------------'--

,---

. "

_._-,

VOLVO 164E

BB · ME OCKSÅ E BITTRE Bl

smidigheten på fyran är ut- framhjulen oavsett vil ken krets
160 DIN·hästar i en Volvo låter nästan och
som mankera r.
märkl.
är att accelerationen
som ett hån mot svenska bilister, som inteFelet
kan utnyttjas, Börjar man
är tvingade att hålla låga fartgränser. ~ en omkörning i 70 - '80 är man • Volvo på gott och
långt över fartgränsen !nnan
Men 164E är i första hand inte av- man
hunnit blinka. Den extra
ont
som skulle
omkörningsförmåga,
Bakom vindrutan är en Vol vo
sedd för den svenska marknaden och kunna vara ett säkerhetsp[us.
164 precis samma bil som en
fart resurserna är bara en sida av sa- gör en till lagbrytare. Det är 144. Det betyder en rymlig och
knappast bilens fel, men det gör välbyggd passagerarkupe, men
ken. I sitt senaste utförande har 164 det högst diskutabelt om de ex- knappast något överdåd av lyx,
tra 3000 kronorna so m E-mo· Skinnklädseln i 164 ,ser snYj;g
kommit en bra bit på väg mot det Iyx- torn
kostar, är så särskilt väl ut, den luktar gott och den är
använda,
lätt att hålla ren, Vilken konbilsideal, som den inte riktigt svarade
trast mot de första modellernas
mot från början. 1972 års 164 är inte • Många små
fluffiga tygklädsel SOIll man
knappast vågade sitta på! Men
förbättringar
bara snabare, den är också bekvämaDet är mycket mer än det si innet är halt och kallt på vinre att åka i och den är vägsäkrare.
som syns utanpå, som blivit tern. Det är en smaksak, vilket
bättre hos 164 (och ' detta gälkr
i lika hög grad standardmodellen) sedan jag sen~st körde ·bi-

len för några år sedan. Radial-

o

D
Redan i standardutföran- de Ilens starkaste sida. Motorn
de är Volvo 164 en ytterst ac- känns definitivt ansträngd på
celenitionS5nabb bil. Med e1ek· höga varv och det finns heller

tronisk bränsleinsprulning, som ingen rimlig anledning att dra
ur motorn på växlarna. Det

höjer effekten frän 130 till 160
DIN-hk, klarar den 0-100 km!
. tim på de "magiska" 10 sekunderna.

verkligt imponerande är det sugande draget imellanregistret.

På trean får man ett ordentligt
Nu är ändå inte den här skjut i ryggen när gasen trycks i
sprinter-accelerationen E-mo- botten i vanliga landsvägsfarter

däck och detalj ändringar i hjul-

upphängning, stötdämpning och
fjädIing har gett en lugnare och
bekvämare gäng och samtidigt
avsevärt förbättrade köregenskaper.
Den utpräglade känsligheten

för lutande och ojämn vägbana
som kännetecknar nästan alla
Volvo-bilar är praktiskt tage t
borta på den nya 164. Man be-

höver numera inte ständigt pa- ;"
rera med ratten på dålig väg och
även sidvindskänsligheten är
pfifäilande mindre.
Vil~ snabba sick-sackmm1övrar hade tidigare 164 en otrevlig fö rmåga att vika sig. Kraftig

understyrning vi'd ingangen i en
sådan manöver ändradt!s snabbt
och oförberett till krängningsö\'erstyrn ing: Tendenser till detta finns kvar, men betydligt
mindre .utpräglat - i v!lrje fall
så länge bilen inte är full-lastad,
Med tung last blir bilen otrevligt svajig.

