




















































































SAAB 93 p :ir en robust och hilibar bU. Varje detalj dess konstruktion r resultatet 
av en strävan att S',,a en vat för ingvsrg ekonomisk körning med ett minimum 
av reslra(oner. 
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1 »Automotive News», den amerikanska bilhandlar-
öreningens publikation, förekom i september en 

provrapport om Saab 93.  Artikelförfattaren Ed 
Brown ger vagnen de amplaste lovord och rapporten 
är enligt amerikanska bedömare unik i sitt oreser-
verade beröm för en cestad bil. 
Bilen är lämplig som familjevagn och som nytto-
fordon liksom att köra fort med. Den har också en 
komfort, som man väntar sig act finna endast i 
större, dyrare bilar. Saab är en av de mest upp-
seendeviickande vagnarna på vägen i dag - en funk-
tionalistisk dröm - anser Brown. 

God grundkonstruktion 

Inredningen får genomgående beröm; trevliga fär-
ger, rymlighec, bekväma säten. Ett speciellt omnäm-
nande ges det effektiva dragskyddet vid sidorutorna. 
Författaren gör jämförelser med svensk arkitektur 
och rnöbelkonsc och menar, att Saab-bilens kon-
struktion är skönt funktionell, grundad på goda 
väghåilningsegenskaper, ekonomi, säkerhet och all-
vädertillförliclighet. Vidare framhålls framhjulsdrif-
ten och den exakta scyrningen - fullt jämförbar 
med en racervagns. 

Bilhandlare eld och lågor 

Lägg härtill säkerhetsdetaljer som profiler av flyg-
stål i vindrucestolparna, dörrarnas säkerhetslås (pla-
cerade lågt i den styva karossen), rnjukstoppade sol-
skydd och tunn deformerbar plåt i instrumencpane-
len och undra sedan på att bilhandlare, som verk-
ligen gör klart för sig vagnens fördelar, blir eld och 
lågor för den, skriver Brown. 

Möjligheten att utan svårighet köra vagnen i 110-

iao km fart med samma säkerhetskänsla som i en 
stor vagn framhålles som en av de mest imponeran-
de erfarenheterna. 
Den yttre formen är okonventionell vid första an-
blicken men anses funktionalistisk och utförande 
och finish får högsta betyg. 

Körningen ny erfarenhet 

Att köra vagnen är ett rent nöje både i stads- och 
landsvägstrafik. Körningen är något av en ny er-
farenhet. Motorn verkar litet ojämn på tomging 
men när den blivit varm går den jämnt och bra. 
Sedan man blivit van vid framhjulsdriften, inger 
den en känsla av förtroende. Vagnen går upp till 40 

km/tim på ettan och till 8o på cvåan. Ju mer man 
pressar motorn, ju bättre tycks den gå. Den som 
vill göra en snabbstarr vid grönt ljus har här fått en 
önskevagn, utbrister Brown. 
Den speciella körtekniken med frihjul ägnas ett av-
snitt. Har man blivit förtrogen med frihjulskörning-
en har man en känsla av. full säkerhet tack vare 
Saab-vagnens utomordentliga bromsar. 
Framhjulsdriften gör att passagerareutrymmec blir 
fritt från en ucrymmeskrävande kardantunnel. 
Saabs servicebarhet är föredömlig. Motorhuven kan 
lyftas bort och lämnar utmärkt tillträde till motorn. 
Motorn är enkel ciii sin uppbyggnad och har inga 
venciler och endast sju större lager. 
Bagageutrymmet ser smtc ut men rymmer mera än 
man tror och kan ta praktiskt taget allt normal-
bagage. Möjligheten att på ett par minuter göra om 
Saab till paketvagn får ett extra plus. 
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eskrivn:i 	av SAÅB 93 

Av Gunnar Lju.gströai 

Saabs personbil typ 93 är en utveckling baserad på fabrikens mång-

åriga erfarenheter med Saab 92, vars egenskaper noga studerades ur 

alla synvinklar. Många nya konstruktioner ha utformats, provats 

och jämförts, varvid upon.tts förbättringar i prestanda, styregen- 

skaper, väghållning och kkomfort. Stor omsorg har nedlagts o att 

bibehålla eller öka den driitsäkerhet och lättskötthet, som från 

början varit en av Saab-bilens attraktioner. Trots att det maskinella 

helt förnyats, har det lyckats att bibehålla vagnens rymlighet, vikt 

och större delen av karossen oförändrade. 

