up p Voh-n Ilå kunkurrenternas

niVÅ niir det giiller reglage~m
fort tlch vent ilation. och .6lven
på p.\!nkterna 'Styrning uch
koppling
försvinner
~aTTJ1a
svaj{heter. "Önskelistan hymper", som vi skrev redan niir
72:orna lansetades.
•
ExTeriiirt hlir i:l:ornn lätta
.. u. "kiin na igen Ilå den nya
1>llIstgrillell . främre hlinkers
som går om hiirnen. den nya
• "aktcrs.l>c).{eln·· Ili~d Sli;rre ljus.
sti)lfångarnas nya l'\lnunihelä,ll:I'Iling . .. Samtid i:." har
man liksom de senaste lvå å ren
skickat med ytterlil(are fl hk lör
den snm väljer ktunhinalioni!fl
de !.\lxe ;";Ch starkaste motnm
- men slllpat effektnngi\'elscn
pli karnsseriets sidnemblem.

De utvärtes nyheterna på Volvos 73:or har
ställt den nya motorn på 100 hk DIN lite i
skymundan. Det är synd. för den är ett fint
alternativ för den som vill åka/ite sportigt.
Med 411t vad det innebär av för- och nackdelar.
Av STIG BJORKLUND (lelt!). Teknikens världs tes!lag
ULF H HOLMSTEDT (f0101
(len .
• • • Volvo 144 g t in på sitt

sjunde modellår. I år fiirynj{ras
både exterii;r och interiiir, och
19 i2 - ja blir alltså en gräns
som kommer aU ha betydelse
ror andrahandsvärdE'I i framti ·

~

Det mest positiva är all
ändringarna i år till stor del är
svaret på inte minst biltes ·
tamas böner. Den nya instrumentpa nelen . lyfter äntl iJ:"en

Veteran till heders
I jakten efter Allt nem häljt -

kralier har Volvu nu taKit fram
och dammat 11\' en gammal
bekant. Den s k H·motorn på
100 hk D IN och 118 hk SAl<:
som frtlln till fiir ett par å r sedan satt linder huven i Volvo
141-l-H S har kommit till
hedeN; igen. Till ()Ch med effekten iir densamma som då: men
ä ndå hur det hänt saker med
motorn.
Topplocket har nämligen
tlytwts iiver från D· motorn ,

•

vilket lJJ.a betyder sti;rre \'enliler än vad snm fann s i \IrSllrung:smotorn. och i sin nya
version har Tl,)otOl'tl dubhla
SU-mrga'sare aven modernare
,ltonslTu ktion än i fiireglingarel~
På den amerikanska n~rknll '
den är just den här kombinat ionen redan inkörd, men fiir
svenska fiirhållanden riir det
sig alhsf flIll en nyhet i det tysta. ..
..,. ~
Yllerli ga re :) hk på toppen
alltså. och hästkrafter snm inte
helt äls upp av den nya model lens -IU hk hii/o:re tjänstevikt.
Våra accelerationsjiim!i;relsrrvisar at! ]-I4:an har filat ytterIil!aTe några tiondelar hiir och
var 110. sina redan tidigare för · ....
nämliga sirI' ror.

