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a trutran 

NJ A%  "alla glada Saabvänner. Nu har 
vintern kommit på allvar. Det 

betyder att man i lugn och ro kan jobba 
i garaget med något nytt objekt som 
man förhoppnings vis får klart till som-
maren. För min del är det lite justering 
på GT:n och en total renovering av en 
96-61 med soltak. Den mesta svetsning-
en är klar så nu återstår lack och hop-
montering. Det kan bli lite tajt att hinna 
till sommaren, man kan ju inte bosätta 
sig i garaget fast jag inte skulle ha något 
emot det. 

Det vore kul med en rejäl vinter så 
man kan ut och åka lite på isen. Det 
finns nog inget som är så kul som att kö-
ra på en fmt plogad isbana och det är 
konstigt att man aldrig blir äldre än 18 
när man kommer ut på en fri bana, hor-
nen bara växer i pannan. 

Vi var ett gäng från Stockholm som 

var på träff som Saabklubben Stockholm 
anordnade och där vi fick prova att köra 
rallycross. Felet var bara att dom endast 
hade traktorkonkurrentmärket Volvo, 
alltså bakhjulsdrift. För mig blev det re-
na katastrofen, närmare information lär 
säkert komma i någon senare Bakruta är 
jag rädd. 

Från det ena till det andra jag vill åter 
igen påminna om svarsblanketten för 
den nya matrikeln och jag hoppas att al-
la har hörsammat vår vädjan att skicka 
in den till Mats Carlsson. Detta för att 
han ska mata in uppgifterna i det nya re-
gistret och kunna börja jobba med den 
nya matrikeln. 

Kolla glykolen och spolarvätskan och 
kör försiktigt så vi ses och hörs. 

God jul och gott nytt 
hälsar John och hela styrelsen. 
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Kallelse till årsmöte SSR 
den 2/3 1996 kl 12.00 

Plats: Saab museet, Trollhättan 

Program: SSR bjuder på kaffe och smörgås. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Marknad: Efter årsmötets slut öppnas marknaden 
som är inomhus i uppvärmda lokaler. 

Säljare ring och boka plats. Kostnad: 0 kronor. 

Roland Widarsson, tel: 0521-22 30 33 

Välkomna! SSR, Trollhättan 

SSRsubventionerad bussresa 
till Trollhättan 2 mars 1996 
Så var det dags för årsmöte 
igen och jag tänkte att försöka 
få ihop ett gäng medlemmar 
som inte vill slita på den egna 
bilen utan åka bekvämt, snabbt, 
säkert och billigt medJonasson 
Travel. 

För att SSR inte ska gå för mycket back 
pa resan krävs det 30 resenärer som be-
talar 200:-/st t o r Stockholm/Troll-
hättan. 

Om det är några som vill stiga på 
(och av) längs vägen går detta givetvis 
bra och priset blir då reducerat. 

Visst later detta bra, eller hur? 
Anmäl Dig redan nu till VD:n för 
Jonasson Travel (SSRordförande John) 
Mei 08-25 89 48 eller 070-786 25 03. 
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Det visas så många fina bilder 
på och renoverade och origi-
nalbilar att jag kände att det be-
hövs lite kontrast. Dessa bilar 
är inte att förakta, men det kan 
vara roligt att se vad man kan 
glädja alla de karosser med 
som inte får nöjet att bli renove-
rade. 

M in rödvita 96:a är av 1968 ars mo-
dell och har varit både rally- och 

rallycrossbil innan den blev FR-bil 1986. 
Det är en gammal slitvarg som deltagit i 
många tävlingar. Jag köpte den 1993 
och den var redan då hårt beprövad. 
Efter några race var jag tvungen att byta 
motor. jag satte då in en standard 99:a 
motor plus en lada. Detta koncept har 
jag kört ca 20 tävlingar med och det går 
alldeles utmärkt. 

Den tilltufsade 93:an är av 1957 års 
modell. Nu anmärker den noggranne 
att det sitter hel vindruta på bilen. Detta 
är en riktig iakttagelse, men i folkrace är  

allt tillåtet. I 93:an sitter en fulltrimmad 
99:a motor med dubbla Weber 45:or m 
m. Den har också 99:ans axlar både 
fram och bak, vilket resulterar i väghåll-
ning å la go-cart. Ägaren, som sitter på 
taket, heter Johan Hagberg och kom-
mer fran Nlolkom. 

I skrivande stund sitter jag och be-
traktar min senaste racebil, inhandlad 
idag, den 2/8 1995. på en tävling i 
Falun. Det är en 96:a (vad annars?) av 
1975 ars modell. Den har gått i skogen 
som rallybil fram till 1993, då den blev 
ombyggd till FR-bil. Karossen är i ett 
oförskämt bra skick, helt utan rost och 
endast fem FR-tävlingar bakom sig. va-
ras-  tre i backe. Under huven sitter en 
Ford V6:a på 2.6 liter och ca 150 hk 
ihop med en tätstegad 6:38 spec 2 låda 
med diftbroms. Detta blir en KILLER. 

Pallra er ut och titta på en FR-tävling 
ni också, så far ni se hur det går till att 
återanvända gamla bildelar på ett myck-
et roligt sätt. Varför ska uschmaskinen 
press ha hela nöjet? 
Buckliga hälsningar. Danne i Rättvik 
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Tu tra n 	 

Teknikens Värld ger klart besked i debatten: 

Trampa ur 
eller drivrulla? 

Alla kan lära sig trampa ur vid 
en sladd - det krävs rutin för att 
behandla gaspedalen med  miii-
meterprecision! Därmed vill 
Teknikens Värld avsluta en de-
batt där personliga känslor och 
prestigetänkande ofta fått dis-
kussion att hamna bortom sak-
ligheten. 

Det finns ingen anledning att underkän-
na den ena metoden och höja den andra 
till skyarna. Detta har Teknikens Värld 
fastslagit tidigare med hänvisning till att 
båda bygger på samma faktum: Väg-
greppet måste främst utnyttjas för att 
bemästra sidkrafterna. Med NTF:s i da-
garna avslutade halkkörningskurser i 
Östersund som bakgrund - som hade 
namnet Vinterkampanj 63- tar vi ännu 
en gång upp detta bilistens vintergissel. 

Sladden är resultatet av ett misstag 
som föraren begått, ett olycksfall i arbe-
tet, men sladden är också en detalj i pro-
blemkomplexet körning på halt väglag. 
Årets debatt är inte unik, men många 
ställer sig frågande inför de onyanserade 
fördömanden som uttalas av respektive 
parter. Decennier av erfarenhet borde 
väl rimligen ha dämpat upprört känslo-
tänkande och snäva gränsdragningar 
kring den ena eller andra metoden. 

De renodlade koppla-ur-anhängarna 
har gjort sig skyldiga till ett fundamen- 

tak fel. De fördömer en teknik som an-
vänds av flera hundra tusen rutinerade 
bilister och godkänner inte en kompro-
miss. 

Lika styvnackade är gaspedalanhäng-
arna. Vad de anser om koppla-ur-meto-
den är otryckbart. Framgångsrika täv-
lingsförare fördömer den ofta helt och 
hållet, applåderade av andra rutinerade 
bilförare och glömmer att alla inte har 
samma träningsmöjligheter och kanske 
aldrig kommer att få de durkdrivna bilis-
ternas rutin. 

Krafter att tygla 
Vi lämnar för en stund resonemanget 
för att närmare studera vilka krafter som 
påverkar bilen vid körning. Att det inte 
är någon skillnad i körsättet mellan bil-
körning på sommaren och på vintern är 
alltid intendent Lars-Eric Freemans ut-
gångspunkt. Det är samma naturlagar 
att ta hänsyn till. En felbedömning som-
martid behöver inte resultera i en obe-
haglig situation ett misstag vintertid ger 
sig omedelbart till känna. Anledningen 
är att söka i en betydligt mindre frik-
tionskoefficient, med andra ord ett 
sämre väggrepp. 

Våt betong* 0.70-0.75 
Våt asfalt* 0.75-0.80 
Is, packad snö* 0.05-0.30 

* Vid torr vägbana ökar friktionen 
med 0.10-0.20. 
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a ■ru ran 

Därför måste grundregeln vid körning 
vara att hastigheten anpassas så att väg-
greppet räcker till för att bemästra både 
centrifugalkraften och den levande kraf-
ten. Det är förarens enda möjlighet till 
påverkan. Medverkande faktorer, som 
exempelvis bilens tyngd osv, är fastställ-
da av konstruktörer och tillverkare och 
följaktligen en konstant som föraren in-
te kan rubba. Centrifugalkraften är den 
jättehand som i kurvor vill dra bilen av 
vägbanan. Ju högre hastigheter och ju 

gänglig friktion helt för kraftupptagning 
i längdled kan inga krafter upptas i sid-
led, om hjulet fortfarande skall rulla. 
Om all friktion tas i anspråk för kraft-
upptagning i sidled, kan på motsvaran-
de sätt inga krafter upptas i längdled. 

Genom ett praktiskt experiment kan 
belägg ges för att teorierna håller. 
Intendent Lars-Eric Freeman vid NTF vi-
sade det på följande sätt under kurserna 
i Östersund. 

