl 

En profCSll:On<!!', t~vhng!CoHlre kan 
påverka bLlena !<Iga p~ tavtngsbanan 
tnlebara medrattcn. ut1lncx;:kså JIl00 
gaspeda.l och broms. Genom a:: 
åstadkonullll kontrollerade s!adda, 
Om ha"! snabbll K1;lS<loorul<Ja: dar 
han kill'lSO<:e fål VIldaIattan II! molSillt 

MJ moI lCl.asand!lllgen D""r~ ~.mgo
fru endast ta~k va:cattfOlaren!<irt s:g 
ett alldeles specleJt ! <:W;\!DnsmO;JS
mr för SI."l. spociel~, billyp. N or rmlfor a
fe<l dA,emor. tia! IOgn reaktlOJJer mlär
da fbc ntt t eJ<. myra geMm at! sladda 
lian vrldc! T,ltten nä! han VIll att bilen 
sIm SVllI1ga. J\Wl gasar MY roan vJl Oka 
:artlmoch bromsar r.,u han I11n nUI:.ska 
:ancnDena!\ll! hanlwls:g o.:.nde-:nor 
malkOsJ~19 I mål'JIg fart, men h<ln 
blamp!U samma milnöVet liven om 
kurvan lir Iv/llare 6n van:a1. aven om 
un:::edagel: /Il en annat ~n det han är 
'>(lit vid. 

Däckens friktion mot 
vilgbanan avgörande. 

Nar du kor genom en kulVa SlJdV,;r 
ccntnfugaHcraften an pressa bllen 
Utåt] kurvan - av vagcn _ = 1\ då ~r 
det l fOrsla hand dllckens fnkt lOIl mot 
vägbJnnn som avgo! bur snabbt d'" 
kan kOf~ b:len genom kurvan D~~. 

g<1f,er l Syrmcr'1ol om du kor på. asfalt 
och likna Ild e o.:.ndC:lag, P Il mera 0)aIII
na vagar ar backen Ulla bka ~vgQnm
do - JU siimlB viigen al dOS10 ~t=e 
De tydeLse flJ::: bilens hlul'Jpphär>g
rWlg""ystern. 

DäckelS fbrm1lga att evel!oril driv-, 
brOl'n3- och s:yrkraftel ar beroende 
på. defnl.:tlCnGkraftc= 9Offi~~r meI· 
lan dilc:..<BI och \·<!gbwl!ln. 

H ... ::IlOl1lJ då ~n?BJdenilh:
snerar ungcfarbga v~rden på fnl:
bonSI«letfOClEflleTl VId o:iI<a fmMUan 
dell De basta SOI1Il1"IaI"C.idcn g.,..-
0".1CJ l g på torr vag Mad Iås;a ddd 
bbc friktIOllen Cd 0.1 Ju lag,e fnkoo
:1!!!1. ar desto !11(!1" II1trCSSilr.l ar fnkuo. 
7Jen 1lI0d L!lsm ~Jul eO .. rsom det blir 
aU~ liltlare att oversuga maxvardet På 
det halaste undc:lagct, sint våt lS .. id 
if' d,u !llktlor.';koefficlemCJl b,;r" ill 
0.1 ar dct rkI~all olllC1hqt a:t mte J:isa 
!:jWilr. v.d brorr..srung 

i 

o I 
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Vid nonnal kommg ul0ytlJal' man 
en ~skOQff!neru av O,2-(l,3.lnga 
dack.med eIIerulMdubb,gcr mgon 
silkerhetsmarginal på lSunderlag ef· 
tersom fnktonen 1 basla laUkan nå ca 
D,3. Dårfbf måstG föraren glll10rn = 
korsat! kompensera. glappet mellan 
det ullgangllga grcppet ochgreppu:· 
nytlJ<lndet 

C;-lr=~ 
l...:!!U~~ 

S"t v6' .. 

Friktionen minskar vid 
acceleration och bromsning. 

