142, 105 hk:
Mustigare
: : .'
samma :
I
..... bättre bil
Volvo bryter traditionen.
Introducerar ett motoralternativ
mellan standard och sport,
som ger 105 tysta hästkrafter och
orkar bättre utan alltför
flitigt växlande. Volvo 142 med
mellanmotorn är 1 600 kronor
dyrare än standardalternativet.
Är den värd det?
Av STIG BJÖRKLUND

(textt))"o~~;~~~;I;~;,

testlag och ULF H

• • • \ 'ol\'() har hmt it en t radit iiln,
Anda
seda n
modell
l-! 2 - 14 -! lanserades har Volw)kunderna endast haft aU \'iilja
mellan standm'd och sport, \ 'alet
har sUitt nlL'lIan sll'mnuI \'Il gn mcd
ant ingen en elft'kt miiss igl ht'skedlig Ill pn I\'stgaendl', prohlemfri
molor och (' n gan"ka hardt rimmad dito "lin fii,yi s,o OCk"'l haft
s ina n~Tk <, r.
Ida gäl' so rtim E'nlet utiikat till tre
motoralt ernat iv: den ~amla välkä nda standardmotorn. en potent men hrutal sportmotor fnin
l ROO-l inj en och en helt n~' "mitt emellan motor ". som \'arken ä r
st andard eller sport.
Samma uppc!dning i tre modellE'l"
finn" 3\"(' n niir dl't g:11ler ul 1"11 sI ning "ch pri s , och \'iiljl'r m,m ii \'('n
hiir dl'n s"m iiI' mill ('mellan har
nl:lll n~' a \ 'oko de I.UX(' H :!() D
s"m rkn ollicil'ila Iwt ('ckn ingl' n
I\dl'r, H :!() I) si ar !i',r dl'll Il\'a
mOl,"'n. ii\"l'n kaiiileI IO,-)- hiista ren e l'! pr anl alL,t SA I-: -hiis t a r, Fiir
att fa dl)!1 111t1tO)'tl:-. extrahii:-: tar
gcnlemol ha s nHldt,llen" - e1Pt riir
sig om S hk DI" e1ll' r 1,-) hk SAF.
1ll1I"lc man dcl;.; \'iilja rIP I.ux emodell(,n. dl'ls liigga ca ti,-,O kr
exll'<l pa hord('1 fiir hiigrl' l'l l pkt,
Tota l skillnad: Cil l li OO kr,
.\1' d('1 d l'l pl'ngarna')
• I)cn na'sl markanta "kill nadl'n
hOIhell frall mOloreffekten ligger
I k\'lal'maskl'l'inge n, \ '"ko dl'
I.u xe I"ch (kn iinnu d~'I'al'l' \ '"k"
(:I'and Luxe ) har den n\'a , ",'a rta
grillen med den snedS! iiiida \ ',,1 \'Opilen , hasmodellen fortsätt er
med samma ~rill som !örut.
Kra :-:s t sett I'il)' det sig natllrlj~rt\ ' i:-;

led i en kalllpanj för n Id
man i l'SA kallar "planl' rad fiil' -

'"11 rll

aldl'ing'·.

(1\ ' :-;

111Hl1 g(:I' l\11

11~' J11() -

e1dl nag"nling "om far ('n iildl'e
eller hilligan' all "t' fiil'aldrad ut.
och ,;a hoppa,; lilan pa ,II t kUlld e l' na skall f,ilja det plall entde
miinstl'et IICh fallH fiil' dl'1 n.\'a,
T,'i('ket iiI' gamma lt och hl:prii\'a t
o('h det I,\'('kndps o('ks il fiil' Yoko
dl:n hiir gangen. I da g kiips det
niis tan duhlwll sa manga \ '"ko
de I.ux e, Dii I'l'mot ha I' fii rl'e ii Il
hl'l'ii knat 1,1'\11 sig "m att "cksa
satsa pa Ilera hiist kralt e l', I ·l:~ 
kijparnH iiI" i :--; t(1rsta lItsll'~il"knillg
niijda ll1l'd rIL'1l m"tlll' som finll ';
sedan gammalt. D(, som ki'lper
extra hii;-o;tkl'ilh e l' iiI' nf!a:-;t :-;lldanH

som \'alt komhim,)dell L'n l 1,-, och
mel'a p,1I agligt kiint hl:ho\,('t a\'
:-;t H I'k a n l

In"t or lIno e !'

