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p.rovkör: \ 

det blivit drag i GT: n \ 
2,3 liters motor 140 hästkrafter 

Aacll,.1I preHlllen, VolYO U bil _ fullt Ilnkb" f il ... Hy . (kb .. komm. r 
"a lalt "'1 knu kl ..... l 

_ I.te .... i .u. r.ll . .", komme •• , _lutoll, •• • 11 proc! lI<fr. S GeO 
Voh. 141 GT. __ Hro .:. Il" ko ..... I U ha d .. "YI 823-.. 01 _ ...... 
110 1'1 VIU. ,. Vol ....... All' C61 ........ . 

IIUII' .u.otlreu .,-lIeC I d .. GT-._. lY Voho W 10 .. kom mbl IM 
etl .. IMu. f6rsUo 'rot hdc IM .... d ... ,,'IeJ 1I1I .... 'oro . ... _""klc 
I ...... '.' •• Kli 113 lIkto •• N. hr ... 610;1' . GI, . U Ull l,J iii .. od ,. , u, 
11 ... ,,,, kht.r, el ........... 1111 1411 DIN. 

"111""1\1 har !>To.kon den ny. 
OT:" pli Knut.ltorp. rallycrosibina 
pli .. ~In.banan ocb '" vlpr i 
DOrdvllsts.kin. oom ulan IY1ih .. 
Illulk p .. , .... i South Swedish Rally 
I vb oeh ..... komta' .... au medan 
111m hm OT ..... en halvmcayr 
si; har den har GT ..... .-nloMn blivit 
en _klial Hoj "'" iOIll "tu 1 •• -
kan Ikull, plau.. i ~I rlnylllrt. 
fil t. 

nYI mOlorn 10m kan bl'l kriva$ " 
hlr: 

Motorn Ir biKTad pi. dllfl nn
lip. B11:an. mm qlinll ..... oIym.o 
Ilar (lka', till 23 15 « . HOIt,a 
d let,n 11 140 DIN och dm ppp
..... YId 5150 van (.o) kW rid 
96 !pi) . 

TOJIPCn 11 ay c,ou· now·'YJI 
och utlörd ; aluminium. Den hr 
fön", öv~,li""nd ~ hm och in. 
.ptutnlnl. Tlndnina~n It elektro
nilk. 

A. 
c.tori< 

1 It.nd .... du'förand~ h .... Volv .. 
2-t2 GT m /lormaTl $\tpd ",."udl 
lida med ö,C'<V.ut. T "ort Wil 
"Immer d~n fin! - mm med Ilt· 
" ... d ltd. blir molor/l och bilm 
r .... njulnin.rn - di lirar dm I 
alla U.~n! 

Del fick RaTlynyrl (Tf ... lä yi 
fick lillfll1e In ,w. en bil. l OI'd
ninuJord rör experiment . 

Hi.,.. b.tlllilll,.tJ'I'1ttt 
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loss 
lätt 

bilen 
silver

d imljus 
och svart och 

är bilen 
- men väl

be· 
pryd· 

Il< 
en och 

går det att 'Irra fo rt 

med bilen, inte minst tack vare au 
den är så snäll. 

Bakaxeln är givetvis stel - stel 
bakaxel är alla 240-bilarna fö r
sedda med . 

Rallynyu testade också en GT 
försedd med diffspärr. Den var 
ännu lättare au köra . När bilen 
understyrde gav man mera gas 
och ställde ut bakltndan precis så 
ffi)·cket som bthövd~. 

Men - eftersom det behövs 
S 000 identis ka bilar för standard
klassning så kommer Volvos ro
ligaste b il inte att vara klar för 
standard A 1979 vilket är synd. 

Men en sak är klar och det är 
au del händer saker på Hisingen i 
Göteborg. Nu handlar det inte bara 
om säkerhet och ekonomi. Nu 
handlar det om körglltdje också ! 

Den som fortsättningsvis kallar 
Volvo för traktor bevisar all han 
inte hanger med i ulvecklinge:t. 
Däremot är beteckningen gubbra
cer fonfarande relevant. 

För mig - 33-årig "gubbe" -
var det här verkl igen en racer! 
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