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Volvo 122, Amazon hette
den i Sverige, byggdes som en
xportsatsning. Samma år avgick Volvos
Issar Gabrielsson och Gunnar Engellau
·Iev ny VD.

I959 -

p 1800 presenterades och
väckte uppmärksamhet. Tillerkningen lades till en början i England
,ch kom inte igång förrän 1961.

1966 -

Volvos satsning på USAmarknaden ökades med hjälp
. IV 144 som presenterades på höstkanten.
:anns till en början bara med fyra dörrar.
3yggdes fram till 1974.

Volvo 240. försågs först 1979 med
Men Volvos auktoriserade bilSveriges mest sålda handel
är en sak. Där har man för innerskärmar fram. Modellerna inbil, Volvo 240, är näs- det mesta hand om bilar som sköts nan har problem med rostiga frammed regelbundna servicar. av förs- skärmar. Titta på skärmens ovantan en svensk allesida mot vindrutan och på skärmintagångsägaren.
När bilen säljs i andra hand bör- fästningen Under huven på samma
mansrätt. Den byggjar ofta märkesservicen att halta ställe.
des för att säljas i
och bilen hamnar på icke auktoriserade Volvo-verkstäder. Dit skickar • Startproblemen
USA och blev bästBilen har haft både kall- och
Volvo inga service-meddelanden
säljare i Sverige, att- och därför är det viktigt för beg bil- varmstartproblem, allt beroende på
spekulanten att känna ti'll bilens årsmodell. De första årsmodellerna
raktiv också på beg
brister. För trots sitt väl inarbetade hade kallstartproblem, men det rätbil-marknaden. Hur
kvalitetsrykte finns det en del saker tades till med kraftigare tändspole,
nya tändkablar och ett så kallat
att
se upp med.
är den som begagförkopplingsmotstånd. Alla bilar
som lämnades in på auktoriserad
nad?
• Fläckrosten
service ska enligt Volvo ha fått

Volvos första stora problem med
240. var rost, något som man minst
av allt önskade med tanke på sin
kvalitetsimage. Men det var inte
rostskador i vanlig mening i första
D D Volvo 240. har nu tillverkats i hand, utan en typ av fläckrost som
1,7 miljoner exemplar. Cirka 20. blommade upp lite varstans på kaprocent har sålts i Sverige, ungefär rossen. Till utseendet påminde det
lika många har hamnat i USA. Eng- om stens kotts skador, men 'fläckarland är den tredje största markna- na var placerade på sådana ställen
den.
att det omöjligt kunde vara den
Det är snart nio år sedan bilen typen av skador. Den här rostskapresenterades och av allt att döma dan kunde visa sig efter ett år eller
är det snart dags för arvtagaren två.
Volvo 740..
Orsaken var att söka i lackeringsVerkstads- och försäljningsfolk processen. Förmodligen lackerade
ur . Volvos egna led börjar redan man in smuts eller fukt mellan plåt
sörja Volvo 240., för det har blivit en och grund lack och varje sådant
bra bil nu, säger man. Det är synd ställe blev sedan en rosthärd.
att den ska försvinna, vare sig det
För att råda bot på problemen
nu sker i år eller nästa år, och införde Volvo en förlängd lackgaersättas med något som ännu är ett ranti. De flesta som reklamerade ,
oskrivet blad.
skadan fick gratis omlackning.
För Volvos del kan problemet
Det är alldeles tydligt att Volvofolk numera lärt sig bilens fel och därmed tyckas vara ur världen. De
förtjänster. Mycket som var pro- bilar som drabbades var modellerna
blem med bilen från början är näs- 75, 76 och 77. På 78 års modell
tan glömt. Årsmodellerna från 79 bytte man lackprocess och sedan
och framåt bedöms allmänt av Vol- har den här typen av rostskador
vo-folk som mycket robusta och inte förekommit.
hållbara. De typiska felen är få . Att
Men i praktiken finns problemen
ha hand om de nyare Volvo-model- kvar. Kvaliteten på lackjobben valerna ur 240-serien på verkstad ver- rierade. Många omlackerade bilar
kar vara ett ganska nervlugnande av de tre första årsmodellerna har
jobb.
fått ny fläckrost.

