här bilens värsta konkurrent
inom familjen : den redan
klassiska Porsche 911 SC.
När det gäller pris och
fartresurser är skillnaden minimal mellan 911 :an och den
nya 924 Turbo . Men med sin
luftkylda.
sexcylindriga
svansmotor är 911 :an en
helt annan typ av bil. Mera
extrem.
mera
krävande ,
mindre bekväm
men
också med en helt annan
exklusiv karaktär och med ett
annat kvalitetsintryck än den
hos Audi- NSU i Neckarsulm
monterade 924:an.
Bilarna har trots allt två
olika köparkategorier . De
" riktiga " Porsche-entusiasterna lär även i fortsättningen
hålla sig till 911 -serien, med
ett lätt förak t till övers för
den mindre individuella men
mer
vardagsanpassade
924-linjen.
Modell 9 1 1 lever alltså
vidare till glädje för alla märkesentusiaster som i 924:an
bara tycker sig finna en " VW
Special " , om än aldrig så
laddad.
Dag E Hogsten

Snabbfakta
• Porsche 924 Turbo
kostar 105 000 - 1 10 000
kr (till Sverige våren 1979).
• Motor: 4 -cyl vattenkyld
radmotor med överliggande
kamaxel och turbokompressor. Cyl vol 1 984 cm' . Max
effekt 170 hk (125 kW) DIN
vid 5 500 r/ m . Max vridmoment 25 kpm (245 Nm) DIN
vid 3500 r/ m. Kompr 7.5 : 1
(oktanbehov 98). K-Jetronic
bränsle insprutning.
Oljekylare, elektrisk bränslepump.
• Transmission: Motorn
fram , bakhjulsdrift. Växellådan vid bakaxeln. 5 växlar.
• Hjulställ: McPhersonben
fram . Individuell bakhjulsfjädring med torsionsfjädring.
• Bromsar:
Ventilerade
skivbromsar runt om. Servo.
• Styrning: Kuggstång.
• Mått/vikt: Längd 421
cm , bredd 168,5 cm , höjd
127 cm . Spårvidd fram/bak
142/ 139 cm . Axelavstånd
240 cm . Tjänstevikt ca
1 220 kg. Tanken rymmer
63 liter.
• Toppfart: Ca 225 km/h .
Acceleration O - 100 km/h
ca 7 .8 sek . En km med
stående start ca 27 ,5 sek
(fabriksuppgifter) .
• Bränsleförbrukning: Ca
0 ,92 l/ mil (enl DIN-norm) .

Volvo 242 GT:

Långdistansaren
blev en sprinter
• • • En Volvo med Turbo:
Det var ryk tet som florerade för ett par månader
sedan inför introduktionen av
1979 års modell av Volvo
242 GT. Hos Volvo bekräftade man samtidigt att GT:n
skulle få en starkare motor.

Lennart Jensen,
Helsingborg

Ryktet talade sant. Men
det handlade om en turbo
monterad i en Volvo 343
Diesel med plastkaross avsedd för rekordförsök . ..
242 GT fick nÖja sig med
en uppborrad version av
B21 E-motorn. Och det är
inte så dåligt heller.
Effek ten har höjts 17 hk
till 140 hk vid 5750 r/ m
genom att cylindervolymen
ökats med 200 cm' . Den
" nya" motorn heter nu följaktligen B23 E och är på
2315 cm' . Den har samma
cross- flow- topp-Iock
och
överliggande kamaxel som tidigare.
När man sätter sig i bilen,
lägger i ettan, släpper upp
kopplingen och ger gas, får
man en känsla av att bilen
blivit lättare än normalversionen .
Den stora kolossen, rör sig
mer graciöst, flåsar inte av
ansträngningen att accelerera ut på Knutstorpbanans
raka och upp i fart .
Aven seg långdistanslöpare har det blivit en sprinter.
• Jag tittar på nålen på
hastighetsmätaren, den visar
100 km/h . Får man tro
Volvo så har det bara tagit
10 sekunder hit. knappt en
sekund sämre än Saab
Turbo.
Accelerationen är riktigt
bra även högre upp i registret. För en omkörning i 100
km/ h räcker fyrans växel i
normala fall . Då ligger varvet
på omkring 4 000 r/ m . Lägger man sedan i femman ,
d v s överväxeln. med en
knapp på växelspaken - så
sjunker motorvarvet 1 000
r/ m .
Men den ökade volymen
innebär också att segdrag.
bl'IVIt
. b attre.
mngen
V I'd 4 500 r / m når vn'd. hogsta
"
momen t e t Sin
pun k t,
19 •5 k pm. M en redan från
2000 r/m arbetar motorn
k ra hfu II t oc h utan gny.
242 GT är viril. så pass
viril att den kan tilltala den
- k ar sig
.
s t ora k at egon. s.om ons
något "värre". Topphastigheten ar
.. ca 15m
8 k / h.
F"orra å rets GT var rolig att
köra för en avancerad förare .

