Volvo 242 DL mot Saab 99 GL i testduell

n match
svensktoppen
Volvo m ot S aab - en
jämnare match är"
svårt att tänka sig.
Men d et blev ett avgörande i sista ronden.
Av BJ Ö RN S UNDFElDT.

Teknike ns vä rlds t estlag PeO ERIKSSON (fot o )
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Teknikens

världs testlag haft så svårt att fälla ett avgörande.
Vilken bil är bäst? Volvo 242
DL eller Saab 99 GL?
Trots att det rör sig om två helt
olika bilar, den ena bakhjulsdriven och den andra framhjulsdri ven, finns det samtidigt få bilar
som är så lika varandra.
De kostar praktiskt taget lika
mycket.

De är i stort sett lika rymliga
och bekväma.
De är bägge mycket välutrusta-

d,.
De har starka, moderna motor-

".De hör båda till de säkraste bilar som finns på marknaden.

De har gott ryk te och högt andrahandsvärde.
Förutom grundkonstruktionen
är det alltså mest detaljer som

skiljer vagnarna åt. Vilket innebar att testlaget mer än vanligt
fick ägna sig åt grundliga jämr6relser detalj ror detalj.
Det blev en jämn match i 12
ronder.

Förarmi /jö
Få bilar har i dag så genomtänkta
och funktionella arbetsplatser rör
roraren som Volvo 240 och Saab
99.

Instrumenten är centralt placerade och lättavlästa_ För alla väsentliga funktioner finns inSlrument och/eller varningslampor.
De viktigaste reglagen, rör blinkers/ljusomkopplare och lorkare/ spolare. är som sig bör samlade i två spakar på vänster respektive höger sida av rattstången_
Men helt perfekta är de ändå
inte. En del detaljer är me r eller
mindre väl utformade.
Saabs instrument är lite större
och därmed tydligare, medan
Volvos är mer koncentrerade.
Vilket som är bäst rådde det delade meni ngar om i testlageI. Saab
fick minus rör att helljuslampan i
dagsljus inte är lika tydlig som
Volvos. och för att instrumenten
speglas i vänstra sidorutan under
mörkerkörning.
Volvos reglage fick också
aningen högre betyg än Saabs.
Ingen av vagnarna har intervalltorkare, men på Volvo kan
man peta till spaken och få ett
torkarslag. Saabs måste slås på

och av. Övriga reglage, ror t ex
elbakruta, varningsblinkers, fläkt
m m är hos Volvo koncentrerade
till mittkonsolen, medan Saabs är
mer spridda längs panelen.
Som motvikt har dock Saab en
vettig detalj: ett fotstöd for kopplingsfOlen.
Skillnaderna är små, men vi
dömer Volvo som segrare.

Utrustning
Stora
stöltåliga
stötfångare,
eluppvärmd och höj- och sänkbar
förarstol, varselljus och bältesvarnare hör till de gemensamma detaljer som gör Volvo och Saab
unikt välutrustade, åtminstone i
sin storleks- och prisklass.
Del är inle mycket som saknas.
Intervalltorkare har nämnts.
Volvo har inte halvljusautomatik.
Saab har inget mittarmstöd bak.
Båda har forvaringsfickor i dörrarna men båda har också for
små ha ndskfack. Saab har en liten
hylla rör småprylar ovanpå panelen, i en Volvo med radio finns det

iRgen plats alls for cigarretter
o dy!.
Volvos kurvhandtag for passagerarplatsen sitter där det ska,
ovanför dörren. Saabs sitter däremOl på panele n, där det är nästan oanvändbart.
Oavgjord rond.

Utrymmen sittkomfort
Volvo är 48 cm längre än Saab,
men Volvos axelavstånd är bara
17 cm större. Saab ha r alltså
mi ndre överhäng, och tack vare
framhjulSdriften är kUpClängden
bara 6 cm mindre. Skillnaden ligger helt på benutrymmet bak, men
även i Saab rymmer baksätet 3
vx na både på längden och bredd,"o

Framstolarna ger gott -stöd åt
rygg och ben, och de är över huvud taget mycket bekväma i båda
bilarna. Saabs stolar ger lite bäure
sidostöd än Volvos, som å andra
sidan har ställbart svankstöd.
Dött lopp igen.