•

Segdragningen försämrad
Den sum väljer en sl)ortigllf('
molor är väl uckså beredd ah
ta dess spedella karaktiir mc<1
på kiipet. Den nya H·mnturn
har visserl igen fått häll re segdral!lling än den fiiTra 100hästarsversionen
den är
"snällare" i stad~trafik - men
den visar forlfarnnde inte UPI)
samma fina vridmoment vid
låga varv som VnlvO!i standardmotor.
Gentemot mrra å rsmodellens
9;)-hästarsmotur fick vi fram
33
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Minus för trög
en intre>!\8nt tendens. Vid u ppdrajOling på högsta växeln rrån 50
km/h sackade den nya motorn efter i området 50 - iO och iO - 90
km/h. men sedAn gick den rurhi
med slor marginal. Vid 1:J0 km/ h
ski lde det dry!'1 :1 ~e kunder till den
nya 100 - hiistn ""rl1()torn~ fAvö r.
Ljudnil-å n är inle siirskill hi >K.
men nä r ma n knmmer upp i mnlurvägsfart hör mAn iindå lydliJ.(t
alt det TÖr sig om en sport11lolnr.
För den 110m vill ha hiiK effekt \lIllIl
insugningssmatle r ligger dock den
hä r 11lnfOrn betydliJll hältTe t ill
än elek{"mik\'er~ innen i Volvo
142-144 GL.
Brämileekonomin är som tidigare mrn iimlijii:. Våra jämrorel~e r
visar 1111 den nya -sporlmotorn
fortfa ra nde ä r en al' de "nAluste i
klassen vid IAgll landsvägsfurter
och vid !!imulera d stadskörn ing,
M

Lättar. växling, tack I
PA lra nsmiS!!ion !\..~idan r edOI'isa~
inKa stö rre ändringar. endast en
ned\'ä xlin Jo( av eltan. Kopplinl/en
har gjorts me ra läUrampad och
den hör j(ången mätte vi upp 8 kp
(mot tid i).!.'\re lO). Pl ots mr ytterl igare lätt ning. a llt sA. och detsammA gäller växels,>aksmekani!tmen.
Framlör allt är det trögheten vid
lIido nyuning av s pa ken I300m irrite·
rar när man a rbetar med den korta växelspak som introducerAdes
ro rra Aret. Funkt ionen ör perfekt.
men just den här kombinut ionen
av trög I'äxling och fortfarunde
ga nska tung koppiinK !(Ör a u det
än nu är sdn for den ovane att
köra en VoI\'o riktigt smidigt.

ningen i praktiken ha r blivit t)'ngre. i\-!an får ta i mer än någonlli n
for au kla ra en ratlI'Tidning vid
stillustående och krypkörn ing. och
den här tyngden hänger med även
vid va nlij;! kÖrninj;!. där den dock
inte är till direkt nackdel. Som all·
t id få r man i stället god utdelnin j;!
i rorm al' en vändbarhet som iir
unik ro r biltypen.
Vägegenskaperna i övrigt ä r de
I(amla välkända. Sveriges po puläraste bilmodell hör ju ocksA till de
största och tynl(llta på marknaden.
och sådant gAr inte att trolla bort
hell ens med en s portmotor. Kä ns·
lan av tyngd finns dä r, alltllå. äl"en
om det går att dra iväg förvånans-

,Smidigar. ratt - trögar.
s tyrning
S tyrn ingen har sett!! över Ri r att
bilen s kulle fA bättre rikt ningssta·
bilitet . och det verkar som om den
tidil(are kritiserade del(ijo(heten hAr
fö rsvunn it i och med den uperat io·
nen. Samtidigt har ratten Rio r!!!
hela 30 mm mindre, vilket är välkommet ini e minst frå n ul rym-.
meilSynpunkt. Bilen känns på ett
sött lä tta re att köra nu när den
stora t ill och med siktskymmnnde
krin glan har pensionera ts.
Det hehövs emellen id inga in-
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Klockan är fo rtfarande inte
standard på den billigaste modellen. men annars s kulle man kunna
t ro alt Voh'os konstruktörer haft
T eknikenll \'ärld framfOr SiK när
den nya inst rumentpanelen kom
till. ~u kum spaken for I'indrute·
torkare och spolare, nu kom kl oc·
kan upp p.-1 sin rä tta plats och nu
fick vi äntligen ett rejä lt friskluft!!·
system även i Volvo.
Inte mindre än fyra vridbara
inlug ingår i den helt nYA inst rument panelen som är både sober.
säker och genomtänkt. De hå da
ytlre är kopplade till defrosterreJ(lal(e1. de båda inre kan st älla,; in
filr att leverera friskluft i panel·