VWPolo-77
SA fick man dl sitt Körkort. Men någon bil hade
man ju inte. Det var bara ett
lAna dir det gick.

•

• 823E-motorn på 2315 cm.! och 140 hk Ilr den stora
fijrilndringen på GT:n. 0- 100 går på ca 10 sek.
egenhet, att lätt slänga ut
med bakvagnen i kurvor och
vid håda gaspådrag.
När jag pressar vagnen
runt Knutstorps kurviga bana
känner jag att den är förändrad . Fortfarande ett nÖje att
köra. men med ett annat
uppträdande.
Jag kan dra den hårt genom kurvorna, balansera på
gränsen till vad naturkrafterna tillåter, utan att den
kastar och slänger med bakvagnen.
Den lägger sig inte med
hela karossens tyngd över
framhjulen , den går på gränsen till neutralstyrt. även om
den ibland strävar rakt fram ,
som en understyrd framhjulsdriven bil. Snällt och väl uppfostrat .
• Skillnaderna mellan gamla
och nya GT:n ligger i att
Volvo modifierat hjulupphängningarna.
En två mm tjockare krängningshämmare och gastryck_.
stotdåmpare
har monterats
b ak . Runt om sitter styvare
fjädrar. Dessutom har castervinkeln , hjulets lodräta lutning, ökats från 2,5 till 3 ,5
grader.
Den känns stabil, den nya
GT:n . Bör tilltala även den
som bara vill känna den sportiga atmosfären men vill ha
VoIvo-tryggheten kvar.
Volvo 242 GT är en bättre

modell.
En rolig kompromiss i den
aspekten att det är en körglad bil för den som vill och
kan utnyttja den. Vid riktigt
avancerad körning saknar
man för all del en diffspärr
men det finns som extra utrustning.
Priset för en roligare Volvo
är ca 58000 kr.
I Sverige blir det till att
börja med bara 200 som får
nöjet att köpa den. Totalt ska
bara 1 200 vagnar levereras
med B23-motor 1979. Till
USA går . 5 000 GT-bilar utrustade med B21-motor.
Frågan man självklart ställer sig. Är den ett hot mot
Saab 99 Turbo? den givna
konkurrenten i klassen. Visst
kan den vara det. Segdragning, väghållning och prestanda är riktigt bra. Fr<;lmförallt ligger priset ca 10000
kr lägre1
Men .. . Den är ingen tekniskt nyskapande bil utan
byggd efter gammalt beprövat bondrecept. Saaben är
roligare. Därmed inget ont
sagt om bra bondrecept. •
Lars-Ola Nordqvist

Jag körde Fiat 125 och
Volvo 144, alltsA relativt
stora bilar. Hösten 1976 fick
jag chansen att skaffa mig en
splitter ny VW Polo.
När jag först sig bilen
tinkte jag: Hur ska jag tA
piets i den här lilla sillburken?
Den kärran måste ha simre
vägegenskaper än en histkärra.
Jag trodde nämligen att
alla smtbiIar var obekväma
fordon med dAlig väghlllning.
Vid provkörningen upptäckte jag hur fel jag hade.

Framsäteskomforten

vilr

suverän och vägegenskaperna fantastiska.
Polon är bekvlm och rymlig i förhållande tiR sin storlek.
Fyra vuxna fAr plats utan att
trängseln blir altför stor. Hur
man än drar pi i kurvorna,
tappar den aldrig fattningen.
Den följer snällt med i aRa

manövrar, nästan som en
F1:a.

Men den största fördelen
med bilen är förutom vägegenskaperna AndA bränsleförbrl*ningen. Den 43 hk
starka (svaga) motorn drar
väldigt lite bensin och är
faktU$t tystare än familjens
andra bil - en Fiat 125.
Efter snart tvi Ar och
1 800 mil har jag bara haft
ett problem med min bil. Den
är ibland svårstartad i kall

väderlek.
Efter att ha kört en liten bil
sA länge är jag heIsIId pi
smAbiIar och kommer llO9
aldrig att "byta upp mig" . •

• Nya flllgar. fyra
luhintag i nosen och
en luhslits på motorhuven markerar att
det rijr sig om 924
TiO den hAr avdelningen
Turbo. Detta faktum
_I..:-L.__
du ...................
- _ 801ft
framhilvs ytterligare
.-----------=---.1 handlar om din bil. ris 801ft
av sidodekoren i rijtt.
ekniska data:
ros. Adr...... Ir: "Min
grijnt eller blått. Fijr
T-..
_....
Motor: 4 -cyl, 2315 cm' , bil" •
...._ens
vlrId•
kunder med något
borrning/slag 96/ 80, kom10644 Stockholm. GI6m
mer diskret smak
.
bild av bilen och ....
..G.o
pression 10: 1, max effekt
Inte
finns dock 924 Turbo
140 hk vid 5 750 r/ m. vrid-.jllvoch namn. adr... och
Ilven utan " krigsmålmoment
19,5 kpm vid
personnummer. Du tir
.
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