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Nu matas den
avtvå

bensinpumpar
bra - det är bara det där riktiga
""klöset" som vi inte har hittat än.
' " Under inkörningen hände 'det
några gånger att motorn tappade
andan och dog. Kylvattentemperaturen var för hög och bilen var
svårstartad när det var varmt.
Vi misstänkte först den begagnade förgasaren, trots att vi gått
igenom den och rengjort den noggrant före monteringen. En ny
inspektion avslöjade dock inget
fel. I stället bytte vi termosta t,
satte i ett steg mjukare tändstift
och justerade tändningen.
Resultat: bilen gick mycket
snålt och med rätt arbetstemperatur. Men den var nästan lika slö
som en Volvo utan turbo!
Det visade sig bero på ett banalt
misstag: vi hade helt enkelt glömt
att hälla olja i förgasarens dämparkolv med resultat att bränsleblandningen blev för snål.
När vi hade pytsat i lite olja
fanns turboeffekten där igen. Men
vi fick ett nytt problem: oren gång
från ca 5000 r/m och uppåt.

hade tråkiga erfarenheter av tävlingsbilar med brytarlösa tändsystem och menade att ett konventionellt system kanske vore att
föredra.
Vi kopplade alltså in bilens
ordinarie tändsystem, nu med
högeffektspole, laborerade med
inställningen och körde.

Motorn spikade

Resultat: bra drag på ettan och
tvåan - men motorn lade av vid
5000 r/m på trean. Dessutom
spikade motorn kraftigt.
Tändningen kunde tills vidare
uteslutas som felkälla. Åter till
Bermy Lindbrandt, som gick igenom turbon igen och glädjestrålande meddelade:
- Jag har hittat felet! En felaktig packning mellan förgasaren
och turboaggregatet!
Det blev en kortvarig glädje
eftersom han blåste topplockspackningen under provturen mitt i alltsammans hade vi glömt
att bultarna skulle dras på nytt
efter inkörningen ...
Alltså: byte av packning med
allt vad det innebär av jobb. Byta
olja och vatten, justera ventiler,
byta oljefilter.
Bilen startade snällt, gick i tio
sekunder - och tvärstannade .. .
Ännu ett misstag hade begåtts.
Tändspolen var inte kopplad över
Deckarjobb hitta felet
det motstånd som krävs för högeffektspolar. Brytarna hade svetsats
Nu fick Benny Lindbrandt, manihop.
nen bakom BL T turbo, ta sig an
Det blev en häftig jakt i sena
vagnen. Det blev ett riktigt declördagskvällen
efter en ny konkarjobb.
Felet gick inte att lokalisera . taktsats, byte till standardtändgenom logiskt tänkande. Allting spole. tändinställning.
Och plötsligt gick bilen som ett
fungerade var för sig: turbon laddade för fullt, tändningen var spjut i natten - men fortfarande
med ett kraftigt spikljud.
korrekt, förgasare och br~insle
Följande dag var det hett i
pump fungerade normalt.
luften och motorn gick åter sämre.
Men någonstans skar sig samSamma symtom som tidigare: fin
arbetet mellan motorns olika
effekt
på ettan och tvåan men vid
funktioner. Och just där ligger väl
5000 r/m på trean hände ingenproblemet med turbomatning.
ting mer än att motorn spikade.
Det går inte bara att hänga på ett
turboaggregat och tro att bilen
Dubbla bränslepumpar
förvandlas till en racer, der är så
Vår testingenjör Rolf Erikssonmycket annat som måste stiimma.
Pax lokaliserade felet till bränsleBenny Lindbrandt provade med
tillförseln och kom på en genialisk
tre olika förgasare , bytte bränslelös,:!ing: han seriekopplade mopump och tryck hus. justerade
torns ordinarie bränslepump med
tändningen massor av gånger.
den nyinköpta elektriska. ElpumHan lånade delar och jämförde
pen fick alltså matning av stanmed två andra bilar med likadana
dardpumpen.
turboaggregat. De gick - men
Och si - plötsligt orkade movår bil fortsatte att vrenskas.
torn genom hela registret och vi
Slutligen menade han sig ha
kunde klocka några riktigt skaphittat felet: bränslepumpen räckte
liga accelerationstider på testbainte till. En ny, elektrisk pump
nan.
nögs in från Västtyskiand - men
Vi noterade följande tider (siffbilen gick fortfarande inte bra.
rorna för en standard Volvo B20B
Kunde det vara tändningen
inom parentes):
trots allt? Grabbarna på Trend
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O-50 km/h: 3,7 sek (4,8)
0-100 km/h: 11,9 sek (14 ,8)
0 - 400 m: 18,15 sek
Turbo-Volvon är ungefär lika
snabb som en Volvo 242 GT men
långt ifrån så kvick som en 142:a
med Volvos egen 140 hk trimningssats.
BL T-turbon påstås ge en effektökning från 82 till ca 140
hästkrafter. Så hög är emellertid
knappast den verkliga effekten gissningsvis handlar det i stället
om 120 - 125 hästar.
Men vi betraktar oss inte som
färdiga med bilen. Motorn spikar
fortfarande kraftigt och det är ett
problem som vi måste rätta till.
Avsikten har aldrig varit att
bygga en maximalt snabb vagn.
Iden med turbomatning är att ge
extra kraftresurser med bibehållande av vardagsegenskaper som
bra segdragning, jämn gång och
låg bränsleförbrukning.
Vi har mätt upp ganska imponerande förbrukningssiffror (dock
vid ett annat tillfälle och med
annan motorjustering än vid aeee :
lera tionsproven):