Vid ao:elerauOfI eller tnbtClmS:llrXJ l 

kt:N<I mJlSkar frtktionen på grund av 
au dticken dll PlIvcrka.s avIVåkrafter, 
oentnfugallcraften och brOlro- eller 
accelerallonslcratlen. I::ffekten kaP. 
aUlS;\. bh att dtickcn tappar Stt! grepp 
mO! viigbanaa 

Ett dtick ar eta~ttSkt ochom det på. 
verkas av sK:!lcratlen, som tex. vid 
kUIVlagr.ll'9, uppstår en deformattOll 
- dticke:a kootak!yta mot vage!! 
""anget mmdteänhJulel (se biJden) 

Som du ser uppstår en Ylllkel. mellan 
rOt:elser!ktnmgen och hJulets (;en1. 

rumh:lje. och denna. linJE! katas fOT 
~_'lkel eI!er sJ:pVinkel 

Sbovmkell'l påvcrkas avfteta fakto
rer. tex. SIdkraften. dacke!S ko:JSlruk· 
tiOf'. falgbredd, carr.oooo!lkel och 
vagnsvikt 

Del w slJpvmkeln SOIn HVQ!X om 
bilen är oveT- ollor underS1)'rd: Arshp
vinkeln vid framaxeln storre än shp
vmkeln for bakaxeln ar DumulIdru· 
styrd Vld motsatt fÖfM!lan::lC ar b:len 
ÖVerstyrd 



Sportdämpare ökar 
bilens s/abilitet 

BJanshjulupphangrungss;rstemrey_ 
der nalllrllgMsOC'kså m}'t:o<e\ forvog· 
egcroSKapema. Det !TII!lI Vall farsta 
hand laIlkerpA narmanVIIIgocasl.:lbiI 
lIla spomgafe ar all b yta SlO1da.'lI::a
raSlOldampllIens uppgJft ar an dolm
])a bller.s SIIangrungsrötcbei både i 
ver:!ka!lcd och VId krBr.gn:ng. Stan
cardbllen'! SIOlddmpare har i al:man
het en relatlV1 mjuk sattnmg fÖl att 
b~en ska vara komfOl1abc! for dig 
som Vill ha en sport>gare vagn har 
R -Sport ett oonunent /I v SJXlrt _ OCJ täv
bngsdlimpare av gMtI)'Cks:yp. 

Med St'idana stÖldampare öka:< 
bIJens stabililCI VIlket =1 märks på 
däbga vagar och VId konu.~ l hag 
tmSI!;i.!iIeI. Du bOr dock la.1ka på. an 
kom:orten blu satTVC JU hårdare sto:.
dantpall\4 ar Ll\SlaIlda 

Så bar arbetar 
en modern stcitcilim~ 

Enrörsdämpare 
(gastrycksslötdämpare) 

Cy!mdelfonll W" fyllt medolja och eas 
och Slår W1dcr C!t stallSkt avertif.;k 
på ca 20-30 bar 

Den vanligaste typen a'l gas
tryekssl:otdamp4rellarskil;ekolv.Hos 

do.'\na dampaio skiljsol}a och gas 
exal<:! med h)<l.1p av sIdljckolven Skil
jekoiven at rorhgt anbringad. så. att 
det VId roralse uppstå: en U!)aTl\f\lIlO 
rOI ko/vstllngcn ~ 

Hoo gastrycksstoldamparcn il: 

kolvslångspaclot:ngen mycketYiktJg. 
Den I::r<lve! en speaen konsnuktion. 
efternom den O~II !IOIIl står under 
tryck VId SI.:Jastående och 'drbg kolv
SllIl19 mllstc uua s:ikOIl. 

GastrycksstOldamparen har bl..a 
följande RirdelM 
- OveI trycket i ko/VaibetskallllllaJen 
fbrhmdrar KaVl1alJon aven under de 
hårdas:e fiXMlInnden. Hringeoom 
fOlbätttas va:9egensk~pc!na. efter
som h;ulen folje!' vagban.a.n bättre. 
- DJaIDelern kan till [ulk> UlIly!ljas som 
arbetmJtryl1\I1IC, varvJd. en stana oljc--
volym Slår tiD rMogande. t 
- Tack vare den SlOla koIvarean 
Soi.'ll<s tryckc1 som uppstår ro damp
IlI0990 avsev<ll'l vilket skonar ventil
delarna. 
- Tack vare den Slene alJm."OIymen .. 
uppslåI en exaktaie anpassnmgs- " 
mOjhghe1 R:t' ctamprn."I9sfaallema 
- Same kylnmg eftersom cylinderro. 
tel aven W- y!lenol 

Kompressionsslag. 
Nm dämparen tryclcs samman arbe
tar ventilema på kotvstångssidan av 
dalllPIl109skdvell. Den ökade kalv
Slångsvolymen ~ al1 skiI)ekotlfe!l 
r&sog nedåt viU'Vld gasen kompnrne
ras något 



Expansionsslag, 
Niu da!nparendtasLSar~arkot{
stångsvolymen och $kiljeko/ven ror 
SIg uppål Gasen expanderar någor. 
De venuler på kolven som ar n.mnasI 
~kolven oppnru SIg. 