Den trecylindriga tvåtaktsmotorn ger en effekt av 38 hk vid. 5000 

varv/min. och ett rnaximalt vridmoment av 7,2 kpm vid 2000 varv/min. 

Fjädrngen sker med spiralfjädrar för alla fyra hjulen, varvid samt-

liga rörliga organ infästas till karossen medelst iw.milager i någon 

form. Styrningen har givits sin karaktär av noggrant avvägd under-

styrning genom användande av en speciell typ av stel bakaxel i kom-

bination med individuell framfjädring. 

Kaross  

Karossen är utförd soni en helsvetsad. enhet, vilket onödiggör en sepa- 

rat ram. Karossen får på så sätt en stor styrka och utgör ett gott 

skydd. för de åkand.e vid eventuella alyckshändelser. 

Den färdiga karossenheten fosfateras, vilket förfarande tillsammans 

med. grundlackeringen utgör ett gott korrosionsskydd. Före målningen 

underredsbehandlas karossen. Att detta göres vid fabriken medför .ri 

stora fördelen, att man har möjlighet att belägga ytor, som man på en 

färdionterad. bil aldrig kan komma åt. Efter grundlackeringen sh-

pas karossen under vattenbegjutning för att den skall erhålla en först-

klassig yta. Därefter sru -tas karossen slutgiltigt med den syntetiska 



färgen. Innan rnonteringen av detaljer åbörjas i karossen isol:as 

densamma med asfaltimpregnerad våffelpapo. Toroedplåtens insida iso-

leras därutöver även med glasdun. Isoleringen medför att ljudnivdn 

i bilen sänkes, och dan ger också ett gott skydd mot värme och kyla. 

De olika mekaniska organen såsom motor med transmission, fjädring, 

styrning etc. äro fas'tbultade direkt med ett fåtal bultar. Karossen 

har vid fabriken försetts med. fästanordningar för säkerhetsselar, så 

att man på ett enkelt sätt kan montera d.en typ av sele, som är avsedd 

för Saab-bilen. En annan säkerhetsbefrämjande faktor är den hela 

-vindrutan och de därmed förbättrade vind.rutetorkarna, som ge god. sikt 

framåt. 

Tack vare frånvaron av onödiga utstående delar och den helt släta un-

d.ersidan blir bilen lätt att hålla ren. 

Den aerod.ynamiska utformningen av karossen medför minskat luftniotstånd 

och därmed lägre brttnsleförbrukning, bättre acceler.tion och högre 

toppfart. 

Inredning 

Inredningen är utförd i ljusa, moderna material och hallen i smakfulla 

färgkombinationer. De ovanligt breda dörrarna underlättar i hög grad 

in- och urstigning. De äro försedda med helt nodfällbara rutor, kart-

fickor, .dörrstop och e -tt speciellt dragskydd för de bakre passagerarna. 

Båda fräe stolarna äro lätt justerbara i längdied och försedda med 

slcumgummidynor. 

Ryggstöden ge att behagligt stöd även i sidled och äro fällbara framåt. 

1 det breda och bekväma baksätet har passagerarna god plats för benen 

tack vare det helt plana golvet. Infällda armstöd på sidorna, sidstrop-

par, som underlätta urstgningen, askkopp, taklampa saint hatthylla komp-

letterar inredningen i bakre delen av vagnen. 
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