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VoI~o

144 ho. (Je bilderno) tonvikten lo gd pö god .",ntomJikt och linjer som står s'g

Volvo 144 är den största händelsen
inom svensk bilindustri på tio år. Hur
är den att köra, hur står sig standardoch sportmodellen mot sina konkurrenter? Vetgirigheten är stor hos den
bilintresserade allmänheten. och Teknikens värld ger här de första svaren i form aven
provkörningsrapport av Volvo 144 S inom färgtestens ram. Resultaten aven längre tids testning och
egna prov har av tidsskäl inte kunnat presenteras
inom färgtestens ram - men de kommer längre fram.
Pris på gatan: 20 900 kr i Stockholm.
Skatt per år: 222 kr.
S-årig vagnskadegaranti ersätter r6rsäkringens vagnskadedel.
4-cylindrig frontmotor på 115 hk SAE.
Toppfart: 165 km/t.
Skivbromsar runt om, dubbla kretsar, servo.
4 dörrar som standard. Bagageutrymme bak.

VAD KOSTAR DEN?

Volvo 144 S kostar på gatan i Stock·
holm 20900 kr. inklusive hel rostskyddsbehandling,
underredsbehandling, backljus, elektrisk vindrutespolare, stänkskydd fram och
bak, helljusblink, trippmätare, elektrisk överväxel, fällbara framstolar.
3-punkts säkerhetsbälten fram men
inte klocka.
Av konkurrenterna kostar BMW
1800 TI ca 22800 kr, Mercedes-Benz
200 ca 21 500 kr, Rover2 000 ca 22 400
kr, Opel Rekord 1900 (4-dörrars de
Luxe) och Ford Taunus 20 M TS ca
18200 kr.
Andrahand8värdet blir - om ing.
enting särskilt inträffar - säkerligen
det bästa i prisklassen. Volvo 144 S
får liksom övriga Volvo personvagnar 5-ärig s k PV-garanti.

Hörd kurvlognin9 - men 144 , löpper inte väggreppet! De n förbÖll .
rode boko Ke lupphi;ingning e n gör , i9 'ydlig' mörkbor öven pö dålig vög

KONSTRUKTION

MOTOR

KRAFTÖVERFÖRING

BROMSAR

Sjalvbarande karosseri med 4 dÖ,·rar. alla
hängda i fmmkant.
Motorn f r am, bagage.utrymme bak, vagnen
bakhjulsdriven. Bensintanken placerad
bak, rymd 58 liter. 12
Velsystem. Total
längd 464 cm. bredd
173 cm, höjd 144 eln,
hjulbas 260 cm, splrvidd 135 cm, tjänstevikt: ca l 240 kg.

4·cylind r ig, 4·takts vätskekyld
toppve nt ilmotor på 1,8 li ter.
Max effekt 11 5 hk SAE, vid
6000 v/min (100 hk DI N vid
5600 v/mi n ). Cylinderd iameter
84,14 mm, s laglängd 80,00 mm,
kompression 10,0:1. Max vrid·
moment 15,5 kpm SAE vid 4 000
v/min (DI N: 14,8/3500). Viktef·
fekt: 10,8 kg per hk SAE.
Samma motor som i Volvo
1800 S men med ett annat av·
gassystem.
Testlage ts bet yg: Trols det höga e rrektuUage t är motorn s mi·
dig och har mycket god segdrag·
ning. Den f:ir karaktär a,· spo rt·
motor rorst " id ett visst Il:as på·
drag, Kraftigt ins ugningsljud
från ca 120 kmlt på fyran, något
mera dämpat på övenäxel.
Åtkom lighete n i motorr umm et
är mycket j.(od, god e ller acceptabe l utom ro r oljemätsticka n.

