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RALLYNyn p.rovkör: 

Nu har det blivit drag i GT: n 
2,3 liters motor - 140 hästkrafter 

Aatlilen presenterar Volvo en bil- rullt tänkbar rör rally . Och sA kommer 
dea Jnte att kunna klassas! 

- Inte ännu i alla rall. 1919 kommer vi visserligen att producera 5 000 
Volvo 242 GT, men bara c:a l 200 kommer att ha den nya BB-motorn. säger 
Bosse VikAs pA Volvo bli AB i Göteborg. 

B23 är alltsA Arets nyhet i den GT-version av Volvo 240 som kom redan rör 
ett år sedan. Första Aret hade bilen den vanliga B21-motorn med mekanisk 
Insprutning och 123 hästar. Nu har man ökat volymen till 2,3 liter och tar ut 
17 extra hästar, d v s sammanlagt 140 DIN. 

Rallvnytt har provkört den nya nya mOlorn som kan beskrivas så 
GT:n på Knutstorps rallycrossbana här: 
på racingbanan och på vägar i Motorn är baserad på den van-
nordvästskåne som utan tvekan liga B21:an , men cylindervolymen 
skulle platsa i South Swedish Rally har ökats till 2315 cc. Högsta 
i vår och kan konstatera att medan effekten är 140 DIN och den upp-
rörra årets GT var en halvmessyr nås vid 5750 varv (103 kW vid 
så har den här GT-versionen blivit 96 rps). 
en verkligt skoj vagn som utan tve- Toppen är av cross-nOw-typ 
kan skulle platsa i ett rallystart- och utförd i aluminium. Den har 
falt. förstås överliggande kam och in

Ij fa, stand.nt A? 
Kilomässigt ligger GT:n aningen 

Over 10 kilo - men eftersom GT:n 
i USA (den största marknaden 
med 4 000 bestalida bilar för 1979) 
kommer att förses med B21-motor 
så faller tanken på bilen som en 
vettig bil i Standard A. Atminstone 
för 1979. 

Men - åter till bilen. Och den 

sprutning. Tändningen är elektro
nisk. 

Kompressionen i B21:an är 9,3:1 
- i 823:an har den ökats till 10:1. 
lnsugningsponarna har förstorats 
och kamaxeln har modifierats. 

Vridmomentet är utmärkt. Re
dan vid 2 ()()() varv börjar kurvan 
plana och mellan 2 300 och 4 800 
är vridmomentet som störst (17,5-
19,5 kmp). 

Av 
Carleric 

l standardutförande har Volvo 
242 GT en normnl! stegad manuell 
låda med överväxel. I stort sett 
stämmer den fint - men med tät
stegad låda blir motorn och bilen 
rena njutningen - då drar den i 
alla lägen! 

Det fick Rallynytt erfara då vi 
fick tillfälle att testa en bil, i ord
ninggjord för experiment. 

Högre krängningsstyvhet 
Men motorn är faktiskt inte allt. 

Personligen tycker jag att den störs
ta skillnaden mellan 78:an och 
79:an finns i chassimodifieringar
na. AretS GT har fått 35 proc 
högre krängningsstyvhet än det 
övriga programmet främst genom 
kraftigare krängningshämmare. 
Baktill har bilen som standard 
gastrycksdämpare och vanliga stöt· 
dämpare fram, kombinerat med 
kraftigare fjädrar. Castervinkeln 
har ökats från 2,5 till 3,5 grader 



Bilen hoppar fint - gAr verkligl bra pA dAIiiI underlag. 

och detta bidrar också till att gOra med bilen, inte minst tack vare att 
bilen mindre överstyrd. den är så snäll. 

Medan den förra å rsmodellen 
hade väldigt lätt att släppa loss 
baken, så är årets version lätt 
understyrd. En understyrd het som 
lätt motverkas i snabba lägen med 
lite hårdare tramp på gaspedalen. 

Överhuvudtaget ä r bilen snäll, 
otroligt snäll. Man kan ställa upp 
för kung och fosterland - men 
inte ens de vildaste uppställ på den 
hösthalkiga rallycrossbanan på 
Ring Knutstorp var besvärliga eller 
ledde till snurrning. 

Riklig utrustning! 
Utrustningsmä5sigt sett är bilen 

kul. Den har frontspolier, silver· 
metallic lack, integrerade dimljus 
i grillen, dekor i rött och svart och 
lite annat smått och gott. 

