
ett enda undantag, Lancia 
Flavia, rör det sig emellertid 
om bilar som vi tidigare kört 
och informerat om. Det vi 
prövat i so mmar är special
versioner , t ex med automatisk 
växell åda eller dieselmotor, 
plus bilar med vissa förbätt
ringar men likväl av samma 
baskonstruktion. Det är där
för onödigt att leverera helt 
nya och omfattande testrappor
ter varför vi nöjer oss med kor
tare körintryck närmast gäl
lande de nyheter som provats. 

SAAB 99 EA 
E står för elektronisk insprut
ning av bränslet, A för auto
matväxellåda i SAAB 99 EA. 
Det modernare bränslesyste
met ger 87 hk mot förgasar
modellens 80, därtill jämnare 
och fullständigare fyllning av 
förbränningsrummen vilket, i 
sin tur , ger bättre startegen
skaper, lägre bränsleförbruk
ning Gämfört med förgasar
motorer med automatlåda), 
bättre segd ragn ingsförmåga vid 
låga varv och uppenbari igen 
också fördelaktigt påverkar 
växl ingsau tomatiken. 

Resultatet har blivit att auto
matväxel systemet arbetar myc
ket tillfredsställande: jämn 
gång, inga svårare ryck i väx
lings momenten och riktigt bra 
gensvar vid gaspådrag för acce
leration . Automatiken låter 
också, vilket är mycket skönt, 
i stort sett bli att, utan att fö
raren så önskar, i tid och otid 
växla ned med de otrevl iga 
ryck som då ofta blir följden. 

Topphastigheten är densam
ma som för den manuellt väx
lade modellef.l och acceleratio
nen faktiskt bara delar av se
kunden sämre än sa mma mo
dell. Bränsleförbrukning 1- 1,3 
liter/mil vilket är något , men 
inte påfållande, mer än den 
manuellt växlade. Den här 
kombinationen av motor och 
automatik har Saab verkl igen 
lyck ats bra med. I övrigt är 
99an sig lik med sina många 
stora förtjänster och relativt få 
brister. 

Körkl art pris 21 975 kr. 
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Volvo 164 
MSA 
» 164 MSA», vad är det? Väl 
inte en ny, okänd Volvo? Nej > 
det är det inte och SMT har 
faktiskt nära nog hittat på den 
där bokstavsbeteckningen själv: 
med MS men as »med servo
styrn ing » medan »A » står för 
auto matväxe li åda. Det är all t
så fråga om Volvos finaste 
mode ll , 164an med sexcylind
rig motor på 130 hk DIN. 
SMT körde i somras den mo
dellen tusentals kilometer både 
i Sverige och i utland et och 
det kan först som sist sägas, 
att 164a n i de flest a avseenden 
visade sig vara den perfekta 
långresevagne n för en ol'd inär 
familj med stort se mesterba
gage. 

Som vanl igt plus för goda 
utrymmen, högklassig sittkom
fort > gigantiskt bagagerum> 
komplett utrustning - så när 
so m på klocka vilket irriterade 
oss obeskrivligt - fin sikt och 
säkerhet i internationell elit
klass. 

Minus gav vi för alltför kle
na ventilationsmöjligheter I 

kontinent al högsommarhetta, 
en besvärande signalring> so m 
effektivt sk ymmer partier av 
hast ighetsmätaren, och att den 
automatiska växellådan dels 
tar för god tid på sig inn an 

vagnen verkligen får upp far
ten ordentligt från stillaståen
de (märktes inte minst vid ut
fart fr ån P-plats på Autobahn), 
dels reagerar väl långsamt när 
man för att få motorbroms 
lägger i lågväxeln - dessutom 
sak nar I ådan det där värdeful
la ext ra växelläget mell an D 
och Low. 

I övrigt fungerade automa t
lådan dock bra och under de 
I ånga motorvägspassen samt i 
sto rstädernas våldsamma köer 
var den en verklig väl signel se 
- det är naturl igtvis med auto
matväxel Volvo 164 ska ll kö
ras. 

Styrningen måste vi ägna 
et t särsk ilt ka pitel: Volvo har 
försett 164an med en speci a l
version av servo som fungerar 
så att den i normal oc h högre 
has tighet knappast märks a ll s 
varför styrningen ger mycket 
bättre vägkontakt och säker
hetskänsla än som är fa llet 
med de flesta »snurrgalna » 
servostyrningar. När bilen rör 
sig långsamt eller står stilla 
träder servon emellertid i full 
effekt. Så här skall naturligtvis 
servostyrning fungera. 

På det hela taget var vi allt
så utomordentligt nöjda med 
164 MSAs uppförande och 
kan bara gratulera Volvo till 
a tt ha producerat en så bra 
I ångfardsbi I. 

Körklart pris 29 350 kr. 

BMW 2002 
Automatic 
Den sportiga BMW 2002 med 
sina 100 hk DIN , sina lysande 
vägegenskaper och sina bril
janta fartresurser med AUTO
MATLÅDA? Aldrig! Säger 
förmodligen många BMW
frälsta när de hör tal as om att 
2002an kan erhållas med väx
lingsautomatik från ZF-fabri
ken. Men hej vad herrar väx
elspaksentusiaster i så fall be
drar sig: för SMT blev det 
nämligen en verklig uppl evel
se att köra modellen med a uto
mat! ådan I 

BMWs nya automatik är 
säkerl igen en a v de förnämsta 
lådor i sitt slag som någonsin 
konstruerats. Knappast någon 
gång tillförne har vi prövat 
på en automatlåda som så när
mast bl ixtsnabbt svarat på gas
påd rag - annars bruka r ju även 
mycket motorstarka bil ar med 
automatväxel ha ett visst »för
dröjningsmoment » inn an hju
len bÖlj ar snurra på allvar. 
Men så inte hos BMW - här 
far d L'1 r;\ (' Il !-! tlllt!. 

1-:11 ;11111;111 ,InI' riird~1 Ill~d 

denna låda är alt den motor
broms man själv kan skaffa s ig 
genom att flytt a växelväljaren 
fr ån det vanliga körläget D till 
läge 2 (varigenom högsta väx
eln koppl as bort) verkar både 
o medelbart och med mycket 
hög effekt. Också detta är nå
got som man verkligen int e .är 
bortskämd med när man kör 
med automatik av annan ko n
struktion. Växlingarn a går ock
så in i stort sett ryck fritt ehuru 
bruk av kick-down-Iäget för 
extra-acceleration kä nns gan
ska brutalt. BMWs växlings
automatik är alltså, i stort sett, 
en klar fullträff. 

Ingen sol dock utan skön
hetsfläckar. Att lägesskalan för 
växelväljaren hade lägena 
markerade snett i förh åll ande 
ti ll spaken var inte trevligt men 
vida värre var att välj a ren sak
nar spärr mot oavsiktlig rörel
se från D till 2 och, ve och 
fasa, fr ån D via 2 till I. Att 
ofrivilligt växla fr ån D till 2 är 
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