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Så här ser Iyx-Volvon ut
från sidan: harmonisk och
elegant. Teckningen visar
storleksskillnaden-mellan 144
(i rött) och den nya.

förlängd föt- att ge plats åt den tallängden är ökad ca 20 cm till säkerheten är väl tillgodosedd i
nya motorn. Av någon anledning omhing 4,85!
Iyx-Volvon. Den har långt enerät· plåtpartiet mellan grill och . • Bilen SE fotograferade var giupptagande framparti med
stötfångare högt'e än på 14-1-. Inte märkligt nog försedd med solluc- stor skt)'nkelmån för att skydda
särskilt snyggt - men det kan på ka, vilket är förbryllande på en passagemma.
Servohjälp
för
bilderna röra sig om en "blllff- provvagn. Bredden är svår att be- bmmsar och styt'ning är standard.
grill" för att vilseleda fotografer stämma exakt, men den är ökad Bromsarna är dragna i två kretoch andra nyfikna. .Med största så mycket är sä'ket·t - annars sat· och mttstången givetvis telesäkerhet kommer lyxgrillen att skulle väghållningen bli lidande. skopisk för att inte föra re t; vid en
innehålla dubbla runda stt-ålkasA{otom ät· en nykonstmemd kollision ska få bröstkorgen intare liknande dem hos Fiat 125. . sexa, slagvolymen tre liter. Max- tryckt. Bakrutan hat· inbakade
Två av dem innehåller jodijus.
effekten 150 hästat· SAE vilket värmetrådaI". Inredningen blir av
Hjulbasen är förlängd med 12 ät· detsamma som 130 DIN. hög klass med fällbara fåtöljer.
cm för att öka kllpeutrymmet Bränsleförbrukningen hållet· sig Om Volvo går ifrån sin kladdiga
mellan hjulaxlarna. Det behövs. hing 1,2 liter vid normal kör- plastklädsel återstår att se.
144 :an är tlln~ i gumpen, över- ning, tanken rymmer ca 60 \.
Man frapperas av att stOl'a
hän~et är stort. Själva kupen i
Volvon företer så stora likheter
Sla~längd och cylinderdiameter
den nya bilen har fått mer di- blir troligen identiska med Volvos med Mercedes. Det är säket-t ingstinkta och något kantigare linjer.
nya tvålitersfym som kommer att . en' tillfällighet . utan just vad
"agnens profil har vunnit oer- sitta i övriga modeller: 500 kubik
Hisingsfabriken har siktat på: att
hört på detta. Den gör ett lägre på varje cylinder.
bygga en svensk Mercedes!
och svepande elegant intryck. To- • Det är ingen tvekan om att • Just Mercede... hat- en stark

dt'agningskraCt på svenska biiköpare, den treuddiga .s tjärnan gör
att bilen säljer sig själv. Den
s\'enska generalagenten för Mercedes behöver inte besvära sig
mt'd .att lämna femårsgaranti ellet· andra förmånel".
Volvos försäljningstaktik är
slug och skicklig. Femårsgamntin
var ett genidmg och prisuppu'appningen för att få oss att
köpa dyrare och dyrare bilar ätett psykologiskt mästerstycke. När
Arna.w nen kom sa ·folk att "den
där är ju alldeles för dyr" . men
det dröjde inte länge förrän den
slog ut 544 :an. Samma sak händer i dag med 1# som raderar ut ·
Amazon.
• Kan det vam så att 'MedelSvensson sitter i en 25 OOO-kmnors-Volvo om något år?
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