Bagageutrymme
Volvo har störst bagageutrymme,
men det är inte så mycket större
som ma n kan tro med tanke på
skillnaden i överhäng baktill.
Kardanklumpen stjäl plats. och
Saab kompenserar utrym messkillnaden med eu par fi nesser.
På sidorna fi nns fack för småsaker och mot bakgaveln ett större rack for kassar o dyl. Men väsentligast är att baksätets ryggstöd är f:illbart. man kan alltså
lasta nästan lika långa saker som i
en kombivagn.
Det räcker för delad poäng.

Volvo mest lättkörd
Saab bästa vägvagn
Köregenskaper
Äntligen kom vi till ett moment
där det rinns avgörande sk illna·
der.
Saabs framhjulsdrift gör den
stabilare på vägen, säkrare och
mer lättkörd framfOT allt i hajka.
Den är markant understyrd, men
drar sig säkert genom kurvorna.
Även om du rakat gå ror fort in i
en kurva uppror den sig snällt och
odramatiskt. Det enda som händer är att du får vrida lite mer på
ratten fOr att kompensera understyrningen.

Vid snabb körning på grus eller
i halka, eller vid en plötslig undanma növer, kan du råka ut fOT en
framhjulssladd. I allmänhet räcker det om du lättar på gasen for
att framhjulen ska styra igen. Gör
de inte det har du kört så fort att
bara Stig BJomqvist och nå gra till
kan rädda situationen.
l extrema fall kan man också
provocera fram en bakhjulssladd
genom alt släppa gasen mitt i en
kurva, men dessa undantag har
knagpast med vanlig bilkörning
att göra. Saab 99 är en utmärkt
vägvagn.
Det innebär inte au Volvo skulle vara någon dålig vägvagn. Den
har också bra vägegenskaper,
men den är inte lika stabil och
mer sidvindskänslig än Saab.
Volvo är också understyrd,
men skillnaden ligger i att här är
det inte framhjulen som drar utan
bakhjulen som skjuter på.
Som med nästan alla moderna
bilar uppstår inga problem vid
normal körning på torr asfalt. Det
är på dåligt underlag eller i nödsituationer som en bil bekänner
rarg. Det är då som Volvo blir
omkörd av Saab. Då är Volvo
inte lika konsekvent i sitt uppförande.
Med en Volvo kan du köra
ga nska fort genom en kurva. utan
att något annat händer än att den
kränger över och tuggar med
framhjulen. Men när du nått en
viss gräns. eller om du försöker
göra det på grus eller i halt
väglag. då märker du skillnaden.
Plötsligt släpper de drivande
bakhjulen och bilens bakända
slinter i väg i en bredsladd. För en
van förare som vet vad som kan
hända är det i allmänhet inga
problem au styra emot, möta med
gasen och köra bilen med kontrollerad sladd genom kurvan. Men
de flesta rörare är inte vana vid en
sådan situation, de har inte tränat
in den på halkbanor. Därrör vinner Saab den här ronden.
Och vinstmargi nalen ökas av
att Saaben är lite mindre och
därmed smidigare i stadstralik.
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Däremot var testlaget inte nöjda med styrningen. Den är inte
särskilt exakt, den är vevig vid
lickparkcring och den påverkas
framför allt väl mycke t av fram hjulsdrifien. Vid acceleration i
kurva är uträtningstendenserna
ror kraftiga.
Nu är detla inte ett allvarligt
minus i den här duellen, då Volvos styrning inte heller är något
under av precision och smidighet.
Men den markanta trögheten vid
fulla hjulutslag har i alla fall minskat på årets modell.