50 km/h: 0,70 l/mil
70 km/h: 0,78 l/mil
90 km/h: 0,89 l/mil
110 km/h: 1,05 l/mil
Stadskörning: 1,40 l/mil
Med överväxel blir värdena rörstås ännu bättre:

70 km/h: 0,68 l/mil
90 km/h: 0,79 l/mil
110 km/h: 0,96 l/mil

70 kg tyngre
De preliminära testresultaten
måste ses med hänsyn till att
tjänstevikten på vår bil ' har ökat
med 70 kg genom ombyggnaden.
Den påkostade inredningen, kraftigare däck, många lager färg,
turboaggregatet, växellådan med
överväxel - allt bidrar till viktökningen.
Trots turboproblemen är vi
ganska glada åt projektbilen och
ser redan med saknad fram mot
den dag när någon av Teknikens
världs läsare fräser i väg i den
efter att ha vunnit pristävlingen
på sid 20 - 21. I normal landsvägskörning går den nämligen alldeles utmärkt.
Tack vare överväxeln håller
man bra fart med måttligt övervarv och i uppförsbackarna känner man tydligt hur turbon "skjuter på" redan från ca 3000 r/m.
Och turbomotorn fungerar lika
snällt i stadstrafiken som en vanlig bilmotor. Här finns alltså inget
av de besvär vi hade fått stå
u t med om vi hade va It en
konventionell
trimning:

Strängnäs, är
trevlig och om bonad. Klädseln på dörrarnas insidor går
fint ihop med
de utvändiga
dekorfälten . De r""":':~
utvändiga back speglarna sitter normalt på
VW Passat . Vi

......ioOoli-IWö"';,,;,,;.::..

hittade
" sportigingen
" back spegel som
uppfyllde Tra fiksäkerhets verkets krav.

l....'.I...iiJII~--ii;i~iiiiI

...~:

• "Sveriges
Tuffaste
Volvo " gör sig
bäst en som mardag, när so len " tänder
upp " lackeringen . Den
guldröda can dy- lacken harmonierar med
pearl- lacken
som skiftar
från svart till
blått. Snett
bakifrån ser
bilen längre ut
än den är . Tur
bomärket här stammar från
BMW turbo .

seende . 6 , 5 tums Minilite,
som vi la c kerat
i guld- c andy
och f örsett
med Pirel/i eN
36 185 170 däck. Baksätet
ä r rymligt och
ombonat. Den
bekväma skinn soffan kommer
frå n Volvo 164.
Recarostolarna
ger mycket bra
stöd ät krop pen . Med hjälp
aven skruvnyckel kan höjden
justeras i 3 lägen.
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Den nya godklinda lliderratten lir både snyggare och bekvlimare lin den stora standardratten. Men förarmiljön lir plottrig
jlimfört med moderna bilar.

