Den nll4 B21 E-moforn i Volvo ;142 GT lamnar J40 DIN hk och är
bO.ferlld pd d~ IIomlo BZI E-ver.lo"e'n.

• Volvo Inlroducerar nu en 2,3
Illersmotor kallad B23 E vilken
IkaU anvlndaa I Volvo 242 GT.
Den Ir baserad pi B2l-motorn
men har rAtt cyllnderdlametern
ökad till 96 mm, vilket har ,eU
en cylindervolym p4 2315 «HÖllta effekten, 140 hk DIN,
nås vid 57S0 v/min. Vridmomentet Ir 1'.5 kpm DIN vid
4500 v/min, Motorn har eU
cro.$-(]ow-topplock med överHuande kamaxel, kontlnuerU,
insprutnln" elektronlakt Ityrd
lindnln, och smidda kolvar.
JImfört med B:U E-motorn ..
har
kompru.lonltÖrhillandet
ökats frAn 9,3:1 till 10;1 och In_
IUlnlnpportarna
har lJorts
ltörre vIlket bidrar till effektöknln,en pi 17 hk,

På chassit hlr en del förfininIar ,Jorts. Bl a lenom en anpallaninl av IUitdlmpare, fjlldrar och krllngnlnlshlmmare,
242 GT Ir ca 35 proc krln,nlnlAtyvare In de övrlaa Volvo-bilarna, Bakstötdllnlpama Ir
,ufyllda vilket Ir en fördel vid
hArd körning och körning p.I.
dilila välar. Servostyrnina: har
I 11179 Ars utförande förbättraa
för att ,e ökad JrurutablUtet
fK'h direktaTe vligktnala.
Den anaklulla Inredningen Ir
den..mma som I lÖlTa GT-modellen. DekorrInder och q>OUer
(anns förut ocltsA. GT:n har
runda std.lkutare WI skillnad
trån övriga Volvo-modeller av
19'19 Ars modell.
Vid en kort provkörning fann
vi att GT:n lir beha,lIg att köra
och liven littkörd. VI körde både pA astaltrvä.ar och pA ,rulvlgar och noterade att hjulupphängningen har god förmA,a
att la upp de Llesta ojllmnheter
I vIlgen . .Den Ir ocksA ,anlka
okänsl" för sldvlnd och spAr I
vllgen .
Volvo GT är utrultad med
Cyrvixlad lAda och el-manövrerad 6vervlxel. Den nya motorn,
höla vridmoment över ett brett
varvtallOmrAde eör att man be·
höver Inte växla särakJlt ofta
eftel'"lOm segdragnlneen Ir myc·
ket bra. Med övervaxell1Jll bjl1p
bör man ockd kunna köra myckel ekonomlskL
GT:n Inbjuder till sportig körnml och eftel'llOm man mycket
lätt blir Cartblind sA kan det
vara ris.k för körkortet om man
Inte tlttilr pi. hastiehetamltarna.
Priaet för Volvo GT blir omkrln, 58 000:-. Den kommer att
tillverkas I ~ 000 exemplar, varav 200 Ilr avsedda (ör Sverige.
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