Akkomfort - ljudnivå
-Skillnaden i åkkomfort mellan
Volvo och Saab beror till stor del
på skillnaden i grundkonstruktion.
Volvos tunga. stela bakaxel ger
hög ofjädrad vikt. Trots att
fjädringen är ganska mjuk är
Volvo därf'ör förhållandevis stötig
och inte lika bekväm på dålig väg
som Saab.
Även Saab har visserligen stel
bakaxel, men denna är en lätt
rör axel utan slutväxel och drivaxlar. Den slår inte lika hårt i potthålen och studsar mindre, trots att
Saabs fjädring är något styvare
än Volvos.
Dessutom är Volvos framvagn
mjukare, vilket märks mest på bra
vägar. Volvo är en aning gungiga·
re och kränge r mer i kurvorna.
Vid snabb körning fram tonar
även en annan, om än liten, skillnad i komfort. Volvos motor
brummar an ingen mer i motorvägsfart, trots att utväxlingen
på fyran är ungefär densamma. A
andra sidan har Saab ett lätt resonansbrum runt 80 km/ h, men det
är inte riktigt lika störande.
Ännu en rond till Saab.

Motor kraftöverföring
Volvo vi nner inte den här ronden
på bättre motor. Bådas motorer
är praktiskt taget likvärd iga.
Moderna raka fyror med enkla
överliggande kamaxlar.
Båda ger exakt samma effckt
vid nästan samma varvta1. Vol vo
100 hk vid 5 250 r/ m, Saab 100
hk vid 5 200 r/m.
Båda har klarat de nya kraven
på avgasrening utan märkbara
problem.
Båda är smidiga, varvvilHga
maskiner med god segdragning.
Volvos är något bäure tack vare
större cylindervolym. 2 127 cm)
mot Saabs I 985 cm J , men skillnaden är så liten att den knappast
har någon reell betydelse.

Men Volvo vinner ronden på
bätlre växellåda och koppling.
Lådan är ny för i år, har fått en
riktig back spärr och fungerar
tys tare och smidigare än den
gamla lådan. Kort, behaglig spak,
exakta distinkta lägen med precis
det lilla motståndet som behövs
for alt man ve rk ligen ska känna
att växeln klickat i läge.
Saabs låda har också exakta
lägen, men den är inte på något
sätt smidig. Den har under åren
blivit bättre, men den är fortfaran de inte bra.
Felet är väl dels alt Saab har
längre länkforbindelser än Volvo,
de ger inte samma direkta känsla.
Men det motstånd som känns
ganska ofta. främ st vid nedväx ·
lingar. beror snarast på att synkroniseringen inte alltid hänger
med.
Och det är ett svårlöst problem
fOr Saab. Lådan behöver större
och
kraftigare
synkroni·
seringsringar. men ror att få plats
med dem måste själva lådan göras
större. Men en större växellåda
får inte plats.
J allmänhet går det trots allt att
växla mjukt. om man tar det lugnt
och trampar kopplingen i botten.
Men det är lätt att glömma sig,
eftersom kopplingspedalen är
ovanligt långslagig men ändå har
ett högt greppläge. I botten ska
den alltså ändå.

Pt estanda
Saab är ca 100 kg lättare än Volvo. Motorstyrkan är densamma.
FÖljaktligen har Saab något bätt·
re acceleration. Inte mycket, men
skillnaden finns där.
Från O- 50 km/h behöver Saab
tex 3.1 sekunder, Volvo 4.0. Från
0-90 km/h är värdena 10,0 resp
11 ,3 sekunder.
Toppfarten ligger runt 165
km/h for Saab.. medan Volvo orkar med ca 160 km/h. Nu har väl
toppfarten mest teoretisk betydel·
se, men omkörningsacceleratio,
nen (se tabell) är viktig. Skillna·
derna är små, och poängen väger
därfor lätt. Men den går till Saab.

Sikt
Nästa poäng väger tyngre. Saab
har bättre strålkastartorkare och
bättre varselljus än Volvo. Men
Volvos vindrutetorkare har en
något bättre svepyta. Saab en
aning bättre halvljus än Volvo,
som il andra sidan har en ani ng
bättre helljus.
Men Saab har lite väl breda
tak stolpar bak, och glasytorna är
över huvud taget mindre än Vol-

vos. Som alltså har bättre runtom·
sikt och dessutom bättre back ·
speglar. Volvo vinner.

Värme - ventilation
Saab har äntligen fålt eluppvärmd
bakruta. och inte heller i övrigt
finn s det något att anmärka på
någon av bilarna.
Värmen är bra, reglagen lätt·
skötta och belysta och genom·
ventilationen god j båda vagnarna. Vi besvärades inte av imbildning i någon bil.
Delad poäng.