Av Sven Zettergren och
Anders Arhammar
Teckningar: Herbert Mudsam
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Volvo 240, än mer anpassad
efter USA-bestämmelser med
(rockprov och annat, gjorde Volvo ti/.! ett
1ktat bilmärke i USA.
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1976 -

Aret innan hade Volvo köpt
in sig i holländska DAF:s personbilsfabrik, inte helt utan giftiga kommentarer. Men -76 kom Volvo 343 som
svar på tal, och kritiken mildrades.

1982 -

Volvo 760, svenskbyggd
USA-lyx, föregångare till Volvos 80-talssatsning på arvtagaren till 240.

16 t

dessa delar utbytta, men det finns
ändå skäl att kolla upp det i samband med ett beg bil-köp av de
äldre modellerna till 78.
Startsvårigheterna kunde också
bero på för snålt inställda förgasare.
Från fabrik rekommenderar man en

Gör det själv - en mycket fin
handbokfär både mindre och
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CO-halt som ligger betydligt under
gränsvärdet på 4,5 procent. Men
genom att ställa lite rikligare än
fabriks rekommendationen, brukar
motorn starta lättare.
Senare årsmodeller kan ha vissa
varmstartproblem, en detalj som
hänger ihop med att man tvingades
flytta luftfiltret när bromsservoaggregatet blev större.
Det gör att förgasaren hamnar
långt över luftintaget. Då motorn är
varm stannar bensingaser i luftröret
utanför förgasaren och motorn får
för mycket bränsle i startögonblicket.
Det enda som hjälper är att trampa gasen i. botten till dess motorn
gått igång, säger Volvo-verkstaden.
I sammanhanget bör också påpekas att de bränsleångor som samlas
i insugsröret framför förgasaren
kan lukta in i bilen. Det rör sig om
små mängder, men kan verka

D Den som vill laga sin Volvo
240. själv, har det väl förspänt. För
det första är bilen i sig själv aven
enkel konstruktion, det är gott om
svängrum under motorhuven
och de flesta detaljer är lätta att
komma åt.
Dessutom har Volvo givit ut en
Gör det själv-handbok som omfattar det mesta som en hemmafixare kan våga sig på. Bokens
senaste upplaga omfattar 240.och 26o.-serien av 1975 till och
med 1980. års modell, den är 172
sidor tjock och faktiskt ett föredöme i sitt slag.
Reservdelspriser ligger bra till i
jämförelse med andra bilmärken.
Det finns även utbytesdetaljer
utan Volvos märkesstämpel i tillbehörsbutikerna till betydligt lä gre pris.

I

förändringar
Rost - bilarnas fiende IlUmmer
ett och ett stort problem för
några av Volvos äldre modeller.

Strålkastartorkar.e - har en
benägenhet att gå sönder P(l
äldre moddler.

Värme§to~en - en liten kontakt
som slutar att fungera och ger
kalla morgnar fil/jobbet.

D Allt beror på årsmodell och
ägarens 'Skötsel. Volvo har successivt rättat till diverse fel, va/för de
är ganska årsmodellsbundna.
Bilar som lämnats in på regelbundna servicar har fått tillgång till
olika utbytessatser som inte kunnat
köpas av privatpersoner över reservdelsdisk.
En sådan detalj är förstärkt tändspole, med förkopplingsmotstånd
och nya tändkablar. Äldre 240 var
svårstartade kalla och verkstaden
bytte dessa detaljer i samband med
service. Kolla gärna att din bil har
den nya, kraftiga tändspolen. Gäller bilar till 78 års modell.
Rost var till en bÖljan ett stort
problem på Volvo 240. Mest framträdande var en typ av jläckrost
sqm blommade upp lite varstans på
karossen.
Problemet omfattar
många bilar av årsmodellerna 75
till och med 77, som dock i de jlesta
fall lackades om av Volvo på en

