'Nya bilar

NYA VOLVO 164
Kompakta,formatet ger
fördelar
mot konkurrenterna
Nej, Volvo 164 blev ingen sensation. Det mesta visade sig redan vara bekant
- från 142:an.
Ändå måste man säga att 164:an är intressant:
dels för att en svensk tar upp kampen med de stora i prisläget 25 000 kronor
och uppåt
dels för att det är den första svenska sexcylindriga personbilen på 20 år.
Hur blev den så? Och varför? Vad ger den i jämförelse med konkurrenterna?
Teknikens värld ger er svaren!
'
AV TEKNIKENS VÄRLDS TUTLEDARE STIG BJÖRKLUND
• • • - Vad är Volvo 16"1 för·
enklat uttryckt en upplyxod 1"", vars
motor kompletterats med två extra
"burkar". Den ändringen krävde
mera plats mellan torped och kylare,
och den nya modellen hor därför fått
ett helt omgjort parti från vindrutan
och framåt. Totallängden har ökat
med 6,5 cm och hjulbasen med 10
cm.
Inredningen visor upp nya säten,
lyxigare mattor och en ädelträimita.
,t ian p6 instrumentpanelen, men ör i
övrigt omisskännligt lik 1"4:ons med ett mycket karakteristiskt undan.
tag. 16" hor fått en kort, tillbaka·
flyttad växelspak av modern typ i
stället för 1"":spoken som är 16ng
och rotad direkt i växellådan.
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• Hur kommer Volvo 16" att sl6 i
sin nya klass? Generellt gäller all
bilor med sex· eller 6ttocylindrig mo·
tor och i prisläget från ca 25 000
kronor och uppåt spelar en ganska
blygsam roll i .,år försäljningsstatis.
tik. Volvon har emellertid räknat med
en så försiktig start av produktio.
nen, att det knappalt lär bli något
problem att få avsättning för de två
första årens produktion. Man litar
på märkeitroheten, dVI att Volvo·
kunder lom vill ho någonting mera
skall to ' steget upp. från konkurren·
terno i "Kloss 6" finns nämligen inte
.å mycket all ta.
Närma.t i pris ligger den billig!;.. te
versionen av ford Mu.tang, medan
Opel Admiral är ca 2000 kr billigare,

Mercede.·B.ntz 230 och Jaguar 240
ca 1 000 kr dyrare och Ch.vrolet
Ch..,elle ytterliga,e ca .n tusenlapp
högre på priukalan. Plymauth Vali .
ont finn. i en billigare och en dy.
rare version än Volvo 16", den se·
no,e med lamma motoreffekt men
med automatlåda som standard.
V.. uxholl Cresta .Iutligen ger en sex·
cylindrig motor i 1"":ans pri.klass
men hor ändå inte slagit här.
• I den här klassen kommer Volvo
16" all tillhöro de kompaktare. Den
hor mindre inre br.edd än .omtliga
konkurrenter och även det minsta
bagageutrymmet. Däremot get Volvo
bällre benutrymme både fram och
bak än någon av konkurrenterna.
• Det kompakta formatet ger Volvo

även en annan fördel, nämligen låg
vikt och dä,med piggt temperament.
Ellligt Volvos angivna 11 sek från
0-100 skulle 16" slå samtliga kon.
kurrent,er även Jaguar 2"0 med 2-2,8 lek. Obestridligt är att
Volvo 16" hat det bästa färhållandet
vikt-effekt.
• Komfortmäuigt blir striden hård
mellan Volvo 16", Mercedes·Benz 230
och Jaguar 2"0. Enligt våra intryck
från provkörningen förlorar Volvo
den striden J med knapp marginal på
grund av ell alltför primitiv bak·
vagnsfjädring. Med fyra personer i
vagnen - utan bagage - bottnade
bakvagnen på gummikuddarnq och
gången blev obekvämt stötig för bak·
passagerarna.
De amerikanska vagnarna har en
primitivare komfort över hela linjen,
medan Opel Admiral på den punkten
ligger närmast .fter de bästa europe·
erno. Rekordbilliga Vauxhall Cresta
bjuder enligt 'lår mening en komfort
som nära nog är iVolvons klau 'lad
.ätesutformningen beträffar.
P6 avdelningen utrultning bör Vol·
vo vara ungefär jämbördig med kon·
kurrenterna - men intar en särställ·
ning genom att klocka saknoli
• 'Köregenskaperna förefaller aven
kortare provtur all döma att vara i
klau med 'lad t ex Mercedes·Benz
230 kan ställa upp. Den .enare hor
visserligen individuell bakhjulsfjäd·
ring men Volvo en ovanligt väl av·
stämd och upphängd stel bakaxel.
Båda hor av.evärd tyngd över fram·
hjulen,' vilket kan ge styrproblem.
Volvo har valt en direktare men ock·
.å tyngre styrning än Mercedes·Benz,
men Volvostyrningen blir lättare i yt.
terlägena, vilket alltså trots allt gör
parkeringsmanövrer uthärdliga även
för en inte särskilt armstark dam.
I fråga om bromseHekti.. itet bör
Volvo ligga i topp.
Och 'Ii återkommer givetvis med en
fullständig provkörningsrapport
marknadens fylligaste så snart
som möjligt.
•

Det ä, framfö, .vind,utan som nyhe.
te,na i Volvo 164 ligge,. Om f,onten
ä, vacke,? Det ä, en smakf,åga. Uno
d., huven li9ge, nu en 3.lit.,s 6:0 lom
be,etts plat. genom f,amdelens fö,läng • .
"ing med sex centimeter. In,edningen
har gjorts lyxig men d,agen av 142
gå, igen också hä,.
.

Tekniska data
MOTOR: Typ B 30. 6.,ylindrig topp·
ventil",oto, med 7-log,od vevaxel.
Cylinde,valym 2,98 I. Cylinderdiame.
t.r/slaglängd 88,9X80,0 mm. (Sommo som hos 4-cylindriga a 20.) Ter.
mostotreglerad luftförvörmning. Avgasrening. Dubbla horisontalförgasare. Max .ffekt 145 hk SAE vid
5 500 v/min· resp 130 hk DIN vid
5000 v/min. Max vridmoment SAE:
22,5 kpm vid 3000 v/min, DIN: 21
kpm-2500 v/min. Kompe,ulon 9,2: 1.
TRANSMISSION: 4-växlod låda med
kort, boklltflyttqd golv spak. Automatlllda . pli begä,on.
STYRNING: Typ kulmutterstyrning.
Variabel utväxling från 15:1 till 21:1
(i ändlägena). Servostyrning mot pristillögg.
BROMSAR: Skivbromsar pli samtliga
"jul. 2-krets bromssystem med blida
framhjulen och ett bakhjul i varje
krets. Bromskraftbeg,änsare för bakhjulen. Serva sam standard. Hand·
bromsen verka, pli trummor i bakre
skivbromsarna.
HJULUPPHÄNGNING: Samma ,som
hos 144, dvs dubbla tvärlänka, bak,
längslänkar med momentstog och
sidostag bok. Spiralfjäder runt om.
DIMENSIONER: Totallängd 470,5 cm,
bredd 173 cm, höjd 143,5 cm. Hjulbas
270 cm, spllrvidd fram/bok 135 cm.
Tjänstevikt l 360-1 390 kg beroende
pli utrustning. Brändetank 58 liter.
PRIS: Standard 24 700 kr fritt Göteborg inklusivI! oms. Automatic med
servostyrning och soltak 28250 kr.

