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Tryggt
och gediget
men
detaqerna...

Sveriges mest sålda bil men inte säkert bäst. Men gedigen är den. Något högliudd och kränger gärno vid hård kurvtagning.
•
•
•
Sveriges mest s&lda bil.
Volvo 142 och 144. Men är den därför
"cks& den bästa och mest prisvärda?
Efter 1 000 mil bakom rallen på en
142 S (med 2:an för tv& dörrar och S
för sport) ör vi inte beredda att svara
ja p& den fr'&gan.
Mycket och bra bil ör det utan tvekan .
Men mon bör ocks& säga att kan man
lögga s& mycket pengar som 20 000
kronor p& bilköpet, finn. det mycket
och bro bil all völja mellan också
bland andra biltillverkare.
• B 18-motorn ör hör upptrimmad till
115 SAE-höstkrafter. O'en ör för högljudd för atl ge njutbar körning i en
familjebil. ljudet lever mer upp till
S:et som i sport. Men det gör inte presto
anda i övrigt. OeHar 10 sekunder fr&n
O till 80 och det är föga sportigt på
dagens bil marknad. Men för en hygglig familjebil är det acceptabelt. Topp·
farten - ' ca 160 km/h - räcker völ till
för v&ra förh&IIanden. Segdragningen
p& låga varv är heller inte till fyllest .
Två SU·förgasare hjälper dess vörre
heller inte upp bilden aven effektiv
kraftkölla. De har varit sv&ra all få
att stämma överens och måste justeras
ideligen.
• Växell&dan - med overdrive - var
döremot ypperlig med exakta IÖllfun·
no lägen, även om man numera tyc-

ker att Volvos gamla, långa växelspak
ör aningen antikverad. Överväxeln -

som inkopplas med rallspak - redu·
cerar motorns varvtal med ca 25 pro'~ent och minskar ben.införbrukningen
med ca tio procent. Vilket dess värre
inte givit något väsentligt utslag i vår
totala bensinförbrukning. Skälet är all
vi ,bara vid n&gra f6 tillfällen kunnat
utnyllja överväxel/i!,euen, Vid farter
under 80 km/h är det ingen mening' all
lägga i och ur överväx~ln. Den ger
- om mon inte trampar ur - ett ganska
obehagllg,t ryck i vagnen .
• Bromsarna - tvåkrets - får hög"a
betyg. Med servohjälpen fungerar de
föredömligt även vid katastrofinbroms·
ningar.
Vi vill nog gärna I&na tävlingsföraren
Bosse ljungfeldts ord fr&n korandet
av Åreh Bil. Om bromsarna på den sa
han: "Det könns som en jättehand
grep tag och stoppade bilen."
• Så ör den rymlig. Gott om plats
för långa ben och gott om plats också .
för bagage och hatten på om man så
vill . Men . . . och nu kommer en del
invändningar. Den goda platsen kan
man njuta först sedan man bokstavii·
gen kr&nglat sig in i bilen . Höga trösk·
lar och för litet avstånd mellan rattens
. nedre del och sätet gör instigningen
till ett akrobatnummer för långa eller
storvuxna personer. Det göller såväl
fram .~m bok.
Utrymmet i bagageluckan är också
bro, men det är svårt att lasta i och

I

ur genom att man tvingas lyfta högt.
Såvä I detta som de höga trösklarna
skall - uppges det - skrivas på sä·
kerhetens konto. Karossen blir styvare.
• Köregens~aperna skiljer sig inte
nämnvärt från andra konventionella
bilor. Man könner att man har den i
hönderna, och den stöller inte till
några spratt för färaren, öven om
man handskas ganska våldsamt med
den på dålig väg eller vid avancerad
kurvtagning. Möjligen krönger den väl
mycket. Och den är känslig för sid·
vind p& ett ibland obehagligt sätt.
I övrigt stabil och bra p& landsväg,
medan den blir ganska arbeham i
stadskörning med precisionskörning
och P-manövrer.
•
Bensinförbrukningen har på de
1 000 milen i genomsnitt varit 1, 12 lit~ r
per mi I. Det betyder att konsumtionen
minskat på slutei. I början vor den 1,2
liter per mil.
• Åtta liter olja har Volvon förbrukat
- inkluderat två oljebyten.
• Service och justeringar, bl a venti·
ler, förgasare, smörjning och 1 000·
milotillsyn hor kostat 252 kronor.
I övrigt skall vi redovisa plus och minus
så här:

PLJS

Gedigenheten, de ~öl tilltagna utrymmena, bromsarna, vägegenskaper·
no, värmen (med ett extra poäng för

de föredömligt ordnade reglagen);
säkerheten med undantag för ell minst
sagt underligt placerat ' reglagepaket
p& rallstången, som ör direkt farl igt
för knäna .

MINUS
Höga dörrtrösklar, sv&r! att stiga i och
ur,! högt motorljud, vindrutetorkaromkopplare som är sv6r att nå när S·
bältet ör på, tungstyrd i stadstrafik,
hårdtrampad koppling.
• En kondition.besiktning efter 1 000
mil var heller ingen uppmuntrand~
läsning .
Det blev C på många punkter:
•
hjulbalans, str6lkastarinställning,
koppling (som börjat hugga), fördelare. tändstift, motor (missljud).
8 eller 11- blev det också på en rad
punkter:
parkeringsbroms, styrinrättning, av·
gassystem, karosseri (domkraftsfäste
skadat), batteri, läckage, överväxel.
En hel del anmärk,nlngar alltså, trots
att bilen varmgaragerats och körts
försiktigt.
C innebär att reparation bär ske,
B bara att det är godtagbart, Det vor
allts6 vad Svensk Bilprovning ansåg
vid en konditionsbesiktning .
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