Koppling av s k solfjäderstyp, 2·delad
kardanaxel, bak hjulsdrift via stel axel.
4·växlad, helsynkroniserad växellåda
med golvspak, elektriskt Ilåverkad över·
växel med rattspak. Totalutviixling: l :an
13.27:1, 2:an 9,07: 1, 3:an 6,20:1. 4:an
4,56:1, öve r viixel 3,45: 1. Bakaxe lutväx·
ling4,56: 1.
I klartext: VäxelIIda oc h bak axelut,·äx·
ling är lika som hos "anliga Amuon S port.
VolI'o I' 1800 och nya Voh'o 123 GT. 1-'-' S
har ocksl i sto rt sett sa mma motoreffekt
som de 1" 1 se nare.
Växelspaksarrangemanget är Volvos
klassiska, d " s li ng, bakl tlUland e s pak
a,' l lderdomlig typ. Inge n dir ekt s port·
"agnss pak men direkh'erkande och funk·
tionssäker.
Kopplings pedalen är in· ~
te hårdt r ampad. Nöd,·än·
~
d igt pedaltryck I l kil,

Skivbromsar med servo
runt om, dubbla broms·
kretsar, som va rdera be·
rör båd a framhjulen och
ett bakhjul.
Test lagets ~t}'g: Ilehaj.(liga bromsar med ef·
fe kti,' sen 'o, som ge r rornäm lig broms,'erkan med
llgt. nyanse rbart pedal·
tryck.
Hromss träcka "id inbromsning fr l n 100 km/t
(VolI'os pro'-)52 meter. PI'dalt ryck :!7 kp. (Med ena
bromskretsen ur funktion
62 meter-60 kp. ) Pedaltryck " id Teknikens .. ä ri ds

p,Q'b"m'_tj

ningar frA n
120 kmlt 28
re s pekt i \"(·
;JO k p.

,-

~

Elegont, völulruslod pone t, lost klcxkon soknos,
Stoppot ro n centrum, sommo vö~elspok som AmOlon .

Under huven bter/innes Volvos "enhe ts·
motor" med tvb förgosore.

Volvo l .... ry mmer mö n i mjukt bogoge liko mycke t
som Opel Rekord - 48 bo ll or. Hö g bokkont.

Nyo .Volvo l .... ör rymlig, sö rskilt b e tröflonde ben utrymme from
och bo k. Vidöppnonde dörror ge r b e kväm instigning.

STYRNING

HJULSTALL

EXTERIÖR OCH INTERIÖR

Styrinrättning av typ skruv
med rulle. Tvådelad rattstAng
llIea brytkopplin". 4 rattvarv
mellan fulla fl'a mhjulsutslag
(AllIa2;on 3,25 rattvarv). !\linsta
vänddiameteI' vid ft'tUllhjulell
9.25 m (A ma zon 9,5 m),
Tes tl .. g",t" b",tyg: Vid s tilla·
st A end~ är s t y rnin,,~n fort farande ga ns l.: a trö jl. o.:h ii\'e n I'id
li n""am I.:örni njl, typ parl.:eringSo
manö,·!'t'r, finn s " n dt'l " '\ma2;o nI.:ä ns la" 1.:\"111'. så s nart vagnen
r ull ar pI ,' ä){~n är l' mell~rtid
s tyrnin gen e n he lt annan, mycket lätta re ä n Amaitons och medmindre stöti ghet i ratten. St yrninge n är mindre direkt ä n hos

Fram : Dubbla, tvärställda
svängarmar, Krän/{Tlin lt!!hämmare, Bak: St el a xel, hallen av
langa gummilagrade svängar·
mar och korta momentarmar
samt panhardstag, Spi r al fjäd·
rar och hydrauliska teleskopstötdämpare runt om, -Däck:
165 S 15" högfartsdäck.
Testlagets be tyg: Vägegenskaper na ä r e n positi,' ö'-erraskning.
,\m:nons "skumpi){het" är he lt
borta, 144:an har en tun". solid
karosserigang, som ä r myc k",t
I'i!sam, Endast korta stötar, möjIh:en fra n dä cke n, gir k iKe nom
fj äd rin ge n pa. normaljämn "äg_
Bakhjulens I'ä""repp rorbluffande. ä"en Pol gropig, kun' ig jlru sI'äg, Karosse n är myc k",t I'äl isolerad fran ,'äglj ud.

