Nya bilar

NYA VOLVO 164
Kompakta formatet ger
fördelar
mot konkurrenterna
Nej, Volvo 164 blev ingen sensation. Det mesta visade sig redan vara bekant
- från 142:an.
Ändå måste man säga att 164:an är intressant:
dels för att en svensk tar upp kampen med de stora i prisläget 25 000 kronor
och uppåt
,
dels för att det är den första svenska sexcylindriga personbilen på 20 år.
Hur blev den så? Och varför? Vad ger den i jämförelse med konkurrenterna?
Teknikens värld ger er svaren!
AV TEKNIKENS VÄRLDS TESTLEDARE STIG .JÖRKLUND
• • • - Vad är Volvo 164? förenklat uttrycltt en upplyxod 144, vars
motor kompletterats med två e.tro
" burkar". Den ändringen krävde
mera plats mellan torped och kylare,
och den nya modellen hor därför flott
ett helt omgjort parti frlon vindrutan
och fromlot. Totallängden hor ökat
med 6,5 cm och hjulbasen med 10
cm.
Inredningen visor upp nya säten,
lyxigare mattor och en ädelträimitation plo instrumentpanelen, men ör i
övrigt omisskännligt lik 144:ans med ett mycket karakteristiskt undantog . 164 hor flott en kort, tillbakaflyttad växelspak av modern typ i
stöllet för 144:spoken som är llong
oc~ rotad direkt i växelllodon.
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• Hur kommer Volvo 164 att silo i
sin nya klau? Generellt gäller att
bilor med sex- eller lottacylindrig motor och i prisläget frlon ca 25 000
kronor och upplot .pelor en ganska
blygsam roll i vlor försäljningsstatistik. Volvon hor emellertid räknat med
en slo försiktig .tort av produktionen, att det knappast lör bli nlogot
problem att flo avsättning för de tvlo
första lorens produktion. Mon litar
plo märkestroheten, dvs att Volvokunder .om vill ho nlogonting mera
skall to steget upp. frlon konkurrenterna i "Klass 6" finns nämligen inte

slo mycket att to.
Närmast i pris ligger den billigaste
versionen av Ford Mustang, medan
Opel Admirol är ca 2 000 kr billigare,

Mercedes-'entz 230 och Jaguar 240
ca 1 000 kr dyrare ' och Chevrolet
Chevelle ytt.rligare ca en 'u.enlopp
högre plo prisskalan. Plymouth Vali.
ont finns i en billigare och en dyrare version än Volvo 164, den senale med samma motoreffekt men
med outomotllodo som standard.
Vauxhall Cresta slutligen ger en sex·
cylindrig motor I 144:ons prisklass
men hor ändlo inte slagit här.
• I den här klossen kommer Volvo
164 att tillhäro de kompaktare. Den
hor mindre inre bredd än samtliga
konkurrenter och även det minsta
bagageutrymmet. Däremot ger Volvo
bättre benutrymme blode from och
bok ön nlogon av konkurrenterna.
• Det kompokto formatet ger Volvo

