Volvo GLT
nu också med TURBO.
Den nya serien av starkt efterfrågade GLT-bilar har nu utokats med en
variant med TURBO-motor. Den
nya B 21ET-motorn drar inte mer
ån en vanlig 4:a men har en effekt
som en 6:a. Den ligger på hela

155 hk DIN och ger dig utomordentliga accelerationsresurser. Bra att
kunna ta til vid omkorningar.
Som alternativ finas den 4-cylindriga standardmotorn B 23E med en
volym på 2,3 liter, kontinuerlig

brånsleinsprutning, en kompression
på 10:1 och en effekt på 136 hk DIN.
Nytt for i år ar att du också kan få
den 4-cylindriga motorn i herrgårdsvagnsmodellen. Du kan vålja mellan manuell våxellåda med over-

våxel eller automatlåda.
Liksom tidigare fines GLT också
med den behagliga tystgående
6-cylindriga motorn - både i sedan
och herrgårdsvagnsutforande.
Effekten har okats: från 141 till hela

155 hk DIN. Cylindervolym 2,8 liter,
direktinsprutning och en kompression på 9,5:1. Manuell våxellåda
med overvaxel. Givetvis automatlåda som alternativ. Koregenskaperna
står i samma hoga klass som motor4

programmet. Krangningshammare
och gasfyllda stotdampare, anpassade tili de olika motorvarianterna,
och dessutom lattine tallfalgar och
spoiler ar några av de detaljer som
gor GLT så rolig och bekvam att kora.

en nya TURBO-motorn , B 21ET, på
hela 155 hk DIN Enbar, i sedan-utforande.
2. Den 4-cylindriga insprutningsmotorn,
B 23E, på 136 hk DIN Både i sedan- och
herrgårdsvagnsutforande.
3. Den 6-cylindriga motorn, B 28E, på
155 hk DIN finns i GLT både i sedan- och
herrgårdsvagnsutf 'grande.

Volvo-bilarna anpassas till olika
markhader genom variationer
i standardutrustning. Darfor kan
vissa bilder i broschyren visa bilar
med utrustning som inte år standard på den svenska marknaden.

Ny speciell GLT- design.
I likhet med ovriga Volvo-modeller
har också GLT i år fått en ny, lattare
och modemare design. Ny, lagre
grill, nytt ljusarrangemang med
sidoljusfunktion. Nya, låttare stof
fångare både fram och bak - som
går mer runt hornen och som reducerar totall angden på bilen. Dessutom: ett brett, svart dekorband
under sidofonstren liksom en bred,
svart dekorlist i midjelinjen. Detta
ger GLT en sportig karaktar , som
ytterligare forstarks av de svarta
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fonsterinramningarna , de svarta
dorrtrosklarna och en ny kraftig,
svart bottenlist, som dessutom forhindrar stensprut att komma upp
på sidorna.
Också interroren ar elegantare an
tidigare: en helt ny instrumentbrada, exklusiv silverplysch-kladsel
(i
Turbo-varianten) och farganpas-sade nackskyddskuddar. Se nasta
uppslag.

1. Ny, snart, kraftig inramning au rutorna
och svartg, breda lister ger GLT en sportig
och modern linje.

2. Nytt ljusarrangemang med inbyggda
korriktnings-, varsel- och parkeringsljus.

3. Nya låttare stotfångare, som går mer
"runt hornen ", reducerar totallangden på
bilen.

4. Stora eleganta bakjus med for GLT
karakteristisk svartparti mellan
lyktorna.
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Hår har du fult
kontroll!
I dagens tata trafik måste du hela
tiden vara skarpt och ta emot en
stråm av information. Du måste
ibland reagera på bråkdelar av en
sekund och standigt anpassa dig till
nya situationer.
Detta innebar att din forarplats
skall vara konstruerad for maximal
komfort och effektivitet - med en
enda snabb blick bor du få alla nodvandiga upplysningar och dessutom
bor givetvis alla reglage vara latt tillgangliga.

