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Bakaxeln är givetvis stel - stel
bakaxel är alla 240-bilarna fö rsedda med .
Rallynyu testade också en GT
försedd med diffspärr. Den var
ännu lättare au kö ra . När b ilen
understyrde gav man mera gas
och ställde ut bakltndan precis så
ffi)·cket som bthövd~.
Men eftersom det behövs
S 000 identis ka bilar för standardklassning så kommer Volvos roligaste b il inte att vara klar för
standard A 1979 vilket är synd.
Men en sak är klar och det är
au del händer saker på Hisingen i
Göteborg. Nu handlar det inte bara
om säkerhet och ekonomi. Nu
handlar det om körglltdje också !
Den som fortsättningsvis kallar
Volvo för traktor bevisar all han
inte hanger med i ulvecklinge:t.
Däremot är beteckningen gubbracer fonfarande relevant.
För mig - 33-årig "gubbe" var det här verkl igen en racer!

