
VOLVO 145 EXPRESS 

4 bilar i en 

Volvo 145 Express. I specialversion för fyra olika användnings
områden. Taxi, varutransporter, skolskjuts och sjuktransporter. 
En tekniskt avancerad bil. Säker, ekonomisk och smidig i trafiken. 



Vol vo 145 Express har Volvo 

140-seriens alla välkända egen

skaper. Extrautrustningen är re

jält dimensionerad och går lätt 

och snabbt att montera. 

Tekniska data 
Motor 
Typ B20 A. 90 hk SAE vid 4800 varv/ min. 
M ax. vridmoment 16,5 kpm vid 3000 varV / 
min . 

Kylsystem 
Slutet, frostskydd at. Volym ca 8,5 liter. 

Elektriskt system 
Växelströmsgenerator SS amp - 490 W 
Startmotorns effekt 1 hk 
Spänning 12 volt. 

Växellåda 
4-växlad, helsynkroniserad med golvväxel· 
sp ak. 

Styrinrättning 
Del ad rattstång av säkerhetstyp. Fyra rat t-
varv från vänster till höger. 

Kaross 
Helsvetsad, självbärande stål kaross. För
styvande balk profiler runt alla karossÖPP
ningar. 

.~Som skolskjuts 

~Som taxi 
Med förstärkta bromsar, fabriksmon
terad mellanruta, rullbälten för fram
stolarna, kraftigare stoppning av 
förarstolens sittdyna. Rejäl plats för 
passagerare och bagage. 

~För snabba varutransporter 

Gott om utrymme och stor lastfö r
rnåga. Med en lastvolym på hela 
2 4m:;. Allt ni gör är att fä ll a ner 
b~ksä tets ryggstöd. För att få in gods 
på upp till två meters längd. Och 
ändå kunna stänga den stora bakl uc
kan. T akhöjden är drygt en meter. 
Här få r ni in det mesta. 

D äck 
Förstärkta radia ldäck, typ 165 SR 15, 8 PR 

Bensintank 
Volym 58 liter 
Värme- och ventilationssystem 
Termostatreglerat med sto r kapacitet. Tyst
gående f läkt med två hastigheter. Luften 
leds t ill golvet l passagerarutrymmet och 
till tre defrostermunstycken för framrutan . 
Friskluftsintag i sidorna under instrument
brädan. Genom luftningssystem för jämna re 
luftväx ling. 
Eluppvärmd bakruta. 

Vindruta 
Lamellglas av typ "high impact" 

övrig utrustning 
Vindrutetorkare med två hastigheter och 
16" torka rblad . Elektrisk vindrutespola re 
med 1,5 liters vattenbehållare. Cigarrettän
dare. Tre-punkts fabriksmonterade säker
hetsbälten i framsätet. 

Med plats för sex till åtta skolbarn, 
varav två till tre sitter i ett extra säte 
längst bak. En grind med krafti gt 
polstrat överstycke fäll s fram när bak
luckan öppnas och hindrar barnen att 
springa ut i körbanan. Praktiskt fo t
steg underlättar i- och urstigning. 
Kraftigt nackskydd för extrasä tet. 

.... 
Som sjuktransportvagn 

Utrustad med hopfällbar bår. Bak
sätet är delbart och ena delen fäll s 
fram när båren skall användas. Båren 
glider på a lumini umskena och låses 
med en kraftig spärr. Vid lastöpp
ningen finns en stödbrygga som kan 
fä ll as ut för att underlätta vid i- och 
url astning av båren. 

Mått och vikt 
Tota l längd : 464 cm 
Total bredd: 173.5 cm 
Total höjd: I 65 cm 
Tjänstevikt: ca 1290 kg 

Lastutrymme 
Total längd: 200 cm 
Tota l bredd : 142 cm 
Total höjd: 101 cm 
Lastvolym : ca 2,4 m" 
Lastöppningens största bredd : 117 cm 
Lastöppningens största höjd: 96,5 cm 

För ytterligare upplysningar hänvisas ti ll 
brosch yren för Volvo 140-serien. 

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring 
av konstruktion och utrustning lItan före
gående meddelande . 
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