\ ' j:-;:--i:I

kiir -

t'iirhalland cn,

Äntligen klocka!
\' arJ-,.;kilj e r dE' LuX(' t'ran stllndard
f;irutom grillen" KI (lckilll liirstas.
Det iiI' en tillfiilli ghl'l so m sel' ut
som cn tankc' att niil' (:unllar
Engell a u liimll<lI' I'tldl'et i \'ngr€:'
hiind er kommer iintligell ('n klo('ka som standard pa i \arj e fa ll
nagon \ 'okm'e r,;ioll, I de I.uxeut l'u:-;t nin gen in~a!' en rikt i~rt el e-

ga nt klocka pa elt s k t ullnPif,,('k
hakom \'iixelspahn, l":illl,; kl' illte
pa hiis ta plals. efte rsom ma ll
mastl' kik i! tinder hiige rann ell fiir
a lt k, 11lIl'Illl e ra t iden, lIlen Iilck
ii nd a
"~':1. hred'lre fiilgar Odl giirdl'ldii('k ~()nl :-;tandard ing-al' ()ck:-;a i
\'a lutan f;il' den ext ra t USl'll laPPP Il. ,,~' I\'gkl iidsel och text il malt,,1' a \'sl utar li"t '''l ii\'(!r detal ,il' I' s(lm skiljer,
Och sa ii\('1' t iii det l'llda \'l'l'kligt
n\'a i silmma nh allgPI. dl'n IlYiI 1) motorn.

Slutsportat
• \[ otom presentcras int e som
en "port nlllt or. lIll'n eft e rtriidc' r l'n
sadan i \ 'oh,o,; program, Fram till
hös ten 19iO fanns dels Volvo
142 med den ordinarie 2-liters mot orn på 82 hk DIN (Amotorn), dels 142 S med B-motorn : sa mma slagvolym med hela
100 hk DIN under huven . I dag
är den starkare motorn på "bara"
90 hk DIN . som tas ut \'id Cl :10 0
v/ min (mot 100-hästarens .') ClOO)
lIled en kompress ion på 9.:1: l
(mot 9 ,5 : I) . men med ett vridmoment som faktiskt är a\'sevärt
bättre än före~å n~arens. Topp\·ä rdet. I Cl. 7 kpm DIN. li~ger visserligen bara 0.2 kpm ö\'e r 100hästarens, men det a\'görande är
a tt det tas ut vid ett hetydligt lä~
re \'arvtal , 2 800 \'arv per minut
mot 3 ;'i 00.
,
Mot detta står emellertid standardmotorns 16 kpm vid 2 300
varv per minut , och den skillnaden känns faktiskt även om man
inte går direkt frå n den ena modellen till den andra. I synnerhet
om \'agnen är någorlunda t ungt
last ad och om dubbelför~asarna
inte är perfekt intrimmade kan
den nya motorn upplevas som en
direkt
besvikelse
\'id
t ex
stadskörnin~. Vi \'et också att
Voh'()ä~a re som bytt upp sig till
de Luxe med D-motorn har klagat
över den här försämringen. och
att \'erks t äderna lå ngt ifrå n allt id
kunnat åstadkomma någon t illfredsställande fö rbättrin~. Faktum kvarstår: den starkare motorn är just på den här punkt en
S\'a~are. eftersom den bara i bästa fall ~er hy ggli~ segdragning där
Volvos standardmotor ha r en a v
sina bäst a sidor. Volms påstående att med 105-hästaren "standardmotorns lågvarvse~enskaper
kombinerats med B 20 B-motorns
hÖ~' arvsegenskaper'"
är
alltså enligt \'år erfarenhet inte
helt riktigt , ä ven om lIlå lsätt ningen i och tör sig är berömvärd.
• Vårt tes texemplar. som vi
omedelbart efter leveransen tog
på
en
-!OO-milatur
Stockholm - Genhe och å ter. hade
dåligt se~ dragande motor redan
från början. Dessutom \'ar tllppfart en begränsad t iii nå got Ö\'er
1-!0 km!h. Någontin~ \'ar alltså

