NYA PROJEKT
En trött Volvo 142:a, våra vanligaste
"plocka på" prylar och lite vilja. Är det
ett bra recept på en tuff, snabb och
smakfull bil. En Volvo som Volvo själva
skulle kunna ha byggt. En vagn som
håller både när man vill stila på stan,
ta kurvorna lite snabbare än vanligt
och kort sagt går att leva med. En bil
m kan frakta leriga ungar när det
•
_hövs, kanske köras av fästmön eller
frun till Snabbköpet när det behövs.
Vårt svar är i alla fall ett rejält JA. Den
Volvon kan byggas och den finns i
form av Illustrerad MOTOR SPORTS
-'1a projekt. Alla "plocka på" prylarna
• . r 142:an tuff och lacken förstärker
I
den känslan. Den turbomatade 820motorn är snäll när det behövs och en
raket när hästarna lockas fram. Följ
med i Illustrerad MOTOR SPORT under
några månader så ska vi visa hur vi
kom fram till det resultat som ni ser
här. Allt från monteringen av den nya
Turbosatsen, till uppstyvningen av
fjädringen, monteringen av alla
kosmetikagrejer på karossen till
lacken kan göras aven händig läsare.

l'äghållning
Innan projektbilen försågs med
Trends Turbosats ville vi ge den
förutsättningar att klara den ökade
effekten .
• • • Projekt-Volvon hade gått ca 20.000
mil, vilket är en ganska rejäl sträcka för en
'74. Bengt Öberg (som förresten blev klass6:a i årets KAK-rally) hjälpte oss med mycket
under Volvons besök i Södertälje och han
föreslog direkt att vi skulle kolla hjulupphängningarna och ställa in framvagnen .
Bredare däck och ökat " stänk" i motorn innebär ju knappast mindre belastning på bi tarna och fräscha kulleder fram och bromsar
är ett måste. Bengt konstaterade att glappet
i en av kullederna var väl stort och denna
byttes. Nya bromsbelägg kostade vi också
på oss - det blev Repco PMBX , vilka är miljövänliga (innehåller inte asbest) och lite
hårdare än original. Närmast jämförbara
med taxibelägg .
Ideen med vårt projekt är ju att göra Volvon vass på ett vettigt sätt. I stil med vad t.ex.
BMW gjort med vissa modeller - inga racerbilar men däremot tuffa och uppseendeväckande transportredskap. Som ni såg i
nr 3 skulle Volvo i princip kunna ha byggts
av Volvo själva, dvs förutsatt att beslutsfattarna ute på Hisingen insett att det finns utrymme .tör annat än " det gamla vanliga" .
Innebörden i den utläggningen är bl.a. att vi
inte ville montera extremare saker typ
krängningshämmare och hasplåt på bilen .
Tillsammans med Bengt Öberg bestämde vi
att fjädrin en dock ku de behöva lite extra
var
mnCJ
hjäl .
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hissa upp bakaxeln med en garagedomkraft
och skruva bort den gamla fjädern . Fram
måste man däremot lossa nedre spindelkulleden dessutom för att få loss fjädern. Vi
dristade oss till att 'ke~iI8lm~t~If-V!jHl:lj&:l
öli1&:ltl'äl"1'@t'!n!IrtI!'~JädDflJ'fa fö r att sli p pa d e n
vanliga "nosen uppåt" rallybilsutseendet.
Slipa gärna till kapstället lite snyggt och måla - onödigt att irritera Bilprovningen. Vi ska
också tillägga att Volvo skickat ut rekommendationer till SBP att endast godkänna
Volvo-bilarna med Volvos egna stötdämpare . Dessa är blå så måla gärna dämparna i
den färgen! Samtidigt med de här jobben
bytte vi de båda momentstagsbussningarna
(gumm i),vilka nästan alltid är slitna på några
år gamla bilar.
En av de stora utseendemässiga förbättringarna på projekt-Volvon är..
lDU..
eftab. Minilite tillverkar några av de ytterst få 6 tums fälgar som finns i
marknaden som dels har Volvons bultmönster, . dels inte ökar spårvidden över lagliga
12 mm. Minilite-fälgarna tillhör dessutom
dom snyggaste som finns och vårt val var
inte svårt. Fälgarna målades så småningom
gula för att matcha bilens lack, men det är
givetvis en smaksak. Fina radialdäck är naett måste och vi valde 4 Kleber
turli
1
Franska Däcksi

Montering av nya fjädrar, stötdämpare och
byte av slitdelar i hjulupphängningen t og
oss bara någon timma och både kontroll och
byte är något vi rekommenderar för alla er
som tänker vässa era gatbilar.
I nästa nummer återkommer vi med bygget av turbomotorn. Ja, det låter konstigare
än det var - motorn var aldrig ur bilen .
TREND 's nya turbosats är bara att " bulta
på". Resultatet är utan konkurrens i trimningsväg .