Tvårörsdiimparen. 
Denna typ av dampare bestlir av två 
röt. en Yllel- (beMlWrör) och en ID

nenör(cylmdenoc). 
Kolvarbetskammarcl\ 1 vilken kot;· 

stånQetI med kolwentJl. SIlrnI bOllen
ventil !;>ef1J1l)C1 sig. iU lle11 fylld av al; ... 
och fanådsunyrnmct melll'Ul arbets
cy\mder och behällarror Ii! fyllt till2!3_ 
Ko/vaå,letskaJnnllllen fWlgmar sam
tidigt som utj6.rrJllllgsutrymme for 
den undantriingda oJJ8.n från kolv-

r stången lldI dan:paren trycks ihop. 
DämprunqsvcnulcrM-boIten-och 

koIvverit~ - bestdI aven qs:em be
ståendeav tunna bladfjadrnroch_-en-
nlkroppaJ med SpiaIborrrunq"". 
Gooom en svagskruvf)1OdeJ trydide r motvermlsale1ochfwlge-arpåsltsan 
SlOm bac:\(vcnul 

KoIvstänqst~llungen !il utformad 
så an den f6rhmdrar Mae oljeläcka
ge oc:ll att damm I1Ml'lger Ul. 

S I(itdlimpa"~1l SiI\\S laSl llled gum
mibusSlllngar_ Stötdämpare för Ijä
delben kUi= metalliskt fas! mO( 
be..lIål1arrocets a:lCIar 
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SkyddsrOJCI fbrtundrar an vatten
och st~lut skadar den finbea:cbe
:acte koIvsU.II~elL 

FOI an dampa svangrungar ar det 
r>Odv.mdJgt med en leraft som ve:kar 
.nblOrmanoo p& S'JlIl'IgrUIlgsror eJser
na En ~an Icraft uppslår genom 
o:}a.'\S strar.Z'.mg~ \lid de 
trilnga venn,):passagemll. 

D<impaien mellan kaross och axel 
ar \'erl<:sa.m l d:lIg· och trycl:nktnmg. 
Venlllcma H~aget& dessutom pa 
den hasughet med 'li:ken dämparen 
u:drages och sar:1llla!1trycks ~ dam
parkmfloo ooJS ntir hastighet0n ökar, 

Kompressionsslag. 
Dilmp;llOO !!)'Ck!! samman när fordo
net fjawar ned!l bot:enventi:en be
stammcr ctampnmgm Vid sar.unan· 
tryckn;ngen lat kO:vs:ången st6rre 
volym l koIvarbeW:amrrwoo och 
C>:jan Stränm4r In l CJCpaI'.sJOIlSkam. 
lTIal'en. vamc:! boI1ern'erui:engermot· 
stånd ochdampar rcrelsenKdwen:>
len ar (jppen. 

Expansionsslag. 
D nmp.:u en dr IlS lSIir nar fordoc.et f;i.'id
rar uppå~ KoIwentilen gÖl mots'And 
mot oljaflsom vill strÖlI1l'l".a ut ur utrym
met OVilnfbr kolven och nedM Kal
vens uppåtgående rörelse bromsas. 
Genom den öppna bOl!enw~milen 
kan den åtet1trbrukade ol",~ 000-
h:ndrat sugu ut ur expansionskam
~= 



Lmjara eller 
progressiva fjadrar? 

V~du~9~a~'bLme~~Me 
rackl!! del I ~ w.ad an o)'ta 
stOldarnpale cd1 e~'eIlH"elll krang
rungsl'lamrna!a. Vid ren lavLncsk",-
1:.!.'l9 ~l3atlS bden for &lIdan" pÅ[re!.1-
rurlgal,andUi!V4;In bOl b)'ta: a:>Tarfor 
att UJ'dVlka genomslag. . -