n'är det öPlmar s i)! en lucku.
Bromsarna ör !10m tidij;!are
mycket effektiva. S midiga vid
normal körning men med krav på.
mycket ooJll pedaltryck när det
ve rkl il(en j;!öller. dvs vid en panikbromsninj( från hÖI( fart.
"Önskelistan kT)'mper'" vaf alltså det uttryck vi anl'ände fi;r precis eU å r ~edlln. "'Nä rmast i tur"
- ~kre\" vi då - "står en !ljJak
fö r vindrutetorkure och !lpola re
plus en separat I"riskluft sdiriKerin g
till punelens övre del i ~ t äll et fo r
ne re vid benen. Och vi!!st vore del
ski>nt om klockan öntligen blev
både sta nda rd på all A modeller
och hamnade
s in lugiska plats
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Volvo 144 dellme
Sportig version av nya 144 de LUX8. Ny exteriör. ny instrum ent/Une/. iintligen modernt ventilationssystem. Extr. hiistkraher
ger bänr. IICC än hos föregsngaren med ungefär oföriindrlld
tNiinslefÖrblvkning. Effektiva men härdtrampade broms.r.
smidigare koppling. bättre styrning - dock inte vid parkering!

höjd även nä r \·ärmen är påslo):en.
Alla fyra ä r enkelt IItä n):baro. vii·
ket alltsA samtidif;t !ler stora möjli"heter all koncentrera till!lii n!llijl:
lull- eller viirmekapacitet just där
man vill ha den.
Systemet ä r tänkt ror komplettering med luftkondit ionerin!l där
eådan anses vara be-hövlig. men
det gör IllIIIIå inlt' användbarheten
mind re hä r hO!! o~e.
På värmesidlln notera r man
dels nya reglage. dels större möjligheter ntl varie ra. Den nyn pnnelen har som tidilo!ore landade. !lenomlysta rulla r ror gra.dering av
luft - vänne mot vindmtan respektive mOl golvutrymmet (fram
och bakl. men nu linns också se·

pa rato rt'Jollage fo r temperaturreglering ov inkommande friskluft
och for blandning av friskluft och
å tercirkulerande luft.

AC C ELERATION
O· ~

:

Klädseln är av ett nytt material
med stor brandhä rdighet. men en
oinitierad märker ingen skillnad
mo t tidi):are modellers tygklädsel.
Komforten ä r som tidil!ore av hög
klass med inställbara svankstöd
och nackskydd som extra plus. de
har
dess utom
Luxe-modellen
mitla rmstöd bak.

Linar. att komma i och ur
Utrytnmesmässigt har inga för·
ändringar skett - annal än all
ro raren tack vore den mindrE' TI1! '

•

" oIvo 144 cNl~ •• 100 hk OIN
otvolUcNl... e9Shk _72
-'o\vo 142. 82 h'
.ab 99 2.0 L
,,,·I R""ntdll l 900

3.0
3.1
3 .9
3.9

3.0

0 · 70

'.,.,
..,.'.,-,

O·M

10.9
11 .2
12.3
11.1
10.1

0 · 110
11 .0

0 · 130_"""

11.6

31 .0 ....
32.3 ....
26.5Mk
260 .....

19.1
17.0
16.2

26.7 W.
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Obe!1a9ligt

H AS TIGHETS MÄTARE N

~

(fort.Y fr föreg sid)

ten inte lä ngre behöver klämma
sig in, Vol\·o tillhör ju marknnden$
ryml iKas le hilar. slagen med nåKro
centi meter i inre bredd s\· nys
Ford Consul-Granada men ändå
mer än tillräckli;.'I spatiiis mr de
flesta s \· OS!!. Även ha).!a).!eutry m.
mel hö r t~1 klassens allra stön<ta.
och här är det \'111 ha ra den m~'cket
hö!t'a "akväj().!en som allt id kumme r all va ra en praktisk nackdel.