1Byte av fjädrar och stötdämpare är ganska
e/ementät;t. Garagedomkraft och ett par
pallbockar är allt som behövs förutom
vanliga handverktyg. Fram milste man lossa
nedre spindelkullederna för att byta
•
fjädrarna. Vi använde TREND's rallyfjädrar.

2De främre fjädrarna kortades 1 varv - annars
skulle fronten pekat uppåt pil rallyvis.

'3Koni-dämparna ersatte de gamla uttjänta.

~omentstagsbUSSningarna i gummi vill

spricka och bli sladdriga med tiden. Vi bytte
till nya.

•
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6 x 15 Minilite-fälgar ger laglig
spåTViddsbreddning. Kleber 185-däck ger
fint väggrepp. Bredare sulor betyder mycket
utseendet också.
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Bengt öberg (duktig rallyförare OCH
mekaniker) bytte fjädrar och stötdämpare på
'74 142:an. Innan vi började med de
mekaniska modifieringarna fanns ALLA
delar som behövdes - bra att tänka på om
man är beroende av bilen. Här har Bengt lagt
ut bitarna till allmänt beskådande.

70% IRer ork!
All vanlig trimning går ut på att öka effektuttaget
genom att höja gashastigheten genom motorn. I klartext hyvla, porta kanaler och byta ut en massa standardgrejer mot dyra trim bitar. Turbokompressorerna
har helt revolutionerat det här tänkandet. Vår projektbil med vanlig B20A motor försågs med BLT:s nu
helt utvecklade turbosats. Resultat: 120 hästar på
bakhjulen, mjukt bottendrag och imponerande "puiver" från 2.500 varv/min och uppåt. Allt tog 5 timmar
tack vare att satsen kommer komplett och klar att
bulta på. Oslagbart!

•
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1.

Vår projektbil var utrustad med
bränsleinsprutning, vilket i det
här fallet var en klar nackdel. Insprutningen innehåller en oändligt mängd slangar, som måste
tas bort OCH dessutom blev vi
tvungna att skaffa en vanlig
standard topp plus Stromberg
förgasare från skroten. Ju mera
standard B20A motorn är från
början desto bättre. Bengt
Öberg från Trend i Södertälje river här bort metervis med slang.

2.

En vanlig dödlig person som inte ,har tummen absolut mitt i
handen monterar BLT turbo
satsen på 5 timmar. Det innebär
först och främst att man skruvat
bort förvärmning, luftrenare,
förgasare med insug och grenrör från motorn. Topplocket
måste också bort eftersom
kompressionen sänks till ca 8:1
med hjälp aven 2.8 mm tjock
topplockspackning
(öststats
packning). Originalpackningen
är 1.8 mm tjock. INNAN man lyfter toppen måste dock kylvattnet tappas ut (annars hamnar
det i cylindrarna) och sedan
skrapas alla rester av den gamla packningen bort.

TREND AB i Södertälje säljer BLT turbosatsen. Ring 0755/645 00 och
fråga om du är nyfiken.
_
Beträffande driftsäkerheten säger Benny Lindbrandt att en sats
'
över 3.000 mil. Benny har kollat bl.a. tubron och befunnit de i
nästan nyskick. I princip ska man bara kunna stänga "läppen" och
glömma turbon. Men givetvis måste monteringen vara bra och t.ex.
får ingen tjuvluff förekomma. Glöm allt det som skrivits t.ex. i Teknikens Värld om turbo-trimningen (i samband med deras Volvo-bygge). De nya BLT bitarna fungerar verkligen.

I,

All portning av topplocket är meningslös
och ska undvikas. Dessutom MASTE man
kolla så att toppen inte planats för att höja
kompressionen. Har du köpt din motor i
andra hand är det ju en möjlighet. Standard
ska det vara eftersom man måste undvika
högre grundkompression än 8:1. Vi blästrade av vår topp och sänkte även ventil sätena.
Enligt Benny Lindbrandt, som tagit fram turbesatsen, är det senare dock helt onödigt förutsatt att man använder den tjocka topplockspackningen.

Original rakt igenom B20A motorn räcker
gott. MEN vill man ha lite extra
i bitarna
På så
tömmer cylindern
Volvos Kkam är en mycket bra kam både i en konventionellt trimmad OCH turbo trimmad motor. När man blivit lite varmare i kläderna
kan Trend dessutom hjälpa er att höja
laddningstrycket i turbon. Men, som sagt,
ORIGINAL ger redan det enorm kraft i
kombination med turbon. '
Finessen med BL T turbo satsen är att ALLT
finns med och är monteringsklart Nästan
japanskt tänkande! För att få en returledning
FRAN turbon för oljan till smörjningen finns
en kam kåpa med. Denna är utrustad med
monterad returkoppling (ditsatt med Loctite)
och riktig packbox över vevaxeln. Man byter
kåpa genom att sätta: en rejäl skiftnyckel (eller ännu hellre fast nyckel eller hylsa) över
den bult som håller fast svängningsdämparen fram på motorn. Se till att nyckeln får
stöd och kör ett varv på startmotorn - bulten
är lös på direkten. Sen är det bara att dra
loss svängningsdämparen och byta kåpa.
OBS SUPERVIKTIGT: om trågpackningen i
kåpans underkant blir förstörd MAsTE man
köpa en ny trågpackning och I<lippa ut/klistra på denna biten. Annars kommer en oljeläcka som ett brev på posten.