Du kan valja menan bqaHloch pro
gressiva fJlldrar De vanl:gasle fäm
kommande fj<ldllllllil ar de Im)it:a 
!fIeJl progfes~nva fJ<ldcar \<.ln vara att 
foted:raom vilqen IIrmy&etdålig er
teroc:m f)<3dBlkrafte~ ökar pIO<JICS-
51,1 na.t h] ulet Il adrm~. Det mnebar alt 
man på sådana vaga:- Ic;in ll!,,:h"J.:~ 
getlO!!l.'lJ.llg I Sl:ooe utsnackr.mg iln 
0If. JUli !Invant lm)<ll<l ijä6ar. En 
nackdel ar dock all del at" !l'lå!are all 
SliUl'.ma av en kur.p.19 SlO".dampare
S!l.tulL"Ig nar man anvande P"::'9fesS1-
." ljadra/ 

Tdnk p.\ euljadrarna runt om bOr 
,'aTiI snpassadn till varandra_ Ar dom 
l.,t~ del andras b~cns ba'.ans meUan 
fram- oc:.'l bakaxel. Vllketlw,!l resL~e
r a I OOIlSkad over, e.le!' undCl'Slynll:lg 
eftersom fjadiruna betyder r.l)'cl:et 
far rtlI krangrJIIgsstyvhet 

P:. :.aYlngsbUas vill foraren ibland 
!la en kl'afllgara OV>!I- eDer understyI -
:ungs:e:ldens beroer.de på typ av 
:.a:rung, och dm kan tian uppnå med 
_'lja!p av fJildrama 

Han kan ocksA Justera över- eller 
ur.dersryrrungswooensen med hjälp 
av krtmgningshamma.:c 

Vw du gOla on IlO\ltralstyrd bil un
defstyld k~n du mont9l1l kraftigare 
fJadJar och/elle!: g:o>'lo kJacgrungs
tdllll11aIe flam. Vill du gOia de:'! 
ÖVeISlyrd kan du /TlOIller8 krafugarc 
f)adla:: ochIllllct grOVTe kr.ingrJllgs
hällll'l\'lle bak.. 

Bilen lår in/e 
vara lör krängningsstyv. 

Kracgrungs!lIimmarens uppgift ar ar. 
1I".mska KarOSgens kJangnIDgsvmkel 
StandaJ d bllcns kr!U'lg rung,..;tyvl>-'!1 ar 
otlasI anpassad med twe på kom
for;e:l, men for dig som VIll kora !ne 
spemgrue~.ar R-Spon spa:rn:.1a "';g
h!llningssatsel I VIlka det fnrutom 
srortdampan~ IIl9'M grövre klang
ru. '!9Sh,unmara. 

,:.ftersom dc <;fIovr6 krangnmgs
hm u!'Iaro.a. get lTIinskad krangnings
vmkel kanns b~an stabtlal e S::>ec!e.!It 
nar man kO! fOlt på kulV\ga vitgar. 

B1.len fAr emellellld mIa bli fm
kränglWlgsstyv for då lr.mskar W.Ilill
hJt:lcns frlknon mat vagbanankraftlgt 

( I 
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/40-serien 
Krängningshämmare, 

stötdämpare. 
140-seOOn 
=J12_~ Kriillg"mgghlill1m~w ftW>1 . 
. ro~ 

ftvredd för l'",dsvJg>k6rmng och ral!? = 
v.mnU' gl 0;,,<1 kl V,gml19>Stobil,l.t 
$52173_7 GW»mib=ing för kring,.,,"'}. -

!tlirr.m.>rQ 552172 

552185-1 StOtdiimpo""r.. r~L'y 
G>s(lycb ''''d.m,,",, a, j trys!> }",rnt ~_.;td<l 
( /I( ,.lIyköming ,,,,-I, ,~llycro$S 
5SZJ89-3 Stotdom"'r<I (rim), de c"rbon 

,,~ 

5521!IQ-1 StOtdimlporo bak. do Car l:>:<>, "'lIy 
mJI!6--9 St&dilmJO'l""''''f>'''1 
GaruycW dtdlimparc, d"'Nc!' f& lands_ 
.~g" cd r.t11ykömmg /0uwe s,;lInmg ~n 
o",m~.rx!e 

5S2!91~ Stöuu mp"'" from, dc c"rbon, -SS2!92-1 StiMimp?I,.. bd!:. de Corlxvl. 

'''''' 

SSZI'N-4 RO&d HoldingKJtJfO 
A~d föt l_rrds v!lgsN"k dN' Okad i:r~t>g
"mgsstJVMI <'ruka, "'~" . m iD, stOT !{jrs§m _ 
rmg •• kam/Men 
=172-11 KFOrwnin9"lr.imm..re h m. 

