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I m¡tten av 1991 kommer
en ny smábil från Renault,

med kodnamnet 06.

))

rvo1vo760
I

Om ett år presenterar Volvo en
modifierad 760-modell med rak

sexcylindrig motor, den första i en
helt ny generation fyrventilsmotoref.
Den nya sexan - som också ska
sitta i Volvo 780 - àr på 3 liter, har
en max effekt på 197 hk (145 kW)

och ett maximalt vridmoment

pâ
27,5 kpm (270 Nm). V6-motorn på
2,85 I som sitter i dagens Volvo 760
ger 147 hk och ett maxmoment på
24 kpm.

Samtidigt med den nya motorn
får 760 en smärre karosslyftning i
bakpartiet.
Som Teknikens Värld tidigare avslöjat kommer Volvos nya motorgeneration också att innefatta en rak

femma, sannolikt på 2,5 l, och en
fyra på 2 l¡ter. Dessa två motorer
kan möjligen dyka upp i dagens

of the Year Award av en engelsk tidning. Bland kandidaterna fanns Ferrari 348, BMW
850i, Citroën XM och Honda
NS-X. "Calibra har en tidlös-

7-serie, men framför allt är de avsedda att monteras på tvären i

morgondagens

framhjulsdrivna

Volvo (som sannolikt presenteras

het som gör varje försök till
ansiktslyftning till en mycket
svår uppgiff, hette clet bland

under våren 1991).

De tre motorerna har alltsâ en

gemensam grundkonslruktioll tltotl
t

ex samma kolvar oclt

fyrventilsteknik

och

vovst¡lk¿1

,

nvatìr:oti¡rl
elektronik. Fyran ãr helt enkr¡lt on
sexa minus tvä cylindrar. Eller möjligen tvärtom.
Fyran och femman kände vi till
och visst har det förekommit rykten
om en sexa, men det är ändå förvå-

nande. En rak sexa får knappast

plats på tvären i den nya framhjulsvilket
bara kan leda till en slutsats: att Volvo inom överskådlig framtid satsar
även på bakhjulsdrivna bilar och inte enbart på framhjulsdrift. I

drivna Volvogenerationen,

Den

skall tillverkas i staclen Flins
i en fabrik som håller ¡gång
20 timmar per dYgn!
I Opel/Vauxhall Calibra har
tilldelats utmärkelsen Des¡gn

DET¡IR EN LADA!

bilfabrik i USA. Den ligger i
East Liberty i Ohio. Honda

Mll.'illrt,,lrl I ll¡rhl¡r¡r lr;irì rnotofns

I Lattr:l¡t. Ât¡rll ot;lt
er i vägoon!

Sovjetiska ittgettjottrt

annat i motiver¡ngen.
Honda har invigt sin tred,e

¡

lolrlrirt

nämligen febrilt på att ulvockl¿t otr
riktig rally-Lada. Att det into rt)t :;ir¡
om någon upphottad Samara sytt:r
tydligt, däremot kan ett visst stuk av
miniubåt anas.
Farkosten drivs av en bränsleinsprutad, turboladdad fyrcylindrig
maskin monterad i mitten. Turbon
kommer för övrigt från japanska

har nu kapacitet att l¡llverka
590 000 bilar om året i USA.
t Sver¡ges och Finlands erfarenheier av halvljustvång
dagt¡d sm¡ttar nu av sig. En
expertgruPP för fordons-

| 'rllr , nr' rlrlrl¡ ' llll llll; hk Vid
/ lll)ll v¡ttv l¡'t rlllllllt,
llrrlly I rrrlrrtr ltrtt ¡rrrlttutttent fyflrlul'rrIlll tttrrrl rltlvl.t;rll¡rll lördelad
5(l/1r0 rrrllLrr lr¡lrrr or:lr ltakaxgl.
Mrrrl¡rl vlkl l'¡ï'll'(, h'lrlikilnr man i
httrt¡r¡rl

belysning inom

(lvrrv/tllon,rl¡lrlr nrorI on to¡r¡lfart på
210 krrr/lr,'¡l¡'rr¡rrkr hlIrtttolorn kan

måste man kanske köra

"h,rll

I

HALARE
CORSA

p:i O¡rols utveckllrrr¡sirv<lulrrinr¡ lritt lyrrkrrts hålla
llnt¡rirrrrir lrollrr ltiìn rrrinstingen

