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När Ni behöver serv ice - de auktoriserade Volvo-verkstäderna underhål ler 
och reparerar Er bil en ligt anv isningar från Volvofabriken - och allt id med 
Volvo original reservdelar. 



V'OLV'O :1.42/:1.44/145 
Körning • Teknisk beskrivning • Skötsel 

Instruktionsboken är baserad på Volvo 142, 
144 och 145 de luxe och endast de väsenlliga 
olikheterna på övriga var ianter behandlas. 

Instrukt ionsboken innehåller alla de upplys
ningar NI behöver lör all kunna köra och 
sköta Er bil på bästa sätt. Följer Ni 
instruktionsbokens råd och anvisningar 
kommer bi len också att uppfylla de krav på 
god driftsekonomi och höga prestanda som 
Ni har all rät! att ställa på en kvalitetsbil. 
Instru ktionsboken gör inte anspråk på att 
vara en fullständig teknisk handook eller 
utbilda läsaren Ull 8n perfekt b ilreparatör. 

Den vill endast lära Erhu r bilen ska skölas lör 
att eventuella framtida svårigheter ska kunna 
undvikas. Ju bättre Ni känner Er bil desto 
större behållning kommer den att ge Er. Vi 
tror att även Ni som är gammal erlaren 
bilägare kommer all l inna boken värdeful l. 
För mera utförl iga arbetsbeskrivn ingar och 

justeringar hänvisar vi ti l l en för bilen speCiell 
verks tadshandbok som kan köpas via Ater· 
försäljaren . 
De specifikationer och konstrukllonsuppgif. 
ler som anges i denna bok är Inte bindande. 
Rätt till ändring utan föregående medde· 
lande IÖrbehålls. 

AB VOLVO • GÖTEBORG 

Eftertryck lår ske om källan anges. 
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Volvo Service 

För att lå mesta möjliga utbyte sv det kapital 
som NI Investerat i Er bli måste den skötas 
och underhållas rationellt. Volvo har lagt ned 
största omsorg vid konstruktion och maleri· 
alvat IÖf att underhållet av bilen ska 
begrAnsas till en minimum. VI måste 
emellertid kunna räkna med Er medverkan 
nir del gäller bilens Iramlida underhåll. För 
att göra della enkelt har VOlvo byggt upp en 
landsomfattande serviceorganfsation. vilket 
Innebär att Ni lätt kan finna en auktoriserad 
VOlvo Serviceverkstad på alla större platser, 
såväl i Sverige som i utlandet. 
En förteckning över VOlvos utländska repre
sentanter kan Ni erhålla hos Er Volvo
återförsäljare. 

VOLVO 

En auktoriserad VOlvo Serviceverkstad har 
just de resurser som behövs fÖf att la 
hand om Er bil på ell ekonomiskt och 
rat ione1ll sätt. Kom ihåg nedanstående 
viktiga skäl för alt anlita Just en Volvoverk· 
stad , vare sig det gäller underhåilsservlce 
eiler reparationer. 
• Personal. specialutbildad på VOlvo servi· 

ceskola 
• Utrustning och specialverktyg framtagna 

just lör Volvobilar 
• Rationella arbetsmetoder, vilket spar 

pengar åt Er 
• Volvo original reservdelar 
• Regelbunden teknisk information angå· 

ende nya konstruktioner och reparat ions· 
metoder 

• 6 månaders garanti på original reservdelar 
• 6 månaders garanti på utfört arbete 

INLEDNING 

GarantiinspektIon 

Med varje bil följer vid leveransen en 
garantibok. I denna finns en kupong som 
berAtl lgar Er till en kosinadsiri servicein· 
spaktian elter 2 500 km:s körning. Låt om 
möjligt den återförsäljare som levererai bilen 
göra denna inspektion. Naturligtvis kan, om 
så erfordras, vilken som helst av våra 
återförsiljare utföra inspektionen. 
För an dr sexmånadersgaranti ska gilla 
.tiller vi dock som en absolut villkor, an 
ovannimnda garantIinspektion företas vid 
ungeii, ,in mitarslältnlng, samt an bilen I 
öv,lgI , köls enligt anvisningarna I denna 
Instruktionsbok. 

