Vi bilägares Volv·o Turbo är klar och den
går! Aven 76:ans Volvo stationsvagn på
100 hästar har det blivit en turbo på 140.
'Men det var inte så lätt att plocka ihop alla
bitarna - mer än 200 delar - som reklamen
ger intryck av. Nu kan vi säga det: det är
definitivt inget jobb för amatörer att
bygga om en gammal Volvo till turbo.
Av Sven Zettergren
Foto Ulf H Holmstedt

o o Tänk dig 40 extra hästkrafter under motorhuven i
din bil. Vilket krutpaket! Lätt
ordnat med Volvo Turbosats.
Inga stora och besvärliga ingrepp vid monteringen. Hela
blocket behålls intakt. Turbosatsen innehåller alla detaljer
du behöver vid monteringen.
Inget extra tillkommer!
Så marknadsför Volvo sin
nya turbosats som går att
montera på alla B21 förgasarmotorer från 76 till 80 års
modell av Volvo personbilar.
Läs gärna citatet av Volvos reklam en gång till, för
Volvos entusiasm över turbosatsen har kanske svallat
över en aning. Det fick Vi
, bilägare erfara när vårt turbobilsprojekt rullade vidare
med monteringen.
Med även om reklamen
har sina överdrifter, kan man
inte komma ifrån att Volvos
nya trimningspaket med avgasturboär ett för svenska
förhållanden unikt tillbehör.
Men det här trimningspaketet är det nämligen absolut
första gången man kan
"hemtrimma" en bil av årsmodellerna från 76 och
nyare.
1976 infördes en bestämmelse som kallas F 40 i regelboken och som innebar
skärpta krav mot avgas utsläpp. I praktiken innebar
den här bestämmelsen att
personbilar av 76 års modell
och nyare inte kan "hem24

trimmas". Motorns data och
utrustning måste helt överensstämma med den bil som
bilfabrikant en fått typgodkänd, annars blir det körförbud.
Men .Volvos turbotrimningspaket har fått både avgascertifikat och typgodkännande och klarar alltså de
svenska
avgasbestämmelserna. Det är detta faktum
som gör Volvos turbosats intressant.

gaser igenom ett turbinhus.
Farten på avgaserna sätter
en turbin i rotation. Kraften i
denna rotation används till
att pumpa in mer luft och
bränsle till motorns förbränning. Resultat: högre effekt.

• ... men svårt
praktiken

Principen för turbomatning är således lätt att förstå,
men i praktiken stöter man
på flera problem. Att det inte
är så helt enkelt anar man
• Enkel princip . ..
direkt när Volvos turbosats
Vid bilägares turbotrim- ' anländer i en stor trälåda.
ningspaket var ett av de förs- Fylld med nya prylar.
ta som levererades av VOIV9.
Turbosatsen
innehåller
Vid den tidpunkten hade inte mer än 200 delar, stora och
Volvos egna verkstäder fått små. Snyggt och prydligt sortillräcklig utbildning på mon- terade och numrerade i plastteringen av den här turboo, påsar.
så vi beslöt att utföra det i
Men ändå, den som hade
egen regi med hjälp av Benny
Lindbrandt på BLT Turbo- trott att turbotrimning med
dagens teknologi är lätt att
teknik i Stockholm.
För att återigen citera Vol- utföra, får sig en ordentlig
tankeställare. Det ligger en
vos turbotrimningsreklam:
Inga stora och besvärliga hel del arbete framför en när
turbotrimningssatsen är uppingrepp vid monteringen.
packad.
Det verkade ju lätt . ..
Vi bilägares Volvo 245 av
Om du någonsin läst om
turbotrimning av bilmotorer 76 års modell, inköpt för
så har du säkert fått uppfatt- 16500 kronor speciellt för
ningen att en avgas turbo är det här ändamålet, hade gått
ett både enkelt och genialiskt cirka 8 000 mil. Vi hade valt
trimningstillbehör för en ben- att plocka ur motorn och renovera den innan turbomonsinmotor.
Det kanske var så en gång, teringen, främst för att vara
för principen är enkel. Man på den säkra sidan när det
leder helt enkelt motorns av- . gällde hållfastheten.

Här glider den 140 hk
starka, turbotrimmade
motorn ner i motorrummet. Vackert röd och
mattsvart med krom
och blanka detaljer.
Helrenoverad för
3850 kronor, billigare än en utbytesmolor. Så här såg
motorn ut strax in·
nan den monterades ihop. Notera att
vi även bytte kopplingen.mot en hårdare. Detaljerna på
bilden hör bara
ihop med motorrenoveringen.

• Renovering för
3800 kr
Med turboaggregatet på
skulle vi öka motorns effekt
från cirka 100 hk till 140 hk.
All motortrimning ökar belastningen på motorns slitdetaljer och därför är risken
alltid stor att begynriande fel
kommer med blixtens fart
om man inte ser efter att
motorn är i bra skick. Vad
som är "bra skick" är många
gånger svårt att avgöra utan
att plocka ner hela motorn.
En motor som gått 8 000 mil
kan befinna sig i riskzonen i
det här avseendet. -

Helrenoveringen av motorn gick på 3 800 kronor.
Alla lager byttes, kamrern
och kamrernspännare, nya
kolvar och helrenovering av
topplock.
På bild ovan kan du se hur
. motorn såg ut strax före
montering. Inom parentes
kan nämnas att motorn efter
helrenovering är i skick som
en utbytesmotor. Men en sådan kostar cirka 6 000 kronor, så vår helrenovering
blev billigare.

• Inget för amatörer
Tillsammans med de pryd-

ligt förpackade delarna i turbosatsen följer monteringsanvisningar.
Ambitiöst
gjorda, men uppriktigt sagt
måste man väl vara insatt,
både som bilmekaniker och i
turboprincipen, för att kunna
dra nytta av den.
Den som inte är någotdera,
gör sig knappast besvär. Att
montera Volvos Turbosats är
då helt enkelt för svårt. Glöm
Volvos entusiastiska reklamfraser i inledningen. Ingreppen blir både stora och besvärliga för den som inte har
rätt kunnande och utbildning. Och verktyg ...

