144:an är Volvobilen
som äntligen blivit
riktigt färdig. Den nya
B 20-motorn är precis
vad den här vagnen
behöver.
Accelerationen är till
och med bättre än vad
fabriken lovar!
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• • • Volvo 144 tog på överraskande kort tid ledningen
i bilarnas "allsvenska" och
har nu ett till synes betryggande försprång.

torn, introducerat växelströmsgenerator osv. Sportmotol"l1 har fatt slirkopplad
fläkt, som snurrar fritt när
den inte behövs för kylningen, samtliga -motorer har
Samtidigt har åtskilliga av termostatstyrd
förvärmmec1tävlal"l1a blivit lika bra
ning
av
insugningsluften
som Volvu på e n del punkter,
kan s ke rent av visat upp plus avg'asrening som stanbättre värden p å andra och dard.
är i många fall billigare. Det • Efter att ha provat nyheten är det bara att gratuleär mot den bakgrunden man
får se Volvos satsning' inför ra. B 20-motorn är ~ad den
modell -6!:J. Man sänker pri- här bilen behöver. Smidighe'ten seg'drao'ningen ljuserna i varje fall på Amazondet, ~11t 'är furtfara~de i
serien när de flesta andra
höjer, därför att ett helt pa- toppklass, medan effekten
ket av nya säkerhetsbestäm- nu bättre än tidigare svarar
melser krävt ändring'ar. mot bilens tyngd. Om Ama(Sänkningarna på 140-serien zon är en föråldrad produkt,
slog aldrig igenom utanför som tack vare den här moGöteborg.) Och man presen- - torn fått en förlängd nådater ar en förstorad, mycket tid, så är 144 vagnen som
äntligen blivit riktigt färdig.
förbättrad motor.
Liksom när det gäller AmaDen tidig'are 1,8-Iiters B zon ser vi att accelerations18-motorn har borrats upp förbättringen t o m är bättre
till en volym av 2 liter (ge- än vad fabriken utlovat.
nom att cylinderdiametern Den stora vinsten ligger visökats från 84,14 till 88,90 serligen inte i högre effekt
utan i förbättrat vridmomm). I realiteten är ändringc
en mera komplicerad, ef- ment, men den vinsten 'g'ör
tersom man velat bibehålla sig påmind i praktiskt tag'et
godstjockleken och alltså all körning. Att den effekmåste ändra gjutformen. ti va vridmomentvinsten är
Som komplement till volym- 1,5 kpm säger kanske inte
ökningen har man t ex för- så mycket. Men vi kan ockstorat insug'sventilerna från så uttrycka det så att B 2040 till 42 mm, introducerat motorn över praktiskt taget
nya ventilstyrningar, nya hela det varvtalsområde vi
ventilsäten, som ger bättre normalt utnyttjar har ett
tätning, förstärkt vevsta- bättre vridmoment - bättre
- karna, monterat blybrons- "drag" - än den tidigare B
lager ä ven i standardmo- 18-motorn nådde upp till

som maximum. Värdet Jig'ger nämligen över 15 kpm
från ca 1 000 till drygt 4 000
varv per minut med toppvärdet 16,5 kpm vid ca 300 vI
min.
Priset ,för den här förbä ttringen är blygsamt. Bränsleförbrukningen vid jämn
körning har stigit med i
genomsnitt en halv deciliter per mil över hela skalan. Volvo 144 är därmed
varken snålare eller törstigare än konkunenterna i
klassen (se tabell).
• Kraftöverföringen
är
oförändrad på standardmodellen (medan däremot stationsvagnen och sportversionen med överväxel fått
en annan bakaxelutväxling-).
Liksom tidigare bugar vi
oss för en perfekt växling'smekanism, samtidigt som vi
för all del inte skulle ha någ'ot emot en annan spaktyp.
Med bakåtlutande spak får
man lyfta i ettan, trean och
backen, vilket i varje fall i
början känns avigt. Det bör
dock påpekas att 144-spaken
är kortare och stadigare än
Amazons och alltså inte har
samma "spretighet".
• Bromsarna har inte ändrats men ligg'er redan i
toppklass . Trots att vagnen
har skivbromsar runt om,
är pedaltrycket mycket lågt
även vid panikbromsning'.
Den
ovanligt
effekti va
bromsservon är en ~
detalj
son1
inte ~
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Inst.:!-,mentering'en skiljer sig' inte från den tidig'are l H-modellen. Overskådlig- med lättaviästa symboler.

