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RA TTEN BYIT. Palm Beach-ratt höjer både
utseendet och trivseln. Volvo-stereon ser anspråkslös ut men kap"aciteten är det sannerligen inget fel på. Atta högtalare ger bra ös.
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HÅRT ENGAGERADE. Ulf Åkesson,
Bil: Volvo 240 T-4R
Kaross: 4-dörrars, 5-sitsig sedan.
Motor: B21 ET, 4-cylindrig längsmonterad på 2.127 cc (borr x slag
92x80 mm), enkel överliggande
kamaxel, två ventiler per cylinder,
Garret TB03 turbo, laddluftkylare,
kompression 7,9:1, ONS tävlingskatalysator.
Max effekt: 219 hk vid 5.600 rpm.
Max vridmoment: 320 Nm vid 4.500
rpm .
Max laddtryck: 1,15 bar.
Transmission: Bakhjulsdrift,
diffbroms, 4-växlad låda med
elektrisk overdrive.
Hjulupphängning: Fjäderben och
tvärlänkar fram, stel bakaxel med
längsgående bärarmar och Panhardstag bak, Eibach fjädrar, Volvos
gastryckstötdämpare, och krängningshämmarsats.
Styrning: Kuggstång med servo.
Bromsar: Ventilerade skivor fram,
skivor bak.
Fälgar: 7,5x17" lättmetallfälgar.
Däck: PirelIi P Zero 205/45 ZRI7.
Mått: Längd 479 cm, bredd 171 cm,
höjd 141 cm, axelavstånd 264 cm,
spårvidd fram/bak 143/136 cm.
Tankrymd: 60 liter.
Tjänstevikt: 1.430 kg.
Pris: Ej fastställt (alla fakturor har
inte kommit än). men
avsevärt billigare än en äkta T-Gul!

KOPIAN OCH ORIGINALET.
Tänk an en gammal 240 och en
modern 850 kan bli så lika.
Slutresultatet blev bänre än vad vi
vågat hoppas på. (STORA BILDEN.)
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Anders Woss, elaes
Ohlsson och Jan
Karlsson har jobbat
hårt med Projekt
T-Gul. Uffe lagade
all rost medan
Volvo-trion svarade
för slutmontering
samt fixade felen
som dök upp.

SLIPAT GÄNG.
Affe Edenmalm,
Thomas "Tusse.~'
Larsson och Pelle
Jönsson på Autolack
hade de kämpigt
innan de kunde säna
färg på T-Gul. Det
gick åt en ansenlig I---::=~
mängd spackel och
slippapper. L _ _ _ _~_...II!!!IIIiiiiI.
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Bil: Volvo 850
Kaross: 4-dörrars, 5-sitsig sedan.
Motor: B5234FT, rak 5-cylindrig,
tvärställd på 2.319 cc (borr x slag
81x90 mm), dubbla överliggande
kamaxlar, fyra ventiler per cylinder,
Garret T03 turbo, laddluftkylare,
modifierat Motronic 4.3 insprutningssystem, kompression 8,5:1,
katalysator
Max effekt: 240 hk/5.600 rpm.
Max vridmoment: 330 Nm/3.0004.800 rpm .
Transmission: M56H 5-växlad
manuell låda, förstärkt koppling .
Hjulupphängning: Fjäderben, undre
triangellänk, bärram och kränghämmare fram, semiindividuell hjulupphängning, Deltalink, spiralfjädrar och
kränghämmare bak. (Styvare
spiraler runt om och 20 mm sänkt
chassi jämfört med 850 Turbo).
Styrning: Kuggstång, servo, 3,2
rattvarv mellan fulla utslag, 10,6 m
vänddiameter.
Bromsar: Ventilerade skivor fram,
glidok, skivor bak, 2-krets ABS.
Fälgar: 7,5xl7" lättmetallfälgar.
Däck: PirelIi P Zero 205/45 ZR17.
Mått: Längd 466 cm, bredd 176 cm,
höjd 140 cm, axelavstånd 266 cm,
spårvidd fram/bak 152/147 cm.
Tankrymd: 73 liter.
Tjänstevikt: 1.480 kg.
Pris: 380.000 kronor.
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