Alla packningar och slangar finns med i _.
satsen. Dessutom en ny bensinpump och ,c
en värmesköld som monteras under förga- ~
saren.
>
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7.

I BL T satsen finns också alla nödvändiga
rörkrökar med. Det gamla avgassystemet
MAsTE kapas av (med bågfil) så nära främre
kröken som möjligt - sedan passar BL T .rören direkt över och säkras med en klämma.
Om du har ett 2 tums system eller Volvos
ännu grövre rallysystem på bilen var inte
orolig - skarvmuffar medföljer. Så här ska
alltså motorrummet se ut när man börjar
montera turbopaketet. Notera att oljan till
turbosmörjningen tas från uttaget till oljetrycksgivaren via en T-förgrening.

8.

Turbon i satsen är en amerikansk Schwitzer 3LD 168/087 och denna är alltså intypad
och godkänd både av Volvo och Bilprovningen. Inga problem vid besiktningen alltså.
BL T grejerna kommer med allt ihopbultat
och klart för montering (en klar utveckling
från prototyp-kitet där massor av småpryttlar skulle sättas ihop först). Allt man behöver göra är att ta loss insuget med förgasare och avgasgrenrör från motorn och bulta samman bitarna med turbogrejerna.
DOC VIKTIGT:
l>sa
s - SU funkar inte på
grund av flottörhusets placering. Strombergen MAsTE dessutom få
-.
aningen
eriRI - alternativ byt ut nålen
förgasare (nålens nummer är B2AF). Ändringen av nål ger aningen fetare bränsleblandning.

9.

Expansionsburken är gjuten och den skruvas direkt på förgasaren. Till vänster syns
det rör som skarvas mot bilens vanliga avgassystem - Benny rekommenderar rallysystemet för perfekt andning.
Turbon kommer förinställd för att ge max
8 PSI eller 6 hektos övertryck. Räknar man
med ca 10% effektökning per PSI är höjningen minst 70%! Det går att höja trycket
till 10 PSI och på Benny Lindbrandts egen
Volvo 145:a har det visat sig ge 132 hästar på
BAKHJULEN. Original är ca 50 hkr!
Här har ni alltså hela klumpen som bultas
på motorn!

10.

Håkan Sandins TREND är huvuddistributör
för BLT turbo satsen. Håkan (till vänster)
och Benny monterade grejerna på projekt
Volvo n på ett par timmar. Vi vanliga får
räkna medea 5 timmar. Benny påpekade
att man MASTE efterdra allt när bilen körts
några dagar. Speciellt topplocket SKA efterdras 2 gånger på grund av den tjocka
topplockspackningen. Använd momentnyckel och dra 10 kg. Notera värmeskölden under förgasaren.

11 .

Här har ni härligheten monterad. Räkna med
bra "skaft" i bitarna från 2.500, 2.700 varv/
min och uppåt. Bennys egen bil gör O till 100
km/tim på 9 sekunder med 10 PSI laddning .
Vi ska återkomma med en rejäl provkörning
när bilen är helt färdig och någ ra läsare ska
själva få testa bilen och ge sitt omdöme.
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Svart som synden,
turbo under huven,
kycklinggula fälgar och
originell dekor. Den
blev en större succe än
vi hoppats på från
början, IMS projektVolvo som byggdes
klart under 1978. Visst
minns ni artikelserien
om hur vi vispade med
trollstaven över en
vanlig 142 GL av 1974
års modell och
förvandlade den till en
verklig huvudvridare,
dessutom med rejält
klös i motorn.
• • • Men som vi alla vet gnager
tidens tand, inte minst på bilar, och
redaktionens stolthet stod en vacker
dag inför det faktum att en ordentlig
ansiktslyftning var nödvändig för att
rädda äran och färgerna, ja inte bilens, där skulle ny frisk lack på. Västkustbilar är som bekant värre drabba-o
de än andra av det där röda, hemska
som gör plåten skör, så vi beslöf'osS;
för att slå tillbaka rosten först och göra
ett ordentligt underarbete samt förbereda lackering. USA Trading Co i Bo-

dafors hade lackat bilen förra gång.
och det blev återigen Clarence Eng:
borg som fick uppdraget att fixa
dan. Ny frisk plåt gjorde susen
beslöt oss för att göra verklighet av ett
förslag från Oddmund Olsen Reklar.
en dröm i blå-vitt (häpp!)
-'on 7
Hela karossen sprutades vit, även
Minilite-fälgarna och grillen, för
sedan få dekorfält i två olika blå
ser på sidorna och huven. 13-esultatet
blev förbluffande! Den smårisiga svarta Volvon hade förvandlats till ett åk,

