De utvärtes nyheterna på Volvos 73:or har
ställt den nya motorn på 100 hk DIN lite i
skymundan. Det är synd, för den är ett fint
alternativ för den som vill åka lite sportigt.
Med IIIIt vad det innebär av för- och nackdelar.
Av STIG BJÖRKLUND (text), Teknikens världs testlag ULF H HOLMSTEDT (foto)

• • • Volvc) 144 går in på sitt
sjunde modellår. I år löryngras
både exteriör och interiör, och
1972 - 73 blir alltså en gräns
som kommer att ha betydelse
Icir andrahandsvärdet i framti-

den.
Det mest posit iva ä r att
ändringarna i å r t ill stor del är
svaret på inte minst biltestarnas böner. Den nya instrument pa nelen lyfter äntligen

upp
nivå
fort
på

Volvo på konkurrente rnas
nä r det gäller regl age~m 
och vent ilation , och .även
punkte rna .styrning och
k()ppli~g försv inner ga l1ll.a
svagheter. "Önskelistan krymper" , som vi skrev reda n nä r
72:orna lanserades .
_
Ext eriört blir 7:I: orna lätta
a
ärma igen på den nya
plastgrillen. främre blinkers
som gå r om hii rnen, den nya
"a ktersl,Jegeln " med större ljus ,
stötfå nga rnas nya gummihelä ggnin g. . . S am tidi /-.rt har
ma n liksom de senast e två å ren
skickat med ytterli gare f) hk lör
den som vä ljer kombinationen
de Luxe och sta rkaste motorn
- men slopat efTektan givelsen
på ka rosseriets sidoemblem.

vilket bl a hetyder stiirre vent iler ä n v~d som fan ns i urs prungsmotorn. och i si n nya
ve rsion ha r rooto r'!1 d ubbla
SU- för gasa re ave n modernare
~o n sl ruktion ä n i !{iregångarer .
På den a merikanska ma rknaden ä r just den hä r kombina t ionen redan inkiird, men fö r
sve nska fiirh ållanden riir det
s ig alltst om en nyhet i d et tysta .
Yt te rli gare fl hk på toppen
alltså, och hästkrafter som int e
helt ät s upp av den nya modellens 4 O hk högre tjä nst ev ikt.
Vå ra accelerationsjä rn riirelser
visa r att 144 :an ha r fil at ytterliga re I1Cl gra t iondela r hä r och
va r på s in a redan t idi ga re mrnä mli ga s ifTro r.

Veteran till heders
I ja kten efter allt Il era häs t·
kra ft er ha r Volvo nu tagi t fra m
och da mmat av en ga mmal
bekant. Den s k B-motorn på
100 hk DIN och 11 8 hk SAl':
som fram till fiir ett pa r å r seda n satt under huven i Volvo
142- 144 S ha r kommi t till
heders igen. Till och med efTek ten ä r densamma som d å. men
ä ndå ha r det hänt saker med
motorn .
Topplocket ha r nä mligen
flyttats över från D-motorn ,

Segdragningen försämrad
Oen som väljer en sport iga re
moto r ä r vä l också heredd a U
ta dess s peciell a ka ra ktä r med
på köpet. Den nya H-motorn
ha r visserl igen fått bä t! re segdra gnin g än den !{irra 10 0hästa rsvers i on e~
d en ä r
"sn ä ll a re" i stadstra fik - men
den visa r fortfa rande int e upp
samma fin a vridmoment vid
lå ga varv som Volvos standard -

motor.
Gentemot förra å rsmodell ens
9!j- hästa rsmotor fi ck vi fra m
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Minus förtrtig
en intressant tendens. Vid uppdragning på högsta växeln frå n 50
km/h sackade den nya motorn efter i området 50 - 70 och 70 - 90
km/h , men sedan gick den fö rbi
med stor marginal. Vid 130 km/h
skilde det drygt ;:j sekunder till den
nya 100-hästa rs motorns favör.
Ljudni vå n är inte särskilt hög,
men när ma n kOl)1mer upp i mot.o rvägs fart hör man ä nd å tydligt
att det rör sig om en s portmotor.
För den som \'ill ha hög effekt utan
insugnin gssmatter ligger dock den
hä r motorn betydligt bättre t iii
elektronikversionen i Volvo
1-1 2- 144 GL .