()or;¡r i llrilrl¡rn iiltn ¿\r , Efter tvâ miljonor ¡rroducera<je bilar i spanska
Zaragoza har nu skalpellen plockats fram och operationen inletts.
i

a

san-

s

3o,-tare,
ny grill.

n

främre skärmkanter och
Den främre spoilern har modellerats om, och den skarpsynte kan
skönja en l¡ten takspoiler ovanför

bakrutan. Detta sänker bilens cWvärde från nuvarando 0,36 till 0,33.
Maskinellt förblit trlrltlolk rtt of örändrad - motorer orlrjtttl:i lr¡irr 1,0 liter
och 45 hk lill l,(ì lltlt or:lt 100 hk i
GSi-modolkrrr

nl

r ¡r

luktionen
av Cor:¡¡t lt,ltt :'ll/ lXlll rxlltìplar till
32fì (Xì0 I rr l¡rll tryl.rr¡'rlrtl¡titd morloll ¡ir lnlr irll vilnl¡r lr )n iitì lid¡gast
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Redan från början var BMW M3

en landsvägsracer med fullt god-

Kirrrrctorna

Utskrivning från kliniken äger rum

har

óm varselljus. lnom två år

Frågan
iìvvotk¡t:¡ ¡rir l'lr,"
",,hrtrtrIlt tävla i.
är v;ìl vllkon l\lrr',', r hrtl

I

FN

oodkänt ett svenskt förslag

tagbara vardagsegenskaper.
Med BMW M3 Sports Evolution
spänner fabriken musklerna ett
snäpp till. Skälet är att BMW satsar
på banracing och behöver bättre
greier till nästa säsong.
För att BMW M3 Sports Evolution
skall få tävla krävs att den tillverkas
i 500 exemplar. Därmed blir det ett
par över till spekulanter utanför racerbanorna. Till Sverige är tio
stycken beställda, leverans i april.
Nyheterna är egentligen inte så
stora i BMW M3 SE, som modellen
kallas. Den raka fyran har fått stör-

re cylindervolym genom ökad slag-

Framsätena är djupt skålade och

längd och borrning, mäter nu 2,5
liter mot föregångarens 2,3. Effekten är 238 hästkrafter. Toppfarten
anges till 248 km/h och acceleration 0-'100 km/h går på 6,5 sekun-

har uttag i nackstödet för fyrpunkts-

der.

Exteriört märks sk¡llnaden ge-

nom nya

spoilerarrangemang,
justerbar itre lägen. Tillvardags betyder detta inte så mycket, men på
racerbanan är justerbar aerodynamik A och O.
Vad ögat möjligen inte upptäcker
direkt är 16{umsfälgarna (15 tum
på gamla M3) och att de är 7,5 tum
breda mot 7 tum tidigare.

bälten. Ratten får ny design. Styrkringlan liksom växelspaksknoppen är klädda i grov mocka.
Den som vill ha en vanlig M3 kan

få det även i fortsättningen.

Bilen

får den större motorn, men denna
är då mindre häftigt trimmad: 215

med tänt ljus under dagt¡d
även iövriga europe¡ska länder.

I

BMW har fått Miaten eller
Asiaten eller vad det skall
kallas. Rykten säger i alla
fall aü man nästa år skall

börja testa en
sportbil än

21

folkligare

, direkt riktad

mot Mazda M¡ata.

I

Saab ökade s¡n försäli-

n¡ng iStorbrittanien med sex

hästkrafter.
Förenade Bil tänker behålla pris-

lappen 295 000 kronor även med
nya motorn. För BMW M3 SE får du
lågga upp 100 000 kronor till, vilket

förefaller häftigt för 23 hästkrafter,
ny stol, och lite

plast.

I

giftet
Saab

rykte-

na om varför

I

med

Ford rann ut

d

i

tä:l;l

ttar i alla fall

om

Roberto Goizueta (bilden).

Han är chef för jättelika Co-

ca Cola, därtill ledamot

i

Fords styrelse. "Sverige har
alltför hög sjukfrånvaro, för
stora kostnadsökningar och
är dessutom ett halvkommu-

nistiskt land utanför EG",
hävdade Goizueta inför de

avgörande förhandlingarna,
och lade in s¡tt veto.

lRenault 19 är ¡nte

bara

Ärets Bil i Danmark - nu har
även norska journalister slutit den till sitt hjärta.