En Volvo kördes ut på isen som var fri 
från snö. Stoppklotsar placerades för 

snävare kurvan är - desto större är cen-
trigufallcraften. Den levande kraften är 
den energi bilen besitter genom att den 
rör sig framåt på vägbanan. Även denna 
står i proportion till hastigheten. Den 
tredje faktorn är väggreppet, de frik-
tionskrafter mellan bilhjulen och vägba-
nan som kan utnyttjas. Ytterligheterna 
för väggreppet får man på torra asfalt-
och betongbeläggningar och på vägba-
na med fuktig isbeläggning. 

Tillgänglig friktion 
Vid acceleration, bromsning eller kurv- 
tagning måste krafter mellan vägbana 
och rullande bilhjul kunna överföras i 
såväl längdled som sidled. Utnyttjas till 

framhjulen. I det läget var det omöjligt 
att med handkraft rubba bilen i sidled. 
Föraren fick släppa upp kopplingen en 
aning, men inte så mycket att hjulen ro-
terade. Bilens bakparti gick fortfarande 
inte att rubba. Väggreppet var således 
inte helt taget i anspråk för kraftupptag-
ning i längdled. I tredje momentet lät 
föraren hjulen spinna loss. Nu räckte 
det med en enkel knuff för att få bak-
vagnen glida i sidled. All tillgänglig frik-
tion utnyttjades för kraftupptagning i 
längdled. Det fanns inget grepp kvar för 
att motverka sidokrafterna. 

Detta experiment motsvarar under en 
vanlig biltur följande exempel. Om fö-
raren på en rak väg som är hal accelere- 
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rar eller bromsar med motorn kommer 
väggreppet - beroende på manöverns 
utförande - helt eller delvis att tas i an-
sprak för denna acceleration eller 
bromsning. Påverkas då bilen av en sid-
kraft - vindstöt. vägens lutning - som är 
större än det kvarvarande väggreppet. 
uppstår en sladd. Om föraren vid 
bromsning helt utnyttjar tillgängligt väg-
grepp för att låsa hjul. blir resultatet att 
vagnen inte tar styrning utan fortsätter i 
den ursprungliga fardriktningen hur fö-
raren än vrider ratten. I båda fallen har 
den existerande friktionen ätits upp. 

Friktionsökning 
Sommartid krävs i en torr asfaltskurva 
tämligen överdriven fart för att bilen 
skall släppa - vintertid är samma kurva 
livsfarlig vid en bråkdel av sommarhas- 
tighetens. Men man kan tillgripa konst- 

lade medel. Sandning på vägarna ger 
bättre grepp. men en isväg kan trots 
sandning vara cirka fyra gånger halare 
än t ex en god asfalt- eller betongbe-
läggning. Snödäck är ett annat medel att 
förbättra gällande friktionskoefficient 
och förses de med dubbar har man gjort 
det mesta möjliga i den vägen. Men man 
skall dock aldrig förledas tro att konstla-
de medel kan ge samma förutsättning 
och samma goda väggrepp som rader på 
perfekta sommarvägar. 

Inte heller sätter man naturlagarna ur 
spel - möjligen kan man säga att fristen 
förlängs en aning. 

Bakhjulssladd 
Om bakvagnen plötsligt börjar glida i 
sidled är det föraren som gjort fel. 
Antingen har hastigheten varit för hög 
eller också är det gas. koppling och ratt 
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som behandlats felaktigt. Har situatio-
nen inträffat gäller det att hålla huvudet 
kallt och handla metodiskt och snabbt. 
Föraren har sedan sladden börjat endast 
bråkdelar av en sekund på sig för att vid-
ta åtgärder. Hinner sladden vrida bilen 
mer än 45 grader mot färdriktningen, 
finns det ingen möjlighet att häva den. 
Bilen kommer att svepa runt tills något 
hinder stoppar den - i bästa fall struktur-
förändring i vägbanan, en sträv fläck. 

Bakhjulsdriven bil 
Ten bakhjulssladd får man varken brom-
sa eller accelerera. Drag- och bromskraf-
ten skall överensstämma med vagnens 
egen hastighet. Tillgänglig friktion skall 
nämligen helt utnyttjas för att motverka 
de sidkrafter som orsakat sladden. Det 
vanligaste felet är att gaspedalen släpps 
helt, varvid motorn bromsar för kraftigt, 
drivhjulen går för sakta och sladden 
ökar. 

Att förhindra drivhjulen att vare sig 
bromsa eller driva kan åstadkommas an-
tingen med tillhjälp av gaspedalen eller 
genom frikoppling. 

Frikoppling 
Frikopplingsmetoden är för genom-
snittsbilisten den enklaste, eftersom det 
kan vara ytterst svårt att reglera gaspå-
draget så att drivhjulen varken bromsar 
eller driver. Sedan motorn har frikop-
plats vrids ratten snabbt åt det håll bak-
vagnen sladdar. Det gäller dock att inte 
vrida ratten mer än att framhjulen står i 
önskad färdriktning. För hårt rattutslag 
och bibehållet till dess att bakvagnen 
slutat sladda resulterar i en ny och kan-
ske värre sladd åt motsatt håll. 

Sedan sladden hävts och bilen går rakt 
fram släpps kopplingen försiktigt samti- 

digt som man möter med gaspedalen så 
att motorns varv överensstämmer med 
hänsyn till bilens hastighet. 

Utan frikoppling 
För att drag- och bromskraften skall 
motsvara bilens hastighet parerar man 
med gaspedalen så att motorn varken 
driver eller bromsar. Härigenom erhål-
les samma resultat som med frikopp-
ling. Det är dock för den orutinerade be-
tydligt svårare att med gaspedalen åstad-
komma en överensstämmelse mellan 
drivhjulens broms- och dragkraft och 
vagnens hastighet. Har sladden icke 
uppstått p g a för mycket eller för lite 
gas bibehålles gaspedalen i samma läge 
som före sladdningen. Har sladden däre-
mot resulterats av just för mycket eller 
för lite gas måste pedalens läge korrige-
ras och det är denna korrigering som 
kan vara svår, speciellt vid extrem hal-
ka. Med ratten förfar man efter samma 
mönster som vid frirullnm' gsmetoden. 

Framhjulsdriven bil 
Med en framhjulsdriven bil hävs en bak- 
vagnssladd genom att man styr åt det 
håll bakvagnen sladdar så att framhjulen 
pekar i färdriktningen. Dessutom ökar 
man gaspådraget, dock inte så mycket 
att framhjulen spinner loss. Då förloras 
styrförmågan. Med den framhjulsdrivna 
bilen kan man således genom att öka 
gaspådraget bildligt talat köra ifrån bak- 
vagnen och på detta sätt häva sladden. 

Framvagnssladd 
Om man i en kurva tappar styrförmågan 
hos en bakhjulsdriven bil kan detta bero 
på för hög hastighet, för kraftig drivning 
på bakhjulen eller att framhjulen är för 
mycket vridna. Panikbromsar man i 
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denna situation blir resultatet att bilen 
går rakt fram i kurvan. Som regel lönar 
det sig inte heller att ytterligare lägga 
om ratten, eftersom hjulen da far större 
vinkel, vilket inte förbättrar styrförmå-
gan. Istället bör framhjulen rätas upp 
något för att därefter på nytt försiktigt 
vridas i kurvans riktning. Dessutom bör 
gaspedalen släppas snabbt. Genom mo-
torns bromsverkan kan eventuellt en 
bakvagnssladd erhållas som hjälper till 
att ge bilen rätt kurs genom kurvan. 
Den på detta sätt framtvingade sladden 
hävs enligt tidigare angiven metod. 

Framhjulsdriven bil 
Råkar man ut för en framvagnssladd 
med en framhjulsdriven bil skall man 
principiellt handla som vid bakvagnss- 
ladd med en bakhjulsdriven. Man får in- 
te öka gasen, eller - om bilen saknar fri- 
hjul - släppa pedalen för det resulterar i 
försämrat väggrepp. Man måste således 
se till att driv- och bromskraften hos 
framhjulen överensstämmer med bilens 
hastighet och det gör man antingen ge- 

nom urkoppling eller anpassning med 
gaspedalen. Det lönar sig inte att ytterli-
gare vrida ratten. Istället bör framhjulen 
rätas upp något för att därefter på nytt 
vridas i kurvans riktning. 

Inspirerade av namnkunniga tävlings-
förare har vissa bilister börjat köra med 
bromsning och gasning samtidigt för att 
komma ur framvagnssladdar. Vad som 
uppnås med en sådan teknik är att man i 
bästa fall håller framhjulen roterande 
men får en kraftig bromsning och even-
tuell låsning av bakhjulen. Detta kan gi-
vetvis leda till en farlig bakhjulssladd för 
dem som icke behärskar den speciella 
tekniken. 

Slutdiskuterat 
Frågan om urtrampning eller inte utgör 
en bråkdel av halkkörningsprogrammet. 
denna vinter en ovanligt livligt debatte- 
rad detalj. Båda metoderna fungerar. 
men när det gäller bilister som kör spar- 
samt vintertid och således ligger av sig 
mellan körningarna, för dem är urtramp- 
ningsmetoden enklast i en plötslig sladd- 
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situation. lett på sätt och vis liknande lä-
ge kommer en mera erfaren förare om 
han t ex måste köra i pjäxor på glashalt 
före eller kommer i en vagn med ryckig 
och okänslig gaspedalsmekanism. 

