Inle en linje från Amazon, och
ändå ser man tydligt att det är
en Volvo! Förklara ' det, den som
kan! Jämför med leknikens världs
teckning, publicerad i
nummer 6 i år (längst t h), Med
typ 144 attackerar Volvo en ny
kundkrets samtidigt som
de gamla PV-köparna börjar
koncentrera sig på Amazon, Ett
sobert och elegant utseende '
- men den inre säkerheten imponerar nog mest!

HÄR KOMMER
• Volvo 144 har visats officiellt. Slut
p å spekulationerna, slut på suddiga bil·
der i dagspressen, Som vanligt var Teknikens värld först med nyheten, redan i
nummer 6 i å l' publicerade vi en teckning
av den bil som nu är en realitet i produktion. Priset kommer att bli under 20 000:påg'atan!

"

•

En typisk Volvo - men ändå liknar den inte någon tidigare Volvo! Så måste den rykteSOlTISUsade nyheten
från Göteborg beskrivas. Fabrikens designers har gjort
ett mycket gott arbete, men frågan är om inte teknikerna lyckats bygga marknadens kanske säkr,aste bil!
Text: Gunnar Friberg
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Utseendet är sobert och elegant vilket
våra illustrationer bär vittnesböl'd om,
men det som imponenlr mest är den inre
säket'heten , Dubbla bromskretsar, där
reservkretsen betjänar tre ' hjul, skivbromsar runt om, handbromsen verkande på speciella trummor p å bakhjulen
och reduceringsventiler för att förhindra bakhjulslåsning måste vara starka för' säljningsargument i dessa Nader-inspirerade tider! Vidare är alla kontak t
zoner madt'asset'ade, dörrhandtagen infällda i dörrarna, rattstången -delas vid
en eventuell kollision, vindrutan av lamelltyp är elastisk tack vare ett 0,8 mm
tjockt plastmellanlägg, De åkande ät, omgivna av kraftiga l å dbalkar medan ka-

VAND!
rosseriets fram- och bakparti gjorts stötupptagande efter bästa Mercedes-mönster. Dörrarna har fått säkerhetslås, backspegeln fjädrar, säkerhetsbältena av
trepunktstyp har nya fästen och vid en
eventuell stöt bakifrån fungerar spärren
för framstolarnas ryggstöd som en friktionsbroms - ryggstödet fälls bakåt och
minskar risken för nackskador.
Volvo 144 finns även som sportmodell.
Motorn i båda bilarna är den välkända
B 18, som fått bättre andningsmöjligheter och nu ger 85 hk SAE med en enkel
Stromberg och 115 hk SAE med två SU.
Växellådan är fyrväxlad med golvväxelspak, men mot extra kostnad levereras
bilen med automatlåda.
Komforten har ägnats stor uppmärksamhet. Värme, friskluft och ventilation
uppfyller mycket högt ställda anspråk,
bland annat finns två defrostermunstycken vid bakrutan och en kraftigt dimensionerad varmluftstunnel som . mynnar
ut framför baksätespassagerarnas fötter.
•

Volvo 144 ör givetvis
i första hand byggd
för skandinaviska
förhållanden men
passar också en vöxande exportmarknad.
Vörme och ventilation
ti IIfredsstö lIer
öven de mest höga
anspråk.
Fram- och bakruta ·
har två defrostermunstycken vardera,
och varmluften till
kupen ör riktad så
att vartenda skrymsle
spolas igenom.
Skissen hör till
höger ger också en
uppfattning om hur
typ 144är planerad
invöndigt.
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Inredningen är elegant och säkerhetsbefrämjande. Avståndet mellan baksätets framkant ochfrämre ryggstödens bokkonter är h~la 84 cm med stolorna justerade i neutralläge. Sätena
hor pipstoppning och stolorna from hor kraftiga kuddar som stöd för de åkandes lår.

Volvos berömda stolar har ytterligare för bättrats i 144 . Numera justeras "svankstödet"
med en rott i stället fö r skruvmejsel.

Bagageutrymmet sväljer mängder. Det rymmer
totalt 675 liter och med SAE-mätväskor 400 Ii ·
ter. Dessutom finns plats för dubbla reservhjul,
men vill mon inte släpa med sig två extra hjul
går det bro att i stället för det ena plocka in en
specialgjord behållare för reservbrä nsle .

Sedd så här snett uppifrån kanske tyP. 144 hor
lånat drog av BMW 2000 och Rover 2000 - men
helhetsintrycket är 100 procent Volvo! Hjul·
basen är densamma som hos Amazon, vilket
resulterat i att 144 hor fått ganska kraftigt
överhäng bak. Glasytorna är som synes ordentligt tilltagna .

Några måttiämförelser i centimeter
Ama~on

Hjulbas
Totallöngd
Total bredd
Total höjd
Spårvidd
framsätets bredd
Baksätets bredd
Takhöjd fram
Takhöjd bak
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260
445
162
150
131
129
133
95
87

144:an
260
464
173
143
135
121'
143
95
89

Panelen kantas av kraftig stoppning. Under
signa Iringen skymta r hastighetsmäta ren, som
är försedd med ind ikatorpilar vilka kan steil las in på två oli ka hastigheter som föra ren
vill uppmärl<samma·. Hä r syns också klädseln
tydligt. Värmen regleras med tre sm å rattar

VOlVO I DETAlJ

Volvo 144 har ett överlägset bromssystem. Vid bakhjulen är skivorna utvecklade till en kombination av skivor och trummor. Skivorna påverkas
av fotbromsen medan handb romsen
verkar på trummorna! Till vänster ett
baknav med skivan/trumman av- och
påmonterad. Fram påverkas bromsbeläggen av dubbla cylindrar. Till
höger en principskiss av det dubbla
bromssystemet. Ordinarie bromssystem är markerat med heldragna linjer, reservsystemet med streckade .
Observera att reservsystemet påverkar
tre hjul! Båda systemen har servo.

Till \ vänste r en skiss av
de kraftiga karosse ribalkar na, som- skydda r
de åkande på alla sidor. Fram- och bakpa rt i
är IJmiuka".

T h. Strålkastarna justeras för ha nd uta n
verktyg inifrån motorrummet_ T v på bilden
det slutna kylsystemets
e x pansionskärl.
Dö rra rna har utfo rmats fö r att ge
de åka nde maximalt skydd . En
originell detalj är ventilationsrutan, som saknar ram - glaset
är limmat i beslagen! Dörrhand taget är infä li t i dörrsidan, som
är helt klädd' med kraftig stoppning_ Ovan Volvos patente rade
säkerhetslås, som håller dörrarna stängda även vid mycket kraftiga p å känningar på det självbärande karosseriet. Bra detalj!

Till vänster Volvos eget
säkerhetsbälte och den
nya
fastspänningsanordningen. Bältet är givetvis av trepunktstyp _

Säkringarna finns i ett
fack under pane len, det
ä r ba ra att lossa ett
lock! Rent, snyggt och
praktiskt arrangemang .