Serviceinspektioner 

Bilens skötsel bör t lortsättningen ansluta 
1111 servleeboken som är baserad på ett 
system med regelbundna skötsel· och 
Inspektionsintervaller. Denna bok kan NI 
rekvirera Irån Er återförsäljare. Noggrann 
och regelbunden skötsel är av största 
betydelse för bilens prestationSförmåga och 
liVSlängd. 
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KÖRNING 
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INSTRUMENT 
OCH MANÖVERORGAN 

t o Ventilationsmunstycke 
2. Strömställare fÖf strålkastare 
3. Choke 
4. Kombi nat ionsinslrument 
S. Signalhorn 
6. Tändnings- och rattlås 
7. Spak för vindrutetorkare. 

strålkastartorkare och -spolare 
8. Ventilationsmunstycke 
9. Klocka 

10. Ventilalionsmunstycke 
11. Handskfack 
'2. VentilaUonsmunstycke 
13. Parkeringsbroms 
14. Säkringsdosa (säkri ngsbyte se sid 60) 
15. Friskluftreglage 
16. Motorhuvslås 
17. Spak för körriktningsvisare, hel/halvljus-

omkoppling samt helljusblink 
18. Reostat lör instrumentbelysning 
19. Cigarrettändare 
20. Askkopp 
21 . Strömställare för bakrutetorkare och 

-spolare (145) 
22. Värme- och ventilat ionsreglage 
23. Strömställare för eluppvärmd bakruta 
24. Strömställare för varningsljus 
·25. Strömställare för kompressor, luftkondi

tionering (extra utrustning. se sid 14) 
26. Kontrollampa för bilbälten 

I den efterföl jande leltlen har instrument och 
manöverorgan blivit föremål för en närmare 
beskrivning under hänvisning till resp 
referensnummer. Observera all variationer 
kan förekomma mellan olika marknader. 

1,8. 10. 12 Ventllatlon.
munstycken 

Ur de fyra ventilationsmunstyckena kommer 
luft från värmesystemets lIäkt och luft
mängden ur munstyckena kan alltså regleras 
med strömställaren för lIäkt. Munstyckena 
kan dessutom stängas helt om knappen i 
munstyckets mitt vrids 1/4 varv moturs. 
Munstyckena kan även riktas mot önskad 
plats I kupen. Då man snabbt vill ha bort 
imma riktas lämpligen de två yttre munstyc
kena mot framdörrarnas sidorutor. Ventila
tionsmunstyckena kan ha något olika funk
tion beroende på vilken typ av värmesystem 
bilen är försedd med. se sid 12, 13. 

KÖRNING 

2 Ljusreglage 

Bilens strålkastare manövreras med ett 
dragreglage på instrumentbrädan samt med 
en spak på rattstången (17). Då dragreglaget 
är helt inskjutet är all belysning släckt. Halvt 
utdraget är parkeringsljuset tänt och hell 
utdraget lyser hel- eller halvljuset. Omkopp
ling görs med spaken (17). 
ljuset är inte kopplat över tändningslåset. 
Det fungerar alltså oberoende av om 
tindningen är tillkopplad eller inte. 
För att förhindra att bilen lämnas parkerad 
med tända strå lkastare l inns en varnIngs
summer som ljuder då vänster framdörr 
öppnas och ljusreg laget är utdraget. 