även en annan fördel, nämligen llog
vikt och därmed piggt temperament.
Enligt Volvo. angivna 11 sek från
0-100 .kulle 164 silo samtliga kon.
även Jaguar 240 kurrenter med 2- 2,8 sek. Obestridligt är att
Volvo 164 har det bösta förhlollandet
vikt- effekt.
• Komfortmöuigt blir striden hlord
mellan Volvo 164, Mercedes-'enz 230
och Jaguar 240. Enligt vloro intryck
frlon provkörningen förlorar Volvo
den striden med knopp marginol plo
grund aven alltför primitiv bak·
vagnsfjödring. Med fyra personer i
vagnen - utan bagage - bottnade
bokvagnen plo gummikuddarna och
gången blev obekvämt stätig för bok.
passagerarna.
De amerikan.ka vagnarna har en
primitivare komfort över hela linjen,
medan Opel Admiral på den punkten
ligger nörmast efter de bästa europeerna. Rekordbilliga Vauxhall Cre.to
bjuder enligt vlor mening en komfort
som nära nog är i Volvons klall vad
säte.utformningen beträffar.
Pli avdelningen utru.tning bl>r Volvo vara ungefär jämbördig med konkurrenterna - men Intar en särställning genom att klocka saknasl
• Köregenskaperna förefaller aven
kortare provtur att döma att vara i
kloss med vad t ex Mercede'-'enz
230 kon ställa upp. Den senare hor
viuerligen individuell bakhjulsfjädring men Volvo en ovanligt väl avstämd och upphängd stel bakaxel.
Bloda hor avse"ärd tyngd I>"er framhjulen, "ilket kan ge styrproblem.
Vol"o hor "alt en direktare men ockslo tyngre styrning än Mercedes-lenz,
men Vol"ostyrningen blir lättare i ytterlägena, "ilket alltst. trots allt gl>r
parkeringsmanövrer uthördliga ä"en
för en inte särskilt armstark dom.
I frloga om bromsenektivitet bör
Vol"o ligga i topp.
Och "i loterkommer givetvis med en
fullständig provkörningsrapport
marknadens fylligaste st. snart
som möjligt.
•

Rally

Tala om att köra efter noter
400 (!) blad för Ooup des Alpes
NIZZA (Teknikens värld)

Det är framför .vindrutan som nyheterna i Volvo 164 ligger. Om fronten
ör vacker? Det är en smakfråga. Under huven ligger nu en 3.liters 6:0 som
berel1s plats genom framdelens förläng.
ning med sex centimeter. In,edningen
har gjorts lyxig men dragen av 142
g!, igen acksl. här.

Tekniska data
MOTOR: Typ B 30. 6-eylindrig tappventilmotor med 7-lagrad vevaxel.
Cylindervolym 2,98 I. Cylinderdiameter/ slaglängd 88,9 X 80,0 mm. (Samma som hos "-eylindriga B 20.r Termostatreglerad luftfärvärmning. Avgasrening. Dubbla horisontalfärga.
sare. Max effekt 145 hk SAE vid
S SOO v/min resp 130 hk DIN vid
S 000 v/min. Max vridmoment SAE:
22,S kpm vid 3000 v/ min. DIN: 21
kpm- 2500 v/ min. Komperssion 9,2: 1.
TRANSMISSION: "-växlad Ic!lda med
kort, bakc!ltflyttQd golvspak. Automatlc!lda på begöran.
STYRNING: Typ kulmutterstyrning.
Variabel utvöxling frc!ln 15:1 till 21:1
(i ändlägena). Servostyrning mat priltillägg .
BROMSAR: Skivbrom,ar pc!l samtliga
hjul. 2-krets bromssystem med bl.da
framhjulen och ett bakhjul i varje
krets. Bromskraftbegränsare för bakhjulen. Servo som standard. ' Handbromsen verkar pc!l trummar i bakre
skivbromsarna.
HJULUPPHÄNGNING: Samma som
hall"", dvs dubbla tvärlänkar bak,
längslänkor med momentsta9 och
sidostag bak. SpiralfjClder runt om.
DIMENSIONER: TotallClngd "70,5 cm,
bredd 173 cm, häjd 1"3,5 cm. Hjulbas
270 cm, spårvidd fram/bak 135 cm.
Tjänstevikt 1 360-1 390 kg beroende
pc!l utrustning . Bränl letank 58 liter.
PRIS: Standard 2" 700 kr fritt Göteborg inklusive oms. Automatic med
servostyrning och soltak 28250 kr.

