Volvo 140-serien

Volvo 140-serien

MODELLVARIANTER

2-dörrarsmodeller
85 hk
VO lVO 1425 115 hk
Volvo 142S 115 hk
VOlvo 142S 115 hk
VO lvO 142

4-dörrarsmodeller
VOlvo 144
85 hk
VolVO 144
85 hk
Volvo 1445 115 hk
Volvo 1445 115 h k
Herrgå rdsvagnar
Vo lvo 145
85 hk
Volvo 1455 115 hk

4-vax lad + äveN.

8eleck·
nlng
142-134
142 - 334
142-335

Automatväldad

142- 336

4-vax lad

144-134
144- 136
144- 335

4-växlad
4-vax lad

AUlornatväxlad
4-växlad + overv .
Au tom atvax lad

144-336

4-växlad
4-vaxlad

145-1 34
145-334

MOTOR
Typ B 18. Fyrcyl indrig loppventilmolor med 5lag rad vevaxe l.
Cylindervo lym
1,78 l iler
Cylinderdiameter
84, 14 mm
Slag längd
80,0 mm
85 hk
Horisonta lfÖrgasa. re.
Max. effek t
85 hk $AE v id 5.000 varv/min.
Max. vridmoment
15,0 kgm SAE vid 3.000 varv/min.
Kompressionsfö rhållande
8.7:1

115 hk
Dubb la hor ison tal1örgasa re.
Max. eHekt
115 hk SAE vid 6.000 varv/m in .
Max. vrid moment
15.5 kgm SAE v id 4.000 varv/min.
Komp re ss io nsförhål lande
10,0 :1
KYLSYSTEM
Slu tet. Vatt enky lning med pump och termos tat.
Rymd ca 8,5 liter. Frostskyddat.
ELEKTR ISKT SYSTEM
Spä nnin g
12 volt
Batteriets kapac ile t
60 amp.tim.
Gene ratorns effekt
max. 360 W
Starlmotorns effe kt

Bakväxel
Av hypo idtyp
Utväxl in g personvagnar:
4-växlad och Automat ic
4-växlad + överväxe l

','

Utväxli ng Herrgårdsvagn4_växlad

4,56

4.56

STYRINR ÄTTN ING
Typ s kruv med ru lle. Vä nste r- eller högerstyrd.
Delad rattstång av säkerhetstyp.
Fyra rattvarv Irån vånste r till hÖger.
Vä nd diameter:
Personvagna r Herrgårdsvagnar
DäC kens ytte rkant
9.25 m
9,25 m
Karosse ns ytter kant 10.0 m
10,0 m
FRAMHJULSUPPHÄNGNING
Separat hj ulupphängn ing med spi ralfjäd rar och
gumm ilagrade länk armar. Kulleder. Dubbe lverkande hydrau liska te leskopstötdämpare. Krångningshämmare.
BAKHJULSUPPHÄNGNING
Stel ba kaxe l upphängd i läng sgående gummilagrade bärarmar och moments tag . I sid le d hålls
axe ln i läge av ett gumm ilagrat tvärstag. Spi ral fjäd rar och dubbelverkande hydrau liska teles kops tötdämpare. Herrgårdsvagne n har dessutom t illsatsfj ädrar av g ummihålstyp.
BROMSSYSTEM
Fotbroms
2-k rets bromssystem. Vardera kretsen verkar på
båda framhju len och ett av ba khju len. Varn ing slampa på ins trum en tbrädan visar om en broms krets är ur funktion.
Självju sterande Skivbromsar på samtliga h ju l.
Bromsservo. En reducering sve nti l i varde ra
bromskretse n för hind rar alt bakhjulen fåses före
framh julen vid häftig inb ro msning.
Parkeringsbroms
Mekani Skt verkande genom särsk ild trumbroms
på bakh julen. Spaken för parke ringsb ro msen
p lacerad me llan förarsäte och framdö rr. Varningslampa på in strumen tb rädan för åtdrage n
parke ringsbroms.

KRAFTöVERFöRING

HJUL OCH OÄCK
41/2J - 15". pressade stå lfälgar.
165S15 däck .

Koppling
Enskivig to rrl amel lkopp lin g av solfjädertyp. Mekanis kt manöv re rad.

KAROSS
Helsvetsad . sjä lvbärande stå l kaross. Först yvande
balkprofiler ru nt alla karossöppn in gar.