2,2 sekunder.
snabbare
från ,
O till 100 km/h
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. . 111inst damerna bör
uppskatta .
• Styrning'en är också oförändr~d på'6U:an. Fortfarande relativt tung när vag'nen
står stilla men vid körning'.
ung-efär lagom, lättare än
t ex hos nya Saab 99, Det
krä vs visserlig-en fyra rattvarv mellan fulla framhjulsutslag, men då får man
också en vänddiameter som
ing'en av korikurrenterna i
klassen kan visa upp maken
till. Styreffekten per rattvarv är alltså betydligt bättre hos 144:an än t ex hos den
betydligt mera tung'styrda
Volvo Amazon.
• Väg'eg-ensk~iperna skulle
kunna sammanfattas i ett
enda adjektiv: pålitliga. Volvos konstruktörer avstår
med vetet från så påkostade lösningar som delad bakaxel il. la BMW men har nära nog lyckats uträtta underverk med den traditionel-

Till det yttre är det inte mycket som skiljer l %9 års 144 från

l ~'68 års. Ett tecken på fronten - 820 - är allt.
la stela bakaxeln.
Väggreppet i kurvor är mycket g-ott, medan däremot
fjädringskomforten fortfarande har viss begTänsning.
På ojämnt underlag och vid
snabb körning på även svagt
våg'ig väg' känns 144:an irriterande kort i bakfjädringen. Den sätter sig ned
ganska hårt med bakvagnen, en tendens som givetvis blir ännu mera utpräglad ju hårdare denna är
lastad.
Konstruktörerna är g'ivetvis fullt medvetna om detta,
men anser inte den olägenheten vara värd en ändring.
Samma tendens finns för
övrigt även hos den i år lanserade stora "Volvo 164".
• En nyhet i interiören är
framför allt sätesklädseln.
Den
pi pstoppsmönstrade
vävplasten har bytts ut mot
spunnen akrylfiber, som ger
direkt linnekänsla men än-

dä säg's vara tvättbar. Ett
mycket behagligt material
att sitta på både när det är
varmt och när det är kallt, .
dessutom är den nva klädseln mjukare, vilket påverkar sittkomforteri.
Bra detalj, som finns kval':
spakmanövreringen
av
främre ryggstödens lutning.
Samtidigt noterar n1a11 att
Volvos 3-punktsbälte nu fått
en smidigare anordning för
justering av längden.
• Körställningen är fortfarande en smula originell.
Ratten sitter högt och näs. tan lodrätt, vilket innebär '
att kortväxta personer formligen får hänga med hähderna i ratten föl' att kunna
hålla rätt. Visserligen kan
sätet justeras även i höjdled, men det kräver fortfarande tillgång till verktyg,
Saabs metod förefaller vara
den hittills smidigaste.
Körning med raka armar

•

Den nya 2-litersmotorn ger nya 144:an avseväl·t bättl'e prestanda
utan att för den skull öka bl·änsleåtg-ång'en.
kräver för de flesta att
ryg-g-stödet fälls g:anska mycket bakåt. Förarstolens justel'ing:smån räcker inte till,
vilket inte beror på att man
är rädd för trängsel i baksätet. Volvo 144 hal' en mycket !!.'enerös total inre läng'd
och ligger föl' övrigt i topp i
klassen när det gäller utrymmen (lika rymlig som
t ex Opel Rekord och Ford
17 M) .

