Volvo -en bil som lever länge
Dagens bilar uppnår en förvånansvärt hög
ålder. Det visar den livslängdsundersökning
av våra bilar som Svensk Bilprovning gjort.
Längst, 14,2 år. lever Volvo - snabbast
skrotade blir Simca och DKW/ Audi.
Av BÖRJE ISAKSON

••• 1 hörjan ." I 960·1.lel
fanns det en \'olkswa~enannuns.
som påstod: "'ngen \'el hur Illlmmal en Volkloiwagen kan hli."
Idag \'el vi del. Den kan hli
1:1.2 ar. Det är i ona ran S"ensk
Bilpl'O\'ninjtS asikl . ~alurligt\'is
n,r det ~iJ;! om ct.l medel\'ärde uch
om s k sannolik Ih-slängd. Men
ungerår l a ar hi;r folkisen hä nJ;!a
med - under mrutsiitt ning aH
den skött. rätt.
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och Saah (lI ,H ar). Vi kan all LSlI
kJapl>a oss mr "ura hl oJ.,.'Uln briist
och ulbri ..la : ~wen skl1 bilar hIIer.
Peu~eots
placerinJ( i Ihoslängdslistnn är 1>3 siu ~ä t1 unik.
Franska hilar hi-ir nämli~en a nna rs

Volvo nnnuni'crade inte sa . De
hävdade bura nu (s ng' " VnlwJS

värde \orar \'äl -.
Det ,,:iir det. Och gammal blir
den uckså. VoJum. I Svensk Ril·
pnwninWli

unden.i;knin~

wl>l>ar
den li""liinJ:dslistan med nuleringen 14.2 or.
Men V\V kommer DU andra

plats.
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Mercedes-Hen>.

Volvo lINer liingst - 74.2 lir
enligt Bilprovnings uppskatt-

ning.

Ztindapp KS 50 Super Sport

de da med alt 2200110 bilar . kul-

till dem sum sknllas f'iirsl. I hnt ten . med en sannulik li\'~liin)!d p
9 .9 ur. lions nämlij!en Simca -

le "kmlns 1971. Den \'crkliJ[a ~ iff
ran hl(>\' en 110 000 sknllode hilar.
Men delta betyder ncksa. olt vi
har mango g8ml~ hilAr 1)3 vägarna. Beiyder del fJck..'UL alt \'i har
mangD trafikfarliga bilor i trolik?
• Svensk Bilpnl\"ing foi\'ornr nej ,
Tvörtom. Ar 1965 nUlerade Bilpro\'ningen 260 fcl per 100 bilar
S(lm \'ar lem nr ell er ä ldre. J H71
var mOCs\'arande felsiffra 196: cn
minskning av an talet fel per WO
bilar mcd 25 procent.
Man räknar 1)('k.~3 med aU just
. vensk Bilpl"O\rning är en av or.-a kema till at l bilornas li\'~liin~d
f.kat . FordclOskonlN~lernn lvin~nr
fram tU bättre- ullderh II. smn
leder till alt Ih'slän)!den (Ikar.
Dessutom hönder del nfto. aH
Bilpn)\'ninJ.{en kan Jee I~ked 11m
att en hil. som ytligt M'tl tyck.."l
vara en " rishii,:::'" . kan körns ett
l)Ur ur t iii efter ganska Iindri~a
rep..,rnlione r.

"ch e~end()mli~1 n,,~ DKW/Audi.
Renault är inle nwcket

Il..'ure

(10,:1 årl. men ,Iar i ~na lon HMr
(10.2 urI .
• Allmänt ~l kan vi emellert id

glädja (IoS.!i ni . aU dSJ;!ens hilar har
hctydJiJ,.1 länj!1"e li\'sliin,:d än 196:1
ars bilar. Det har ock."lå i.i\erraskat
expeni8Cn. I bc.rjan av 19;,0-talet
höll bilarna unger..-ir lika län)!e som
daf;:'ens OOl-lla exemplar. d\'!'
14 - Ii) Br. Men seda n. under
1 9GO-la let ~ hi.rjan. ~j(i nk Iiv",liinJ{den ner mut ca 10 ar. Och sa Mnl
som 1968 räknade msn med nit
1970·lolets hilor inte skulle le\'8
mcr än en 9 r.
Som mot i\' för. dana gissningar hade man bl a ut\'ccklin~cn i
USA. En utveckling Mlm \ ' j. utminstone pa bilsidan. annars lält
tar efter. I l 'SA vor den 'Ulnnnlikn
1i~län~den dr)'J..'" 11 ar 19li;,
i
Sverige var den da i genorn... niu
9 ..-) ör. Därefter har USA-hilarnas
livslänj.{d !'\junkit t iii knam>t 10.r,
r 1970 - medan li\1;län~den pa
bilarna i S\'erige i sLället fikal till i
I!enomsnilt 12 ..-' ar 1970.
En a nna n orsuk till AU man
lnldde nU Ii\'!dii n ~den skuJle min ~kas vnr de l>n:t~,...user i-l\'er Dnt alet
hkrotade bilar! r som Jtiurdet; i
mitten av 1960-tatlet. Man räkna -

Och detla hor .nlsa letl l ill all
medeliildem. räknal I'" nU. i Sverige reJ,!:istrerade bilor. hiijts frnn
1.9 r 196:; lill .;.R r 1970.
Därm('d har man ock!; deh' i ~
o\'livat myten om all SA-bil..,r i
storl sett rullar hur länge Rum
hel~t. hara de skiM.s. Visst rullar
de I nl(l
men bra europeiska
bilar kan rulla ä nnu längre.
•

Mopeden som håller
Axsnabbhet, vägsäkerhet, bekvämlighet och elegans
räcker inte för Ziindapp. En Ziindapp är också
alltid tillförlitlig och slitstark.
KS 50 Super Sport har hårdförkromad lättmetaUcylinder och är gediget byggd med pressgjutna
lättmetalldelar där andra har pressad plåt. Den
3-växlade lådan med specialhärdade drev
tål hårda tag. Du kan lita på Ziindapp.
Generalagent : Motorkraft ( Z I!I N DA ~ ~)
Warfvinges väg 30, 112 51 Stockholm.
Filial. Nils Ericsonsgatan 1 B, 411 33 Göteborg

SA gammal kan en Volvo bli
• Tabellens Ylnstra del, - Sannolik hvslingd ...-. vrsar hu, llinge bilar IV ohka
fabl'lkat beråknades " Iova" 1965 och 1971 . Tabollens högra det - KvafVilfande ... ". Ylsar hur många bd., ay 1 000 Inregistrerade av fabrikatet som fanns kvar
I bdreglstret
och som al!!sI fortfarande antas rulta omknng pi vigar och gator
ehel' 7. 9 och 11 år
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I) Omfattar CtwysIer. Oodge och Pfymooth
II Omf_nar Butdc. Chevrofet och Ponttae
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