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VOLV0145 Express
Volvo 145 Express, en transportbi l med personb ilskaraktär. Komfort. Smidighet i
trafi ken. Och goda vägegenskaper. En nyhet för året är dc av säkerhetsskä! infällda
yttre dörrhandtagen. And ra nyheter är att bakrutan är försedd med vä rmet rådar
och dessutom elektrisk spolare och torkare.
T ac k vare det höjda taket har Volvo 145 Express en lastkapaci tet som är ovanlig fö r
en personbil. Den rymmer hela 2,4 kubikmeter.

Bekväma stolar med en hel rad inställningsmöjligheter. Slitstark och behagli g klädsel. En av nyheterna på årcl~
modell är den korta. bekviim<l växelspaken. En an nan är den nya reglagepanelen som sitter under instrumentbrädan. Varningssummer för glömda
tända Slrålkaslarc, varningslampa för
choken och ny r<llt. som ger bättre
sikt över instrumcntcn. är några
andra av årets nyheter.

Volvo J45 I~x pr css Illt!d glasrutor run l 0111 .
Lastutrymmets löngd är 200 cm och max.b.redden
142 cm. Dct ger en lastvo lym på 2,4 kubikmete r.
Till det la kommer ett extra utrymme på 100 liter
under lastgo!vc!.
Golvet har kraftiga skyddslister oeh förarrummet
är avgränsat med ett krafligt nätgaller av stål.
Det förhöjda taket gör alt invändiga lasthöjden är
hela 101 cm. Lastöppningens största höjd är
96,5 cm och kan utnyttjas helt eftersom gångjärnen
är placerade på utsidan,

Glas,'ersionen finns OCksl"1 med baksätt!. Det går snabbt och lätt att falla
fram bakre ryggstödet 0111 ni be höve r
större lastutrymme . På den del av
taket som inte ;ir upphöjt har båda
versionerna en pr,tktis kt bagageräck. Del höjda laket kan mL'd ro rdcI
användas ro r reklam tex t.

Voh'o 145 Express kall erhållas i
följande fiirl:t!r:
Färg
Klädsel tyg/vinyl
Californiavit
Nötbrun
Solgul
NÖtbrun
&tfirblå
Nötbrun
Grundlackerad Nötbrun
(ej glasversione n
med baksäte)

En viilkommellllyhct är all även Volvo 1-15 Express
har fån torkare oeh spolare på bakrutiLn och att dcn
dessutom är c::luppvärmd.

T ,'åkrels Irian j.:eldc::lat bromssystem. Med e n bromskrels ur
funktion mis ter bilen bara bromsförmågan på ett bakhjul. Och har
kvar ca 80 procent av full
bromsverki.ln,
Volvo 145 Express har dessutom
servoassisteradc skivbromsar som
bromsar jämn t och säkert. Och rcdu·
eeringsvcnI iler som hindrar bakhju lcn au låsa sig rore framhjulen.

Vällddiamclcrn är så snäv som 9,25
meter. Många mindre personbil3r
behöver betyd li gt stör re utrymme
när de ska vända.
Snabba trallsporter krävercn lätt·
mi.lnÖvrcrad bil. ,\-Ied Volvo 145
Express kommer man fram ocks!!
när det är knappt med utrymme .

Motorn på 90 hk SAE är verkligt robust och
st ryklålig. Den har mycket god segdragn ingsförmåga - få växli ngar. Termostatstyrd
luftförv(irmning - motorn drar jämnt direkt
efter kallstart .
Växelströmsgenerator som laddar redan på
tomgång. Och avgasrcning som standard .
Motor
B 20 A. Fyrcylindrig med
femlagrad vevaxel. Tc rmosta tstyrd luft förvärmning. Positiv
vevhusventi lat ion. Avgasrening .
Cylindervolym : 1.99 I.
Cylinden.liameler: 88,9 mm.
SI,lglällgd: 80.0 mm.
90 hk SAE:

i\ lax effe kt:
90 hk SAE vid 4 800 v/min
H:? hk DIN vid 4700 v/m in
Max vridmo ment:
16.5 kpm SAE vid 3000 v/min
16 kpnl DIN vid 2300 v/min
Komp l'essiollsförhiillande N.7 : I
Kylsystem
Rymd ca 10 I. Slu1et. Va uenk ylning IllCd pump och te rmOsta\.
Frostsk yddat.
Elek triskt system
Sp:inning 12 V. 13au erie ts
kapacitet 60 Ah. Viixelströmsgenerator 35 A-490 W. Startmotorns effekt I hk .
Vä xcJI:o,da
4·viixlad helsynkron iserad
utväxling: I :al1 3. 13.1
2:an 1.9'01: l
3:an 1.] 6: I
4:<111
1.1
Back 3 .2 .~· 1
Ba kaxC"!
Ba kväxel av hypoiJtyp.
Utviixling 4. 30: I.