galet. Under de s ist a dagarna.
när \'e rkstadst id redan var hestä lld . hl e\' motorn a llt sämre och
sämre tills den slutligen måste
bogseras i ~ång . Efter service och
~enonlgå ng
\'ar seg:dragningen
bätt re om också inte helt \'ad man
väntar sig 3\' en Volvo. Gången
var ut mä rkt och bilen normalt
snahb. Vid snabb körnin~ kom
glödtändningsprobleemellert id
men t illbaka. fö rmodligen beroende på för mjuka tändstift.
Vad man förlorar " i botten" få r
man i det här fallet igen på
t oppen a\' varvtals kUl'\'an. Den
sto ra charmen hos den nya motorn li~ger enlil-Tf. \'å r erfarenhet i
ett väsent ligt förbätt rat drag \'id
omkörningar. Och detta med en
Ijudkomtort och en hränsl eekonomi som fakt iskt är bätt re än för
standardmotorn. Motorn hull rar
mindre när man drar den högt på
växla rna respekt ive kör den fort
på landsvä~. Den förbättringen
blir s peciellt märkba r när det ~äl
ler kombimodellen Voh-o I-!.'i som
~enom
annan bakaxelut\'äxling
allt id är något surri~are än perSOI1\·aI-TfIen. Vi har tidi~are kört
kombivagnen en kort provslinga
med båda motoralternatiwn och
direkt kunnat konstatera hur
my('ket vilsamma re D-motorn är
med sin högre effekt.

Snål stor motor
• Bränsleförbrukningen
hos
Voh'os sport motorer brukar alltid
vara lägre än hos sta ndardmotorn , och detsamma ~äller för den
nya 10ii-hästaren. Utö\'er jämtörelsetabellens uppgifter kan vi
nämna att m edeltörbruknin~en
vid rätt s nabb a utostradakörning
(dr~·gt 100 km!h i wrklig genomsnittsfart ) låg på ca 1.1 l/mil.
För att få den genomsnittsfarten
måste nå len nästan konstant visa
på 120 - 13 0 km/ h. men det
hände rätt ofta att visa ren ~ick
upp till 1-!0 km/ h . Då var ljudnivå n fortfarande så låg att den tilllät näs tan normal sa mtalston . 0motorn h ar näl1lli~en in~enting a\'
det s mattrande insu~ningsljud
so m brukat karaktärisera Voh'os
tidigare sportmotorer och , som
kan bli direkt bes\'ärande i 1-! 2
Grand Luxe.
D-motorns högre effekt har erhållits dels med hjälp a\' bl a ändrad
kamaxel och en helt ny dubbelförgasare. Den senare har en ~anska
unik fines s som sägs ge bättre
avga s rening
genom
konstant
blandningsförhållande
'bränsle/
luft oberoende m' t empe rat ur.
\1unstycket kan nämligen för,;kjutas och på wrkas automatiskt

av bensinens tempera tur,
• Växellådan är den~ a mma som
i has modell en, liksom hakaxelutväxlin~en. Toppfa rt en hör ligga
en aning högre mr den starkare
versionen. men skilln aden har
knappas t n å~o n betydelse under
s\'enska kiiriörh å llanden.
Int e heller när det gäller styrnin~.
hromsar. kör- och \'äge~e nskaper
samt komfort och utrymmen s kiljer sig 1-! :2 de Luxe särskilt mycket frå n has mod ellen . St~' rningen
är enligt \'å ra prm' något tyngre
heroen de på gördeldäcken. Den
kan kännas en aning "ve\'ig" vid
komplice rade manö\'erförhållanden men har å andra s idan en
utväxling som gör att det s ubjek tin] intrycket missleder. Volvo
14:2 är t rot s sin sto rlek en av
marknaden,s mest lätt manövrerade bilar när det gäller Yändningsmanövrer.