elegant, tidlös exte ri ör, Utr ymme föl' 5
personer, Fram som standard se pa rata
stola l' med helt nedfällba ra ryggstöd och
reglerbart svankslöcl. I nstä llni ngs möjHgheter även för höjd och lutning (med
ve rktyg), Bak nedfällbart mittarmstöd,
PAkostad i~trume ntering, även om
klocka saknas. Bra handskfack av IAdty p, väl 'placerade och utformade reglage,
Utrymmena är ,'ad de n inre längden
(be nu trymme fram o.: h bak) beträffar
bättre ä n hos RMW 1800-2000 oc h Ford
Taunus 20 M. lika som hos Ro"er tOOO men
sämre ä n hos i'I1 ercedes-Hen2; 200 , I fr liga
om armbl/Csbr",dd fra m oc h bak ä r , ' 011'0
öwrl ägse n IIMW 1800-2 000 och HOI'er
2000 me n unde rlägse n Taunus 20 ,\I och
!'I1 e rcl'des- Benz tOO,
Tllkhöjden fra m är nAgot bä ttre hos Vo l1'0 lin hos dessa konkurrenter, bak däre mot
nAgol sämre iin hos de andra,
Balo:ll"eut r ymme t sl'lilje r nlgot mindre
bajlage ä n Opel Hckords och M",rcedesBenz 200:s, un gefiiI' lika myc ket som t l'X
B~IW:" uch me r än HOI'ers,

Am,,"". inte
m" som
d"~
kändes
~
någon nackde l.
Erforde rli gstyl'kraft:
St illastående hjul på as~
falt ca 25 kp. Krypkörni~g 1- 2 kp.

VÄRME
OCH
VENTILATION

Värmesystemets effektivitet är högre än
hos
Amazon,
Varmluft inte
bara till b,lkre
fotutrym m et
utan orks." varm
eller kall luft
di re kt till bak·
rutan via tl'ÖS'
kellAdom a. T våstegs fiäkt. Extra fl'iskluftsintag under pa·
nelens ytte t'de·
lal',

-

ACCELERATION

Svortvögsprovet

stor att aka omkring i skoj.\'en
med, men fram kommer man, och
fOI't! Nu Akte vi inte på val' van·
liJ(a teitbana men fick i alla fall
en I!od upprattnin~ om bilen. Ku·

rosseriet är absohlt fritt frAn
skrammel, och isoleringen mot
vägsprut äl' god. VäxellAdan är
bra stegad med en hög trea, ml:!n
spaken är fortfarande hopplös~
ll\.ng och omodern. Väggl'eppet
ä l' utomordentligt trots den stela
bakaxeln, det märks verkligen
att Volvo förbättrat bakaxel upphängningen. Bilen sladdar yt·
terst ogärna vilket betyder att
man rAr arbeta litet extra med
ratten, nAgot som i och för s ig
inte är oangenämt! De kraftiga
slalC"en i ratten, som var en olii.·
gen hel hos Amazon, har häl' helt
försvunnit. Körställningen kan
justeras in perfekt, och sportig·
heten accentueras av den nästan
vertikala ratten, Bl'omsarml Vllr
flitigt i elden men mattades inte,
och dessutom fordrade de I'elativt
IAJ(t pedaltryck, Bilens goda sikt
j!,'er extra trygghet.

VAD SAVI DÅ?
Volvo 144 S Ul' helt ny men sam·

NÄR VI FÅR HÖGERTRAFIK
Volvo 144 S är som alla nya bilal'

tidigt en utveekling av Amazon
Sport, som testades senast i TV
nr 26·64. Vi satte plus för kom·
fort, acceleration, tukhiijJ fram,
bränsleföl'brukninj!,', vHl/:egenska·
peroch viixelll\.dll,
Minus fick motol"ljud, balZage·
utrymme, sikt, härdtr>lmpade
bl'omsar (inl/:en servo), takhöjd
bak, hArd fjädring ror nonliaIbi·
listen samt frAnvaro av klocka.

efter den l juli i Ar högerrörheredd genom att strålkastarna är
högerasymmetriska.
Dessutom
mynnar avgasröret vid vänster
bakhjul, vilket efter dagen H be·
tyder ut mot gatan.
IngAng till förarsätet frAn hö·
ger sida försväras mefa av väx·
ellAdspuckelns höjd än av själva
växelspaken, som sitter fäst
IAngt fram.