• Säkerhetsmässigt
var
Volvo 144 vid sin -debut en
pionjär. I dag har främst de
amerikanska men nu också
del vis de svenska säkerhetsbestämmelserna tvingat alternativt stimulerat konkUlTenterna att ta ett stort
steg framåt,'och därmed hal'
försprånget minskat. Volvo
har fortfarande ett mera
påkostat tvåkretssystem för
bromsarna än de flesta andra vagnar, men sådana detaljer som kollisionssäker

rattst å ng', säkerhetsratt, generös inre stoppning osv är
numera nästan standard,
vilket man g'ivetvis enbart
bör vara tacksam för. Även i
fr å g'a om s k olycksförebyggande säkerhet, dvs goda
bromsar, säkra vägegenskaper osv 'ligger flera av konkurrenterna
på ungefär
samma höga nivå som Volvo
144. (T ex BMW 1800-2000,
Opel Rekord, Rover 200, Fiat 125.)
• Det har alltså skett en
glädjande höjning av bilarnas kvalitet i just den
här klassen, vilket väl också är det som tvingat Volvo
att försöka säkra sitt försprång med en ny motor.
Volvo 144 har därmed blivit
en ännu trivsammare familjebil med lagom motoreffekt
och med smidighet som genomgående tema. En bra
svensk produkt som ~
blivit bättre. ' • ~
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Inget dåligt slutbetyg för 144:an: ÅHa toppe-n !
Beggslis~

Tekniska data
Pril: ca 20230 kr "pli gatan" i
Stockholm (efter höjning av skattep&lägget med 478 kr i november)
2-dörrars Volvo 142 18900 kr +
467 kr. I standardutrustningen ingllr ljustuta, automatiskt backljus,
defroster p& bakruta, helt nedfällbara ryggstöd samt säkerhetsbälten fram.
Garanti: 6 m&nader utan körsträckebegränsning. 5 lirs vagnskadegaranti inbakad i priset.
Motor: 4-cylindrig 4-takts vätskekyld rad motor med toppventiler.
Borrning/slag 88,9/80,0 mm_ Volym 1990 cm 3 • 90 hk SAE vid
4 800 v/min (82 hk DIN/4700 v/
Kompressionsförhållande
min).
8,7.1. Vridmoment 16,5 kpm SAE
vid 3000 v/min. (16,0 kpm DIN/
2 300 v/min), S-lagrad vevaxel,
vöxelströmllgenerator,
termostat-

ACCELERATION
'alvo 144 • 20
WeI,. 144111 -68
Welvo Amazon -6t
Op.1 hkor. 1900
ford 17 M1700 S
1MW2000

O-SO
4,.

4.S
4,3
4,2
4,3

4J

D-I8
9.3
10,7

...
'.1

9,9
7.5

styrd luftförvärmning, automatisk
avgasrening. Vikteffekt. 13,9 kg
per hk DIN.
Transmil.ion: 4-växlad, hel synkroniserad växellåda med golvspak. (3-växlad automatväxelIlida mot ca' 1 000 kr merkostnad.)
Totala
utväxlingdörhllllanden.
1.an 12,83:1, 2:an 8,16:1, 3:an
5,58:1, 4:an 4,10:1, back 13,33:1,
slutväxel 4,1:1. (Överväxel mot
850 kr merkostnad på Volvo 142 S
med 118 hk motor.)
Brom.ar: Skivbromsar på samtliga
hjul, servo sam standard. 2-krets
bromssystem med blida framhjulen
och ett bakhjul i varje krets. Re·
duceringsventil vid bakbromsarna
mot bakhjulslåsning. Handbromsen verkar mekaniskt pli bakhjulen via trummor i anslutning till
bak'l-e skivbromsarna.
Fjädring/hjul.till: Fram dubbla

O-IOD 0-120 km/h
24.1 sek
14"
26,4sek
17.0
14,2
23,5 Hk
14.4
21.058
17,2
lO.Ose.
12,3
11.7 Hk

.n

50
45

10
75

100
'4

120 km/h
114kIl/h

'011, 144 • 20-69
,'''o 144 811 ...
'IIvo Amalon -69
Optl hk.rd 1900
ftrd 17 M1700 S
IMW2.

Stia....

Toppf,rtco
155 kmJII
ISO kli/h

31,9 Sik
37,6sek
36,3 Hk
35,6 se.
3'.4sek
U.osek

155 km/h
160 km/h
145 km/h
168 km/h

Erforderlig styrkraft för ,ridning lY stUhastie., hjul pi as"" 15 kp.