Frlln Jömtrallyt i Sverige till Cup
des Alpes I Frankrike är faktiskl e n
ganska IlIng väg. Innan jag lar er
med pli nIIgro lurer efter den hisnande, slingrande franska vägarna vill
jag görna skälla lit. plo den .venska
rallypubliken:
- LÅT BLI ATT PLUNDRA KVADDADE RALLYEKIPAGEl
Efter vlor avlokning plo den klassiska
sträckan Huslos-Andviken i Jämlrallyl
fick "i glo i nära en timme för 011
komma till bebodda trakter. Åle r.
komsten till bilen ble" inte särskilt
rolig . Den var inle bara demolerad
(genom avlokningen) utan oekslo plund.
rad p6 lampornol
Jag lan förstlo att vlora Hello-lampor
ä r begä rliga men vilken entusiasl
.om h"I,1 kan glo in i vilken biltillbe·
hörsaHär som helst och köpa exakt
likadana lampor.
Underligt för re.t"n att d.1 bara är
i Sverige som kvaddade rallybilar ulsätts för p,"mdr.ing . O.t var inte fö rsta
glongen en slackars sönderslagen bil
blivit av med nlogon pryl.
I GULF-rallyl i England llog I ex
vlor bil i timmar ulan tillsyn efter
smällen - men allt fanns kvar när
vi bärjade bärgningen.
Skärpning alllslo alla kllo/ingrigo
svenska rallytillore .
Nu till Frankrike och Cup des
Alpes.
I en veckas tid pinnade Be ngt och
jag iväg flera hundra träningsmil ibland i skyfallsliknande ~egn - i de

.vårkörda al perna. o .t gav till r.sul.
tat omkring "00 (fyra hund ra !) notblad. Utan den hjälpen kan man lika
gärna låta bilen stå i garaget.
Jog kon fär reste n inte p6minna
mig ell rally som krävt slo mlonga
noter, men slo handlade det oe"'6 den
här gången am en veritabel berg-och
dal·bana. Hägsta punkten ligge r 2800
meter äver havet och samman lagt
klälIrade vi äver BO bergtoppar kalla det görna alptoppa r.
Under träningen intröffade för
re.ten ett ras som kunde ha ,lutat
illa .
Jusl nör vi skulle dra igenom en
smal passage kom tonvis med stenar
och gru , nedra,ande. Vägen blacke·
rades i timmar innan röjningsmanska·
pet kom till plalsen. Nästan ,om i
Safad-rallyt.
Vi körde rallyt plo rocingdöek den
hör glongen . Det ger ett fantastiskt
grepp men lokningen blir lite skakig.
Över huvud taget ör ju,t däcke n det
stora problemet plo serpentinvÄgarna.
Cup des Alpes var den hör. glongen
öppen även fär grupp VI, prototyper.
Det betyder att publiken flott se ra·
d.r av underliga vidunder dundra
fram mellan alptopparna .
Meningen var för resten ott Roger
Clark skulle köra en Eseort med SVA·
motor (F II -matar) men efter nlogra
träning,mil visade det ,ig all banan
var alld.le, för knixig för den starka
motorn. Den går inle rent före 6 500
varv/min ...
•

Berger tog sitt sjätte SM
hans dag. Motorn la av i utglongen
frlon hlornlolsböjen när bara tre varv
lotentad.
Det gav Uf.!e Svensson chansen. H.an
kom väldigt nära ledarduon, och slo
kom grejen:
När bara tvlo varv var kvar lokte
han färbi van Lennep i kurvan färe
.tart· och mlolrakan.
Det var en fröek omkörning, inte 011.
likt Uffe.
Ronnie hann Ulf inte göra nlogot lot,
men hade loppet varat tv& varv till
vet man aldrig . . .
• Vi fick tvlo nya svenska mäslare
ockslo. Erik aerger tog hem sitt sjätte
SM i sin E.eort. Visserligen fick han

(Forts fr sid 23)

nöja sig med att bli tv.1oa efter otrolige lasse Ljungfeldt, men två raka
segrar och en andrapials räckte till
medaljen .
Nu ska anmÄrkas all Erik inte fick
andraplatsen gratis. En kille som heter Anders Waerner, Cortina, har plöts.
ligt stigit fram frlln de bakre leden
och han gjorde allt för all snuva Erik
p! placeringen.
• Näste möstore heter Björn Rothstein, PorKhe 911 L. Det gäller alllslo
klass 3, standardvagnar över 1600 cc.
Klassen som fick färg av Hans Rade·
falk i hans enorma Camaro. Nu fick
Radefalk fel p! bromsarna och .1okte
ovett par lI.1onger, sia Rothstein fick
defilera ohotad in i mlol.
•
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