Många rutinerade förare använder 
drivrullningsmetoden - alltså gasanpass-
ningsmetoden - så länge som de känner 
att de behärskar vagnen. Det tillåter ofta 
en jämnare och mer flytande körning. 
Men om vägbanan är så hal att korrekt 
gasanpassning blir chansartad - då tar 
även dessa förare till frirullningsmeto-
den - d v s trampar ur under de sekun-
der som krävs för att häva sladden. En 
hel del förstå-sig-påare, som visserligen 
kan köra bil men inte arbetat sig igenom 
systematiska prov enligt båda metoder-
na, har en tendens att i diskussioner gå 
på som om det gällde att vid landsväg-
skörning trampa ur med några hundra 
meters mellanrum och frirulla långa 
sträckor. 

Det finns ett par situationer där frirull-
ning inte alltid är det idealiska svaret. 
Även i dessa erbjuder frirullning kvick-
aste och säkraste sättet att häva sladden, 
men andra faktorer är lika allvarliga. Om 
man får sladd i en brant utförsbacke är 
det lätt att under hävningen av sladden 
komma upp i skrämmande hög fart som 
kan betyda extra risk. Därför är fortfa-
rande försiktig körning utför på mellan-
växel med varsam användning av fot-
broms klokast. Får man trots all försik-
tighet sladd, hävs den fortast och lättast 
genom urtrampning. Då gäller det vid 
återinkoppling att vara exceptionellt 
försiktig och ha exakt rätt varvtal. 

Ett annat problem är den hala kurvan 
där man fatt sladd, lyckats häva den med 
frirullning, men kommit över på fel sida. 
Märker man då ett möte måste man så  

kvickt som möjligt tillbaka på egen väg-
halva. Då sätts kallblodigheten på prov. 
En missad återinkoppling kan leda till 
antingen motorstopp på fel körbana el-
ler att bilen sveper på tvären över vägen 
med spinnande hjul. 

Bara de principiellt svåra problemen 
visar att halkkörning är långt mer omfat-
tande än frågan om att trampa ur 
eller ej. 

Många hundra tusen erfarna svenska 
vinterbilister har inte för vana att använ-
da frirullning. Att plötsligt påstå att des-
sa alltid har kört fel är sannolikt att ta för 
lätt på problemet. Man kan bara säga att 
erfaret folk som kör vettigt och kunnigt 
bör fortsätta med sin invanda teknik. 
Om de dessutom vill lägga sig till med 
frirullning för att prova den i svåra situa-
tioner är det naturligtvis bara bra. 

Men det är inte till de rutinerade bilis-
terna exempelvis NIT vänder sig med i 
första hand frirullningsmetoden, utan 
till alla dem som med en smula ängslan 
märker att det råder halka när de skall 
till jobbet på morgonen: 

Alla kan lära sig trampa ur och relativt 
snabbt tillägna sig en mjuk återinkopp-
lingsteknik och mjukt styra vagnen rätt - 
det är betydligt svårare att i en sladdsitu-
ation behandla gaspedalen med milli-
meterprecision. Effekten, att reservera 
allt väggrepp för spårhållning, blir den-
samma. 
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SAAB-93 
varm i kyla - säker pa isvägar 

framhjulsdrift 
SAA13•93 ar 
sen. Det Det betyder bl.a. att 
SAAB jr Kik« även i halt 
väglag. De stora hjulen bi-
drar också till god fram-
komlighet i bessärliwiste 
sintra-före. 

Vinterbonade, 

rnaeriiikra 
SAAB startar 
som et: skon 
åsen i 
ordas kyla 

styrning 
sAAB-'.› ilar direktstyr-
ning. Ni har hela tiden Er 
SAAB under perfekt kon-
troll. Unclerstyrningen gör 
bilen stabil och minskar 
risken för sladd g. 

Ibrosnastr 
SAAB-93 är utrustad med 
starka bromsar. Broms-
trununorna sr luftkylda 
och pedaltrycket så avpas-
sat arr det inte föreligger 
någon risk för låsning av 
hjulen. detta inte minst 
viktigt sid körning i halt 
väglag. Men kom ihåg — an-
passa alltid hastigheten ef-
ter s jgförhållandena. 

värme 
SAAB-93 är en varm bil. 
Frisk I u ft sven I ilerad väs ma-
ger klar ris:Jr-roa ed* klart 

pil !ramm dekis ar sidorm 

torna aren rid :tvang hk 

SAAB har extra isolering 
i väggar och tak samt jr 
underredsbehandlad. SAAB 
är en silbygp.d, tät bil och 
därför dragfri. 

provkör SAAB när dal är kallt oolt haft 

Filialer, iiterforsatjarr orb servirewrkamirr, öser &La landet 

SAAB-1959 har riklig utrustning som mandard: 

franntolarnas tyg2stöd är ställbara i 7 lägen för vilsam 
individuell sittställning • extra urvär'sdig backspegel • 
vindrutespolning • asymmetriskt ljus och dirrill en rad 
andra fördelar bli inbyggt stailtkydd, rom ger bdttre för-

nikringnillkor. 
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När undertecknad och Leif Blomberg var ute och sommarkörde 
mellan Trollhättan och Vårgårda, passerade vi Sollebrunn. Där 
stannade vi till på denna nostalgibensinstation. Mackägaren där er-
bjöd oss tvåtaktsolja i plåtförpackning. Ett sevärt besök som kan 
rekommenderas. Text: Uno Persson 
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En av servicebilarna från Rank Xerox 

Siockholmskontor. 

100 Saab-bilar 
sålda till ett företag 
Saab-ANA i Stockholm har under våren 

sålt 100 Saab-bilar till ett företag. Det är 
Rank Xerox, tillverkare av kopieringsma-
skiner och med kontor runt om i landet, 
som köpt 50 Sedan och 50 Herrgårdsvag-
nar. 

Herrgårdsvagnarna skall användas av 
serviceteknikerna och Sedan-modellerna av 
säljare, instruktriscr och systemmän, som 
lär kunderna att rätt utnyttja maskinerna. 

De första vagnarna levererades till Norr-
land och har redan hunnit gå över 2.000 
mil — helt till kundens belåtenhet. 

I köpavtalet ingår att bilarna efter två år 
eller 4.000 mil byts mot nya vagnar. Under 
användningstiden gäller ett serviceavtal 
med en fast avgift per körd mil. Denna 
avgift bekostar normalt underhåll och 
samtliga eventuella reparationer. 

Rank Xerox-maskiner finns också på 
Saab i Linköping och man har därför på 
senaste tiden börjat se de grön-vita -Xerox-
Saabarna -  inom fabriksområdet. 
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Facits SAAB 95:a år 
målruf i Facitfårgerna 
gult och svart. 

DATASAAB-BIL TILL FACIT 
Facit i Åtvidaberg har beställt en Data-

saab 022-anläggning. Fram till den dag 

då denna 022 står klar i Atvidaberg kom-

mer huvuddelen av företagets datamaski• 

nella bearbetning att ske vid Saabs data-

central i Linköping. 

För de många transporter som uppstår 

därigenom förfogar Facit sedan någon :id 

över en Saab-bil, van användning helt 

framgår av dess yttre: bilen är lackerad i 

Facitfärgerna gult och svart och bår texten 

- Facit valde Datasaab D22- . 

Bilen överlämnas på bilden av Saab-

representanterna Roy Johansson (i mitten) 

och Per Skugghall (t.h.) till AMU-chefen 

Göte Granström och Facits cheischaufför 

Bo Pettersson. 

" I MIffillel I I I I I I I I Lik t fe t 

ROBOTVÄKTARE KÖR SAAB 
Väktarna vid Städernas Vakts avdelning s lidsel, 10771 sköter bevakningen vid Robot-
försöksplatsen, kör numera SAAB 95 när de ger sig ut pi berakningluppdrag inom det 
vidsträckta försöksområdet. 
På bilden synt från vänster råktare Axel Lundberg. atdelningschef Göran Lindgren och 
väktare Lars-Ivan Lindström. 
(OBS! Stativet till blomkrukan tid porten består as bakre delen till en rb 17 som pro-
vats vid Försöksplatsen.) 
Bilderna bar tagits av Lennart Johansson vid Svensk Flygtjanst AB i Vidtel. 

TU trall  	

Saxat ur Saabs intemtidning Vips från 67/68. Inskickat av Peter Bjurström. 

15 



a Tuban 

Helgen den 29 - 30 april 1995 gick backtäv-
tingen Dynamitloppet i Uddevalla för 25:e 
gången. För att bjuda på någonting extyra 
hade arrangörerna tagit kontakt med 
Saabmuseet. Peter Bäckström, som 
sköter om "våra" drömbilar på 
detta trevliga museum, tog 
snabbt kontakt med an- 
dra Saabtokar runt 
Västsverige. 

7stycken 
sköna 

Saabar ställdes så 
ut vid foten av den 

branta backen. Förut-
om Peters två 96:or kom 

även Jonas Sahlns 93-59 rally, 
Zackrissons brutala banracing V4 turbo 
96 (ca 230 hk), Gunnar Johanssons fina 
94 Sonett Replica och hans historiska 
cup 96 samt Stig Blomqvists 99 turbo 
från museet. Det tävlades i fyra klasser i 
backen MC med och utan sidovagn, två-
hjulsdrivna bilar och fyrhjulsdrivna bi-
lar. Snabbaste fordon uppför var de två-
hjuliga motorcyklarna. 