PLUS

MINU S

,hselärt mytket bättre kör· oth
l'ägejCenskaper än hos "oh'o ,'ma·
zon.
Bekl'äm, rym lig interiör for fyra
personer,
I,ättrampade, effekth'a bromsar.
Stort ba"aKeut rymme,
(;00 sikt runt om.
Säkerheten o\'anliJ(t "äl t illgodo·
!'ledd,

Hårt motorljud "id snabb körning,
TrinJ(t for tre personer i baksä·
tet,
Dålig takhöjd bak,
HÖj( tröskel i bagageutrymmet,
Klocka saknas,
HöjC! pris med t anke på l'aK nens
s torl ek.

• \'01'10 144 Hr

naturli~tvis 1111'\

SÄKERHET

SERVICE

Konstruktionsmässi~

är säkerheten bättre
tillgodosedd än van·
H~, ExU'a förstärkt
kaross, I/:ummiklädda
stötfanglll'e, 2·krets
bromssystem med bå·
da framhjulen och ett
bakhjul i valje kl'ets.
Rattstang med bryt·
koppHnj!,', skrivbrom·
Sill' runt om, motor
fram, bensintank bak.
Den inre säkerheten
är mycket väl tillJ:'odosedd. Vindruta av la·
mellglas med plast·
mellanlän, stoppning
runt instrumentpanl"
len, rörsänkta ,Ii ,n·
handtag (dock ej f,jns'
tervevar), bekväma 3·
punktsscIuI' med ny
lllstypo S v,

-;
..

tr
y

Auktoriserade
verkstäder
för Volvo finns nu pA näl'a
200 orter i Sverige, Service·
möjligheterna är alltsA mycket jC"Oda.
Reservdelarna är genom·
gAende relativt billiga föl'
Volvo, NAgra prisexempel
för 144 och 144 S: en kom·
plett kolvsats kostar
kl",
en sats avgasventiler men
fjädrar
kr, en cylin·
derlockspackning
kr,
termostat
, kopplings·
lamell med centrum
en hel sats bromsbelälC"lC"
'
komplett avgassystem
.
FÖl' en framflygel rAr man
betala
, rör en bak·
stötfAngare
och för en
kylarmaskering
kr.
Fasta
reparationsprise r
komme r att tillämpas men
ä r ännu inte fastställ da.

""

.... "''''., .... ''' ..., ..

••
••
••
••
••
•
•
•
•
•

•
•
•

..

..

•

TOPPFART

oIvo 1<14 S
BMW 1800 Tl

16S kmll
170 kmll
170 km/!

Ro .... 2000
Fo.d Tounus20 M TS
Me«eOes,6enl200

"(CmIUIOII I SEl

0-"

''..''
'.'••t

Vel... M45
IMWIIOOTI

1,...,2000

•• S

f .... '_20M TS
M.r<odn-Iu.700

165

~m/!

160 kmll

....
••

0-. .

~m_/1

n.•

11.2"
17,''"

<.1
•.s

14,2

n.s

•.'
7.7

'.'
•. t

13,4,"

n,OI"

n,''''

De fö<lIo ptodvklionse_""'9loren o. Volvo , .. S '0' .id lelllogell
förllo beJÖl< hol Vol.o in.. inkördo nog föt 011 medge tÖII';IO oc"Ie·
ro/ion •• elle, brönsleförb,ukni~pro •. U~ift .. no fö, Vol.o 1<14 S
ho, Teknikens YÖrId fOtt oy Vol.os ulYe<:klingsowdelning.
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Kandidater tillllArets bir:

Komplettering till f yrfärgstest Volvo 144 S
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Juryn för Teknikens världs hedersutmärkelse
"Årets bil " h ar denna gång granskat Volvo 144.
Vagnen kan anses som ett svar på önskemål fr å n
press och allmänhet om säkrare bilar. Ett bra
svar? Det tyckte juryn.