Säk erhe t
Detta är ett område där vi utan
överdrift kan beteckna båda bilar·
na som föregångare.
Inga farligt utstickande foremål
inne i kupen. stabila karosser med
väl tilltagna deformationszoner
och säkert placerade bensintan
kar. Myc ket god passiv säkerhet
alltså, kanske med eu litet plus för
Volvos något kraftigare stöt·
fångare och lite längre "skrynkel·
mån"'
Men det neutraliseras i så fall
av Saabs bättre vägegenskaper.
som hänförs till aktiv säkerhet.
Dit hör också bromsarna. som
är ungefar lika bra på båda bilarna. Skivbromsar runt om givetvis.
De tar jämnt och fortroen deingivande, utan sneddragning
eller hjullåsning. (Se tabell.)
Dött lopp även på säkerhets·
fronte n all tså. När en rond åter·
står har kontrahen terna tagit tre
ronder var medan fem har slutat
oavgjort. Det lutar åt ett litet for·
språng för Saab, då väg·
egenskaperna betyder lite mer än
någon av Volvos delsegrar.
Men forsprånget är inte till·
räckligt for seger. Avgörandet
måste komma i siSla ronden.

Ekonomi
Det gör det också. Au Saaben är
300 kr biiligare spelar ingen
nämnvärd roll i sammanhanget,
men den drar mindre bensin än
Volvo. Att avgasreningen i år
medron eu par procents ökning
av Saabs forbrukning spelar
mindre roll. Den är ändå snål. bl a
beroende på lägre luftmotstånd
och vikt.
Volvo har dock reducerat skill·
naden genom att sänka bensinfor·
bru kninge n en aning. Inte så
mycket som våra tidigare prov,
utförda i tryckande sensommar·
hetta, visade (se T v nr 18/15).
Men i alla fall med några procent.
Och då är avgaserna också renare
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• Längdskilfnaden mellen bi/smil ä , påtaglig: 4IJ cm.

Ekonomin
avgjorde
och motorn tre hästar starkare.
En annan kamaxel, ny rorgasare och en liten vak uumklocka,
som rordröjer omställningen från
låg- till högtändning, är huvudingredienserna i det lyckade receptet.
Saabs rorsprång reduceras
dock av att den kräver 97 oktans
bensin, medan Volvo nöjer sig
med 93. Ä ven om testbilarna alltid glödtände, är det i alla fall vad
tillverkarna uppger.
Testlaget ansåg dock fortfarande att skillnaderna var ror små ror
att duellen skulle kunna avgöras.
Sepciellt som man kanske kan
räkna med att Volvos enklare
konstr uk tion kan medrora lite billigare underhåll.
Kanske hade Saab ändå vunni t.,
om inte Volvo i samma veva presenterade sin nya giv: VSG =
Volvos Servicekostnadsgaranti.
Fr o m - 76 års modell kostar
ingen service mer än 300 kr plus
moms, dvs för närvarande 353 kr.
Garantin gäller i tre år eller 61XlQ
mil.
Det innebär en tr ygghet rOr bilägaren att veta att han inte råkar
ut ror några alltror kostnadskrävande reparationer under dc närmaste åre n. Det blir lättare att
planera bilekonomin, och därmed
går den tungt vägande ekonomironden till Volvo.
Därmed avgörs också testduellen. Inte bara ror att Volvo tagit
en rond mer än Saab. Skillnaderna mellan bilarna är ändå så små,
att den ekonomiska tr ygg het som
VSG innebär blir tungan på vågen.
Såvida du inte definitivt roredrar framhjulsdrift. Då finns det
ingen anledning att tve ka inror
Saaben.
Men så länge inte Saab komme r med något motdrag håller vi
Volvo som ett något tryggare köp.

•

Volvo 242 DL

Saab 99GL

Volvo 242 Dl kostar ca 34 800 kr
"på gatan" i Stockholm (244 Dl ca
35 600 kr). En självklar konkurrent
är Saab 99 GL

Saab 99 Gl 2-d kostar ca 34 500
kr "pi gatan" i Stockholm (99 Gl
4-d ta 35 500 kr). En självklar
konkurrent är Volvo 242 DL
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