3 Chokereglage 

ChokeregJaget används när motorn startas 
kall. Utdraget mellan ca 10-20 mm kan 
tomgångsvarvet reg leras. dras reglaget ut 
ytterligare berikas bränsleluftblandnlngen. 
Då chokereglaget är utdraget lyser kon
trollampan 4 P i kombinationsinstrumentet. 
Chokereglaget saknas på vagnar med 
insprutningsmotorer. 
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KÖRNING 

4 Komblnation, ln, trumanl 

A Vägmätare 
B Hastighetsmätare 
C Kontrollampa för blinkljus (grön) 
O Kontrollampa för parkerfngsbroms (röd) 
E Kontrollampa för helljus (blå) 
F Kontrollampa lör bromskretsar (röd) 
G Kontrollampa för blinkljus (grön) 
H Kontrollampa för oljetryck (röd) 
I Kontrollampa för laddning (röd) 
J Trippmätare 
K Knapp för nollslällnlng a .... trippmätare 
L Varvtalsmätare 
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M Kontrollampa för glödlampor (gul) 
N Temperaturmätare 
O Kontrollampa för överväxel (grön) 
P Kontrollampa lör choke (Orang8) 
Q Bränslemätare 

A Vägmätare 

Vägmätaren består av ett räknellerk som 
anger den totalt tillryggalagda vägst räckan j 

kilometer. Efter 999999 km börjar mätaren 
räkna från O igen. 

o Kontrollampa 'Öf 

p.rkeringsbroml 

l ampan lyser med last röt! sken då 
parkeringsbromsen är åtdragen och tänd
ningen kopplas ti l l. 

F Kontrollampa lör 
brom.kretsar 

Lampan lyser med ett fast röt! sken om en av 
bromskretsarna skulle träda ur funktion. 
Skulle lampan tändas under pågående 
körning bör bilen snarast köras t ill verkstad 
för kontroll av bromssystemet. 
Iaktta förs iktighell 

H Kontrollampa för oljetryck I 
lampan lyser med ett fast. rött sken då 
motorns oljetryck är för lågl. Då tändningen 
kopplas till ska lampan tändas för att åter 
stäckas då motorn startat. Påbörja aldrig 
körning förrän lampan slocknat. Skulle 
lampan tändas under pågående körning 
måste motorn genast stoppas och orsaken 
fastställas. Oftast är oljenivån för låg. Efter 
hård körning kan det hända att lampan tänds 
då motONaNet går ned i tomgång. Detta är 
normalt förutsatt an den åter släcks då 
yarylalet ökas. 



1 Kontrollampa för laddning I 
Lampan lyser med elt fast, rött sken då 
batteriet urladdas. Skulle lampan tändas 
under körning föreligger antingen något lel 
på del elektriska systemet eller också är 
fläkIremmen dåligt spänd och slirar på 
generatorns remSkiva, vilket medlör dålig 
laddning. 

J Trippmätare 

Trippmätaren beslår av elt räkneverk som 
visar upp till maximalt 999 kilometers kör
sträcka, Fönstret längst till höger är förselI 
med 100-meters gradering varför även korta 
körsträckor kan uppmätas. 

K Knapp lör nollställning 
.v trippmätare 

Trippmätaren nollställs genom att knappen 
trycks in. 

L Varvtalsmi tare 
(endasl vl .. a 
modeller) 

Varvtalsmätaren visar motorns varvtal I 
tusental varv per minut. Det orangefärgade 
området mellan 6000 och 6 500 rim betyder 
momentant tlUåtna varvtal och kan användas 
eltempelvls vid snabb acceleration. Varvtals
området 6500-7 000 rIm är markerat rött 
och får Inte användas. 

m 
M Kontrollampa för glödlampor H 
Lampan lyser med ett last gult sken om 
någon av glödlamporna för halvljus, bakljus 
eller skyllbelysning {ej Volvo 145)ej fungerar. 
Om någon av glödlamporna för bromsljuset 
ej fungerar tänds kontrollampan varje gång 
som bromspedalen trampas ner. Då tänd
ningen kopplas lill ska lampan ländas för att 
åter släckas då motorn startat. 