Se nedan: " Må tt och vik!."

Vändd iameter
Däckens y1terkanl 9 .25 n1.
Ka rossens yt terkant 10.0 m.
Fra mhjlllsllpphängn ing
Separa t hjulupphängning med
sp iralfjädrar och gum lnilagrade
länkarmar Kulleder. Dubbelverkande hydra uliska teleskopstötdampare. Krä ngn ingshämmare.
Ba k hjulsu jlllhä ng n ing
Stel bJkaxcl uppll ängd i längsgående gumnli lagrade biirarma r
och momelllstag. l sid led hålls
axeln i läge aven gmnmilagrat
tvärstag. Spiralfjädrar och
dubbelverkande hydra uliska
t elesk opSlÖt dä Illpa re.
Bromssyste m
F o tbroms
Triangeldelai 2-krets bromssys1em. Vardera kretsen verkar
pii båda framhjulen och el1 av
bakhjulen. Varningslampa p;'i
instrumentbrädan visar om en
bromskrets är ur funktio n.
Självjusterande skivbromsar på
samtliga hj ul Bromsservo . En
reduceringsventi l i va rdera
bromskretsen förhindrar all
bak hjulen låses fö re framhjulen
vid hiiftig inbromsn ing.

Spaken rö r parkcringsbromscn
placcrad 1l1cllan för,lrsiite och
rrallldÖ IT. Varningslampa på
instrumenthrädan för åtdragen
pa rk erin gsbroms.
Hjul m: h diick
Pressad..: stålfalgar 4 1/z" . Rost fri
navkapsel. Diagonaldäck
165S158PR.
Ö\'rig u lrustnin j!

T repun k ts fabriksmonter,lde
bi lbält e n i fra msiitet.
l3a biitet har trepunktsbiillen vid
yn erplatserna och höflbillte i
mil1cn (g:iller gIa'il'er~ioncn
mcd haksiitc). B<lekspcge ln iir
m<lnllellt avbländbal' och av
siikerhctslyp . Elek!riska vi ndrutctorkarc och spolare. Kom binera ! rall· och nindningsl {ls.
Cigarrenändal·e. Reglerbara
nackskydd . T v:\ yl1 n.; speglar.
Varnin gsl,lInpa för utdragen
cho ke. Varningssummer fö r
glömda tända str.1lkasta re.
Elektriskt uppv:i rmd bakruta.
Vindr ute to rkare oc h spolare för
bakrutan.

G arantier
E n ordentlig ka lkyl övertygar er
om vad Volvo-ekonomi vill
säga. Med ett mycket välutbyggt
scrvieenät över hela landet.
Par kerings broms
Mekaniskt verkande genom
Med elt av hilmarknadens
_<,ärsk ild trumbroms på bakhjulen. högsta andrahandsvärden.

Volvo 145 Express har 5-åriC}
PV-garanti. Under hela fem år
slipper ägaren bekymmer för
vagnskadeförsäkring. PVgarantin ger motsvarande skydd
utan extra kostnad . Gäller för
körning i större delen av
Europa. Självrisken är fö rmånligt låg. Volvo 145 Express har
6 månaders fabriksgaranti
oavsett antalet körda mil.

Mä tt och viii!
A Total längd -+64 c nl
B Total bredd 173 cm
C T ot ,d höjd 162 cm
D Lastn ingshöj d 59 cm
E Lastöppll ingens max
bredd 117 C I11
r LIstöppningens max '}
höjd 96.5 CI11
G Lastu lrymmcts liingd
max 200 CI11
min 113 mcd
uppliillt b,lkslitc
H Las!utrymmets bredd
max 142 cm
Last utrymmets höjd 101 cm
Last utrymmets yta ca 2,6 m 2
Lastutrymmets.volym ca 2:4 m:J.·
Tjänstevikt 145 Express
ca 1J00-\330 kg.
TOlalvikt ca 1750- 1800 kg.
Fabrike n förbehåller s ig rätt till
ändring a v konstruktion och
utr ustning utan föreg ående
meddelande.
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