V.,..O 144 da l~.e 100 h~ DIN
V""o 144 dft l~ ." 95 h~ · 72
Volvo 142 82 hk
S.. b992.0l
0s>tI Rekotd II 1900

'"

0,8 3
0.58
0.57
0.68
0.55

"

0,70
0.68
0 ,69
0 ,75
0.66

"

0.83
0.84
0.81
0.88
0.83

110
1.05
1.04
1.07
1,06
1,01

130krn/h
1.32
1.28
1.28
1.25
1.20

ME DELFÖR8R U KN I NG vo<l p'Oll,amstv,d It.'t· ochh 0,oPl>k6",inl/. moll"a,.nd.
tlO,matOlOd.kÖrninl/. 1.27I/mil. Genomonms'''' 40 km/h, IVolI/o 95 hk 1.26I/m,'. VOlvO
82 hk 1,32 1/mil. S aab 99 1.42I/m,1. Op~ A ,,~o'" 1.30 I/mil.

TOPPFART
VolI/o 144 de lu . e 100 h ~ DIN
VO/V<> 144 de lux. 95 hk -12
VoIyo 142 82 hk
SU b 99 2.0 l
Opel Aet<o"'U 1900

Staende km
3S.S ""
36. 1 sa
36.7 ""
35.4 ""
35. 1 . '"

Topplatt ...
160kmfto
I S5k m!h
ISO km""
155 krn/h
165km....

Nöd"J,nd;g ,""'Ullt ffl, Yfo<lnong .v .. ~Iaståend. h lm h,UI 1>1 ,,'" asla" u
0"0 vo<l kP(l>k6.ning 2 _ 3 kl'.

Säkerhet i toppklass
Säke rhet smäs~iKl fortsätter Vnko
sin fOrbättrinjC;linje. I å r kommer
liksom på Saah 99 sidororstä rknillgar i dörrarna (efte r kra\' frå n
US A). och samtidigt introcluC'eras
alltså ny instrumentpanel och en
ny ralt med bAde cent rumstnpp.
ning och deformationSlOn Ii la
MerC'ooes-Ben7..

Vi noter8de också att säkerh etsbältena a\' rulltyp är mycket smidigare och har en bekvämare utlösningsmekanism än lidignrc.
kombinAtion llIed den ele!t'anta
infällningen av bältena i sidflSl nlPArna och bähesvarnaren som
~ tandRrd ä r det här ungerlir så
lån)tt man kan komma utan laIC':lil'tnin", Bältet är diskret "liir!'[lC'kat ". 1x-kväml All la p.., siJol nfh
hill' n talar om när det är da K!!, dl's

när man slagit på t ä ndnin~en och
liili!j(er i ettan fO r all köra.
En bil ror \'em? Voko 14 2loH iir ideal bilen mr df; flesta
svenskar. det beviSA r 1iin<iiljninj.:~
siffrorna med all önskvärd t~'dlij('
het. Den ä r s\'ellsk, den ä r stabil.
solid. till ,":h med pAkostad. inte
minst när del gäller säkerhet. den
är kOllvenlinnell. rymlig, ha r etT
bra servicenät hllkom silo!. och det
hÖRa priset kompenseras tydliRen
a\' klassens häst!! undrahands\'ärd,.
de L uxe'\'ersionen har \'id det
hä r lalo!et tagit ,iver största ch-len
liV försäljningen. men diirl'mot ha r
kunder na i kanske oväntat hÖK
~ rad hAllil kvar vid basmoturn på
82 hk DI N (även kallAd 90-hiisl a·
ren efter sin effekt i SAE·häst·
krafter). Den nya B·motorn I)å
100 h k D IN respektive 118 hk
SAE komme r rormodli).!en inte att
kunna locka iiver !lera köpare t iII
avdelningen mr hö"re prestandu
utan undcn;trykcr den skillnad
som linns 111 1'111111 t~' IJerna.
Det är ingen smattrande sport·
motor som ständigt mA~te hållas
på höga va r\". men den ä r anin)!en
ffir surrig ro r all vara helt kornfnrtabel vid motof\'älo!skörni nlo! och
den hm llå sin höjd hygj(lig seJ.:d raJ..'Ili:llg där alllså den billigare
versionen verkli Ke n är !!,eneTÖs. Å
andra sidan handla r det alltså om
helt and ra prt-'lunnda .
T vii motorer lör två olika 'YIJer
av köpare. Det är bora att katalo·
gise ra siK själ\' fiir att