KÖRNING 

N Temper.lurmitue för 
kylvätska 

Temperaturmätaren visar kylvätskans tem
peratur och därmed motorns arbetslempera
tur. Visaren ska normalt hålla sig inom det 
gröna fältet. 
Vid stads- och tomgångskörning under 
speciellt varma förhållanden tillåts visaren gå 
In i det orangefärgade fältel. 
Skulle visaren upprepade gånger komma in i 
det helt röda fältet bör kylvätskenivån samt 
fläktremsspänningen kor,trolleras. 

o Kontrollampa för öveno"el 
"1%f!1 w;;:,"% 

tR:~ 
Lampan lyser med ett fast grönt sken då 
överväxeln är inkopplad. Beträffande in- och 
urkoppling av övervälCel se sid. 27. 
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KÖRNING 

P Kontrol lampa för eho .. 

Lampan lyser med ett fast orange sken då 
chokereglaget är utdraget. Kör så kort tid 
som möjligt på choke. 
Denna kontrollampa saknas på bilar med 
insprutningsmotorer. 

Q Bri ntlemi tar. 

Bränslemilaren visar den ungefärliga brän~ 
slemlnoden I tanken. Graderingen är " full" , 
" haly", " reserv" och " tom " tank. Ett rött fäll 
mellan "reserv" och "tom" påminner om att 
tankning bör ske. Aeservmängden är ca 8 
dm' (IiIer). MItaren ger utslag då tändningen 
kopplas 1111. 

, 

5 Signal 

SignaJhornelljuderdå man trycker pi rattens 
cenlrumkudde och tindningen är !III
kopplad. 

6 Tändnings· och ranlh 

Nyckeln har fyra lägen : (O) Lh lliga, (1) 
Mellanläge, (2) Körl i ge och (3) Sta rti iDe. 
Nyckeln kan endast tas ur låset I lh l lig •. Då 
nyckeln tas ur låset iAsas ralten automatiskt. 
Med nyckeln i mellanli get ir rallen olåst OCh 
vissa elektriska komponenter Inkopplade. 
Då motorn ska startas vrids nyckeln till 
startläget varvid startmolorn automatiskt 
inkopplas. Så snart motorn startat slipps 
nyckeln som då automatiskt iteroAr til l 
körtiget. 
Om bilen är parkerad sA att det uppI I ' r 
I pinnlngar I I tyrmekanllmen i r Ihet 
lättare att Iha upp om ratten .. mtIdigt vridl 
en smula 'ram och tlllbeka. 

Nir tindningen är tillkopplad men motorn ej 
Ar startad lyser löljande kontrollampor: 
- kontrollampa lör oljetryck 
- kontrollampa lör laddning 
- kontrollampa lör glödlampor 
- kontrollampa för parkeringsbroms 
- kontrollampa för bromskretsar 
Man får härigenom en kontroll på att dessa 
kontrollampor fungerar. När motorn startas 
ska lamporna åter slockna (gäller ej kon· 
trollampan för parkeringsbroms då bromsen 
Ir Atdragen). 



-

7 Spak lör vindrutetorkar., s 'ril lkaslar
torkare och · spolare 

Vindrutetorkarna har två hastigheter. Då 
spaken förs nedåt ett steg går torkarna med 
normal hastighet. Med spaken I det nedersta 
lägel går torkarna med lull hastighet. 
Vindrulespolaren kopplas in då spaken dras 
mot ralten. Spolaren kan användas även då 
vindrutetorkarna inte är påkopplade. Beträl
lande inställning av spolarmunslycket se sid. 
81 . 
Strålkaslartorkarna och -spolarna lungerar 
samtidigt med vindrutespolningen , d:~ .s. när 
spaken dras mot ralten. 

Vätskebehållaren , gemensam lör vindruta
och strålkastarspolare. är placerad I motor· 
rummet och rymmer ca S dm' (li ter). 