Bränsleekonomin är som tidi gare fö rnämlig. Vå ra jämförelser
visar att den nya "sportmotorn "
fortfa rande ä r en av de snålast e i
klassen vid låga landsvägs fa rt er
och vid simulerad stadskörnin g.
Lättare växling, tack!
På transmissionssida n redovisas
inga större ä ndringa r. endast en
nedvä xlin g av et tan . Kopplingen
har gjort s mera lättra mpad och
den här gå ngen mä tte vi upp 8 kp
(mot t idiga re lO ). Plats fö r ytterliga re lättning. alltså , och detsa mma gäller växels pa ksmeka nismen.
Framfö r allt är det trögheten vid
sidoflyt tnin g av spa ken som irrite- h ,...rA!iP!'l'IC'"'..:
rar när man a rbet ar med den korta växelspak som introducera des
fö rra å ret. Funktionen är perfekt.
men just den hä r kombinationen
av trög växlin g och fortfarand e
ganska tun g koppling gör att det strument för a tt mä rka att styrä nnu ä r svå rt fö r den ova ne att nin gen i praktiken ha r blivit tyngköra en Volvo rikt igt smidigt.
re. Ma n få r ta i mer ä n någonsin
för att kla ra en rattvridnin g vid
.S midigare ratt - trögare
stilla stående och krypkörnin g. och
styrning
den här tyngden hänger med ä\'en
Styrnin gen ha r setts över fö r a tt
vid vanli g körnin g. dä r den dock
bilen skulle få bättre rikt ningss tainte ä r till direkt nackdel. Som all bilitet, och det ve rkar som om den
tid få r man i stället god utdelnin g
tidi gare kr it iserade degigheten ha r i form aven vä ndba rh et som ä r
fö rsvunnit i och med den opera tiounik fö r biltypen.
nen. S amtidigt har ra tten !'dorts
Vägegenska pern a i övri gt ä r de
hela 30 mm mindre. vilket: ä r väl- ga mla välkä nda. Sveriges populäkommet inte minst från utrymras te bilmodell hör ju också t ill de
messynpunkt. Bilen känns på ett
störst a och tyngsta på ma rkn aden.
sätt lä tta re att köra nu nä r den och sådant gå r inte att trolla bort
stora till och med siktskymmande helt ens med en s portmotor. Känskrin glan ha r pensionerats.
la n av tyngd finns dä r, alltså , ä\'en
Det hehövs emellert id
om det gå r att dra iväg fö rvå na ns-

vä rt sna bbt fö rbi trafikpro ppa rna
n'ä r det öppna r sig en lucka.
Bromsa rn a ä r som tid iga re
mycket effektiva. Smidiga vid
normal körnin g men med krav på
mycket högt pedaltryck nä r det
verkli gen gäller. dvs vid en pan ikbromsnin g frå n hög fart.
"Önskelista n krymper" va r alltså det ut tryck vi a nvände fö r precis ett år seda n. "Närmast i tur"
- skrev vi då - "står en spa k
fö r vindrutetork a re och spola re
plus en sepa rat friskluftsdiri ge rin g
t ill pa nelens öv re del i stället fö r
nere vid benen . Och visst vore det
skönt om klocka n äntligen bl ev
både sta nda rd på alla modeller
och ha mnade på sin logiska pl ats

- där as kkoppen sitter i dag, ..
Klocka n är fortfa rande int e
standard på den billigaste modellen. men annars skull e ma n kunn a
tro att Volvos konstruktö rer ha ft
T eknikens vä rld fra mför sig när
den nya instrumentpa nelen kom
till. Nu kom spa ken för vindru tetorka re och spola re, nu kom kl ocka n upp på sin rätt a plats och nu
fi ck vi ä ntligen ett rejält friskluftssystem även i Volvo.
Inte mindre ä n (yra vridb ara
in tag ingå r i den helt nya instru mentpa nelen som ä r både sober,
säker och genomtä nkt. De bå da
ytt re ä r kopplade t ill defrosterregIaget. de båda inre ka n ställ as in
fö r att leverera friskluft i pa nel-
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Volvo 144 deLuxe
Sportig version av nya 144 de Luxe. Ny exteriör. ny instrumentpanel. äntligen modernt ventilationssystem. Extra hästkrafter
ger bättre aee än hos föregångaren med ungefär oförändrad
bränsleförbrukning. Effektiva men hårdtrampade bromsar.
smidigare koppling. bättre styrning - doek inte vid parkering!

