Volvos 72:or• ny,.upprensad
Instrumentbrada
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Efter ett i mlngelr he heft
en ev merlcnedens mest
besviirlige instrumentbrädor kommer nu Volvo med
nyheter pi 72 :orne. Helt
ny /Jr den inte, men en vettig verietion pi det gemle
temet. PI den nye eXlrepenelen sitter reg/ege men
inte tlnv/Jnder si ofte utrymmet til/ höger om
retten iir e/ltsl inte si fullt
ev kntlpper som tidigtIre.
Risken titt ttl fel htlr minsket. Den fyrekrede rBtten
iir oclcsl ny för Iret.

••• För andra å ret i .rad
kommer Volvo till det å rliga
modellskiftet med ä rma rn a
full stoppade av spaderess.
Den tid då man nöjde sig med
att ändra någon enstaka skruv
under motorhuven ä r tydligen
förb i. Nu kör ma n med tä mli·
gen stora - och välbehövli ga
- ä ndrin ga r nä r ma n ä nd å
håller på.
Den eft erlä ngtade upprens·
ningen av instrumentbrädan
på samtliga modeller toppa r
naturligtv is list a n på välkom·
na ändrin gar. På sitt eget sä regn a sätt ha r Volvo lyckats
komma undan en större och
dyra re ombyggnad genom att
ta till ett sedan några å r väl ·
känt trick fö r att få plat s med
fler instrument och knappar:
Man har helt enkelt komplet ·
terat den gaml a hrädan med
en konsol.
Till den lilla extraskivan har
man flyttat alla reglage som
inte direkt är livs nödvändiga.
Man har också flyttat dit kl oc·
kan . Men fö r att kompensera
flyttnin gen nä rmare ögonhöjd
har man i stället gjort den
mindre! Plats finns och å för
alla
upptankliga tillhehör.
inberäknat luftkonditionering.
ens manöverpult - en ext ra grej som Volvo hoppas myc·
ket av även i Sverige.
Den nya instrumenteringen
följ s upp på dörrarnas insidor
som försetts med kartfickor.
• På motorsidan har alla
Forts sid 45

145 :orne flr förutom
de Ilndr. /Jndringerne oclcsl en sme/dullere inredning i det storll.
bllgegeutrymmet. Golvmettorne kommer nu i
fiirger som metchllr
kerossernes - slut pi
det dystre sverte.

III/II

Nytt pi utsiden iir
hllndtllgen som fiillts in
i kerossen och e/ltsl
orseker mindre vindbrus och utgör en mindre risk fÖr omvärlden.

I och med modellskiftet
flr oclcsl 140-serien
den korte viixe/spek
som tidigere verit förbehlllen de lyxige
164 :orne och
P1800:en. Semtidigt
hllr lIutomlltlldlln bytts
till den smidigere sex/ägesmodellen som
1800:lIn reden heft en
tid. Ä ven växelviiljeren
sitter pi golvet.
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Ny, sportigare växelspak

För undvikande av miu tönt6n d är

Teknikens värld angelägen pop.ka
att afl trimning
titt

öka

QV

mopeder i syfte

cylindervolym

och

högsta

hastighet utöver lagstadgade !lO cc
r.. p. 30 km/ t innebär all mopeden
automatiskt underka.ta. vägtrafikstadgans bestämmelser om lött mo·

torcyke!. Det innebär blond annat
011 fordonet .kall registrera. och ej

fllr föras av den som saknar körkort.

A"a·kameror utförsäljes med 50% rabatt. kon·
kurslager som säljes under inköpspriset. Upp·
Iysn. mot porto. A. Karlsson, ABC·gatan 8, 3
vån . 30249 Halmstad.

BREVVÄNNER
Klirlek i .aUmaskin. Nytt kul och spännande
sätt att hitta Din idealvän. över hela Sverige.
Ring eller skriv idag efter gratis blanketter
med anv. TeleMedia, Bn 3D, 12121 SkIrhi·
men. Tel. 08/ 97 1955 0-24.00. Medlemsavg.
10:-/år.
Bren.... r (Sverige, Europa, transatlantiska
länder). Informationer o. ISO fotografier gratis!
Herm .. - lerlin 11 - III 11/ 5 - Tysklan' .

MorrOll Sälje.

.DIVERSE Sälje8
MI,dresendelar köper Du bäst och billigast
från SYenska Cykel,.lrik .. , 234 00 Limma.
Katalog mot 5:- i sedel . Uppgiv fabrikat . Samlare. Va, en, kMrilla. Säljer bajonetter,
T~I 040/ 461320, 461321.
hjälmar, sablar, gevär, pistoler m m. Moms- o.
fraktfr . Köper, byter. Pris!. m. porto. Dehr.·
R"anra sjllY Er bil efter fullst. anvisningar tilasya,.. K Falk, 300 07 HalmstId. 035/ 36105
i våra verkstadshandböcker, inneh. sprängskisser, verktygsbilder, alla tolerans- och Sonax MoS 2·oil löser rost, smörjer, tränger
inställningsmått etc. Finns för nästan alla bilar. undan vatten och skyddar. Universalmedel för
Begär katalog. B'kt,rlalet Teknik lek I'nk· bil och hushåll. Pris 7:50. Porto + pf tillkom·
tik, Box 21, 59200 Valstua. Tel. 0143/ 12400. mer. I samma se rie ingår övrig biIvårdsmaterieI. Jörlen Sc~midt, Ekek,. T,'. 042/16053
l 51 sill, insprutningspump, fullständigt ge· eft. kl. " .00. Betalning sker per 30 dgr nto.
nomgången, passande Peugeot 40~04. Tel.
0310/ 915 &1.
Bilstereo- ~and säljeS/bytes. lista gratis. Firma
H. H., Figlum 460 40 ",ssek,..
MUSII~

Säljes

lP-skinr 11- 23 kr. m. moms. Listor m. 1:- .
Ginza Musik, F$glum, 460 40 "Issek,..