9 Klocka 

Klockan är elektr iskt driven. Om den behöver 
ställas in sker della genom aU rörs t trycka in 
inslällningsknappen samt därelter vr ida 1111 
akluem klockslag. 
Klockan saknas på vissa varianter. 

KÖRNING 

13 Parkerlnglbroml 

Parkeringsbromsspaken är placerad ome
delbart till vänster om förarstolen. Parke
ringsbromsen verkar endasi på bakhjulen. 
Då bromsen är åtdragen och tändningen 
tillkopplad lyser en varningslampa (4, Oj på 
Instrumentbrädan. 

15 FrllkluftregJag. 

Genom att l öra reglaget framåt öppnas en 
frisklult1ntag på vänstra sidan. 

9 



KÖRNING 

16 Motorhuv.lås 

Motorhuvens låsanordning frigörs genom alt 
dra ut handtaget längst till vänster under 
instrumentbrädan. 
Sedan låsanordningen frigjorts spärras 
huven fortfarande aven säkerhetshake. 

10 

Huven öppnas genom att haken trycks in 
enligt bilden. Kontrollera all huven låses 
ordentligt när den fälls ned , 
Motorhuvens läge i höjd led kan vid behov 
justeras genom att gummipropparna längst 
fram på huvens undersida och på stänkskär
marna nedanför vi ndrulan sk ruvas ut eller in. 

17 Spak för körriktningsvisare, ljus
omkopplare och helljussignai 

Samtliga ovanstående funkt ioner kontrolle
ras med spaken till vänster framför ratten. 
Spaken har s k tryckpunkt för fi lbyte . Detta 
innebär att man vid svängar med litet 
rat tutslag (filbyte, omkörning) för spaken 
uppåt eller nedåt till tryckpunktsläget och 
håller den kvar med handen, varyid höger 
resp. vänster körriktningsvisare tänds. Då 
spaken släpps återgår den automatiskt t ill 
neutralläge. Vid normala svängar förs spaken 
förbi tryckpunktsläget ti ll ändlägel. Spaken 
återgår då till neutralläge genom rattens 
återgång. 



Omkoppling mellan hel- och halvljus sker 
genom all föra spaken bakåt mot ratten samt 
åter släppa densamma. Ljusreglaget (2) ska 
härvid vara helt utdraget. 
Med spaken regleras även helljussignalen 
som fungerar när huvudstrålkastarna ej är 
tända. Hell jussignalen tänds genom att föra 
spaken bakåt mot rallen och förblir tänd tills 
spaken åter släpps. 

19 Cigarrettändare 

När cigarraUändaren ska användas trycks 
knappen in. Tändaren frigörs automaliskt då 
den blivit tillräckligt uppvärmd. 

18 Reol tat för 
I nltrumentbelysn Ing 

• 20 Askkopp 

Genom all vrida knappen med- eller moturs 
ökas respektive minskas ljusstyrkan på 
I nslrumentbelysn ingen. 

Då askkoppen ska tömmas. dra ut den hell. 
pressa ned tungan i askkoppen med tummen 
och tag bort askkoppen. 

21 StrömitälIare 
för bakrutetorkare och 
-Ipolare, Volvo 145 

KÖRNING 

Strömställaren l ör bakrutetorkaren och 
-spolaren är i l orm aven tangent som I första 
läget kopplar in både torkare och spolare. I 
della läge måste strömställaren hållas kvar 
med fingret. 
Trycks strömställarens nedre del in helt går 
endast bakrutetorkaren. För att stanna denna 
trycks strömställarens övre del In. 
Vätskebehållaren för bakrulespotaren är 
placerad i eU utrymme längst bak titt höger i 
bagageutrymmet och rymmer ca 1,5 dm' 
(l iter) . 
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KÖRNING 

