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o GT-bclcckningen är Inget nyn for 
Volvo även om del är några år sedan 
den satt på en modell. Nu kommer 
GT tillbaka I form aven GL-version 
med två dörrar. d v ~ hle längre än <;j 

har man gåll. GT har .,amma motor 
som GL men I övrigt skiljer .. ig vag
narna ål bl a ifråga om inredning. 

Samtidigt fårsöker Volvo sätta yt
terligare snurr på försäljningen av 
343 genom en mer pål.oMad version 
som man kallar" Black Beauty ... 

Vo/l'o 242 GT har insprutningsmo
torn B 21 E. d v s en ryra med voly
mcn 2 127 cm l

, Dcn ger 123 DIN-hk 
vilket motsvarar 90 kW. Accelera
tionS liden 0-100 kmth uppges vara 
12.0 sekunder oc h toppfarten 175 
km/h. Motorn kan. liksom övriga 
Volvo-molorer. köras på 93-oklanig 
bcn~in. 

GT hlr . nrt klad.el med röd mittrand. 
I inltrumenterlngen i r lIar ... ri knlre Itandlrd. 

BiielI har styvats upp genom kruhi
gare stötdämpare och krängnings
hämmare. GT lackeras enbart I sil
... ermetallic och längs sidorna löper 
dd.ormnder I svan och orange. 
Dimljus har b} ggts In I frontgallrel. 

Bilen ulru<;tas med fyrväxlad manu
ell vbe11Ma och överväxel. Vad den 
.. enare betyder I bensinbe~paring VI

sade vi i bedömningen av Volvo 244 
DL fOr ell par nummer sedan. 

En nyhet gliller reservdäcket. Bilen 
utrustas inte med CII van ligt reserv
hjul utan en S k spacc-save r. Det är 
en få lg. cn platt däck oc h en 
kompressor fö r uppblåsningen. Sam
ma utrustni ng finns i coupeversionen 
av 264. 

Så I'ar dn då . Blac/... BellIIty,.. 
Som framgl'l r av namnet är dcn hilr 
34J-modellen svan lackerad_ Den ut-

rustas med lättmetallrålgar och har 
tonade rutor. 

Inredningen gl'lr i rött med undan
tag a ... taket som är svart. Ratten är 
en annan än I standardversionen av 
343. i dörrsidorna finns förvarings
fad.. <x:h sidorutorna ha~ kan öppnas. 
TdOls~1 är det IOget som l>kiljer 

Black Beauty ,. från standardvagnen . 
Dcn upplyxade 343 skall bara pro. 

duceras i en mycket liten serie. i vart 
fall för svensk marknad. Och det 
kanske räcker med små tal. Hur 
ml'lnga har med dagens bilprisc r råd 
att betala extra fö r dctaljer som 
egentligen inte ändrar bilen karaktär. 

Samma ... ak kan gi ... elv is sägas om 
GT-modellen med !t andra sidan är 
den egen tligen en 2-dörrars version 
ilV redan ex isterande G L. 
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