FnJn och med 1972 ilS model/ gir Volvo över till det numerll
helt domineTllfl!le systemet med sex/äges
BUtomlltisk växel/idll. Det innebär bill ett om mlln vill väx/II
själv för ett fi optimlll lICCeleretion hllr mlln tre steg frllmit.

Turbintyst
och snabb
acceleration
motoralternativen
fätt
några
hästkrafter extra tack vara mindre ändringar. Undantaget där är
den s k B30-motorn, alltså 3-literssexan som sitter i 164 :an,
som fått elektronisk bränsle insprutning och med den hela 30
DIN-hästar mera.
Boschsystemet är detsamma som
i B20E-motom och alltså redan
beprövat i Volvos egna produkter.
Bränsleinsprutningen gör motorn
oerhört pigg samtidigt som den
behåller smidigheten på lägre
varv. En kort provtur gav vid handen att 164 :an är en bil att snabbt
bli av med körkortet i.
Den stora motorn ger den stora
bilen turbintyst och snabb acceleration; man får hålla ögonen på
hastighetsmätaren och helst skulle bilen utrustas med varvräknare
som standard, för motorn går lätt
upp i toppvarv, och även om den
är robust kan det vara bra att
veta var smärtgränsen ligger.
Till 164:ans prestanda måste
man lägga frånvaron av "vindbrus. " Man hör inte ens att den
går fort. Trots att den bil vi prov-

körde var att betrakta som en
nollseriebil med ity följande dåliga passningar och diverse maskeringar för att dölja modell bytet
in i det längsta var den behaglig
och samtalsvänlig i farter som
skulle få Lars Skiöld att höja ett
eller annat pekfinger .
• Vad beträffar 164:an är det
egentligen bara att gratulera Volvo till en hygglig bil och för deras
skull hoppas att också några
svenska köpare ska falla för den.
För det är bortkastade pengar att
köpa en bil i den klassen i tider
då 70 och 90 km!h är våra stän·
diga följeslagare på vägarna.
Det står emellertid klart att Volvo
i första hand siktar på utländsk
marknad med sina produkter. I
Sverige har väl inte så många
konsumenter väjt för Volvos version av Borg-Warners klassiska
automatlåda om de nu en gång
bestämt sig för att ha en
automatväxlad bil. Likaväl har
man satt in motåtgärder även på
den
fronten
och
modifierat
BW35:an till samtida standard.
Dvs med tre framåtlägen , växelväljaren på golvet och en rak
spakrörelse. Spärrningen sköts av
en knapp i spakens topp med två
lägen - ett första "back " som
spärrar framåtlägena och ett andra, djupare liggande för backen
och parkeringsläget.
Naturligtvis kostar alla dessa förbättringar pengar, men vid vår
pressläggning var priserna inte
fastställda. Pris- och Kartellnämnden behandlar frågan om
Volvos 72:or är att betrakta som
nya produkter eller ej .
•

Aeroimport när det gäller pi lotutrustning. Ka·
talog mot l kr i frimärken . Aer.implrt lim·
marelalan 33, ",rr1ll,i.I.
F,nd,lket frimärk u 500 st /20:-. Pocketböc ·
ker häll. 10 sl/5:- . Radiodelssats värde 100:säljes för 25:-. Bildelskatalog plus decal 5:J E Car Racin, 14D 11 Unnahill.

,·OI.J,Sll IDlf)
PR· radio. Wolkie-Talki •• , Converten,
Avlyssning.apparater. Tonband, S"r·
plu.. Elektriska batonger. 'iItillbehär plu. myck.t annat till Skandina·
viens lögsta priser!
Beställ omgående v6r ,toro
log gratis!
WORLD '''''''ORT Al

kata ..

lox 19 lO. , 104 31 Stockholm l'
T.J . 01/ 3111 51

I"tik : Sveovögen 91 , Stockh.lm

NYHETl
ALCOLOR ALKOHOLTEST
Varför riske ra körko rtet? Innan Ni
kör, prova med Alco lor. Snabbt och
tillförlitligt resu ltat. Testen är densamma som använ des av Svenska
rikspolisen.
Lätt att förvara i handskfacket,
handväskan eller fickan.
Pris: paket Innehållande 6 tester
42 :- . Pris per st 10:-. Porto tillkommer.
Härmed beställes
holtester.
Namn .......... .... ...... . ... .
6.dr ...... . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .
Postadr ...... .. ... .. ..... ..... .

MOPEDISTERS
Sänd 2: 50 i frimärken och Ni
får vå r katalog .

MOTOR AB IV AH MÖÖK
78050 Van.bro 0281 / 500 30
Namn

FIRMA RADIOTRON
30026, Malmö 30

BOll

;::

.. .. .... .... . ... . . .. .... :;

Adress .. ...................... ~