Tungtrampade
bromsar
• Bromsarna är effektiva och
ger kort hromsst räcka även \'id
panikbroms nin~.
På vårt exemplar krävde emellertid bromsarna vid IOO -pro\'et ett pedaltryck som l å~ klart över det normala . hela .').') kilo.
Normalt brukar det räcka med
30 - -!O kp. men inte ens Voh'o
kan garant era en absolut jämn
kvalitet över hela linjen.
Fjädringskomfort en vid stadskörning på verkas n å ~ot av övergå ngen till gördeldäck som standard. G å n~en blir småskuttigare
äwn på jämnt underlag. Men det
priset får man betala tö r sä krare
väggrepp i kurvo rna och förmodli gen större livslängd hos däcken.
Liksom tidi~are irriterades vi 3\'
att bak/jädringen kommer i rytmiska gungningar och "sätter
si~" ganska hå rt vid körning med
passagerare och/ eller last. En
egenhet som ma n t ydli~en får
\'änja si~ vid.
• Interiören är som nämnts nå~ot mera på kostad än hos basmodellen. men det rör s i~ int e om
n å~()n direkt iögonenfallande lyxutrustning. Vad som märks är
klockan. medan t ex text ilmattorna på ~oh'et måste s k~'dda s
med lösa ~ummimattor tör att
inte bli rena smut shärdar.
Positivt: de ~oda utrymmena och
den kompletta utrustningen i inst rumentvä~ sa mt den ~enerösa
sikten runt om. Eluppvärmningen
av bakrut an gör det lättare att
s nabbt få fri s ikt bakåt. medan
däremot luftutslä ppet vid bakrutan inte verkar att fungera till-
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Skuttigare men säkrare med gördeldäck
räckligt snabbt med fyra personer
i bilen och fuktig luft ute. Den
ypperliga värmen kompletteras
tyvärr inte av separata friskluftsintag upptill utan endast i knä höjd, och därmed blir inte fri skluftstillförseln så god att genomluft ningen får tillräcklig effekt.
Rattställningen är enligt vår åsikt
tröttande.
För att få den säkra rat tfattningen "tio minuter i två" måste en
normalstor person hålla händerna
obekvämt högt, och snart får man
känslan av att hänga i ratten.
Småväxt a personer få r ännu st.örre besvär med rattfattningen och
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riskerar dessutom att få rattens
övre del i synfältet. För andra ligger signalhornsringens övre del
mitt i si ktlinjen mot hastigh etsmätaren.
• Bagageutrymmet hör till klassens a bsolut bästa. I enlighet med
modern filosofi när det gäller karosseriets vridstyvhet har konst ruktörerna valt hög bakvägg,
som gör i- och urlastning ganska
komplicerad, men å a ndra sidan
gör det lätt att utnyttj a hela
utrymmet effektivt.
En bil för vem?
Volvo 142 de Luxe är det naturliga valet för den som vill hänga

med i modellbytena och vill att
det. ska ll synas. Det kostar visserligen en t usenlapp mer att få den
nya grillen. gördeldäcken. klocka n
och textilmattor på golvet. Men
man kan också resonera som så
att man har igen en hel del av
extrakostnaden i form av bättre
andrahandsvärde om några å r. I
övrigt är 142 de Luxe en alldeles
vanlig Vol vo med dess förtjänster
och fel - även om Volvo envist
brukar fö rneka att det finn s några skavanker.
Enligt vår menin g finn s i alla fall
detaljer so m borde ses över och
som väl också med tiden kommer

att rättas till. Exemplet med klocka n visar ju att ingentin g är
hopplöst'
Lönar det sig att betala mer än
600 kr extra tör den nya. starka re
motorn? ,Ja, om man verkligen
lid.e r av att basmodellens motor
har för d ålig ork på toppen eller
blir fci r "surrig" nä r man för,iöker
bättra på temperament et med
hjälp av flitig växling.
Man får mera must utan att
bränslekontot behöve r skjut a i
höjden . Men man får räkna med
att segdragn ingen \'id låg fart
med belas tad vagn int e blir lika
god som med sta ndardmotorn . •

Inredningen är exakt densamma som tidigare: samma ansamling av knappar alt ta fl'l på till vänster om ratten. samma
avstånd till radion . - Men klockan är n~' och välkommen.