Mellan de två tävlingsomgångarna på 
både lördagen och söndagen, körde för-
stås de bästa bilarna. Sahlkns 93:a star-
tade först. Jonas testade ett Sportavgas-
system som 750 motorn inte gillade, 
varför 93:an inte spann lika klockrent 
som den brukar. Men upp tog sig alla. 
Zackrissons monster V4:a hade inte rört 
på sig på 15 år. Bilen ställdes undan ti-
digt på 80-talet sedan den härjat runt på  

i 
banorna i 

slutet på 70- 
talet. På den 

tiden gick det 
undan, eller vad sägs 

om 235 km/h på 
Anderstorpsrakan. Nu 

spann det på lite för myck- 
et i backen. Med 13 tum på 

både bredden och höjden samt 
slicks där på, var det lite svårt att få 

grepp i gruset. 
Kvickast upp av Saabarna blev Peter i 

sin grå kortnos, en lagom trimmad gat-
bil. Gunnar tog sig också upp med sin 
vita 96 -65. Vid det här laget låg blå rök 
tät i backen till vår och publikens för-
tjusning. 

Det hela var väl organiserat och en 
jätterolig tillställning. Vår utställning 
fick fint besök då gamle Saabföraren 
Carl-Magnus Skogh tittade in till oss. 
Några nya medlemmar värvades också. 
Det var helt enkelt en toppenhelg. 

Text: Bernt Olsson 
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• mato 	• - 3n1 ror bas, tankoa, viknorgeming 

och riki..a.gsstabiftet. 

• Framhjulsdrift. Gett väggrepp för drivhjulen 

• Kraftiga forstärkningar runt passagerarutrym-

met Fram- och bakpartier som dampar stolen vid 
en eventuell kel ■ tston. 
• Ratt med forsankt, polstra! nav. 

• Polstring på instrumentpanelens ovansida. 

runt fönstren och överst på stolryggarnas 

baksrdor. 

• Instrurne7tpareien av stotefterg,ligt mate-

rial. Mörka matta ytor riorrt forarens 
• Sakernetsutformade inre dörrhandtag. fönster-
vevar och reglage på panel och mittkonsol. 
• Stabilt fastade frarnstolar och såten. Ryggsto-

Con, försedda med spärrar mot framfallning. mild-

rar stot bakifrån genom att böjas bakåt_ 
• Rattaxeln ar ledad. 

fl Brornsvamingslarnpa, som tänds om peda!en 
av någon orsak kan trampas for djupt 
• Vindruta av lamellglas samt smala stolpar ler 

basta tänkbara sikt. 
fl Vindrutetorkare med stora svepytor och två 
hashgheter. Mattfargade armar som inte ger 

skarpa reflexer 

• Eldriven vindrutespolare med god spridning. 
• Mjukstoppade, stötabsorberande so!skydd. 
• Trepunkts-sakerhetsba:ten fram, lasten bak 
• Dorrlås och gångjärn av sakerhetstyp. 
fl Vajdtmensionerat värme- och ventitationssystem 

med utsläpp även vid baksätet varat bakrutan. 
• Skivbromsar på alla hjulen for mjuk och säker 

bromsning aven trän höga farter 
• Bromsservo for god brornsforrnåga trots lågt 
pedaltryck. 
• Dtagonaldelat tvåkrets bromssystem. Hand-
broms med bromstrummor på framhjuten — effek-

tiv extra färdbroms, kan fungera som nödbroms. 

Säkerheten 
finns där 
överallt. 
• Fa tent, fri från utskjutande vassa delar 
fl 15-turns radiatdack. som tillåter Inga hastig-
heter med hogsta tillåtna vikt 

• Bränsletanken bak. i skydd mellan bakre hjulen. 

• Effekhva strålkastare och baklampor Blinker-

varningssystem. 

fl Omfattande värdebevarande rostskydd 

.5 samt lågt 011e- 
• alva reg era Pen 

.t 	md golvet. strax 
7å rbl:konsolens 

.t•erkanterna. s ■ tter 
otår riktrnng mot 

- 3t,Pooterq 
CD-lorCasare. 	 -• 	 Ge saker start 
a.en 	 sträng k;ra 7. 	 raVen på stolens 
,:ter,da kan Modets' 	 -. 	 -os steglost Kor. 
lagen. 1 .ne, marlon , 2-o3 	 , 	 lutågena mellan 
45-6,3 .  Fr,  att ställa om eld. 	måste 
mar fost lossa en scan-  1. P.I 	 :alen har på hogra 
5,011 ett ,eglage for 1- resp ..•,opplmg av friblulet 
Latl 	 sk:Ita Orn ålen under hornmg. 9.5aata gg har 15" 
III samt rad.aldäck på 	 'älgar - lär optimala vag- 

-.217,.rietr.skapet 11).C,,asem . som ar 	vare! bott' 
ryr kan mte stat upp i samband med en eventuell krocx 
n'torsorn låsblecken bor bra,bg overtaPPmng 
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Saab-bilens tt tivdelingsbistoria 

Världens bilindustri 
och svenska köpvanor 

13t1 

Det måste betecknas som rätt 
märkligt, att ett tillfolkmängden 
så pass litet land som Sverige 
kan ståta med en livaktig in-
hemsk bilindustri: En del av för-
klaringen ligger naturligtvis i 
att Sverige här till de ledande 
nationerna ifråga om antalet i 
bruk varande bilar per tusen in-
vånare. 

nerma position har emellertid upp-
er/nåtts först under de senare åren och 
den svenska registreringsstatistiken vi-
sar dessutom, att majoriteten av de sålda 
nya bilarna alltjämt är av utländskt ur-
sprung, även om de svenska märkena 

för varje år tar åt sig en allt större del av 
kakan. 

I de stora och ledande bilindustrilän-
derna förhåller det sig annorlunda. I 
England t ex dominerar de engelska mär-
kena helt, i Italien går det mest italienska 
bilar, i Tyskland och Frankrike liksom 
förstås i USA är det likaledes de inhem-
ska bilarna, som sätter sin prägel på tra-
fikbilden. Att det måste vara just så är 
lättförståeligt. I alla de nämnda länderna 
var man redan kring sekelskiftet igång 
med en betydande bilindustri, som efter 
pionjärtidens osäkra sökande och halvt 
hantverksmässiga tillverkningsmetoder 
kom fram till rationell serieproduktion 
av vagntyper med vissa nationella sär-
drag. Inom varje land kom således att gö- 
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ras just sådana bilar, som bäst passade 
folkets kynne och som bilisterna hade 
råd att köpa och köra och som dessut-
om var konstruerade med tanke på kli-
mat och vägförhållanden. 

Många bilmärken kom och många för-
svann. Under de 75 år, som gått sedan 
de första funktionsdugliga, bensinmo-
tordrivna bilarna började skramla fram 
på byvägar och kullerstensgator i sina 
upphovsmäns hemtrakter, har det väl 
sammanlagt funnits ungefär tjugo gång-
er så många bilmärken, som de idag ex-
isterande. De som överlevt från den all-
ra äldsta tiden är de som bäst kunnat an-
passa sig efter utvecklingens krav och 
varit bäst rustade att stå rycken i tider av 
ekonomiska svårigheter. 

I Skandinavien liksom i många andra 
mindre länder har bilköparna under de 
tider, då inte restriktioner av ena eller 
andra slaget förvrängt bilden, kunnat 
välja ganska fritt bland de tusentals mo-
deller, som den samlade världsproduk-
tionen haft att erbjuda. 

De bilar, som såldes mest i Sverige un-
der 1920- och 30-talen var av ameri-
kanskt ursprung. Under de allra sista för-
krigsåren hade emellertid några europe-
iska småbilar ökat kraftigt i popularitet 
och ett av märkena ryckte i finalen upp 
på allra första plats i försäljningstabel-
len. 

Ett nytt svenskt 
bilmärke planeras 

Att småbilarnas försäljningsmässiga 
frammarsch skulle fortsätta även efter 
kriget var man övertygad om inom 
Svenska Aeroplan Aktiebolaget i 
Linköping, när man efter att år 1944 ha 
gjort en marknadsanalys allvarligen gick 
in för att skapa en ny svensk bil. 

Anledningen till att man gav sig bil- 

projektet i våld var att man väntade sig 
en nedgång i beställningarna på militär-
flygplan, när kriget upphört. För att 
kunna hålla sysselsättningen oförmin-
skad inom företaget ville man därför ha 
ett nytt och mer "fredligt" tillverknings-
objekt som komplement. Att det skulle 
bli bilar föll sig härvidlag ganska natur-
ligt. 

Det skulle bli en för svenska förhål-
landen lämpad personbil med plats för 
fyra personer och med en motorstorlek 
och vikt, som medgav låga driftkostna-
der. 

Sedan arbetet med att utveckla en 
prototyp väl kommit igång, dröjde det 
inte länge förrän konstruktörsteamet 
var på det klara med att Saab-bilen skul-
le vara framhjulsdriven och ha ett ur ae-
rodynamisk synpunkt väl formutprovat 
karosseri, som kunde tillåta god marsch-
fart med måttlig motoreffekt. Det be-
stämdes vidare, att bilen skulle ha två-
taktsmotor, emedan en sådan krävde 
mindre investeringar i verktyg för till-
verkningen och måste bli billigare att 
producera än en fyrtaktare. Ur service-
och reservdelssynpunkt var det vidare 
en fördel med tvåtaktarens okomplice-
rade konstruktion och få slitdelar. 

Sökandet efter en på samma gång 
praktisk och tilltalande form på den nya 
bilen försiggick efter flera linjer. Bland 
annat gjordes en hel rad små lermodel-
ler som utkast till olika alternativlös-
ningar. Någon bestämd modelinje för-
sökte man inte följa. Här gällde det först 
och främst att åstadkomma en helhet, 
som var tekniskt väl genomtänkt, som 
var robust och tålig och inte eftersatte 
säkerheten. Skönheten fick bli en funk-
tion av ändamålsenligheten. 

