Volvo 1977

Satsning
på lyx
••• Du som kör en Volvo 75:a
eller 76:a behöver inte känna dig
utslagen: höstens nya Volvomodeller avviker obetydligt från de
senaste årgångarna.
En ny motor i 240-seriens botten och två nya lyx modeller i toppen av 260-programmet, sidobaklj us, bältesvarnare även i baksätet
- där är nyheterna i ett nötskal.
Den nya motorn kallas B19
och ersätter den trogna B20A
som tidigare monterats i de billigaste versionerna av Volvo
242/244.
B 19 är helt enkelt en något
mindre version av B2 1 och har
alltså - till skillnad fr ån B20A överliggande kamaxel och lättmetalltopp. Effekten blir 90 hk DIN

•

svagare - 125 hk DIN .
Volvo har två nya säkerhetsgrejer som kommer på alla de
svensktillverkade bilarna, alltså
240- och 260-modellerna.
Bilarna får sidoljus på bakflyglarna så att de syns lättare från
sidan i mörker.
Dessutom införs bältesvarnare
även i baksätet. Erfarenheten visar ju att det är precis lika viktigt
att baksätespassagerarna använder bälten som att de åkande i
framsätet gör det. Risken att baksätespassageraren vid en kollision
kastas framåt och skadar både sig
själv och den framförsittande är
överhängande.
Apropå Volvos alla säkerhetsanordningar skrev förresten en in-

Den nya B 19-motorn är på 1,9/iteroch ger 90 hk D/N.

mot 82.
I övre registret satsar Volvo på
en n y statusmodell i 60 ()()()-kronorskiassen. Den kallas 264 GLE
och är standardutrustad med bl a
luftkonditionering, automatlåda,
elektriskt manövrerade fönsterhissar och ytterbackspeglar, servostyrning och varvräknare.
264 GLE förses med samma
lyxfälgar som redan tidigare fun nits på 244 GL.
Kombimodellen 265 får också
ett extra lyxigt utförande i 265
GL med bl a servostyrning och läderklädsel som standard. 265:an
har samma motor som 264, men
förgasarmatning i stället för insprutning gör att motorn är 15 hk

sändare i den engelska tidningen
Motor Sport nyligen :
"Törs man förmoda att tillverkaren med nästa modell kommer
att lyckas med det fullkomliga, så
att brQmsarna slås till när tändningsnyckeln vrids om och deras
fma, välbyggda bil aldrig lämnar
fabriken?"
Något tål väl svenska bilfabrikers säkerhetstänkande att skrattas åt - men kanske mera hedras
ändå.
Lill;l Volvo 66 får ny instru.
mentbräda och ny ratt.
Och så är det äntligen klart för
produktion av den nya Volvo 343.

•

37

