P6 v6ro vagnar av 1972 6rs mode ll hor vi infört öndringor enligt nedomt6ende förteckning. D.essutam rinns de t öndringar I ftlrg- och klöche lpi"ogrammet.

F6r 1972 6n model ler gö ller

6,",mode ll bo~taven Woch chossinummer fr6n och med

neda ns t6ende.
142

chassinummer

249930

144

263070

145

103380

164

5V90

1800 ,

37550

1800ES -"En verkstadlhondbok som behandlar tsndringarno h611er pli att las fram och berök-

nos vora förd ig under oktober m6nod.

'.

(.

~
~
B 20A

Samma utformn ing av kompressionsrum och somma ventihtor lek som

B 20 8

Samma utformning av kompressionsrum och samma ventibtor lek som

för B 20 E.

för 8 20 E.
Förvtlrmningskommaren pli insugJavgo$rör borttagen . Choke p6 b6da förgasarno. Ka m för sekundörspjö ll utg6r och ny brönslen61 tillkommer. Ändrad försttI ll kurva för fÖf"de lare. lsa lerflönsen för ftsrgosaren utg6r.
B 20 D

Effektökn ing 5 hk till 95 hk DI N . Övriga öndringar enligt B 20 B.

820 E

Effektökning 5 hk till 124 hk DIN. Bröns leovstöngning under relardation utg6r och ersöth; med öventrömningtventil i insugningsrörets spjö llskivo.

8 20 E forts

Änd rod pla cering a v tryckregu la tor • Ändrod bröns lepump med intern 6terc ir ku lation.
Mekonisk termo tidg ivo re på motorblocket för ka llstart erstltter den
e le ktroniska i styre nhe len.
Ändrad förs tö llkurvo för U! ndfördelaren . Oljelcy lare för motaroljan.

820 F

f..k;,x . effekt DIN 115 hk/6000r/m .
f..k;,x. moment DIN 16,0 kpnj3500 r/m.
B 20 F hor sönkt komprenion för körning på 9 1-oktanigt bröns le

och saknar o l jeky lore . I övrigt lika B 20 E. Nörmast ovsC!dd för

USA.

55 A generolOf för vegnar med motor B 20 E och F.
Vorningslompa för choke på vagJlCr med förgosarmotor .
Slrömslö llore ov tryckkJlCpp5typ för varningsblinkers och eluppvörmdo bakruton . Desso och klockon somt strtlmstöllore för ev.
exlroutrust"ing ör plocerode pö en til löggspane l i mitten under
inslrvmentbrödo" .
VorniroguulTWTler för p6s lage t hel- e ller holv ljus (Norden).

Krahöverför ing
Vöxe ll6da
M-40,4 1
Äutomotvöxe llödo

Kort vöxe lspa k i u tförande och place ri ng enlig t 164.

Änd rad plocering av slftlm5lö llore

för'~tar llptlrr

och back l jus.

Ä"drod infös tni ng ov rör för o l jepöfy llni ng och o Jiemöhticka.
6- löges kon tro lhyslem, PRND2 1.
Bakre pump ulg6r .
Frltmre bromsbande t öndrot .
LDmellerJlC i bakre kopplingen förs eddo med o ljesp6r.

Nytt vöxe l ...ö ljarregloge med spaken placerat pö tvl1r'ICln.

Fromvogn,

~

Nytt utftSrande o ... rat!.

Produkt

VOLVO
Kaross

Grupp
00

22 .

InfölIdo yttre dörrhandtag.
Ficka i dörrpanelen, erstltter tunnelfock. (Gö ller De Luxe och Grand
Luxe).
Nockskydd avkartode 100 mm för böttre sikt bok6t.
Bakrvtetorkore och -spolare på 145 Expren.

164

(~

Mo""
B 30A

Ny oljekylore för motoroljan. (P6 vagr'lOr dör sMon R:lrekommer som
alternativ).

(~
B 30 E

Max. effekt DIN 160 hk,/5500 r/m.
fv'.nx. moment DIN 23,5 kpm/2500 r/m.
Insprutni~vel'lion

av B 30 motorn, Insprutniognydemet i princip li-

ka B 20 E:s, men anpanot för sex cylindror .
Insugningsrtlf med centralt placerat spjöllhus och luftfiltret placerat
ovanpå .
Gasreg lage av vajertyp,
Delat avgasgrenrör , med dubbla rör till frömre ljuddömparen.
O l jekylore .

B 30 F

fv'.nx. effekt DIN 145 hk,/5500 r/m.
I'IIax . moment DIN 22,0 kpm/2500 r/m.
B 30 F hor sönkt kompressiOr'lför körning på91 - oktanig beminoch saknor oljekylore. I övrigt lilw B 30 E. Nörmast avsedd för USA.

Varningslampa för choke på vagnar med motor B 30 A.
Strömstöi lare av tryckknoppstyp för varningsblinkers och eluppvtlrrndo
bokruton. Dessa och klockan somt strömstölIare för ev. extroutrustn ing
ör placerade på en tillöggsponel i mitten under instrumentbrtldon.
Varningssummer för p6slaget hel- e ller halvljus (Norden).

Blod

~

I

Krahtlverföring
Kopplirg

Lamell 9 1/2" för vagnar med mator B 30 E eller F.

Automat-

Ändrad plocering ov ström$löllare Rlr storhptlrr och backljus.

vöxel16do

Ändrad inföstning av rör för aljep6fyllning och oljemötsticko.
6-löges kontrollsystem, PRND21.
Bakre pump utg6r .
Frömre bromsbandet öndrat.
Lamellerna i bakre kopplingen försedda med oliesp6r.
Nytt vtlxelvöljarreglage med spaken plocerod p6 tunneln.

Bromsar

Ventilerod bromsskiva för framhjulsbromsarna. Nya broftl$ok (ATE).

Framvagn,

Nytt utfÖf'ande av rott.

~
Kaross

InRlllda yttre dörrhandtag.
Ficka i dörrpanelen erstHter tunne Hack.
Nackskydd avkortade 100 mm Rlr blIttre sikt bok6t.

1000'

B 20 E, F

8rtinslepump, styrenhet m.fI. detaljer I:Indrade s6 ott insprutningnystemet nu helt överemsttlmmer med motsvarande p6 140-,erien.
Ändrad fti rdöllkurva för ttlndfö}deloren.
Oljekylore för motoroljan (8 20 E) .

Indikeringslampo och belysning för sökerhehblllte.
Varningnummer för p&laget hel- eller halvljus (Norden).

Kraftöverfl:lring Bakoxelutvtsxlingen ttrtdrod till 3,9: 1 för vagnar med automotvtlxe I _
l6da.
Kardanaxel storlek 1100 för vagnar med 820 F.

"

VOLVO
Bromsar

Grupp

00

Blod
22 ,

Ändrot bryttryck för bromsventilerna •
Nyo bromsbe lögg.

~
Kaross

BredCIre (/:lIgor oen döck .

Nytt ulföf(md~ p6 kylargoller.
Dtlrrponel i ett stycke.
Nya inre dörrha nd log •

(~

Förgat glos:lOm standard fö,~ samtliga rulor,
Ficka i dörrponelen.

Nytt utFbronde p6 (ramstal med fosl nackskydd •

~

Ändrat boksöte med nerföllbor rygg.

1800 ES

En variant ov 1800 E. Korossen ör utdragen bak6t till typ heITg6rchvogn
och ftSr$edd med hel baklucko och lostgolv •

~I