På försommaren 1947 hade utveck- 
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lingsarbetet kommit så långt, att Saab 
ansåg det vara dags att avslöja det ditin-
tills hemliga projektet. Bilder och en del 
tekniska data offentliggjordes och det 
berättades, att bilen skulle få modellbe-
teckningen "Saab 92". Saab 91 var det 
enmotoriga övnings- och skolplanet 
Safir, medan talet 90 tillhörde passage-
rarplanet Scandia. 

Att inom ramen för denna berättelse 
redogöra för hur den komplicerade pro-
duktionsapparaten för Saab-bilarna 
byggdes upp är ogörligt. Nämnas bör 
emellertid, att man gick in för att själv 
producera så mycket som möjligt av alla 
de delar, som skulle ingå i den nya bilen. 
Vidare bör antecknas, att en stor del av 
de erforderliga specialmaskinerna kon-
struerades av Saabs egna ingenjörer. De 
stora pressarna för karosseridetaljerna 
köptes naturligtvis utifrån, närmare be-
stämt från USA, men själva verktygen till 
dessa pressar formade man själv med 
hjälp av en stor kopierfräs. 

Tillverkningen skulle förläggas till 
Saabs verkstäder i Trollhättan, där inom 
en fabriksyta på 17.700 kvadratmeter 
skulle ges rum åt bl a motor- och växel-
lådstillverkning, plåtpressning och ka-
rosserihopbyggnad, tapissering- och 
lackeringsavdelningar, slutmontering 
och slutjusteringar. 

20.100 tvåcylindriga Saab -bilar 
Innan serietillverkningen kunde igång-
sättas, måste den tilltänkta nya bilen va-
ra ordentligt utprovad. De första test-
körningarna utfördes med en delvis 
handgjord, svartlackerad vagn, som till 
sitt utseende har föga gemensamt med 
den slutliga serietypen av Saab 92. 
Försedd med nummerskylten 92001 för-
varas nu denna förstlingsvagn i en liten  

utställningslokal vid fabriken i Troll-
hättan. 

Fler provvagnar byggdes, först tre 
stycken och under första delen av 1949 
ytterligare 20. De sistnämnda var delvis 
även avsedda som demonstrationsvag-
nar. 

Att provkörningarna var allt annat än 
skonsamma är en sak, som är säker. Det 
gällde ju att avslöja svagheter, att kom-
ma på möjligheter till förbättringar och 
att få den nya produkten att motsvara 
de höga krav på kvalitet, som allmänhe-
ten med all rätt väntade sig av en flyg-
industri. 

På hösten 1949 var det i alla fall äntli-
gen dags att sätta igång produktionen. 
Takten var naturligtvis blygsam i början. 
I genomsnitt var det bara tre vagnar om 
dagen, som rullade ut från fabrikspor-
tarna. Leveranserna till väntande kun-
der började vid årsskiftet 1949- 1950. 

Det dröjde sedan inte länge, förrän 
det stod klart för erfarna bilbedömare, 
att det nya bilmärket var värt att hälsas 
med en applåd. I både svensk och ut-
ländsk motorpress skrevs många be-
römmande ord om Saab-bilens vägegen-
skaper, praktiska storlek, svepande lin-
jer och djärvt okonventionella kon-
struktion. 

Saab 92 tillverkades oförändrad under 
de första tre åren. I december 1952 var 
det emellertid dags för en del förbätt-
ringar. Bakrutan blev större, bagageu-
trymmet gjordes åtkomligt utifrån, re-
servhjulet fick ny placering. Och därtill, 
det blev möjligt att köpa en Saab, som 
inte var grön! Modellbeteckningen än-
drades till 92 B. 

Till 1954 gjorde en del motorändring-
ar, som resulterade i att effekten gick 
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upp från 25 till 28 hk. Det var dock fort-
farande den tvåcylindriga 764 cc-mo-
torn, som satt på tvären längst fram i no-
sen. Vidare piffades inredningen upp en 
smula och det tillkom en del detaljer för 
ökad komfort. Syntetisk lackering inför-
des, hjulen fick nytt utseende och 
det kom blanka lister över hjulöpp-
ningarna. 

Produktionen ökade år för år. 1950 le-
vererades 1.200 vagnar. Den 5 mars 
1954 rullade Saab nr 10.000 ut från sam-
mansättningsbanan. Fyra och ett halvt 
år efter starten gjordes en bil var 27:e 
minut. I början var det tre om dagen. 
Tillverkningstakten hade alltså mer än 
femdubblats. 

Naturligtvis ville man fortsätta att öka 
produktionen, men som redan sagts var 
det knalt med utrymmena i Troll-
hättefabriken. Utvidgningar i en eller an-
nan form måste till. Istället för att bygga 
till de gamla anläggningarna valde man 
då att flytta hela motor- och växellåd-
stillverkningen till Göteborg, där Saab 
hade förvärvat en för ändamålet lämplig 
fabriksfastighet och där det fanns möj- 

ligheter att göra framtida utvidgningar. 
Nyförvärvet innebar, att den för biltill-
verkningen disponibla golvytan i det 
närmaste fördubblades. Dessutom fick 
man välkommen plats att med lämplig 
maskinutrustning förbereda nästa fas i 
bilens utveckling; införandet av en helt 
ny, tre-cylindrig motor, ny fjädring, ny 
front, ny växellåda, ny styrning, nya 
stötfångare m m. 

Det var alltså modell 93 som var i gör-
ningen. Saab 92 gick på sista varvet och 
när den togs ur produktion hade den 
tillverkats i sammanlagt 20.100 ex. 

Saab tävlar, vinner 
och exporterar 

Redan modell 92 hade visat sig som en 
framgångsrik vagn i rallytävlingar, isba-
nelopp och andra evenemang, men i 
och med att Saab 93 kommit på mark-
naden började Saab-namnet att lysa 
mycket ofta från översta raden i resul-
tatlistorna. 

I det här sammanhanget bör det fram-
hållas, att Saab-bilen först och sist är 
konstruerad, utprovad och byggd för att 
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vara en familjevagn, en vardagsvagn för 
skiftande tjänst i helg och söcken året 
runt. Att den sedan också visat sig vara 
en bra tävlingsvagn innebär ett gott be-
tyg åt konstruktörerna med överinge-
njör Gunnar Ljungström i spetsen. 

En mycket stor del av tävlandet med 
Saab-vagnar sker på helt privat initiativ 
utan något stöd från tillverkarens sida. I 
en del internationella rallies samt i mer 
betydande tävlingar av annat slag, där 
Saab kan förväntas ha förutsättningar att 
nå goda placeringar, deltager man dock 
med fabriksförare. Anledningen härtill 
är inte bara att man vill vinna ära och be-
römmelse utan tävlandet är även ett led 
i Saabs ständigt pågående kvalitetskon-
troll och vagnprovningsverksamhet. 
Genom tävlingsdeltagandet utsätts vag-
narna för mycket hårda påfrestningar, 
sådana som är svåra att kopiera på annat 
sätt, och dessutom får man klara besked 
om hur den egna produkten ställer sig i 
jämförelse med vagnar av andra 
fabrikat. 

Här ett litet axplock ur de senare 
årens resultatlistor: 

1958 
Totalseger i Finska Snörallyt 
1:a och 2:a i Rikspokalen, Sverige 
Svenska mästerskapet i isbanetävlingar 
(upp till 1.000 cc) 
Totalseger i Cumberland Motor Club's 
24-timmars vintertävling, New 
England. (ISA 

1959 
Svenska mästerskapet i isbanetävlingar 
Dubbel totalseger i Svenska Rallyt till 
Midnattssolen 
Totalseger i Rallye Wiesbaden 
Totalseger i Rallye West Flandre 

 

Totalseger i Tyska Rallyt 
Totalseger i 24-timmars Tri-State Sports 
Car Rally, Portland, USA 

1960 
Totalseger i Finska Snörallyt 
Seger i Marspokalen, Sverige 
Första tre platserna i Nordiska 
Damrallyt, Sverige 
Totalseger i Svenska Rallyt till 
Midnattssolen 
Tredubbel totalseger i De Tusen 
Sjöarnas Rally, Finland 
Totalseger i Rally Viking, Norge 
"Little Le Mans", Lime Rock, USA, 2:a, 
3:e, 5:e och 8:e totalt; 1:a, 2:a, 3:e, 4:e 
och 5:e i klass upp till 1.300 cc. 

Dessutom tillkommer en lång rad klas-
segrar i internationella rallies samt i an-
dra svenska och utländska tävlingar. 

Tävlingsframgångarna har naturligtvis 
blivit uppmärksammade både i hemlan-
det och utomlands. De utgör den bästa 
tänkbara reklamen för märket genom 
att de med övertygande beviskraft fram-
håller egenskaper, som inte låter sig be-
skrivas på annat sätt. De har dessutom 
berett vägen för export. 