I den unika Volvo-stolen sitter du
bekvamt - lange - och det hogeffektiva varme- och ventilationssystemet bidrar till att hålla dig vaken
och pigg. I Turbo-varianten har du
t.o. m. soltak som standard. Den
information du behover for dina
beslut får du både utifrån och inifrån. Tack vare den fina runt-omsikten - på hela 91% - får du snabbt
och tydligt all information utifrån.
Och med hjalp av funktionssakra
spolare och torkare, aven på strålkastarna, eluppvarmd bakruta och
antireflexspeglar behåller du denna
utmarkta sikt under alla vaderforhållanden.

Instrumentbradan ger dig all ovrig
information. Har finner du en
imponerande rad av kontroll- och
varningslampor. Från det ogonblick
du satter dig i bilen borfar "Fasten
seat-belt"lampan att lysa och ge dig
en forsta vinlig påminnelse. Under
korringen overvakas många viktiga
funktioner och du får klara signaler
om det sker något som du bor goras
uppmarksam på. Och anda till det
ogonblick då du stiger ur bilen: en
kraftig summerton påminner dig
om att inte glomma slacka ljuset
eller ta ur startnyckeln. Omtanksamt, eller hur?
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Den nya instrumentbradan har
dessutom flera fina detaljnyheter:
mittkonsolen ar belagen 35 mm
langre bak - det gor den lattare att
nå. På toppen av den fines en praktisk hylla for småsaker. Vidare finns

det gott om plats i panelen for extrainstrument utover den omfattande
standardutrustningen. En plan yta
ovanfor det låsbara handskfacket ar
annu en liten omtanksam detalj i
1981 års GLT.

1. De yttre backspeglarna kan du latt reglera inifrån. Spegeln på forarsidan ar dessutom av vidvinkeltyp - det innebar att den
"doda " vinkeln reduceras tili ett minimum.
Annu en bra sakerhetsdetalj.
2. Digitalur ar standard i Turbo-varianten. En extra finess ar att det kan anvandas som tidur for kupevarmare.
3. I Turbo-varianten finns en speciell
matare for kontinuerlig kontroll av laddningstrycket. Dessutom sarskild varningslampa på instrumentbradan som visar om
turboladdningen ar for hog.

De snabbaste - GLT Turbo och GLT med B 23E-motor.
Den nya GLT:n med Turbomotor har många fordelar. Tack
vare Turbo-tillsatsen biir forbranningen i motorn fullstandigare. Det innebar minskad
bensinforbrukning, renare
avgaser och lagre ljudnivå. Men
inte nog med det. Du får en bil
på 155 hk DIN med utomordentliga accelerationsresurser.
Nastan lika snabb ar GLT med
B 23E-motorn på 136 hk DIN.
Men de ar inte bara snabba, kor
egenskaperna ar lika imponerande. Manuell vaxel med overvaxel år standard. B 23E kan
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också fås med automatlåda som
alternativ. Alla GLT har speciella krangningshammare och gasstotdampare. Lattmetallfalgar,
spoiler och den svarta dekoren
runt om ger dem ett verkligt
sportigt utseende.
Du kan få din GLT i foljande
farger: silver metallic, ljusblå
metallit, ljusgron metallit,
nougat metallic, vinrod metallit
eller vinrod (standard). Turbovarianten finns enbart i svart
metallit, silver metallit eller vinrod metallit.

En GLT ar både rolig att aga och
kora - alltid lika saker och
bekvam. Dessutom snabb nar
det behovs.
1. Turboaggregat i genomskarning. Tack
vare detta får motorn extra lufttillforsel
med effektivare fordranning och battre
prestanda som foljd.
2. Framhjulsupphangning av fjaderbenstyp ger en mycket mjuk och behaglig gång.
3. Samtliga GLT-varianter ar forsedda
med gastryckstotdampare som ytterligare
bidran till den mjuka gangen vid snabb
korning på dåliga vagar.