Tuff,lyxig
.och helt

enligt lagen
hackig gång, dålig segdragning,
stift som slår igen etc.
Man kör den helt enkelt som en
vanlig bil och trampar till lite
extra när kraften behövs - det är
alltsammans .
En fråga vi ofta får är om vi
"åker ifrån Saahen".
Nej, det gör vi inte. Saab Turbo
är både starkare och lättare än vår
projektbil.
Skillnaden märks främst i att
Saaben ger en tydlig "kick" när
turbon bö~jar arbeta. T eknikens
världs bil ger ett något tam a re
intryck när man stampar till på
gase n - men visst känner man
tur bosuget ...
Särskilt om man jämför med
den gamla sjabbiga och ytterligt
slöa 82-hästars Volvo 142 som för
någ ra må nader sedan utså gs till
Teknikens världs projektbil. Det
gä ll er inte bara utseendemässig t
(d är nog den Envall-ritade nosen
betyder mest för att ge vagne n en
personlig ka ra ktär) utan äve n när
18

man sitter ba kom ratten.
Med kräng ningsh ä mm are, gastryck stötd ämpa re , 6,S-tums lättmet a llfä lgar oc h liten GT-ratt är
vagnen inte direkt insmickrande
lättkörd. Man får ta stadiga tag i
ra tten när ma n ska fickparkera
och i låg fart ä r fjädringen stötig.

Utmärkta
viigegenskaper
Men på landsvägen är den härlig.
Förändringarna har gett bättre
vägegenskaper ä n vi hade vågat
hoppas på . Märkligast är kanske
den effekt bytet till GT-ratt hade.
Med den stora original ratten kändes framvagnen lika vinglig som
på a lla Volvo 142. Den lilla ratten
ger faktiskt betydligt bättre kontroll och känsla av stabilitet.
Men en ratt ändrar först ås inte
bilens köregen skape r. Vid extremt
hård kurvtagning känn s det verkligen hur understy rd bilen är.
N åg ra skiftningar har upptriitt
i den dyrbara lacke n, men inredningen har ingen klaga t på: underbart sköna Re ca rostolar fram,
svart läderso ffa bak, g uId g Unsande plysch i tak oc h dörrar.
Interiören är helt e nke lt så trivsam att ma n helst vill ta av sig
skorna innan man går in i vagnen.
Ett liknande fenomen uppträder
vid parkering. Redaktionsmed-

lemmar som i vanliga fall suveMen den är onekligen betydligt
fräsigare än standardinstrumenteränt slinker in i P-fickor med
ringen och framför allt: den har ju
millimeterpreci sion uppträder på
både varvräknare och olj etrycksett helt a nnat sätt med Volvon.
mätare.
Sträckta halsa r, många g lutta nÄn så länge saknas en kontrollden i backspegl a rn a, en hel del
lampa för överväxeln samt ett
"gå r det bra? " till passage rare oeh
instrument som visar turbotryckringstående.
ket. Men det kommer.
Fickparkeringen tar sin tid på
det sättet, men hellre det än att
Den kostar 50 000 kr
göra en repa i lac ken.
" På upploppet" har vi kompletVi har lärt oss åtskil ligt av expeterat utrustningen med ett starkt
rimentet
"Sveriges
tuffaste
ljudande kompressorhorn samt
Volvo". Att a llt tar sin tid till
automatiskt varselljus (halvljus exempel, särsk ilt när nymodighemed lägre spänning). Däremot
överlåter vi åt den blivande ägaren a tt göra något å t bagageu trymmet. Där ligger dock en femte
guldlackerad Minilitefälg med ett
splitter nytt PirelIi eN 36-däck
redo i händelse av punktering.
Vi är glada å t den elektriska
öve rväxeln , som ä r mycket lättmanövrerad , men a nn a rs är inte
växe ll ådan rikti gt pe rfek t. Tvåan
och trea n har dålig sy nkroni sering
oe h ett par gå nge r har det hänt att
trea n hoppa t u r s itt läge.
Ski vbromsa rn a har vi inte gjort
något speciellt å t, men de behöver
en justering. Effekten är godtagbar men pedal tryc ket är högt.
GT -panelen är väl i ä rlighetens
namn inte sä rskilt bra med sina ·
små och svåravIästa instrument. • Projektbilen för två månader

• Turbomontaget i sitt
senaste utfiirande. Den
sista
modifieringen
gällde vattenkylning av
insugningsluften.
Den
gula givaren på insugningsgrenriiret
styr
vattenpumpen till vänster om den brandgula
vattenbehållaren. Från
pumpen Iiiper en plastslang till riiret mellan
luftrenaren och kompressorn.
När
laddningstrycket når DA kp
duschas finfiirdelat vatten in i riiret och kyler
luften.