~20mm 

S5Z173-7 .:;;",,,,,,,,,,,...,,1"9 /ÖJ! 552!12 
SSZJIIfi-!/ Stö'ddmp!l""rs,.<pOrI 
5S2141}-f; HJro.ro '1c'mmibo..",ng (ö, bon,,,,., _ bU.".1 
Bör mc<lle.'os [)/jr hdll.'gare ",örd.lm pJre <in 
,t.md.lrd mon'ffM, 

1"00;)"" '" 
!"ogr"",:. 

FO\JI"'''~ 

~rogI"""V 

l:rT'" 1:0:., 

Fjädrar 
140-senen 
55ZI05-9 f'W rtlj_',pmgro,,,,v 
5521 1Ifi_7 fr .. 'rJljMk r, progresSIV (/~ngJ 
552137 Komp/oj, /jade,!»ke! bU. 
SSZIJ+.,9 1(0<1 ';-. m/j.>1<,. "I p""gre" w 

("' IIy) 
552118_1 KM Imm~. "I progro,.,.. 

(r.!Jy) 

\'lIt. fj&arM som IOm".r .ig !Or vilka dna .. • 
m M !("mgat" I.billi"". 
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l40-serien 

Krängningshämmare, 
stötdämpare. 

24o-wnerl 
552<J95..Z Rood Holdmg Xrl' 
Me<! d~"", sa" N".bil~n myckcJ stobil och 
cr~nge' lIl'n,rr,;;N "~I:"F"lInlng_ Lamp.'ig 
'01 d~" .om IjJ",~., s,")(Jy(ga:e .~geg"".sko 
pe' '" Men 
~=· 1 S1Ö1dlmpo'''''", 
552195--1) G""ydcr''''d.impo", rn.m 
'_rrycts:()Id~.'.""", • • ",eec>. {ör nClTIlil!· 
bJ"d ",en med r~'1'" M""" ,. $~I'ni"'l Jo 
sornd,rdciijmpM"". 
5S2J~ G.st1y<:btiJI.ddmparc b.ok 
~,,'ychWId",.~piiIe .""""dö fOr nor~!_ 
bJ'vk ro"" il""" r>d'T-" M:dOI" SOI~'"'l1q 8n 
,,,oo,,rdd.lmp'" '''. 
55.Q96.-0 KrOngning>"h.ömm~y","'· 
G., M ~r.;e·{.ro 6bmg o, Mc .... km.og_ 
nlIliF'~M"~t M mpi.'g ,'~, la" dsviJ'l och rd/! y 
552097_8 KrJn9"'in9shiimm.,e I, . " , 

;l2J mm 
5!J2(J98- 6 I(rangmnll.h.lmmare bIIk, 

P25mm· 
132I11lI H G"mmJ!:IU"n'~9Iö' 5=1 
/22OIi2lJ_J Bul' 
SS2119i-S S1otdlmpa",.'" 
Som sswn meo m.a M"j.,~ sJllrUng, 
A..,edd fe<' mlly 
552197-6 c.strpsrci<,liimpill'ofnm 

552198--4 G'"'lYckstÖld'mp''''' Nk 

Fjädrar. 
24O-3elien 
SS2S31i- j R<..'1y~'0c!'" ("ro 
5SilJ2Ii_J Ralt(ff'der. bak 

, ~rendds< tl,'i bil~, {lrsrod. mc<! "g",'_ 
s,st • . ", w m go, över bakaxeln 
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340-serien 

n28f!(;1_7 Volvo 241) Il' x JS <>lumimumil,.,,1 
lor/4gpmiJidiicJo 

34{).senel\ B 14·motom 
115fXi40-3 Stow"mp,m.l$, ~p<>n 
1156641_/ S'Öldam;=Qfyan; 
J15I5f!4!}.-9 SlOldimpo,e bok 
de O'/xm ga<'r;CbI.<i!diirr.pare = effek
tiVt domP'l r ",gn"", g"ng,'ir.g.r CC h ImmCJ
oing., utan aU m3!U". 

340-senen. B 19·moI.om 
I15li4G St_mpM"I~sport 
11$1;4$ SlO<diimptl,d,,,,,, 
115$61 Stotdiimporebllk 

Vill du gära dm VolvD340 ;Illnu sporti
gare ska du utrusta den med Vo~vos 
Iäna 6"XI3"sponfalgar i aluminiwn. 
rälgarT'..~ vager bara 4,7 kg och har 
fått en ytterst noggrann ytbchandlmg 
med bla. etsande grundlack silver· 
läck och tvåkomponents klarlack 

Fälgarna minskar den oljädrade 
vikten c:x:h belastningen langst ut ~ 
hjlllaxlarna. DC! gm: Wlsammans med 
den ökade spårvidden en ännu bätt
re väghållning. 