22 Virme- och ventIlationsreglage 
Värm •• yslem " Standard" 

Värmesystemet är ett kombinerat varmluft
och friskluft.ystern. Systemet regleras med 
IOljande reglage: 
l , TEMP (temperatur) 
2. AlA MIX (förhållandet Irisklufl/kuptlluft) 
3. OEF (defroster) 
• . FLOOR (golv) 
5. FAN (fläkt) 
samt i viss mån med de fyra ventilatIonsmun
styckena (se sid. 5). 

l . Med TEMP regleras den inkommande 
luftens temperatur, 

Vänsterläge (COOL) - Kallt 
HögeflAge (WAA M) ,. Varmt 

2. Med AIR MIX regleras lulten genom de två 
mittte ventllatlonsmunslyckena på instru
mentbrädan. 

Vänsterläge (COOL) - Friskluft 
Högefläge (WARM) .. Kupeluft med den 

temperatur som stälJts in med TEMP .. 
reglaget. 

Med AlA MIX kan atllså friskluft och redan 
uppvärmd kupelult blandas till lämplig 
temperatur. 
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3. Med DEF regleras lultmängden till deIros
termunstyckena samt lulten till de två yttre 
ventilationsmunstyckena. 

Vinsterläge (MIN) '"' Ingen lullUll rutorna 
Högerläge (MAX) - Full eflekttill rutorna 

För bästa delrosterverkan bör de miure 
venlilationsmunstyckena vara stängda och 
de yttre halvöppna (för ayimnlng av sidoru
torna). 

4. Med FLOOR regleras luftmängden t ill 
hämre och bakre golv. 

Vänsterläge (MIN) - Ingen lult till golvet 
HÖQerläge (MAX) - Full ellekt till golvet 

S. Med FAN regleras fläktens hastighet. 

Läge O s Frånkopplad 
Läge 3 = Full ellekt 



~ 
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22 V. rme· och ventilations r. g'. g. 
Vi rmesystem " KombinaUon •• ystem" 

Värmesystemet är ell kombinerat varmluft
och friskluftsystem som kan erhållas med 
eller utan inbyggd luftkonditioneringsan
läggning. Systemet reg leras med följande 
reglage: 
1. TEMP (temperatur) 
2. FLOQA (golv) 
3. OEF (defroster) 
4. AEC (recirkulation) 
5. FAN (fläkt) 
saml l viss mån med de fyra venlilat ionsmun
styckena (se sid. 5). 

1. Med TEMP regleras den inkommande 
luftens temperatur. 

Moturs (COOL) = Kallt 
Medu rs (WARM) = Varmt 

2, 3, 4 Med tryckknapparna FLOOR, DEF och 
REC kan man ställa in några väl avvägda 
Slandardinställningar. 
Ingen knapp Intryckt: Ingen luh liII golvet 
saml mycket svag delrosterverkan. Däremot 
kan alltid luft erhållas genom de lyra 
ventilationsmunstyckena. 
End .. t FLOOR Intryckt; Full luftmängd till 
främre och bakre golv samt svag defroster
verkan . 
End .. , DEF Intryckt: Full defrosterverkan 

och ingen luft till golvet 
Knappen REC är avsedd att användas I 
kombination med luftkonditionering (extra 
utrustning) och bör inte användas vid 
uppvärmning. 

5. Med FAN regleras fläktens hastighet. 

Läge O = Frånkopplad 
Läge 3 - Full effekt (denna hastig hel är i 
första hand avsedd all användas i kombi
nation med luftkonditionering) 

Om Ni snabbt '1111 ha högsta möjliga 
temperatur. 

TEMP fullt medurs 
FAN i läge 2 (endast i extrema fall behöver 
läge 3 användas) 

KÖRNING 

Endast FLOOR intryckt 
Ventilationsmunstyckena halvöppna 

Denna inställning ger dock mindre defroster
verkan. 