• Spoilern och nya Dynamindfronten ger bilen en helt ~nnan
och tuffare framtoning än den tråkiga standardgrillen .

ter ska provas ut. Och att allting
kostar pengar: i det här fallet har
projektbilen inklusive utrustning
gått på ungefär 50000 kronor.
Men framför allt har vi lärt oss
att det går att bygga en personlig
bil. en tuff bil, en vägsäker bil, en
snabb bil, en trivsam bil - utan
att gå utanför lagen.
Finessen med projektbilen är ju
inte bara att den ser tuff ut och
har må nga tekniska finesser. Den
är ju också godkänd av Svensk
Bilprovning utan en enda liten
anmärkning.

Visst finns det andra tuffa Volvobilar i la ndet - men är de
lagliga? Bjuder de samma kombination av extravagans, sportighet
och komfort som vår bi!?
Vi tillåter oss betvivla detta.
Men helt säkra kan vi ju inte
vara.
Det enda vi känner oss säkra på
är att "Sveriges tuffaste Volvo" i
varje fa ll måste vara Sveriges
dyraste.
Två månader tog det och
50000 kronor kostade det att
bygga bilen. Du som sj~ilv funde-

sedan. Kan man tro att det är samma bil?

rar på att förbättra din gamla
Volvo behöver inte låta dig avskräckas av det.
Vårt bilbygge har inte varit en
heltidssysselsättning och i de två
månaderna ingår också två veckors lackering. Och fr å n kostnaden kan du dra av i runt tal 10000
kronor för just denna lackering .

Du kan bygga billigare
Om din bil redan är snygg i lacken
behöver du ju inte alls lackera om
den - några snygga "stripes" kan
göra en hel del å t utseendet.
Alla lackeringar kostar ju inte
heller 10 000 kronor.
Om din motor är i bra skick kan
du också räkna bort kostnaden för
motorrenovering före turbomontaget.
Det är ju heller inte sagt att
inredningen behöver kosta (, 000
kronor eller framstolarn a 4000.
Du ka n ju nöja dig med en
turbosats för knappt 5 000 kronor.
Eller med en av Volvos egna
trimningssatser, om du är ute
efter ä n n u högre effek t. M en då
blir jobbet mera komplicera t.
Kostnaderna är nexibla. Det är
upp till dig själv hur mycket
pengar du vill lägga ned.
Givetvis kan man ocks:1 göra
som signaturen " Hakkas-Berra"
föreslog i en insändare för ett tag

sedan: Kör ett spett genom ljuddämparen'
Det är ett billigt sätt, som dock
ligger mycket långt ifrån ursprungstanken med vårt projekt.
Vi lovar att återkomma till
turbomotorn och berätta hur vi
löst de återstående problemen .
Annars är projektet "Sveriges tuffaste Volvo" i princip avslutat. Nu
söker bilen sin ägare.
•

Teknikens världs
Volvo Turbo
Fakta byggetapp 6
• Så när som på några smådetaljer är
"Sveriges Tuffaste
Volvo " färdigbyggd . Efter femte
etappen var kostnaderna uppe i
48671 kr, och i den här omgången tillkommer:
Läderratt (13,7 tum,
Volvo)
368 kr
Kompressorhorn (Bosch) 92 kr
Vindrutetorkare (svarta) 179 kr
Diverse clips, klamrar,
slangar, brickor, skruvar,
muttrar m m
320 kr