Växellådor
4-växlad . helsynkro nise rad
Utväx ling Lan 3.13
2:an 1.99
3:an 1,36
4 :an 1,0
Back 3,25

ROSTSKYDO
Bottensvä llarna venti lerade för att för hindra ko ndensbildning. Utsatta karossde lar va rmgalvan iserade. Und erredsbe handl ing .

>""

med

go lwäx elspa k.

BRÄNSLETANK
Placerad bak. Rymd 58 liter.

4-växlad+överväxe l : Samma växel låda som ovanstående plus elekt riskt ma növ re rad överväxel
verkande på 4:e växeln.
Utväx ling
0.756
Automatic: Helautomatis k växel låda. Växelväl ja re på rat tstånge n.
RK 3067. 11 .67 . 50.000. G.. 11.~ .

Rln~. n

AB

LJUSUTRUSTNING
Spa k på rattstånge ns vänstra sid a för manövrering av bl ink ers. hel- och halvljus samt helljussignal. Strål kastarna just erba ra från motorrummet . Asymmetris kt halv ljus. Innerbe lys ning
som tän ds när någon av framdÖrrarna öppnas.

He rrgårdsvag nens lastutrymme har belysn ing
som tän ds när bakl uckan öpp nas. Instrumen tbelys ning med reg lerba r styrka. Handskfackbelysning. Automai is kt backl ju s.
VÄRME_ OCH VE NTILATIONSSYSTEM
Termos tatreg le rat värme- och venti lationssystem med stor kapacitet. Tystgående flä kt med
två hast igheter. Lu ft en leds tifl såvä l fram - som
baksä te. Tre defrostermunstycke n för fram rutan.
Oessutom frisklu lt sintag i sidorna under in strumentbrädan.
INSTRUMENTERING
Madrassera d ins trum en tpa nel med hast igh etsmä tare av te rmometert yp. 6-s iff rig vägmatare ,
t rippmätare. bränslemäta re och valtentem peraturmä tare. Hastighetsmätaren är fö rsedd med en
flyttbar p il som påminnelsB vid hastighetsbegränsningar. Varn in gslampor fö r laddning, ol j etryc k, helljus, parkeri ngsbroms och för en
bromskrets ur funktion. Ljud - och ljuss ignaler
för b linkers.
ÖVRIG UTRUSTNING
Trepunk ts fab riksmon terade såke rhetsbälten i
f ramsätet. Fåsten för två trepunktsbälten och elt
mid jebälte i baksätet. Lame llg las i vi ndru tan
(" 'hi gh impact""). Dubb la madrasserade solskydd.
Backspegeln bfändlri och av säkerhetstyp. El ektriSka v ind rutetorkare med två hasti gheter och
16" torkarblad. Elektris k vi ndru tespOlare med
1,5 liters vatte nbe hål la re. Komb ine rat ralt- och
tändn in gslås. Ins tegs- och kurvhandtag. Cigar·
rettändare. Askkoppar i in strume ntbräda och
vid baksätet. Bogsering skrok i fram- och bakvagn . Herrgårdsvagnen har två utvändiga baCk ·
speglar.
Perso n- Herrgårds_
MATT OCH VIKT
vagnar
vagna r
Tota l längd
464 cm
464 cm
Total b re dd
173 cm
173 cm
145 cm
Tota l höjd
144 cm
Markfrigång
18 cm
18 cm
Hjulbas
260 Cm
260 cm
Spårvidd f ram
135 cm
135 cm
Spårvidd bak
135 cm
135 cm
Tjänstevikt
1.220-1.270 kg c:a 1.300 kg
(beroende på vagntyp)
Lastutrymme Herrgå rdsvagn
Längd med uppfällt baksäte
Längd med nedfällt baksä te
Största bredd
Höjd
Vo lym med uppfällt baksäte
Vo lym med nedfäl lt ba ksäte
Vo lym extrautrymme
Las tö pp ningens största bredd
Lastöppn in gens största höjd

113 cm

188 Cm
133cm
95 cm
c:a 1,5 m'
1,9 m'
0.1 m'
1 17 cm
80 om

GARANTIER
Vo lvo 142/1 44/145 levere ras med 6 månaders
fab riksg afanti - oavsett antalet körda mil - och
med Vo lvos 5-år iga PV-garan ti (ingen extra kostnad för vagnskadefÖ rsä kring) .
Fabriken förbe hål le r sig rätt t ill ändring av
konstr ukt ion oc h utrust ning utan föregåe nde
meddeland e .