Om Ni vUI undvika eller snabbt få bort imma 
på rutorna 

TEMP lullt medurs 
FAN i läge 2 (endast i extrema fall behöver 
läge 3 användas) 
Endast DEF intryckt 
De yttre ventiJationsmunstyckena halv
öppna 

Vid siar! av snötäckt bil bör även snön över 
luftintaget till bilvärmaren sopas bort för att 
undvIka imbildning. 
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KÖRNING 

Luftkonditionering (extra utrustning) 

Luftkonditionering kan erhållas som extra 
utrustning på bilar försedda med värmesys
tem av typ "komblnallonssystem". Luftkon
ditioneringen regleras med löljande reglage: 
1. Koppla in anliggningens kompressor 

med strömställaren AIR COND. 
2. Vrid reglaget TEMP till COOL (fullt 

moturs) för snabb avkylning. Därefter kan 
lämplig temperatur ställas in. 

3. Tryck in knappen REC lör snabb avkyl
n ing. Då lämplig temperatur erhållits 
behöver REC inte yara intryckt. 

... Välj lämplig flikthaslighel med reglaget 
FAN. 
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För att erhålla bästa avkylningseffekten ska 
dessutom bilens samtliga lönsler vara 
stängda samt ingen av tryckknapparna 
FLOQR och DEF vara intryckt 
Huvuddelen av den kylda luften kommer då In 
f kupkn genom de lyra ventilationsmunstyc
kena på instrumentbrädan. Dessa ska givet
vis vara öppna. 

Ett tips: For att snabbt få bort imma i bilen 
kan lämpligen luftkonditioneringen använ
das även vid temperatur då normatt avkylning 
ej önskas. 

1. Tryck In AIR CON D 
2. Tryck in REC 
3. Sått FAN på läge 3 
• . Sän in önskad temperatur med TEMP 

låt luftkonditioneringen gå några minuter ett 
par gånger i månaden även vintertid. så att 
kompressorns titningar smörjs. 
låt en Volvoverkstad kontrollera anligg· 
ningen varje år. 

... 



23 Strömställare lör 
eluppvärmd bakruta 

För alt erhålla l ri sikt bakåt vid kall och fuktig 
väderlek har bi len elektriskt uppvärmd 
bakruta. Uppvärmningen sker med trådar på 
bakrutans insida. Undvik att placera föremål 
på sådant sätt att trådarna skadas och 
undvik att torka rutan. inlida då ringar o. 
dyl. kan skada trådarna. Uppvärmningen 
kopplas till då tangentströmställarens nedre 
del trycks in, varvid kontrollampan i ström
ställaren tänds. 
Uppvärmningen kopplas ilrån genom all 
strömställarens övre del trycks in. 
Koppla ifrån uppvärmningen när bakrutan 
blivit im- och isfri så att inle batteriet belastas 
i onödan. 

24 Strömställare för 
varningsljus 

Då tangentströmställarens nedre del trycks 
in. tänds bilens samlliga körriktningsvisare. 
Varningsljuset är inte kopplat över tänd
ningslåset och fungerar alltså oberoende av 
om tändningen är IlIIkopplad eller inte. 
Varningsljuset släcks om strömställarens 
övre del trycks in. 
Varningsljuset ska endast användas då Ni 
tvingas stanna eller parkera bilen på sätt som 
k.an innebära fara för andra traf ikanter. 
Observera all lagbestämmelserna fÖf an· 
vändning av varningsljuset varierar i olika 
länder. 