Men mm nog med det Att f1ilgama 
lir svarvade IStället fiX pressade för
bättrar balansen och lack vare att de 
är öppnare lin standardfalgarna får 
duocks.!l effektlvare kylning avbwID--A Ut du behiivergö'a för att få ettän-
nu sähareV1iggrepp - och dessutom 
tuffare u !sccnd e pil bilen-är ailt::;å an 
hyt~ fyra hi"l Enklare kan det knap
past bli 

Naturttg tvis ruInS alwruniumhjul i o!i
ka utföranden för alla VolvomodefiCI. 

l J_~ VO>/VO 340 6"Xlf Opcrtalcp" 
~ltJminJum 

281601J Volvo 340 5'1<" x Il" iJlummiumhjuJ 
{o,lOgpro/;jd<K;k. 

I J.2I1861·1 Volvo Z40 " " IS" .lumillmmiljuJ 
lor JilgprorJid.>ck. 
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V'd me. klavande köm:ng m r du 
anvandmng för tre oIiIa! sorters h)alp
~~. 

Fjärrljuset ger en ganska small 
men mycke! långt &ynfalt. SpeaeIl! 
vid hiiga hasngheter kan fj lUl:l;usel 
vara bra an ha, ettersom det ger So!! 
lAng siktsulicka. Du tunnw· både ob
servera och reagera, tid. 

GT·ljuset nAr lille bara tång~ dC1 
gergod breddp4syn/ll1181oc1csA Del 
används av många $()flI villIOrstarka 
biJe..'\S Ol'dlnane lleJIjus och ar der lJus 
som rallyförarna anv<inder. 

mmljU.Ht ger I [0lS\a har.d SJdo. 
spndrung aV l)uget.De! galler JU an ha 
vagkMnen ordentligt belys(. nar dm· 
man tamas 

Tank på an monlCfa sul1lkastama 
51ahilL En anda grads avvikelse bm 

" på 600 met:E!f? lO meter fel Anv<llld 
därfor aIlIld ongll'l!llfas1enal 

• 

r .... ktnoI< ~.g 

82&490-5 T." drpoJ. 
!36CI. j r"""",,,,, li<><dt WlIfOTl 
re. sp..c .. I I· 00." k~ :;I;>m!a,d II-=-e, 
tr.JS2t~ r._ B=h WUIIT3:'l 

D.o mw. m<id ,m"';,,, _"',. f6r iger.:<!;;g-
nJng "'<I >ltd II"'V 
~ hr><I<ti!I B<Iooch",=1 
fCt 8 11J CT __ Ir~II Ii').mo!o...." 

IIpp6lJ "" jXl lip 
SS=-I rOt>:!ollft_~IS 
SSUM-I T __ W31ST1 

ro.-~llf.""" ~ nd l106lDMb'X

"~ 
~ 

, -





Hand9)orda sport-ocll tä.vlingsra!tar i 
alwniruumklädda med liideravabso
lut hbgsta kvalitet, "'En vez ldigt forst-:e ratt. Lagom laafug <X:h med 
en ektqrepp.Jagllaranvämcteni 
täv ar hela året och ar lIelnOjc' 
siiger Per-Inge WaI!ridson.l900 ån 
Europa-m&sIare l ralIyauss. 

'nIIl4OJ160 och 2401260 ha! der. 
tre-elcrade ratten en chame:erpå 35C 
!:lm och den fyr.eJaademnen en di<>
meler på 380 mm. 

Till 34O-senen finns en tr~d 
mH på 370 mit'. 

f drutom an ratten klarar all<! g allan
de såketlletsnol11"l&f är rattcentrum 
konstrueJ~t för IIlt ge vika vid tex. en 
krock. En VIktig Sl!.kerhe-daktor' 

Volvo GT-ratt 
5S2IJJ3..J n_ed " II tor No//6() -/914 
~-I ~..:Iwrföt l4()/l6ONl3-

~ f'yr_MJTO"lorl_ Nl3-
S5203f../ ~I<IT",16t2«1lJ6O_lS18 
~~ n..b.od,."brZ«v.loSOI!mf.. 
~ F'yr-.kr«Jr.lltOtHOliro -1!Tl8 
~I 1'yT4krad,aIII6lHOIiroI'J1S-
11S6SSJ...f _ "''' lIN :HOJ!/Tl_ 

FGI "r.",gW<~k ,~"" f(}T If(). 1_ lr_biOd ,an. ~ 14O)12~ 
u"""IT->d om du ... 'lll>der...".;"m Slyrv;b:&, 
och fyr.tred ,"!III om du . nvl l>(f", '~v, 
Im~y""><eI (pf fJ,"r>(l.v d" h6gr~"yr> 
~r~,1.m.). 