höjd även när vä rmen är påsla!{en.
Alla fyra är enkelt stängbara. vilket alltså samt idigt ger stora möjligheter att koncentrera tillgänglig
luft - eller värmekapacitet just där
man vill ha den.
Systemet är tänkt tör kompIet tering med luftkonditionering där
sådan anses \'ara behövlig, men
det gör alltså inte användbarheten
mindre här hos oss.
På värmesidan noterar man
dels nya reglage, dels större möj ligheter att variera. Den nya panelen har som tidigare tandade, genomlysta rullar för gradering av
luft - värme mot vindrutan respektive mot golvutrymmet (fram
och bak) , men nu finns också se-

parata reglage för temperaturreglering av inkommande friskluft
och för blandning av friskluft och
återcirkulerande luft.

AC C ELE RATION
._
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Klädseln är av ett nytt material
med stor brandhärdighet. men en
oinitierad märker ingen skillnad
mot tidigare modellers tygklädsel.
Komforten är som tidigare av hög
klass med inställbara svankstöd
och nackskydd som extra plus. de
har
dessutom
Luxe-modellen
mittarmstöd bak.

Vo lvo 144 d e Lu xe 100 hk DIN
v olvo144d e Luxe 9 5 hk - 72
Vo lvo 142, 8 2 hk
,aab 99 2 ,0 L
l ppl Reko rd II 1900

O- 50
3 ,0
3 ,1
3 ,9
3 .9
3 .0

0 - 70
6,4
6 .6
7,4
6 .9
6 .5

0 -90
10,9
11 .2
12 ,3
'1 ,1
10,1

O- l lO
17 ,0
17 .6
19,1
17 ,0
16 .2

0 - 130 km /h
26 .7 sek
3 l ,O sek
32 ,3 sek
2 6 ,5 sek
26 ,0 sek

Lättare att komma i och ur
Utrymmesmässigt har inga förändringar skett - annat än att
föraren tack vare den mindre rat -
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HASTIGHETSMÄTAREN

'

1,1

BRANSLEFöRBRUKNING

SO km/h Q€0 I/mil
70 km/h Q70 I/mil
1,6 90 km/h Qe>3l/mil
110 km/h "'(00 I/mil
1,4 130 km/h 1,321/mil
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En bi l för vem? Volvo 1-1 :21-1-1 är idealbil e n fiir de IlesIa
s\·enskar. det hevi sa r fiirsäljning,, siiTrorna med all iinshiird t~"dlig
het. Den är svensk. den är slabil.
solid. lill och med på kostad. inte
minSl nä r det gäller säkerhel. den
är kOl1\·ention ell. rymlig. har ett
bra sel'\'icenäl hakom sig. och del
höga priset kompenseras t~'d ligen
m" klass ens bästa a ndrahands\'ärde.
de Luxe-vers ionen har \'id det
hä r laget tagit i;\'er sti;rsta delen
av fö rsäljningen. men däremot har
kunderna i kanske oväntat hög
grad hå llil kvar \' id basmotorn på
H2 hk or~ (äwn kallad 90-häslaren efter s in effekt i SAE-hästkrafter). Den nya B-motorn på
100 hk Dl)i reS pekli\'e 118 hk
SAE kommer lö rmodligen int e att
kunna locka ö\'er flera köpare till
avdelningen flir högre presta nda
utan understryker den s killnad
som finns mellan t~·perna.
Det ä r ingen s malt rande sportmotor som stä ndigt mås te hållas
på höga \·arv. men den är aningen
för surrig lör att vara helt komforlabel \"id motol'\'ä~s körning och
den har på sin höjd hygglig segdragning dilr alltså den billigare
version en \'erkligen är generös. A
andra sidan handl a r del alltså om
helt andra preslanda.
Två motorer liir tYå olika typer
av köpare. Del är hara ail kal a logisera sig sjäh- liir att
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ten inte län~r e behö\'er klämma
si~ in. \·oh·o ti ll hi,r ju marknadens
rymli~a s t e bilar. s la~en med nagra
centimeter i inre bredd 3\" nya
Ford Consul-Granada men ändå
mer än t illräckligl spal iiis för de
fles ta av oss . Ä\'e n hagageul ~' m
met hör till klassens allra största.
och här är det \"äl hara den mycket
hiig a hahäggen som alll id kom mer at t \'ara en pra kti s k nackdel.
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• Bränsleförbrukningen är fortfarande läg inom vart register,
men kurvan har fatt en nagot hogre topp an tidigare.
:

SUI!I9~

motOrvag

1
:S

när man sla~it på tändningen och
lägge r i ettan feir a tt köra,

(forts fr (öre,; "id)

1,2

:: 0,1

Obef1ag{igt

..
.:

Liter per mil vid kon stant fart

50
0 .63
0 .58
0,57
0.68
0 ,55

Volvo 144 de Lux e 100 hk DIN
Volvo 144 d e Luxe 95 hk - 72

Volvo 142 82 hk
Saab 99 2.0 L
Opel RekorriII 1900

M E D E LFÖ R B R U K N

IN

G

70
0.70
0.68
0.69
0.75
0 .66

90
0 .83
0.84
0 .87
0.88
0 ,83

110
1.05
1,04
1.07
1,06
1.01

Säkerhet i toppklass

130 kml h
1.32
1.26
1,2 8
1, 25
1.20

Säkerhetsmässi~ fort sä tter \'oko
sin fiirbättringslinje. I å r kommer
liksom på Saab 99 sidoförstärkningar i dörrarna (efter kra\' fr å n
USA). och sa mtidigt inI roduceras
alll så ny inst rumentpanel och en
ny ratt med både cent rumstoppning och deformationsznn il la
Mercedes-Benz.

vid programstyrd start - och h stoppkörni ng . motsvarande

normal stadskörning, 1.27 Ilm l!. Genomsniltsfart 40 km/ h. (Volvo 95 hk 1,2 6 Ilmil, Volvo
82 hk 1.32 I/mil, Saab 99 1.4 2 IImil. Opel Rekord 1.30 11m il.

TOPPFAR T
Volvo 144 de Lux e 100 hk DIN
Volvo 144 de Luxe 95 hk -72
Volvo 142 82 hk
Saab 992 .0 L
Opel Rekord II 1900

Stående km
35.5 sek
36. 1 sek
36,7 sek
35.4 sek
35.1 sek

Toppfart ca

160 km /h
155 kml h
150 km/h
155 kml h
165 km /h

I

Nödvändig styrkraft för vridning av st illilst':lcnde frarnhlul på torr asfalt ca
Dito vid kryp körning 2 3 kp .

Vi noterade också att säkerhetshältena a\' rulltyp är mycket s midi~are och har en behämare utlösningsmekanis m än t idigare. I
kom hinatinll med den eleganta
infällningen a\' bältena i sidostolparna och bält esvamaren som
standard är det här ungefär så
lå n~ man kan komma utan lag- tiftning. Bältet är diskret "fiirpackat ": bekvämt au la på sig o('h
Ilile n talar om när det är dags. d\·s

18 kp .

BROMSAR - PEDAL TRYCK
Från 100 km'" verklig fart till stopp med 2 personer 51 meter. Nödvändigt pedaltryck
65 kp . Pedaltryck ko ppling ca 8 kp.

TEKNISKA DATA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Pris: 25 000 kr "på gatan " I Stockholm linklusive 700 kr påslag för 100 hk· motorn" Volvo
142 de Luxe 90 hk 24 200 kr, dito 82 hk 23 500 kr, dito standardmodell 22 800 krl . I stan dardutrustningen ingår framstolar med fällbara ryggstÖd . inställbara svankstöd, nackskydd
och tygklädsel. backljus. elbakruta . trippm ät are . varningsblinker. ljusvarnare . bältesvarnare .
elektrisk klocka . rullbälten fram .
Fabriksgaranti 6 mAnader utan milbegränsning. 5 -årig vagnskadegaranti .
Moto r : 4 -cylindrig . 4 -takts vätskekyld rak toppventilmotor med sidoliggande kamaxel.
Borrning/ slag 88 ,9 / 80.0 mm . volym 1986 cm '. Effekt 100 hk DIN vid 5 500 v/ min 1118 hk
SAE) . Vridmoment 15,5 kpm DIN vid 3 500 v/ m in. Kompression 9 ,3 : 1.2 förgasare. S-lagrad vevaxel. Vikteffekt 13.1 kg/ hk DIN .
Trans m ission: Bakhjulsdrift . 4 -växlad , helsynkroniserad låda med golvspak. Totala utväx-

