Proiekt Y-Gul får chassi för högre effekt
Med mer eHekt behövs det ett bättre chassi - annars har man ingen glädje av hästkrahernal Vårt första avsnitt i Projekt T-Gul handlar därför om väghållning och förbättringar av karossen. Rallyföraren Björn Blomkvist visar vägen till en bättre 2401
Av Pär Brandt (text & foto)
• • • Man behöver inte göra alla
misstag själv. Med det menas att
man med fördel kan lyssna på den
erfarenhet som redan fInns.
Allra bäst blir det förstås om
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man gjort samma typ av jobb flera
gånger och vet var fallgroparna brukar lura. Ungefär så resonerade vi
på Bilsport och via Trendab i
N ykvarn förmedlades kontakten till

Björn Blomkvist i Tumba, strax söder om Stockholm.
Björn Blomkvist är aktiv rallyåkare och en duktig sådan. Han är en
pläga för konkurrenterna i de lokala

tävlingarna och vinner allt som oftast i Nationella klassen - dessutom är han ibland uppe och slåss
om total segern med "jeeparna"
(4WD-bilarna i Grupp A och N)!

Eftersom Björn lärt sig köra
fort som de flesta andra rallyförare (genom att skrota ett antal
bilar) vet han ur slipsten ska dras
när det gäller 240-byggen. För
naturligtvis är det Volvo 240 som
Björn kör!
- Volvo 240 är det naturliga
valet i Nationella klassen, säger
Björn. Lättrnekad kaross, urstark
motor och låga reservdelspriser plus
gott om chanser att hitta begagnat.
Inte konstigt att modellen är populär!

Rakt på sak
• När Björn bygger väghållning på
Bilsports Projekt T -Gul går det undan. Så pass att fotografen knappt
hänger med i svängarna. Men det
hör till saken att just Volvo 240 är en
bilmodell som är synnerligen "raktpå-sak" när det gäller mekandet.

Icke desto mindre finns det
en del saker som man ska tänka
på, speciellt om det är första
gången.
Vänd!
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Björn rekommenderar därför att de som tänkt följa Bilsport
i spåren skaffar en (eller flera)
mekarhandböcker. Där finns de
olika momenten beskrivna och
man kan undanröja eventuella
tveksamheter genom att titta på
bilder och sprängskisser.
Den enda detaljen i det här avsnittet som faller utanför det normala är anpassningen av spacerplattorna för framhjulen.
Eftersom Titan-fälgarna har
betydligt djupare offset än Volvo
240 behövs de här spacerplattorna
för att få ut fälgen från fjäderbenet.
Samma spacersats (Volvo original)
som bak används, men med den
skillnaden att centrum på spacerplattan svarvas upp till 54 millimeter. Likaså måste kragen runt hjullagerkoppen slipas ner 3 millimeter.
Använd inte några extra
spacerplattor eftersom det ger så
få varv kvar på hjulmuttrarna.
I nästa avsnitt ska vi berätta om
motortrimningen. Häng med då! D
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SVINGA UPP. Om man inte har bilen
alltför högt upp på pallbockarna (ha
ALLTID pallbockar!) så blir det
enklare att styra upp bakaxeln. Börja
med att sätta de främre bärarmarna på
plats och svinga sedan upp hela
bakaxeln med en garagedomkraft.
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