förlängd lackgatanti. Men den som torkararmarna.
De kärvade lätt med resultat att
har en sådan här bil, alternativt är
spekulant på en omlackad bil av motorn drog för tungt och brändes.
dessa årsmodeller, ska veta att Kolla att de fungerar på ditt begbättringslack sällan eller aldrig sit- objekt! Tillsammans med den nya
ter lika bra som originallack. Ris- grillen på 79 års modell' har bilen
kenfinns att orsaken tilljläckrosten två torkai-motorer som driver direkt
fortfarande finns kvar under på torkaraxeln (se bild). Ett säkrare
lacken. Från och med 78 års modell system som dock ändrades på 82
bytte Volvo lackeringsmetod och års modeller och därmed blel' än
problemen med jläckrost var ur mer tillförlitligt. Tidigare krånglade
världen. 79 års modell fick inner- ofta avstängningen, torkarna visskärmar fram. Tidigare rostade pade fram och tillbaka i ojämn takt
skärmarna med bÖljan upptill mot ända till dess båda hamnade i bottenläge.
vindrutan (se bild).
Värmestolen är en anordning
Strålkastartorkare är en anordning som ger bilägaren både glädje . som Volvo lancerade tidigt. Kanske
och bekymmer. Volvo 240 har rikti- borde man lagt ner mer jobb på att
ga torkarblad som är effektivare än förbättra den, och dessutom ha den
högtrycksspolning, men samtidigt i passagerarstolen. Fel är tämligen
också känsligare för fel. Samtliga vanliga. Vanligen är det bara en
modeller som har runda lampor, slaad som går av (se bild), men
dvs fram till och med 78, har ett termostatkontakten kan också gå
krångligt system bestående aven sönder. Ganska enkel! att laga,
D
drivmotor och vajrar som driver men helst bör stolen tas bort.

oroande om man inte vet vad det är.
En Volvo-verkstad som Vi bilägare talade med om just detta problem påpekade att det finns ett
kolfilter att sätta fast vid insugsröret som förhindrar bensinlukten
ad sprida sig in i bilen. Kolfiltret lär
finnas på de bilar Volvo säljer till
Kalifornien. Kan köpas som extra
tillbehör.
Det rör sig trots allt bara om små
mängder bensinånga och det märks
bara strax efte~ avstängning av
varm motor.

Eftersom det här felet bara uppstår på äldre bilar har garantitiden
gått ut, så det gäller att se upp vid
ett beg bil-köp. Raparationen kostar åtskilliga tusenlappar.
Startmotorproblem är en annan
detalj som drabbade de första årens
bilmodeller. Gör gärna upprepade
startförsök med äldre bilar ur 240serien, för det finns risk att startkransen kan sakna kugg på vissa
ställen.
Kontrollera att fönsterhissarna
fungerar. De kan hoppa ur läge på
äldre bilar och rutan kommer snett i
sin fönsterram.

Genom att bromsa ytterst försiktigt och samtidigt hålla fjäderlätt i
ratten märker man lätt om en
bromsskiva är skev. Ratten rycker
då fram och tillbaka, eller det hörs
oljud från bakhjulen.
Räkna med att en bromsrenovering kan innebära en stor utgift.
Skeva skivor kan sällan eller aldrig
svarvas jämna. Och med skeva skivor brukar också följa trasiga
bromsok.

Volvos värmestoI bör man också
kolla funktionen på. Den går sönder
ibland.
• Klonk i bakaxeln
Strålkastartorkarna på 240 är efKlonk i bakaxeln hörde till pro- • Kolla bromsarna
fektiva när de fungerar. Men tyvärr
blemen med de första årsmodelVolvo 240 har skivbromsar på krånglar de ofta på äldre bilar. Nulerna. Ytterligare en detalj som Vol- samtliga hjul. Två olika fabrikat av mera beböver bilarna inte ombesikvo säger sig ha åtgärdat på garantin, broms ok används, det är viktigt att tigas om torkarna inte fungerar hos
men att döma av de brev Vi biläga- känna till vilket då man ska köpa Svens!( Bilprovning, men naturligtre fått från Volvo-ägare finns broms bel ägg. Som beg bil-speku- vis bör de lagas i alla fall. Vid ett
många som fortfarande har detta lant bör man också kontrollera att beg bil-köp bör man självklart kolla
problem med sin bil.
bilen har bra bromsar. Av naturliga att de fungerar, för det kostar vanliDet är i första hand bilar fram till skäl drar många sig för att börja · gen mer är. man tror att laga.
78 års modell som drabbades av panikbromsa vid en kort provkörSolen har sina fläckar, Volvo 240
bakaxeloljudet. Orsaken är ett ning aven beg bil, men vi ska ge ett ' har sina fel och brister. Men i slort
glapp i den inre lagringen av de annat tips.
är Volvo värd den försäljningsposibåda drivaxlarna till bakhjulen. För
När det blir fel på Volvos brom- tion den har. En robust bil som
att åtgärda felet måste bakaxeln sar brukar ofta bromsskivorna bli rullar många bekymmersfria mil.
monteras isär. En fjäderbricka an- skeva. Vanligen beror det på att Det har en lång rad av Vi bilägares
bringas sedan på varje axel invid . bromsen bara trycker på ena sidan läsare berättat för oss. Men låt inte
kardan som trycker· drivaxeln utåt av skivan. Värmefördelningen blir detta faktum hindra dig från att
så att klonkljudet försvinner.
felaktig.
kolla ditt beg bil-objekt noga.
D