En va/Vfaknaregol det mÖjligt anbe
vaka motoI1larvet ~tny:t~'l motorn nitt 
oxh und~1ka llVeI1/arv.EU hjalprnedel 
alt forbama kÖIekoflOll1.lll. S101 tydJg 
skala for bäSla lashart .. t och !OII !aj 
fot ö'ervaI1l. 

Vwvraknaror: fur 240 flll!lS i (I'å oli· 
ka utft/randun. Ko~troll!!T!l alt den 
Ö\iOlI!!l.'!Stiuruner med , agnens has· 
tigh",tslmitare. 

l!l.'Ilrulr.9utpanel mod ph:,. fOr tv .. el
Iet !ro 52 mm instrwT:etrt. kltta.lasta 
9(':lOf11 panelens specK'lJa ;jtfOJm
:.i.'1<J Af>S.p>asL Pa:;sar wxif'': rddio--
1«.", len elj",. rad,opanfllen 

211iS11-J ln>trumemp.utC'l for VolvO 34() 
1976--78. 

~84m-9 m.<trumon,..., .. II<>t VolVo 3f/J 
1979· 

28lS4C V.rvr;<kllM<'!w Volvo 10/01140 
IrrlJ-74reSp 1975-«1. 

283U08 V.",r~for 1-\:IIvD~1915-lJ(). 
ZB:JYl.IJ Yion ... kn .... e!wV"""""<Y! 

1971-74 ... :rp. ms..ao: 
2IUS2U) V~fOtV"""'340191!J.-
2144&].7 V,tNY"Io ... r~ lo< VoIvQ 340.pa=r 

" II mstmm<tll'P'/niI! 21/·1511-.1 

Ytlf:<l1empenlrurmataren mater tem
pera:-.aen,,1raxova."'liOl vilgbananEn 
lysdlOO mdikerar de: tempeiatlllom· 
råda :<om medfO.I sarskild nsk för ,-
II~~ Y"MempN~'""""""" for V<Wo 

J fII/lliO 1973_. 20/011BIJ -1981) 
2825'97-'1 Y'IM"",por~lum,.,.,,·c fl»- V"l>v 

24G/2t<l - ItJ,j(l 

2lHSlJ341 YIIe"""'p/I'.'wm.>I~ fo< YoIvo 
34()1976-. 



Oljelemperalllmlillaren varnar f 01 
OVillbelastrung av m«om MaIområ
de 5O"C-l5O"C. Avsedd f O!" kytmd· 
Tig" rnoIorer 

• 
11291/(;.4 ~~""""'t4r,,/(J( VoiY<> 

240i!J6J-.-

'" 
i"'-~ 
,'J..... ~ 

- '-

Ol}elrycksroolaren visar på storning
ar 1 motorn oc."i gor d.et mi:I;ligt at! : lid 
se bli all moIOm inte sills onOct!gt. Av
sedd lÖT både 4- och 6-cyIindriga 
""'m~ 

Voltmetern hJillper dig art kO.'lIrollel'a 
Iaddn;ngS$}'1ilemelS och baUenets 
kondioon Den !':later ballcnspan
nmgen lIiiI tandrungen ar påslagen 
ochsystemspanrunqennar lTIO!om ar I 
gäng. 

I J =(-.9 VoI"''''te.- f<K vom, 24(IIU(I /!J8/-. 
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Tuffa klädslar med extra sidostöd 



Det firuls en plats som aldrig firuIs 
• med på kartoma över Volvos laer!· 

li:er. VaJJåkra heter den och del är 
Qn$ke därför att där handlardel inte 
om en fabrik föt Volvobilaf ulilll en 
hel bygd. 

I V~ finnsgänget som vagrar 
att geupp.Som vägrar au SliII;r,in~j 
lede! och anpassa sig. l V..ulkr. vill 
man Ila roJigtmed sin bil. O<::h där rul. 
tar du ginget som visar att grupp
samverkan lönar sig och att fritid ... 
problem inte behöver existera. 