Under de första fem åren såldes 
praktiskt taget hela produktionen på 
den svenska hemmamarknaden. Ex-
portandelen uppgick endast till ca 5 %. 
1956 gick var tionde vagn på export. 
1957 var femte och under 1958 expor-
terade Saab hela 40 % av sin årsproduk-
tion av bilar. 1959 steg andelen ytterli-
gare och kom att omfatta närmare hälf-
ten av de under året byggda 17.700 vag-
narna. Om den procentuella ökningen 
av exporten synes snabb och stor, blir 
den än mer brant uppåtpekande, om 
man räknar i antal vagnar, eftersom pro-
duktionen tillväxte i betydande grad för 
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vart och ett av de uppräknade åren. 
Vid utgången av år 1959 hade Saab 

sammanlagt exporterat 15.700 bilar. 
Den största utländska avnämaren är 
USA, där Saab har ett eget dotterbolag, 
Saab Motors Inc., med en kraftigt växan-
de skara återförsäljare. Under 1959 leve-
rerades mer än 6.000 vagnar till USA; 
vid slutet av 1960 går skeppningarna dit 
i en takt, som svarar mot 8.000 vagnar 
per år. 

Försäljning av Saab-bilar till mer när-
belägna länder har också nått en bety- 

dande omfattning. Av de nordiska 
grannländerna ligger Danmark i täten. 
Försäljningen där ökar för närvarande 
mycket kraftigt. Till Holland och 
Belgien går också stora leveranser. I 
höst har märket därtill introducerats i 
England, Tyskland och Schweiz. I 
England har ett dotterbolag nyligen bil-
dats, Saab (Great Britain) Ltd. 

Förutom USA bör bland de utomeuro-
peiska marknaderna främst nämnas 
Sydafrika, Marocko, Angola, Kuwait, 
Peru och Puerto Rico. 
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Modeller och modelländringar 
Den 1 september 1957 var det ånyo 
dags för en modelländring. Saab 93 ha-
de då tillverkats praktiskt taget oförän-
drad, sedan den introducerades sent på 
hösten 1955. Bland nyheterna märktes i 
första hand, att vindrutan sluppit sin 
mittstolpe. En del ändringar i elsystemet 
gjordes också. Blinkers tillkom. Baksätet 
gjordes ställbart. Ändringarna motivera-
de, att modellnamnet ändrades till 93 B. 

1959 tillkom asymmetriskt halvljus, 
vindrutespolning och ställbara ryggstöd 
på stolarna fram. 

Modell 93 F, som kom hösten 1959, 
uppvisade nya dörrar - hängda i fram-
kanten - samt ett förbättrat kylsystem. 

Bortsett från överlappningen i skar-
ven mellan modellerna 92 och 93 hade 
det fram till 1958 endast stått en modell 
på tillverkningsprogrammet. Numera är 
det tre. Förutom standardmodellen Saab 
96, som i våras efterträdde 93:an, erbju-
der Saab nu också en s k kombivagn el-
ler herrgårdsvagn, Saab 95, samt en lyx-
betonad och för sportbruk utrustad spe-
cialmodell av den vanliga personvag-
nen, Saab Granturismo 750. Till den 
sistnämnda saluförs även en trimnings-
sats med vars hjälp vagnen kan förvand-
las till Super-utförande. I det skicket är 
den uteslutande avsedd för tävlings-
bruk. 

Granturismo 750, eller GT-modellen, 
som den kortare och enldare kan kallas, 
presenterades på sommaren 1958 och 
under drygt två år var den helt förbehål-
len exportmarknaderna. Nu förekom-
mer i begränsad omfattning även leve-
ranser till svenska köpare. Den tre-cy-
lindriga motorn har samma cylindervo-
lym som 93-motorn, alltså 748 cc. 

Effekten uppgår emellertid till 48 å 50 
hk i standardutförande och till ungefär 
57 SAE-hästkrafter i Superversionen 
med bl a dubbla förgasare. Som jämfö-
relse kan nämnas, att motorn i Saab 93 
lämnade maximalt 38 hk. 

GT-modellen har samma karosseri-
form som den vanliga personvagnen. 
Till det yttre känner man igen den på bl 
a de två blanka listerna längs sidornas 
underkanter. Dessutom har den sport-
vagnsdäck. Till den luxuösa inredning-
en hör synnerligen bekväma stolar, ratt 
av sporttyp, instrumentuppsättning 
med bl a varvräknare och s k speed pi-
lot. 

De karosseriändringar, som gjordes 
på standardmodellen i och med modell 
96 infördes även på Saab GT. Motorn är 
däremot oförändrad i sin storlek, med-
an den i 96:an ökat till 841 cc och 42 
SAE-hk. 

Den större motorn kom egentligen på 
marknaden något före Saab 96. Den 
gjordes färdig för att presenteras till-
sammans med herrgårdsvagnen Saab 
95, som förra hösten började serietill-
verkas vid Saabs fabriker i Linköping ef-
ter att ha visats i prototyp redan i maj 
månad 1959. I 95:an är motorn förenad 
med en fyrväxlad låda, men i vissa fall 
levereras även treväxlade 95:or. 

Saab Granturismo har numera fyra 
framåtväxlar efter att fram till i våras ha 
varit treväxlad. 

På Stockholms Bilsalong i mars 1956 
kom Saab med en överraskning. 
Alldeles oväntat presenterades en låg, 
öppen, tvåsitsig sportvagn med glasfi-
berkaross på en bärande stomme av lätt-
metall. Det var Saab Sonett. 

Vagnen var inte mer än 825 mm hög 
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och totallängden underskred 3,5 meter. 
Motorn, en trimmad version av den tre-
cylindriga 748 cc-motorn, hade en topp-
effekt på 57,5 hk vid 5.000 v/min. 
Kompressionsförhållandet var 10:1. 
Vagnens tomvikt (torr) var endast ca 
500 kg. Accelerations- och fartresurser-
na var därför mycket goda. Från stilla-
stående till en fart av 100 km/tim be-
hövdes endast 12 sekunder. 80 km fart 
nåddes på åtta sekunder. Toppfarten 
var ca 160 km/tim, när vagnen var 
öppen. 

Saab Sonett var en ren experiment-
modell. Den tillverkades endast i ett fa-
tal exemplar och hade utvecklats under 
ledning av chefen för Saabs utprov-
ningsavdelning och tävlingssektion, 
Rolf Mellde, som också ledde de många 
provkörningarna med modellen. Syftet 
med Sonett var att få möjlighet att göra 
prov med trimmade motorer och skaffa 
erfarenheter av bl a glasfiberarmerad 
plast som karosserimaterial. 

I oktober 1960, alltså för endast helt 
kort tid sedan, hade Saab en ny experi-
mentvagn färdig för provkörningar. 
Denna gång var det en mer renodlad 
tävlingsvagn, en racer i formula junior-
klass. Den har en motor på 70 hk och en 
vikt på endast 380 kg. Ännu har inte 
mer än två vagnar byggts och de prov, 
som hittills utförts, har inte kunnat dri-
vas så långt, att några data om toppre-
stationsförmåga firms tillgängliga. 

Kapacitetsökningar för samman- 
lagt 100 miljoner kronor 

I maj månad 1957 beslöt styrelsen för 
Svenska Aeroplan Aktiebolaget, att pro- 
duktionsresurserna för bilar skulle ökas. 

I anslutning till de befintliga verkstäder-
na i Trollhättan skulle en ny fabriks-
byggnad uppföras. Dessutom skulle mo-
torfabriken i Göteborg få ökad kapaci-
tet. 

Arbetena med om- och tillbyggnader-
na igångsattes omedelbart och i novem-
ber förra året stod den nya, ljusa och än-
damålsenliga Trollhättefabriken färdig. 
Därmed förfogade man över närmare 
60.000 kvadratmeter för biltillverkning-
en och kunde höja årsproduktionen 
från 1957 års nivå på ca 12.000 enheter 
till inemot 30.000 fr o m våren 1960. 
Kostnaderna för denna kapacitetsök-
ning uppgick till i runt tal 50 miljoner 
kronor. 

Inom Saab ville man emellertid inte 
stanna vid denna produktionsnivå. När 
den nya anläggningen invigdes, kunde 
företagets verkställande direktör tillkän-
nage, att bolagsstyrelsen just beslutat in-
vestera ytterligare 50 miljoner kronor i 
kapacitetsökningar för biltillverkning-
en. Lejonparten av detta belopp skulle 
falla på Göteborgsanläggningen, men 
även i Trollhättan skulle vidare utbygg-
nader göras. Målet är nu en årstillverk-
ning av ca 60.000 bilar - med möjlighet 
att göra 100.000 - och projektet beräk-
nas vara genomfört någon gång under 
1963. 

Även om man mäter med internatio-
nell måttstock kan man alltså konstate-
ra, att Saab är på väg att bli en bilindus-
tri i stort format. 

Text: Gunnar A Sjögren 
23/11 1960 
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Frys ej — Ck SAAB 
Saabs överlägsna köregenskaper i vinterväglag har ti-
digare redovisats i Saabs egna annonser och kommen-
teras ständigt i pressen. Här ska som omväxling pekas 
på en annan viktig vinteregenskap, väl värd att be-
grundas av var och en som funderar på att köpa bil nu: 

1 

1 

Sverige är ett kallt land större delen av 

året. Endast ett fåtal bilister vill ställa un-
dan sin bil på vintern. En bil byggd .för 
svenska förhållanden bör därför vara lika 

bekvämt användbar vintertid som sommar-
tid, och det är just vad Saab är. Även vid 

körning i stark ktla är Saab vann och 
god som en yllevante. 



	 Baku 

	Träffar 1996 	
llI 

Ni som skall besöka träffarna 
ska meddela kontaktpersoner-
na minst en vecka i förväg att 
ni skall komma, så dessa kan 
planera träffen bättre. 