lingsförhållanden . 1 :an 12.83 : " 2 :an 8.16 : " 3 :an 5.681 , 4 :an 4 .10: 1. Slutväxel 4 . 10: 1.
B ro m sar: Skivbromsar runt om . servo. 2-krets bromssy stem med båda framhjulen och ett
bakhjul i varje krets . Reduceringsventil för bakbromsarna . Handbromsen verkar mekaniskt
på trummor vid bakbromsarna .

Slyrning : Styrsnäcka och delad rattstång med säkerhetskoppling. 4 .1 rattvarv mellan ful ·
la framhju lsuts lag, minsta vänddiameter 9 ,2 meter.

Fjädring/hjul'läll : Spiralfjädrar och teleskopstötdämpare fram och bak. Fram individuell
hjulupphängning med dubbla tvärlänkar och krängningshämmare . bak stel axel, hållen av
dubbla längslänkar och dito reaktionsstag samt snedställt tvärs tag

M ått och vikt: Längd 464 cm. bredd 174 cm, höjd ca 146 cm. axelavstånd 262 cm. spår .
vidd fram/ bak 135/ 135 cm. Tjänstevikt 1 310 kg. max tillåten belastning 410 kg . varav 100
kg på tak. Godkänd släpvagnsvikt 1 200 kg.
El syste m: 12 V. växelströmsgenerator. Batterikapacitet 60 Ah .
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• Fronten hör till d et som ändrats : är nu av plast.

Instrumentbrädan
upp
Volvo i konkurrenternas klass.

V AD SADE BILPROVNI N GEN ?

HUR BLIR ANDRAHANDS VÄRDET ?

•

Volvo 142 · 144 har vid Svensk Bilprov·

nings årliga

kontrollbesiktningar klarat sig

hyggligt men långt ifrån lysande. 1970 års
modell visade upp 46 fel per 100 undersökta

•

Volvo

ståtar

med

mycket

högt

and -

rahandsv ärde och den tendensen kan beräk nas stå sig speciellt bra fö r modeller från

bilar mot 49 fel hos den statistiska medelbl·

1973 och framåt. MRF· listan Över genom ·

len . 1969 års modell. kontrollbes iktad 1971 .
visade upp 56 fel per 100 bilar mot medelta-

snittliga marknadsvärden utgår från de Luxe -

let 61 . medan S -modellen klarade sig sämre ;

billigare versioner av årsmodell 1971 - 72 .

67 fel. kombivagnen 145 ännu sämre. 76 lel.
och 145 S allra sämst. 78 fel mot medeltalet

En Volvo 142-144 de Luxe - 72. körd ca
1 000 mil. står i ca 19 200 kr, vilket är 5 100
kr och 20.0 % lägre än dagens nypris i Stock·

61 . Anmärkningarna gällde då huvudsakligen
bristfällig parkeringsbroms, glapp i oftast övre
spindelieder, glapp i stötdämparbussningar
samt (speciellt på kombimodellen) lösa undre
stötdämparfästen . Bagatellanmärkningar. t ex
mot vindrutetorkarblad och glödlampor har
här inte medtagits. Den senaste redovisning en, av 1970 års modeller, upptar tyvärr inga

exempel på felaktigheter .

modellen och anger avdrag med 800 kr för

holm , 24 300 kr. Värdet sjunker sedan med

ca 600 kr per mil och l 200 kr per årsmodell .
En 1971 års 144 de Luxe. körd 2 000 mil.
står alltså i ca 17 400 kr (28.4 % under ny ·
pris!. en 142· 144 - 70. körd 3000 mil. står i
15 400 kr. vilket är 32 .5 % under dagens nypris

för standardmodellen av

142 : an.

En

· 69 års 142 · 144. körd 5000 mil . kan enligt
listan fås för ca 13 100 kr . dvs 42 .5 % under
dagens nypris för dagens standard 142 :a