Den nya motorn är en positiv överraskning. Den orkar bättre
vid omkörningar och är mycket tystlåten. Och detta har
åstadkommits utan alt bränslekostnaderna skjutit i höjden.
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motorn förvånansvärt
bensinsnål och tyst
ACCELERATION
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I EKMSKA DATA
Pris: Volvo 142 de Luxe 8 20 D kostar p6 gat an
i Stockholm 22 400 kr. Tillägg för soltak 650 kr.
för överväxel 850 kr och för automatlåda 1 100
kr. I standardutrustningen inga r tygkJädsel. nedfällbara ryggstöd på framstolama. nackskydd
fram. ljustuta. backljus. eluppvärmd bakruta. varningsblinkers. omställbar backspegel. elektrisk
klocka. rullbälten fram. 3-punktsbälten bak. cigarrettändare.
Garanti 6 månader utan körsträckebegränsning.
5 års vagnskadegaranti.
Motor: 4 -cylindrig. 4-takts vätskekyld redmotor
med stötstingspAverkade toppventiler. Borrning/slag 88.9 x 80.0 mm. total slagvolym
1 986 cm'. Max effekt 90 hk DIN vid 5 300
v/ min (105 hk SAE). Vridmoment 15.7 kpm DIN
vid 2 800 v/ min. Kompression 9 .3 : 1. Vikteffekt
14.0kglhk DIN.
Transmission : BaKhjulsdrift. 4 -växlad. helsynkroniserad låda med goIvspak. Totala utväxlingsförhållandan: l :an 12.83: 1. 2 :an 8.16: 1. 3:an
5.58:1. 4 :an 4 .10: I (direkt). Slutväxel 4.10:1. Mot
merkostnad elektriskt manövrerad överväxel i
kombination med slutvi xel 4.30: 1. TotaIutväxling 4 :an 4.30: 1. 4 :an plus överväxel 3.43: 1.
Mot merkostnad automatlAda.
Bromsar: 2-krets bromssystem med bAda framhjulen och en bakhjul i varje krets. Skivbromsar
runt om. . ervo . om standard. Handbromsen
verkar mekaniskt pi trummor i bakhjulsbrom..,na.
Fjiidring/hjulstill : Fram individuell hjulupphängning med dubbla tvärfinkar och spiral-

sek
sek
sek
se k

~

->t!

E-'" 6S

~~

"~ 60
:>

•

j'"

50
60
Km/ h

o

"tl

.E
4>
'"

..

0,2

I""""'"

70

~ ......

0,6 :
0,4

.....

80

~

---

~~

100

90

BROMSPROV FRÄN 100 KM/ H

0,1

~
c
..g

~

,L
Osek

~~
110

- -

-

~

120

-

I . ta rdation
Pedaltryck

-

~ l&'Ar'! ~

......

....

-- 1'--

~- -

~

-1-60
- I-,

...

2

t

5

4

....SO
'''142 .. b ... 21 D 4,6
NYe 144 • 21 A
4.1
4,2
.......ktrd I'" L
... III LS
3.5
~,I.

20°

-'

3

ACCIUIATION

fjädrar. Bak stel axel. hAllen av länslänkar. reaktionsstag och snedställt tvärstag samt avfjädrad
av spiralfjädrar. Krängningshämmare fram. teleskopstötdimpare fram och bak.
MAtt och vikt: Axelavst4nd 262 cm. spårvidd
framlbak 1351135 cm. längd 464 cm. bredd
174. höjd 146 cm. Tjänstevikt 1 260 kg.
max last 440 kg. därav pi tak max 100 kg. Maximalt tillAten släpvagnsvikt 1 200 kg.
Bränsletanken rymmer 58 liter.
Styming: Styrsnäcka 4.1 rattvarv mellan fulla
hjulutslag. minsta vänddiameter 9.2 meter.
Elsystem: 12 V. växelströmsgenerator.
Banerikapacitet 60 Ah.
Tillverkare: AB Volvo. Göteborg.
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Bagageu try mmet hö r t ill de bättre i kl assen . Men t röskeln ä r hög och det är tun gt
aU lyft a i stor a väs ko r !

STYRNING
1J".

. . . . . tlyrkllft lir ' riIIIIIt
vw try,killillt 01".

"

lIiIIIstittIdt frlMlljll pi tshIt