Januari gokart tävling i Stockholm kon-
taktman Fredrik Ekendahl 08-87 88 00 
eller 070-587 88 01 se inbjudan i detta 
nummer. 

Februari båtresa Stockholm-Finland 
kontaktman Fredrik Ekendahl 
08-87 88 00 eller 070-587 88 01 se 
inbjudan i detta nummer. 

17 februari Ränksmidarrallyt i 
Stockholm kontaktman KG Karlevall 
08-74515 58 

2 mars Årsmöte i Trollhättan kl 1200 
med efterföljande marknad se inbjudan 
i detta nummer. 

24-27 maj internationell Saab träff på 
Billund i Danmark mer info kommer i 
nästa nummer. 

15 juni Trollhättesektionen inbjuder till 
Dalslandsloppet mer info kommer i 
nästa nummer. 

Fredde-blydojjan! 
Anmäl er till SSR:s Mästerskap i inomhus gokart i januari-96. För mer information 
och datum ring Fredrik Ekendahl. Redan anmälda är följande personer: 
"Stjärtzföraren" Bert "Bärarm" Ytterbag, Jörgen "Håven "Andersson, Yngve" 
tugget"Ekberg, Erik "Kolossen "Randa, Lasse"Token"Eriksson, Lars-Gunnar 
"Hamburgernzan'Mårtensson, Hatte "SMAM" Söderström, Rogge "Körigt" 
Karlsson och förhoppningsvis Bosse Lindman Historik Racing förare. 
Kostnad ett par hundra "oväsentligt". Väl mött ni som känner er sugna 

Fredrik Ekendahl. Tel Bostaden 08-878800. Juppinallen 08-5878801 

Finlandsresa 
Efter önskemål om en resa till Finland så har Fredrik Ekendahl fixat bra priser på 
Viking Line. Priset beror på hur många som ska med. John "Danskungen"Jonasson 
ber alla som gillar att dansa tar med sig dansskorna. För dom som inte kan dansa så 
kommer Danskungen John att hålla en danslektion. Avresan är planerad till sista 
helgen i februari-96.Sista anmälningsdag 10 februari-96. Avresan kommer att bli 
fredag kväll och hemresan kommer att gå lördagskväll för maximal dansutnyttjande. 

Anmälan föres till Fredrik Ekendahl Tel hem:08-878800 
Juppinallen 08-0705878801 eller till Erik Randa tel hem: 08-7106113 
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Namn: Anders Bertilsson 

Bor: Yngsjö, några mil utanför Kristianstad 

Ålder: 25 år 

Tidigaste Saabminne: 

Pappas röda V4 70:a 

Värsta Saabminne: 

När en björk hoppade upp på vägen fram-

för min rally V4 i min andra tävling. Den 

sommarens fritidsproblem var lösta. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 

Volvo? Jag arbetar med jordbruksmaskiner 

på jobbet. På fritiden kan det vara skönt 

att slippa dem. 

Det bästa med Saab: 

Framhjulsdrift, frihjul och att den liknar en 

bil, inte en japansk matlåda. 

Och det sämsta: 7  

Hur många Saabar bör man äga för att 

vara lycklig. Och vilka: 

Ju fler desto lyckligare. Spelar inte så stor 

roll, men jag har en 96 76:a och en 93 

59:a. En rally V4 står dock på önskelistan 

igen. 

Är du lycklig: Ja. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 

ditt Saabintresse. (Är det viktigare än 

släktmiddagar och gemensam fritid): 

Halva släkten har samma intresse. Resten 

skakar på huvudet och tycker synd om 

oss. 

Jag vill också ha sagt att: 

Som ganska nybliven medlem i SSR 

undrar jag varför jag aldrig gått med 

tidigare. 
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Namn: Malte Blomqwist 

Bor: Hvitfeldtsgatan 1, Göteborg 

Ålder: 57 år 

Tidigaste Saabminne: 

Presentationen av den fantastiska 92 A 

samt min bruksbil, för långa tjänsteresor i 

Sverige, Saab 92 A (med taksökare). 

Värsta Saabminne: 

Ett färskt sådant, en lätt Opelstämpel. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 

1. När jag tappar mitt aktiva intresse för 

bilar. 

2. Har arbetat 30 år på Volvo som prov-

ningsingenjör, men har inte blivit övertygad 

ännu. 

Det bästa med Saab: 

Saab finns och tillverkade de odödliga mo-

dellerna 93 - 96 tvåtakt, innovationsförmå-

gan, djärvheten och förmågan att se in i 

framtiden. 

Och det sämsta: 

Någon lacknyans i mitten av 70-talet, litet 

askfat för piprökare, ibland kärvande cho-

kereglage, sent 50-tal. 

Hur många Saabar bör man äga för att 

vara lycklig.Och vilka: 

Två räcker för mig. En bruksSaab och en 

nöjesSaab. För mig: En 95 V4 i mycket fint 

skick årsmodell 70 - 72. En 93 F modifie-

rad med avseende på prestanda och väg-

hållning. 

Är du lycklig: 

Ja, jag har en mycket fin 95 71:a, en 

Lotus Europa, en Lotus Seven replika, 

men tyvärr är min Light Grey såld. Men 

vem vet vad jag ger mig i 60 års present. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 

ditt Saabintresse. (Är det viktigare än 

släktmiddagar och gemensam fritid): 

Det finns gott om trångsynta människor, 

en gång trodde man att jorden var platt 

också. Vi måste ha överseende. Saab är 

en del av gemenskapen och fritiden. 

Jag vill också ha sagt att: 

Livet på Volvo är lättare när de äntligen in-

såg att man skall ha framhjulsdrift. Jag 

väntar på tvåtaktarens återkomst. 
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Med3mar 

Namn: Mikael Fredriksson 

Bor: Linköping 

Ålder: 26 år 

Tidigaste Saabminne: 

På mormors gata stod en egendomlig bil 

inhöljd under en presenning. Då vid fem 

års ålder tyckte jag att det var det häftigas-

te jag sett. Denna bil visade sig vara en 

tidig 92:a. 

Värsta Saabminne: 

När jag blev påkörd med min nyrenoverade 

99 73:a av en Volvo. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 

Om det vore en Volvo Penta. 

Det bästa med Saab: 

Dess härliga former och sången av en 

tvåtakt. 

Och det sämsta: 

Det har inte uppfunnits än. 

Hur många Saabar bör man äga för 

att vara lycklig. Och vilka: 

Min 92 B 55:a och en tvåtakts Sonett vore 

inte dumt. 

Är du lycklig: 

Ja, men lyckligare blir jag när jag renoverat 

92:an färdigt. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 

ditt Saabintresse. (Är det viktigare än 

släktmiddagar och gemensam fritid): 

Livet är en kompromiss. 

Jag vill också ha sagt: 

Trots att regeringen och myndigheter gör 

sitt bästa för att slå ihjäl bilhobbyn: Stå på 

er! 

Det här var den sista omgången med medlemsprofiler. 

Redaktionen tackar för alla inskickade bidrag,. 
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	 gältrutfil 

Knep & knåp 

Rätt svar på förra knep och knåp är en bogserögla* 
som man med lätthet hakar fast i stötfångar hornet 
detta har Åke Andersson från Hargshamn klurat ut. 

Detta nr:s fråga är: vad skall denna del sitta på Saaben? 

*Fredrik Ekendahl har provat bogseröglan vid ett 
antal tillfällen och ger denna ett gott betyg. 
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Säljes: 
Saab 93-57. Påbörjad renovering samt extra interiör. 

Pris: 4.800 kr. Delar, begagnat och nytt. till 92, 93.95 och 96. 

Oljeburk Sport samt diverse till 99. 

Stefan Gustafsson, tel: 0492403 54 

Saab 93 F de Luxe -60. ljusgrå. ingen rost. en riktig pärla. 

Dag och Ann-Katrin Broman, tel: 08 755 50 55 eller 

fax: 08-755 90 48 

Saab 96 V4 -73. gul. en ägare. 16.800 mil, bra skick, besiktigad u 

a, skattad, sommar- och vinterdäck, tillbehör. Pris: diskuteras. 

Christian Sandberg, tel: 040-88158 

Saab 93. 95 och 96. Baksäte fabriksnytt. röd galon och grått tyg. 

Två framstolar dito, begagnade. Till 93 B två dörrar, något rostiga i 

botten. Till kortnos från 1960 höger framskärm, ny. 

Göran Tufvesson, tel: 042-690 33 

Saab 93-58 röd mkt fin inredning kanon bil några helgers jobb så 

får du en toppen pärla endast broms och puts jobb broms delar 

medföljer pns 20 000 kr. Saab 96-80 jubileum renobj med kanon-

inredning lite rost bak utan aluminium fälgar bra sxl def-balansaxel 

pris 2500 kr. Verkstadshandböcker med trim-anvisningar 60-64. 

Lars-Gunnar Mårtensson, tel 08-580 822 88 

Saab V4 -78/80, gul, helt rostfri (aldrig lagad), inredning i nyskick. 

Kaross och inredning har endast gått ca 5.000 mil. Nytt drag, ny 

överdragsklådsel med vita nackkuddar. klocka, kartfack, stereo (ej 

färdigmonterad). Även många andra delar bytta som t ex bromss-

langar, ok. tätningar m m. Pris: 20.000 kr. 