18 lp .

BROMSAR-PEDAL TRYCK

F,'n 100 km'" ve,'I'I/ r.tt ;~I .IOpp mod 2 pe''''''t< 51 mel.'. NÖ\lvJndig ' ~"Iry(;.
85 kl'. Pedlllrvck kowl<nl/ c, 8 kl>.

TEKNISKA D ATA
jO,;t: 25 000 kr ' piI/al.n ' , Slock/lolm bnkl u..... 700 kr pislag fot 100 hk· moto,n. VoIyo
142 .,. Lu • • 90 hk 24 200 kdllo 82 hk 23 SOO "'. d'IO"'r\OII,dmodeU 22 lOOu) lilan ·
d''''''''U.I .. ",1II'' in-I/i' ',......01.' med 1.1!t>a,. rvlWS'od. "'"Illbati Wlnkl,öd. n..... ky<ld
ocII t\'llklidlel. backIjOII, erbattUla, t"1IP"'I11' • . """"'IIII11",k" . Iju.varnar•. bilt."' .. n....

"'.,,,"k klot:b.

I,.....

'uU~It ...
Fabr'kllI...... " 6 ""nIlI" u"" m ~bell,i ...... ing. S· ... ig vlI/nl k_ga,ant,.
MOlor: 4·cyljndrog. 4 ·tlkll vIiIIbkyld lik , _."lilmo,OI med lodol l ~_ klm • • er.
I Of,n,n~. 'l g 88,9180.0 mm. vol~m 1986 cm'. Effekt 100 hk DIN v,d 5 500 v/ mi" (118 hk
SAE) V,idmQmen, 15.5 kpm DIN "id 3 500 v/ m;" 1(0mp .. 0I"'" 9,3' 1.2 fÖ'IIUII I. 5 ,111/'
,.d vlV''''. Vi k..
13. 1 kg/hk DIN
T" ,,"milllon : Blkhiulld"n 4 ,• •• lad, her.ynk'O(Hlt,lIIlld' med p op, k_lo, ", u\Vu·
1;"lIIlO<hiU_n. I .• n 12.83 1, 2 111 8 . 16 1, 3 III S.6l1 I. 4 .n 4. 10 1 SMvi •• 1 4. 10 I
I ,om.." SkNbromo., ,un' Om . Mn<Q. 2 ·kr.l$ bromSl~'. m med bida f.."",,,,11n och.n
bokh,... ; Vlrl' "'... _ R,.o..,;'fI"lIIv ... t~ ro, bakbromnm. H_ b r _ ve' . .............. ~1
'" ""m""", \o'Id blkilf<lmlarn.
Styrnin, : StyrsnIcl<. och deI.d '"11"'''11 med sil<erl\lt ... opponl/ 4, 1 ,Ilt........ U'" lul ·
I. f"""'iullulsllI/, miM" vinddi.mt' t' 9,2 me'lf.
FJ~d,ln g/hju'"~I' : Spifll~"'"' och teleskopstöIdimp ... film och boll<. F,a", indiv,dutll
~iuluppIo i n gn;"g med dubbl. IVirlinhr oc~ kri ngn,nglhi mm., • . boIk " el .. el. hlllln IV
dubbl"inlll'inh r och d"o , ... ' iO<l ....1I sa mt I nedstillt Ivi,ollg,
Min och vikt : l inll'l464 om. brldd l H· cm, hÖid u 146 cm, ..erlv.lj nd 262 cm. spir.
"Odd fflm/ blk 135/ 135 cm. Tiin.IIV,ktl 310 kli, mUI,llit.., bel'"tnong 410 kli .... IV 100
kli pi ,"IL Godgnd slipvll/fllvikl I 200 kIIEI'Ylllm : 12 V. d . ..."öm......... ,o< aa""i"-'\I,IOAh

n,.,
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• Fronten hör till det som ind,
rats: ir nu 8V plast.