Totalt

49630 kr

Det är mycket pengar . Har vi
fått valuta för dem? Har de
resulterat i Sveriges tuffa$te godkända Volvo? Vi tror det, men
känner du till någon "värre" bil så
skriv och berätta!
•
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• Projekt Turbo är fullbordat. Bilen är klar - Sveriges
tuffaste Volvo. Det är bara två ting den saknar:
1) Ett namn
2) En ägare
Ägaren kan bli du - om du hjälper oss att hitta på namnet.
En förutsättning är också att du löser tipsraden här intill. Den
är inte så svår - flera av svaren får du faktiskt om du läser den
här tidningen ordentligt.
När det gäller namnet har vi inga regler. Det kan vara kort.
långt. feminint. maskulint. neutralt. svenskt eller utländskt.
bestå av ett eller flera ord. vara roligt. tråkigt. snällt. elakt.
fräckt - vad du vill.
Den som vinner tävlingen vinner bilen . Som tröstpriser -delar
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vi ut 5 stycken Dynamindfronter av samma typ som på
projektbilen .
Tävlingssvaren bedöms aven jury bestående av chefredaktör Dag E Hogsten. designer Sune Envall och disponent Birger
Gårdö. Specialtidningsförlaget.
Fyll i rätt tipsrad. ge förslag till smeknamn (OBS! Du får bara
ge ett förslag) och skicka kupongen till Teknikens världs
tävlingsredaktion. 109 49 Stockholm. Märk kuvertet "TurboVoivo " . Svaret måste vara oss till handa senast måndagen den
24 juli .
Resultatet av tävlingen kommer i Teknikens värld nr 17 som
utkommer den 1 6 augusti.
•
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l, Teknikens världs projektbil är fÖfsedd med ett s k tl,boawegat. TLrilon drivs av 11 Overskonstryd:; från bt:omsservon xl Motorns egl3 avgaser 21 Kylvattnet
2.

Bi~n

ha" ociså en elektrisk överväxel. Förutom att minska bensinlörbntningen r.nebår ÖV1!rVäxeln l Snabbare acceleration

Förbättrad synkronisering

21 Läge bullernivå i hög fart
3. $10I...n3 i TlXoo.Vo/von har

speciel~

/ramsåtespassager3fe på plats vid snabb hfVI;;g:ling. Vad kallades från början den M-

stoiarl 1) Budet seats xl
4. TltOOawegatet i VoIvon har en speciell kylaoo'ooing fÖl an fCthindra överhettning. TllOOn kyls med
1) Vatten

xl

Natrium 2) Krossad is

S. När en bil modifierats så myd:et som TLfI)o.Vo/von måste den genomgå en speciell ganskning hos

V,d

1) Årlig kontrollbesiktning d Registreringsbesiltning 2) Konditionstest

6.
vinna Ttrbo-VO/VOO måste du ge den ett namn. Men viket smeknamn hade egentligen Volvos fårsta serietilhlenade bil?
l) JakClb 21 Isabella

8. Projektbileo her extra breda littmetallfiilgar. HlJ mycket får man 6I<;a spårvidden på en Vr;J.ro 1421
11 r.o9st 30 millimeter.1 högst 3 decimeter 21 högst en verktum
9. Det omfattande lackeringsjobbet på TlJbo-VoIvoo omfattade blaod annat behandillg med en s k prilJlef. Vad if en pril!lef?
11 candylacbl klerlack 21 !rundlifg
10. Teknikens viflds projek tb~ if unik. Volvo levererer ingen personbil med tlJbo som stamwdJtrustning. Det 'ix difemot Saab, Pasche samt ett amerikanskt
bilmärke. Viket? 11 Cadillac.) Bud: 21 Studebaker

11.

stÖldämpere. Vad kallas den här typen av stötdämpere?
.)

12.
1) ca 25 0CKl kr

13. TlJbo-VoIvoo tiar en specialdesi!r'ad nos som ger bilen ett keraktäristiskt utseende. Famgrveren är välkänd som illustratör för Tel<.nikens världs läscre. Han heter
1) Anders Zan .) Noo:io Bertor.e 2) Sune Envall
Sänd tävlingsbidraget till Teknikens vidds ,'viingsredaktion, 10949 Stockholm, senast den 24 juli. Mlrk kuvertet "Turbo-VoIvfl",

Jag vii ep. pl'ojelctbilen tiI ............................................

runw. ...
A.-ell ..................................
Postadress ..........................................................................

--------------------------------_.
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