Ute på "sträckorna" är bilen 
givetvis stor och tung - men väl
digt följsam. Den gär fint på be· 
svärligt underlag och landar pryd· 
Iigt och exakt efter hopp. Den är 
lätt att ställa upp inför en böj och 
överhuvudtaget går det att åka fort 

Inredningen I ny. 
Yo/vo242GT. 

Bakaxeln 
bakaxel är 
sedd.a med. 

är givetvis stel - stel 
alla 240-bilarna för-

Rallynytt testade också en GT 
fö rsedd med diffspäTr. Den var 
ännu lättare att köra. När bilen 
understyrde gav man mera gas 
och ställde ut bakändan precis så 
mycket som behövdes. 

Men - eftersom det behövs 
5 000 identiska bilar för standard
klassning så kommer Volvos ro· 
ligaste bil inte alt vara klar för 
standard A 1979 vilket är synd. 

Men en sak är klar och det ä r 
att det händer saker på Hisingen i 
Göteborg. Nu handlar det inte bara 
om säkerhet och ekonomi. Nu 
handlar det om körglädje också! 

Den som fortSättningsvis kallar 
Volvo för traktor bevisar att han 
inte hänger med i utvecklingen. 
Däremot är beteckningen gubbra
cer fortfarande relevant. 

För mig - 33-å rig "gubbe" 
var det här verkligen en racer! 

"Nalle" får 
fabriks-Opel! 

De! blir stora förindrinpr I Opel· 
stallen nästa 'r. 

Anders Kulliin, kör inte SM -
utan bara VM. 

Jockie Klein! ,ör honom sällskap I 
vissa VM·UIl/Ungar, men koncentrtrar 
sig p' det tyska mIsterskapet. 

Bror Danielsson skall sl'ss I special
klassen. 

Björn "NaUe" Johansson fAr chan
sen att bil S\lensk mislare i standard 
A i en äkta rabrlks.Opel Kadett 
GTE. 

1979 blir ännu ett mellanår rOr 
Opel Euro Händler Team. Anders 
Kulläng kommer att köra sju VM· 
tävlingar, Monte Carlo, Svenska, Por· 
tugal, Aeropolis, Jyväskylä, Kanada 
och RAC-rallyl. Opel lI.r just nu inne i 
ell hektiskt testskede av deras nya 
rallyvapen, en Ascona med 16-ventils
motor. Men denna grupp 4-bil kan 
tidigast vara klassad någon gång till 
sommaren. Åtminstone till dess får 
Anders Kulläng och Jockie Kleint 
hålla tillgodo med Kadetten. 

Att Achim Warmbold inte lI.r någon 
lätt förare au ha au göra med fick 
stallchefen Tony Fall erfara. Warm
bold rick sparken röre San Remo
rallyt och ersättaren hiuade man hos 
VW·stallet - Jock ie Kleint. 

Men det blir förändringar för An· 
ders Kulläng . apels internationella 
satsning kommer nlista år att skötas 
från Holland. Bob de Jons kommer 
att leda en del av arbetet och sam· 
tidigt vara andrerörare åt Anders 
Kullang. 

Bruno Berglund försvinner inte bort 
från Opel. Han blir assisterande 
Slallchef under VM·tävlingarna och 
här hemma i Sverige lI.r det inte 
otroligt att han kommer att 
silta bredvid Bror Danielsson, som nu 
tar klivet upp i specialklassen. Ännu 
så länge dock bara med en vanlig 
åtta ventils·motor . 

apels svenska stall kommer au ha 
ännu en specialbil - åt Anders 
Kulläng. Men hur många täl/lingar 
Anders kommer alt köra återstår att 
se. Han blir så fullt upptagen inter
nationellt att han beslutat sig för att 
sa.J.ja sin rallycrcss·Vauxhall. Möjli,. 
heten finns att Anders j stlUtet kor 
någon rallytävling åt Vauxhall-fab
riken. 

När nu Bror Danielsson tar klivet 
upp i specialklassen ersäus han i stan· 
dard A naturligtvis av "Nalle" Jo
hansson, som i höst vunnit två SM· 
tävlingar. Själv funderar "Nalle" pA 
att göra i ordnins en esen special. 
Kadett för au kunna kOra nAara 
internationella Ulvlinsar. 
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