Det hela började på. allvar 9Onun8· 
fen 1917. Bland de amerikanslca vrål
iken, aom kvallstid rullade omkring 
på Helsingborgs gator (VaiWo".llg. 
ger IS Jan från HeIsinQb<.ILq) smOg - - """'" ''''''Volvo6il.ar. 

Detta uppmärksarnmadelii Icretur 
som lägger märke till sådana saker, 
och snar! var Vallåkra-Volvo ett 
begrepp. En nanm som stod fÖl" ele
gans, fantasi och entusiaom. 

V&Ullia'ilänget böljade också. 
vi.- upp ama bilar både på drag
strips och i urställningslolWer. OCh 
att dom drog [Q!k _ del kan Volvo. 

""""""' Wyga • Ingen j gänqet ar bilmelw\iker, 

men ~nom att dela med si<;l av 
varandras kunskaper och UlnyltJa de 
ge~ .el\Il.ema 
har man lyd<ats. 



~bbAl:ruWldo<N_ll~ 

7lotIuo:b I ~ dKm-. Il:i!8lf() 

• • 
f 

A.tum.mwnf.iIg IOr ~1kJ1l<k. dKn, Il!18867 
n.n-,_r . ..-at\dKm- ~1>e."9"-d<t1Ir ll!95S53 
&andoIoc~dKm-.II16791 

..... 

• 



• 
• 

Förvandla din VolvD till en GTX! 
SIITlSa!abim Med vAll GTXpakel 

fblvandlar du en va.'llIg 244 nlI en 
spannande Volvo 244 GTX. Du ser 
sjal." på bilden hur (rack du kan gaa 
din Volvo med h~p av GTX-pake\CI. 
Tänk vad baradesvarta)'loma bety
der mycket fÖl u!Seendet 

GwetYIs kan du \(6pa va/)8 dela:j 
fOcSlg ochefter handgoradm biloJlen 
GTX. men koper du tIela pakelel pa 
en gång kommer du ner åtskilligt , 
p= 

Det finmannu Der tdlbetlorsomgOJ 
din Volvo mcr personhg. Till exempel 
soIJ!1lUSl och bromsljus far balcrutan 
Thlfa detal,)er som bidrar bAde tiD 
komforten och S<lkerhelen. 

JalUSl/l, som il.! Lan att montera och 
lattatt ta bon för'eII$0M9. sanke! ky. 
petempcmtwen vid duek! $01be
strålning och skyddar Wllert1d mot IS' 
och \fTlbildJllng.BromslJuscngor6kad 
sake.-het VId lIlbromsning 

På tal om Soikerhet du har väl 
brand5!äcl<are l bilan? Om ima. W 
du genast skaffa dig en VoI'lO b!lLBd
sliickare - en enltilos högeffektrv pul
verslacka:re fOlsedd med manome
ter. Leve!e'8$ komplett rr..ed fas.
anordrung rOi placenng VId passa
geral$o]eru; framkant 

En solIucl:a I glas är en komfonde
taIJ man inte gärrut YiIl vara utan när 
man en gång skaffat SJg en.Den Opp
nas l baldalmen och ger en behaglig 
gCllOmvoentiJanon. GLaseI ar fOOerat 
och ger ell p(!Ifekl skydd mol sot
refleICl ochS(l~ena.S\iipper.genom 
c:vka 18" lJUS. 

En fräck inredmngsdela~ ar da
masken I åkta lIider (svan eUer 
~e), 

B~en pl bilden är utrustad med S
Mng aJurruruumfälg fOr lågprofil-

däck Den och tMnga anctr" IIIUIIU
niumfaJgar fÖl Volvo ftnns 1 lager IIOIJ 
dU! Vo/vQhandIare. 

GTX-paketet innehåller: 
'SI tus gnu 
USA-slrålkas".are med h6gtrycl:a-""'-Skydclskllpill fOllcupeluJhmagel 
Mattsvarta prydnadstsrer 
Mattsvarta avbararbsler 
MaUsvarta bouensvallarbsl:er 
Insynsskydd fÖl" bakre I)Uddampare 
Mattsvar1 dekortape Ibr stO!fAngare 
Mattsva.rt dekortape fOr bak
~~" 
Mansvart dekortape fÖl" bakersta 
fonslerstoipen 
OTX-emOIcm fer skarm.:u och 
bak stam 
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