S6 hör ser Volvos hemliga herrgårds-

'tOg" ut. Den påminner ,tork. om de
övrigo i l ""-serien . Som teckningorna
vilor är bolcpa,rtiet mycket rymligt.

här ser den ut
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_iBDSI181
lastutrymmet ör cirka

två

kubikmeter

vilk.t $Ök.,t kommer att varo ett mIc-

ket bra argument i för5Öljningen. Atkomligheten j d.t 1&"90 utrymmet

blir god tack yor. att man når det
sidodörrarna .

ö.,." frön d. bokr.

Volvo vilar inte på lagrarnu när det j..>Uller den nya
statusbilen 144. Nyligen
presenterades tvådörrarsve"sion 142 och nu lär
det inte dröja länj..'e förrän vi får se Arets bil som
herrl{ård,vuj..rn.
Spuninl{u"na bukom kulisserna har I{ett resultat. Volvos herrl{Ards·
val{n är byl{l{d efter det
vanlil{a receptet - man
tur den vanlil{n personvnl{nen och modelle"ar
om bukflartiet.
Volvo har lyckats mycket
bra. Det nya bakflurtiet
hnrmonierur väl med den
kurakteristiska fronten .
Bukvul{nen hur breddat.
och Ijusurrangemnnget
har änd"uts för att ge
vugnt'11 biittre lustninJ.,"S-
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egenskaper. Bakdörren
komme,' med största säke"het att bli likadan som
pA Amazon herrgArdsvagn. Det blir alltsA en
delad dörr. Ena halvan
fälls nedAt och utgör en
förlängning av lastutrymmet. Övre halvan gAr
uppAt och medger fri stAhöjd.
Lastvolymen blir mycket god. Med nedfällt baksäte kan man lasta över
tvA kubikmeter. Motsvarande siffra för Amazon
herrgArdsvaj!"n är 1,8
kubikmete,'. Men den
verkliga
storlastaren
bland de mellanstora
herrgArdsvagnarna
Volvo Duett - leder fortfarande med jättelika 2,8
kubikmeter!
Den totala längden blir
cirka 469 cm och olastad
höjd beräknas till 148 centimeter. Övriga tekniska
data torde bli i stort sett
identiska med övriga bilar i 144-sel·ien. Vi tippar
pA 165 häs,tkrafters motor och fyrväxlad lAda.
Bakaxelutväxlin."n kom·
mer att bli lägre-o Likad
blir fälgarna bredare och
däcken kraftigare. Utvändiga backspeglar blir
standard.
Priset? Ett oskrivet blad
ännu sA län.". Törs vi
tippa pA strax över 21000
kronor?
•
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