•

VA D SADE BILPROVNI NGEN ?

HUR BLIR ANDRAHANDS ·
VÄRDET?

8,""0'0"

• Volvo 142· 144 hll ..., S ...... lk
""'111 I~ip kantr_,ktning.l' "'fll tig
ltv9I/Iil/1 """
,1,ln Iysandl . 1970 iII
modell v.. ad. upp 48 114 PI' 100 und .. tökll
bil., mol 49 fil 1101 den S1811''''' ' mtdtlt);·
lin. 1969 i" modiII . k"""ollbo Slk,1II 19 71 ,
.iude upp 56 fer PI ' 100 bila, mol m.elell '·
I.. 61. medln S ,modeUln klllade llg sim, • .
67 ler , kombov'lI"en 145 i """ "mfl, 71 ler.
och 145 S til" ........1. 71 ,.. mot """"".111
6'- Anmi'k'""garna gillde di h""udukI,g.IfO
brjo,liUig pa, k"ingobrornl.
011 ..1
opindeII ...... gllIlP ; 110IdOmp.rbuoIn'l\fll'
Hm' 1_;'11, '" kombimodell. nl lOt. undr,
l1Ö1dimp.,Ui.I .... hga' elllllmi ,knOlg.a'. ' "
mot "jnd'''te,Q,h,bled och glödl.mpot h.,
hi, ;" Ie medl.g,I, . Di n .. naste 'odo"i"'i"g'
en. IV 1970 l .. modeUt<, "Ppl ll TyIIirr ",1/'
, .,mpe4 pi 1,lIklil/lot'l<

''''1/1

gI"""

0'0".

Insl~fUmentbridan

för upp

Volvo i konkurrenternas klass.

• V(IIV(I $I"ar med myo:k.. hög' and·
"hanOlv;" de och d.., ,1<>11....." 1<.1" bfI,i k·
nas 011 !Sig .".. .. UI bli ki' modelle, " 1,,
1973 och fr. mi!. MRF· I'"IIO ÖVer genom·
"'l11lil/l rn.,knar;l.Yi'dln u'gl, hi n de Lu •• •
mod,U ... och .ngoor . vd'"l/ med 800 k, fÖ,
billog.a'. ""'''''''' IV i"modoll 1971 - 72.
En Volvo 142· 1" de Lu., · 72 . kord c.
I ooomol'. oll,iu " 200lu, wklti, 5 100
u oci. 20.0 % ligr. In dlQlfll nyptlS i Stock ·
""'m. 24 300 '" Vi'del
med
c. 800 '" PI' m~ och I 200 k, PI' ArSmodeU.
En 1971 I rS 144 de Lu.., ko,d 2 000 m~ ,
' 11, 141ts1 , c. 17 400 kr 128 ,4 ~ unde' ny·
pt;l). t n 14 2· 144 .10, kö,d 3 000 mil. I1l r i
15400 Iu", v;l ktl i l 32 ,5 ~ under d.lltnl ny·
pr .. fÖ' 0llndlldmodllll " IV 142·ln. En
· 69 ilS 142· 1" , ko.d S 000 mil. k.n ... Iigt
~l1anUi. fot ca 13 100 U. dY' 42.5 %""" ..
lWIlIIf'I nyprIS ror d'lIIM ".ndard 142 •

.,,,,,k,, Hd....