Kjell-Åke önnberg, tel: 0560-125 12 (efter kl 17.00) 

Saab 96-64 brun 4-vid nybesiktad ua taksökare Bilstein dämpare 

bra skick pris 5500kr 850 motor 60-64 gick bra vid ur lyftning pris 

1000 kr 750 motor CA 3000 mil garanterat pris 2000 kr. Nya kol-

var 93 66mm, 67,5mm, vänster bakflygel 93 Beg. Ny V. dörr 93. 

H. dörr Mkt bra till 93, div bra bruks delar säljes billigt div literatur, 

vänster bakflygel 96 tom 1969, öppningsbarasidorutor kromade 

bruksskick. 

Fredrik Ekendahl, tel 08-87 88 00 eller 070- 587 88 01 

Saab 95 V4 -68. rostig baktill. kass motor. Två motorer, baklucka 

och två rostfha dörrar medföljer. Pris för allt: 3.000 kr. 

Saab 95 -75, krockad hela vänster sida. Bilen år i originalskick. 

Delar medföljer. Obs! Avregistrerad. Pris: 1.500 kr. 

Saab 95 inredning, grön till -73 års modell, nästan komplett. Pris: 

500 kr. Till Saab 95 -78 ny kofångare bak och fram. Pris: 400 kr. 

Till Saab 95 baklykteglas. Pris: 50 kr/st. Till Saab V4 65 -80 hu-

var. Pris: 300 kr/st. 

Till Saab 95 bakluckor. Pris: 500 kr/st. Till Saab 96 bakluckor. 

Pris: 300 kr/st. 

Handtag vf och hf till 65 - 80 med nyckel. Pris: 60 kr/st. Till Saab 

95 och 96 68 - 78 växellådor. Pris: 450 kr/st. Frontplåt med grill 

och lyktor. Pris: 150 - 400 kr/st. Framrutor. Pris: 200 - 300 kr/st. 

Saab rattar 68- 79. Pris: 100 - 250 kr/st. 

Anders Stefansson, tel: 051.1-635 90 

Saab 96 66 grå, lite rost. Extra motor samt delar medföljer. 

Pris: 5.000 kr. 

Maria Gerardsson, tel: 0433-169 11 

Köpes: 

Till Saab Sport -64: 2 st öppningsbara sidorutor. bak. kromade. 

1 st luftrenare modell avlång. 1 st Halda speedpilot. 1 st Saab 

Sport märke för handskfack. 2 st Saab Sport märke för fram-

skärmarna. 

Magnus Eriksson, tel: 0521-7117 48 (kvällstid) eller 

0520-885 04 (dagtid) 

Till Saab 93 Fl Rödgrårutig inredning, allt av intresse. Röda ke-

derlister, höger bakskärm, bakre hjulhus, övre fjåderstöd, stöt-

fångarhom bak, främre ljuddämpare, kromfister till skärmar (i 

nyskick). spolarburk. instruktionsbok och reparationshandbok 

samt även annan litteratur om 93 av intresse. 

Bengt Lindqvist, tel: 0520-504 64 

Bakre kofångarböjjar till 93:a samt till 96 kortnos i hyggligt 

skick. Sandplåtar 96 kortnos. Topplockspackning till kortnos. 

Elektrisk motorvårmare till kortnos. Bakre stötdämpare till 93 

gärna gas. Träratt med eller utan nav. Varvräknare till tvåtakt. 

Röda kederlister.Fördelare, dörrar och grill till 99-78 Turbo. 

Bårarmar, rotorer. 

Bert Ytterhag, tel: 08-86 22 30 eller 070-779 77 44 

Sonett Il. 

Björn Mohlin, tel: 0303-162 96 

Saab 95 grön kortnos delar bla inredning(brun/brun). krom bak, 

gummi lister till rutoma. 71mm kolvar, dörrar vänster och höger 

till 95/96 62-66. 
Fredrik Ekendahl, tel: 08-87 88 00 eller 070-587 88 01 

Saab 96-64. fyrväxlad. Bra originalskick eller nenoverad. 

Lars-Olof, tel: 0486-311 55 

2 st nya drev, artikel nr 10454, 1 st ny Sonett utväxling eller 

Nfirngberg utväxling. 1 st USA front, 1 st 70 literstank. 1 st 

packningssats (ny) motor, 1 sats motorlager (ny), 1 sats venti-

ler, artikel nr 4314. 4338 ? (ny), 1. st sats ventilfjädrar,  artikel 

nr 1011 (ny), 1 st sats lyftare artikel nr 1013 (ny). 1 st sats 

topplockspackning, artikel nr 1017 (ny), fjäder till oljepump, ar-

tikel nr 1014 (ny), bränslepump, artikel nr 1024 (ny), fiber-

bricka, artikel nr 1174 (ny), tryckstång, artikel nr 1175 (ny), 

sportavgassystem, allt av intresse. lastnät till 95 -78. Saabfilt. 

bäddsats 95 och 96. alla papper från Saab, rally böckerna (ko-

pior går utmärkt), bussningar runt om (bakvagn, framvagn. mo-

tor och låda) samt gummilister till rutor 95 och öppningsbara ru-

tor 96. 

Per Jakobsson, tel: 08-745 54 45 

Gummipackningar till blinkersglas fram till Saab 96. före 1965 

års modell. 

Ulf Larsson, tel: 046-73 52 47 eller 046-14 35 14 

Till 93 B: Bra motor, två sidolister (aluminium), två gummilister 

till framskärm - stötfångare, en stötfängarböj vänster bak. 

Göran Tufvesson, tel: 042-69033 

Hjälp! Främre högra kofångarboj och alla fyra skärmlister inklu-

sive kilos till 96-61. 

Anders Sjöblom, tel: 08-649 43 06 
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till: 

Stoppd 
till 

atum för material 
Bakrutan 1996 

Nr 
Nr 
Nr 
Nr 

Dina annonser skickar du 
Bettina Römer 
Bösslinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel:018-36 91 56 1 15 januari 

2 10 april 
3 25 augusti 
4 5 november 

MHRF-besiktningsmän: 

Hans Eklund 
Östra Margaretavägen 76 
461 43 Trollhättan 
Tel:0520-136 36 

Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Tel:033-29 53 69 

Lennart Holmgren 
Högbovägen 78 A 
811 32 Sandviken 
Tel:026-25 70 15 

Martin Stenlund 
	

Bertil Maununen 
	

Göran Kölborn 
Krokvägen 27 
	

Sjövägen 7 
	

Hanviksvägen 57 A 
930 90 Arjeplog 
	

703 54 Örebro 
	

135 50 Tyresö 
Tel:0961-617 33 
	

Tel:019-12 95 23 
	

Tel:08-742 72 70 

Norrlandssektionen: 
Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel:0961-617 33 

Gotlandssektionen: 
Jan Michalowski 
Södervägen 44 
621 58 Visby 
Tel:0498-279 392 

Trollhättesektionen: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel:0521-230 33 

Tidningsredaktionen: 
Erik Randa 
Duvholmsgränd 12 
127 41 Skärholmen 
Tel:08-710 61 13 

Bernt Olsson 
Ryttaregatan 8 D 
415 03 Göteborg 
Tel:031-25 69 45 

Martin Bergstrand 
Bettina Römer 
Bösslinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel:018-36 91 56 

Mattias Johansson 
Prästvägen 16 
440 45 Nödinge 
Tel:0303-22 97 08 

Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel:0961-617 33 

Nicklas Lindberg 
Ban&sgatan 3B 
415 03 Göteborg 
Tel:031-25 59 30 
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familjebil paketvagn 
Siindagautflykter 	semester... n'a 

upplevelser! SAAB-93 ger Er sa mycket. 

Driltsbillig — säker — bäddbar (spar 

resekostnader) — höjbart baksäte (även 

barnen får njuta av nya vyer). För fa. 

makas skull — välj SAAB! 

Nytta: På ett par minuter ändrar Ni Er 

sAAB till en rymlig paketvagn. Lyft ba-

ra ut bakdynan och ryggstödet — lägg in 

en specialgjord "radade-  -- och SAAB 

hjälper Er i vardagsjobbet. T.o.m. stegar. 

plankor och rör kan lått transporteras. 

Ännu off SAAB-Inftiothr för sökorhotees ! 

SAAB 1959 har som standard en spärrhake. som i nerfällt läge förhindrar 
det högra framsätets ryggstöd att fällas framåt vid häftig inbromsning. 

Alltså ingen risk fiir att barn eller bagage i baksätet kastas fram. Även 
forarplatsens ryggstöd kan förses med sparr. Har Ni som regel extra tung 

last i baksätet. kan Ni montera två sparnir på varje stol. 

SAAR 1959 her riklig 
utrustning seen standard, 
• individuell sittställning — stolsryg-

garna i framaitet ställbara i 7 olika 
lägen — bredare ryggstöd och krafti-
gare skumgummistoppning 

• kraftigare bromsar fram 
• vindrutespolning 
• asymmetriskt ljus för tryggare natt-

körning 
• effektivare luftfilter, som ytterligare 

ökar motorns livslängd 

SAAB - 93 B — säkerhetskeross 
lö as i .4 INprolikr i vindrutestolparna 

framhjulsdrift och understyrning ... 

slanglösa däck ... fulländad fjädring ... 

vinterbonad ... friskluftventilerad vär-

me... bränsle:snål ... accelerations:snabb 

... fenomenala siig,egenskaper 

odi därtill inbyggt stök:skydd, san 

ger föreisåafagens förgå k rings vink or ! 

SAM LIP en 	Mad, 

• 	I
oc. 
1LIMICINUICSIÅDtt 
059 SILA 

 

flyg/Kvaliteten ger mervärde 4~ 
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