En detalj' förtjänar påpekas i
sammanhanget. Flera Volvoverkmästare Vi bilägare talat med
vill avråda från köp av bromsbelägg annat än sådana som säljs
som originaltillbehör. Visst fungerar de en tid, somliga lika bra
som original, men risken finns uppger Volvo-folket - att bromsmaterialet kladdarav sig så att en
klots fastnar. Följden blir att bara
ena sidans bromspad trycker mot
bromsskivan, den i sin tur hettas
bara upp på ena sidan och skivan
blir skev. Volvo har haft problem
med skeva bromsskivor, men tror
sig nu kommit till rätta med det
genom nya material i beläggen.

240-serien började tillverl,as hösten 1974 men såldes som 75
års modell. Bilen fanns med tre motoralternativ, dels den gamla
B 20-motorn, men också med den nya B 21-motorn med förgasare alternativt bränsleinsprutning.
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I stort sett samma bil som
75, men sollucka kunde nu
fås i kombination med metalliclack.Lägre utväxling
på ettans växel, effekt.höjning på förgasarmotorn.
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Den enda ytt.e fö.ändringen är sidobakljuse~
som monterades pa
samtliga bilar. Gamla
. B 20-motorn försvann
och ersattes av B 19, i
princip en mindre B 21motor. Ringa efterfrågan och B 19-motorn
finns bara -71 och -78.
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Flera yttre detaljer särspräglar denna årsmodell. Svarta backspeglar, nytt dörrlås, ny grill med mindre lutning på det
diagonala bandet med Volvo-märket. Kraftig sidodekorlist i
plastförstärkning. Ny dörrklädsel med fack.

Ny grill och nya strålkastare, ombyggd bakdel med mjuk
avrundning. Notabelt är att det finns två utformningar av
grillen. DL- och GL-formen. DL har samma breda grill som 78 års
modell, kombinerat med fyrkantiga strålkastare. GL har en
mindre grill, med större rektangulära strålkastare. DL var
billighetsmodellen, GL såldes mest.

Arets stora Volvo-nyhet var vid~
vinkelbackspegeln. I övrigt var
modellurvalet detsamma som
1979.

Bromsar
Bromsklotsar
Byte bromsklotsar

SA gör Du:
1.
Palla upp bilen och ta av hjulen .
Mark framhjul så att de kan monteras I samma låge och
man undviker ombalansering . (Se sida 132)

VOfkIyg:
Domkraft. patlbockar, polygnplång. hammare , stor

Nya, kort~.re stötfångare både fram qch bak, spoiler som
standard. Andrad placering av strålkastarmotorn, sparkskydd
på tröskelIådan som målats svart för att ge intryck av att bilen
blivit lägre.

skruvmejsel, dom ca 3 mm,nyckel för hjulmuner, ev.
utdragare

Meterlal:

Ingen utifrån synlig förändring, men dimbakljus blev
standard på alla bilar.
Tänds separat med strömbrytare på instrumentbrä-

Bromsklotsar.
Ev . styrpinnar och låsfjäder

AÅ

Bromsklolsarna bör bytas nar det återstår CIrka 3 mm av

belaggens tjocklek Beliggen flr under Inga omstin~

dk.I- .Utu"" under 1,5 mm.

~~~~~dan.
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Det senaste är asbestfria
I
.
bromsbelägg som har fördelar
utöver att man slipper den miljö- Med IItförliga leckningar och CII ing(/cllde 1l'.\I!\({1I iil'ell dCI/ il/Il' ,\(/
farliga asbesten.
I~. ~ händige kla r' 'l ' lill ('.rC/Il
('11 hWIIl,lh\'t(' .
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OBS 1 Ror ej bromspedalen nar kjotsa~na ar borttagna l
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