• Utmärkt servo·
styrning
Tung styrning är ett annat
Den förgasarIösa 164E har typiskt
Volvo-drag, som man
virrvarr av kablar och helt lyckats eliminera med en
riens sedanmodeller när det slangar under motorhuven, styr-servo, Servon hör till de
gäller iItrymmeu. Man ' får , Denelektrouiska insprut- bättre av sitt slag _ den går
' alltså inte meraplatsien ningenhar inte' medfört att inte så överdrivet lätt som en
än Len 144_ :, "
detStädatsupp i motorrum. del servostyrningar och den ger
...... fullgod vägkänsla. Man kan alltmet. , ,'

Bakom motorhuven är

Vol-

vo 164 identisk med 140-se- , ett

så. 1<änha i' ratten om en' blank
fläck på vägbanan är farlig is eller bara väta - något som är

omöjligt med servostyrningar
av amerikansk typ,
. . De främsta skivbromsarna är
ventilerade på årets modelL
betyder att de får bättre
när de utsätts för hård
. ,tex vid utförsköreller vid upprepadec' inbrc,msni·n .." från ,hög

man föredrar, men Volvos stan-

dardtygklädsel borde finnas som

ett alternativ.
Baksät et är skålat till två sittplatser, högre och - i varje fall
på provbilen - hårdare stop·
pat än i 144, Jag tycker man
sitter bättre i 144.
Det "lyxiga" i 164s inredning
inskränker sig (förutom till klädseln), till förkromade läsknop·
par på döriarna (!) oeh några
o nödiga blanka detaljer i övrigt.

Instrumen tpanelen, med sin urmo~iga termomf, ter-hastighets-

mätare (som r ö inte hann 1TI1.:d ucrulvcL'klal ka pi tel hos
i bilens väldsammB accclt:J'a- som hos andra Vld\' P ~ bilar.
tion), ser precis likadan ut som enda ka lla friskluft man C
i alla andra Volvo~bilar och kör- ~ir nere vid fillll.:fIlil.
ställningen är precis lika horrI:::tt annal stlrgligt Volvo ..
lös so m alltid.
~ir avsaknaden il \' upplags
Förarsätet kan höjas och ser p il filrarplatsen. Dd I
sänkas, m en 0111 Illan höjer det ingenstans . III [{\gga il"rill1 si
sIar man' knUt i ratten varje l' igarrc i l pakL'.I. en dlOkladl
gäflg man bromsar och om moln el kr Vil d man IllI vill ha
sänker det kommer ratten obe ~ giillglig r under kiirnin~.
kvämt högt upp. DCI hår g[ir
aldrig att ni ordl1jn~ pä mrri.in • Slutsats
Volvo slutar monteru raHl'Jl i
Att het ala 3000 kmllol
det närmaste lodrätt. Den mr rartresur~;er man inte fär hl'
fakti skt vara något mindre Il.d- anvånda iiI" li te ('.x travagant
rät i 164..än i andra Volvo-mo- vida man inte hi)!" till Jelll
deller, men det rör sig int!.! o m gill" tlita kOlltillcnt{ufcr. En
så många grader att lkt är lig 164 !'ilr n,'i go! {iver 2H
märkbart.
kronor hill' vara l! tt bättre
Alt värmen i en Volv(l ska rör de flesta. Fö r dc peng
. vara effektiv tar man som något mr m.IJl t."11 snlid (lth piHitli
självskrivet. Effektiv Ur den med avseviin Ia pres landa.
också i 164E och en stor för- gäl' tyst o\,; h b~hHgligl och
del är kanalerna till baksäte t het ydli gt biill re ... Iyrn ing
(som i anura Vol vo), D1ircIlIot Idiregcnskapcr rin en v.
tog del ovanligt lång ti d mr V(llvo.
motorn att bli tillräckligt varm
Vad det g[ilk! Ulr VIHTIlcll
för att ge nägon kupcvUrmc . inredning kUll !IHU{ Jock
Redan vid riägra fä minusgra- glima k~)pa en 142 mr fl
der fick jag . köra en halvmil kronor mindre
om maj
lands väg innan motortcr!1l0I1lC- inte Hr spct:' i L': l! t inI resscrn
tcrn börjaue ge uts lag och ku - skillll kl!idsc l tH:h blanka
pen fyllas av varmluft,
klHlppar.
Ventilationen är ett lika un .Jun Ull,

Som (ivriga Volvo-modeller
har ocksil 164E begåvats
med den nya fyrekrade ratten och en kortare växelspak med greppvänligare
knopp.