.'
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VOlVO
144
S
granskas av juryn

•

•
Text: Gunnar Elmgren
FoTO: PeO Erik u an
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Vi d jUl'ysammantl'ädet föl' Vol·
vo 144 var Bertil Ald man, Gunnar
F ribel'g, Björn Ka)'!ström. Bo
Ljun!d'eldt, Rune Lu)').dh, Bengt
O\lelgard och Lennal't Ojesten nä r varnnde. Ordförande var Rune Melande,,, sek reterare Gunnar ElmJ{ren_ J ur yns förväntninga,- på
Volvo 144 var högt s pä n da, Anledningen t ill a tt j ur yn ville titta på
Volvo 144 är själ vkl ar: här har vi
den intressantaste pt'odukt som
svensk bilindustt'i förmätt skapa
på mänga är, En säker bil, som koslar under 20 000 kronor. även om
Ilet är' med ett nödrop, Billigaste
vl'1's ionen av 144 med 85 hästkrafters moto)' kostar 19300 krOl1or
"på gatan".
Vad ju t' yn trckte SiK sakn a hos
Volvo 144 var det nya t ransporttänkande som mall finner hos t ex
den senaste "Åt'ets bil", Renault
16, Men 144:an Kel' mycket annat.
Jtu'y n ansåg att det val' en mycket
r..,digen bil, byg).(d för att hålla sti·

len i mä n).(a ål', De l t ll unde r str yks
a v karossens tidiiisIl li njer.
Juryn lade stor vikt vid att Vol·
vo 144 genomgående konstrue r ats
SOlll en säke r biL I nbyggd säkerhet ä r biittl'e än pl\byggd, sade
man, Det -bästa exemplet på den
inbyggda säker heten är utlln tvckan det nya bromssystemet, I pl'indp ä r det ett tvÄkretssystem. lIlen
finessen ä r att det alltid f un gera,'
på mi n st tre hj ul, ti\)-pr" """I,g
bromsverkan vad som än hii"del'!
Ett annnt exempel pli säkerh etstänkande, som man för övriJ.,.'t inte
bal'a finner hos Volvo, ä r värmeol.'h defl'oste)'anliiggninjtul'nas kapacitet. På 144:a n hat' mnn verldigen gjo r t vad man ku nn at för att få
bilen vintersiikel',
Eftersom Volvo 144 testas a v
T eknikens värld s testla~ på sidan
0(1 i i!dlu nummer bel' vi er slå upp
färgsidornn fö t· att ta del nv en fullständig tekn isk sllecifikuli"rl .

RESERVDELSPRISERNA
är j;!'enomJ:'ående billiga i förhållande till
de flesta konkurre nlemas. UtbylesmotOI' kommer att finnas men är än n u inte
prissatt. Sats kolvar med kolvringar och
kolvbultar kostar 224 kr, sats aVj!;asventiler och ventilfjädl'ar 58 kr, cylinderlockspackning 9:25, termostat 16 kl', 01·
jerenarinsats (skall bytas var lQOO:e
mil) 11 kr och strömrordelal'lock utan
kablar 7:50. F Öl' en koppl ingslameJl,
komplett med centru m, får man betala
8 1 kr, sats kompletta bromsklotsar runt
om 156 kl' och fÖl" aVg'lIsrö r , komplett med
ljuddämpa r e 144 kl",

, Arb e tet PQ " Are.. bil" go r vidare. I numme r 21 presenterades den lörsla kand idaten, Tr iump h 1300. I della nummer hor juryn bekantat sig med Volvo 144. t
julnumre' av.löjas den - Årets bil!

35