* krypkimiIII (11kp.

Fria 100 "'/h tiR slOpp mod 2 ,.non.r Al met.r: Iid,åndigt
20 .,.....hrydr ""'Ini \O kp.

Ullr per mB ,!IIka.SIInt'art

II....

YtI" 144 • D
144
Ytlvo AmUOll -69

,.h,

STYRKRAFT
PEDALTRYCK

TOPPFART

BRÄNSLEFORBRUKNING

HASTIGHETSMÄTAREN
,lSlde
,kl Ylrklil flrt IV

tvärlänkar med spiralfjädrar, teleskopstötdämpare och krängningshämmare. Bak stel axel, hllllen av längsgltende svängarmar
och dito momentsteg samt avfjädrar av spiralfjädrar. Teleskopstötdämpare_ Däck: 165 S 15"_ Styrväxel av typ skruv med rulle. Delad rattstllng av säkerhetstyp. 4
raftvarv mellan fulla framhjulsutslag. Minsta vänddiameter vid
framhjulens ytterkanter 9,2 meter.
MAtt och vikt: Axelavstllnd 260 cm,
spllrvidd fram/bak 135/135 cm, total langd 464 cm, bredd 173,5 cm,
höjd 144 cm. Bränsletanken rymmer 58 liter. Tjänstevikt 1 230 kg
(2-dörrarsversionen 1 210 kg), max
till liten totalvikt 440 kg (2-dörrars
460 kg).
Tillverkare: AB Volvo, Göteborg.
Auktoriserade verkstäder pli närmare 200 orter i Sverige.

o,tIhktrd I"
ftrd 17 M1780 S

"dahr".

so
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0,6'
0,64

0,13

0,66
0.63

O"
0,11
0,12

8,6'6
G,70

0,7'

100
1.00
0,.5

128 km/b

0,'5
U7

1,16
1,17
1,20

8,9'
1,84

1.23
1,11

IMW 2181
0,17
1.25
lrinslefii....... ,kl PfllfllIIstyrd start· och sI.ppkörni.... 1yp normal
sttdskimillg U41/1IA. Ie••lhas!ith,t II km/h.

be"..

De olika
n är: Sämre, hynilit,
bra, mycket bra, toppen.
SIor1egenskaper
Gensvar
Vibrationer
Segdrogning
Ljud

Mycket bro
Mycket bro
Toppen
Toppen
Mycket bro

T
Växelmekonism
Synkronisering
Koppling
Tronsmlssionsljud

Toppen
Toppen
Mycket bra
Toppen

Motstöncl
Gensvar
VögkClnsla
Återgång

Bra
Mycket bra
Mycket bro
Mycket bra

r.l6D1Itli
Åkkomfort
Kröngnlng
Dömpning

Bro
Mycket bro
Mycket bra

Kurstobilitet
Väntat uppförande
Snabb kursfirändring
Sidvindskönslighet

Toppen
Toppen
Mycket bra
Mycket bra

Pedaltryck
Gensvar
Fading
Kumtabllltet

Mycket bra
Mycket bra
Mycket bro
Mycket bra

IHGlAOI
Rattställnlng
Pedaler
Vtixelspaken. plaasring
Samordning
SmöregIage

J. och urstigning from
J. och urstigning bak
FromsI:iteshomfart
Benutry"'"* from
Takhöjd from,
Baksäfeskomlort

Sämre
Bro
Bra

era

Bra

lenutryftM bak

Mycket bro
Mycket bra
Mycket bro
Mycket bra
Mycket bia
Mycket bra
Mycket bra

Takhlljcl bak
Inttrumenteri",

Mycketbta

H"gr

ag
Fram6t
Åt sidorna

laköt

Mycket bro
Mycket bra
Mycket bra

ICUMAfSICYDD
Viirme/defroster
Ventilation

T'cithet

Al1MANT
StråIkattcmt
VindrvtetorkaN
lagageutrymme
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Mycket bro
Bro
Toppen

Mycket bra
MpcHtbro
Mycket bro

,-