KÖRNING 

26 Kontrollampa för bilbälte 

Kontrollampan blinkar om bilen körs utan 
all föraren och Iramsätespassageraren tagit 
på bilbältet. Lampan träder i funktion när 
tändningen kopplas til l. 
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KÖRNING 

INREDNINGS-
OCH KAROSSERIDETALJER 
Framstolar 

Framstotarna kan justeras framåt och bakåt 
genom att dra bygeln på stolens framsida 
uppåt. Ta spjärn med fötterna mot golvetoch 
för stolen till bekvämaSIe liget. 
Framstotarnas ryggstödsvinket justeras steg
rös t med ratten på ryggstödets utsida. 
Förarstolens si ttdyna och ryggstöd är elekt 
riskt uppvärmda. Elementet på dynan är 
lörsett med en termostat som kopplar l ill 
strömmen när temperaturen på dynan är 
lägre än + 14° C och bryter strömmen vid 
+ 26° C. Eluppvärmningen lunger., endast 
om tändningen är tillkopplad. 
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Spärranordning I tillbeslag 

På tvådörrars vagnar är IYggstödet automa
tlsktlåst mot framåtfällning mad en spärr. För 
att kunna läUa stolsryggen Iramåt måste 
spärraoordningen Iriläggas genom att trycka 
ned spaken enligt bilden. 

Svankstöd 

Framstolarna är försedda med justerbart 
svankstöd. Omställningen sker med ratten på 
ryggstödet. Stödet spänns då rallen vrids 
medurs, " FIRM", respektive slakas då den 
vrids moturs. " SOFT". 



-

Nacklkydd 

Framstolarna är försedda med justerbara 
nackskydd . Före körning bör NI alltid se till 
att nackskydden sitter på lämplig höjd. 
Inställning kan ske efter att plastmuttrarna på 
nackSkyddens hållare lossats. Efter justering 
låses nackskydden genom att piastrnutIrarna 
vrids medurs. 

Justeringar 

Stolen kan stätlas In i tre olika lägen i höjdled. 
Ta bort sittdynan så att bullarna i sitskon
solen blir åtkomliga. Ta bort de Ivå bultarna 
som håller silsrarnan till sitskonsolerna. Sätt 
sitsen i önskad höjd och monlera bultarna i 
passande hål. 

KÖRNING 

I samband med denna justering kan det vara 
önskvärt eller nödvändigt all justera hela 
slolens lutningsvinkel. Detta sker m&d 
ögleskruven framtill understolramen. Ta bort 
bulten som går genom ägteskruven och läll 
slolen bakåt. Lossa därpå låsmultern i 
bilgolvet och justera ögleskruven till önskad 
höjd. Lås åter last ögleskruven med tåsmut
tern. 
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KÖRNING 

Baksite, Volvo 145 

Baksätets ryggstöd kan fäHas ned om extra 
stort bagageutrymme erfordras. 
1. TryCk ned någon av spakarna vid sittdy

nans framkant (höger eUer vänster sida) 
och fäll samtidigt upp sittdynan mot 
framstolarnas ryggstöd. 
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2. För ell av de parallellkopplade handtagen 
på ryggstödets baksida uppåt och fäll 
ryggstödet framåt-nedå t så att det ligger 
plant. Baksätets ryggstöd och säte fixeras 
automatiskt i sina respektive lägen. Då 
ryggstödet fälls upp igen, ge akt på att 

Elit,. förvaringsutrymme, Volvo 145 

Under bagageutrymmets golv finns ett extra 
förvaringsutrymme, åtkomligt genom en 
lucka. I della förvaringsutrymme är verk tygs
salsen placerad. 
I det extra utrymmet längst bak till höger I 
bagageutrymmet är vätskebehållaren för 

spärrarna griper in ordenUigt i sina beslag . bakrutespolaren placerad. 
Se till att bilbältena tigger ovanför 
sittdynan innan den fäus tlUbaka. 



Bilbälten 

Använd alltid bilbältet vid all slags Körning. 
Tänk på att man även i långsam stadstrafik 
kan ådra sig allvarliga skador vid ett plötsligt, 
oförmodat stopp. 
För att man ska komma ihåg att alltid ta på 
bilbältet finns på instrumentbrädan en 
kontrollampa. vilken varnar föraren om 

denne kör utan påtaget bälte . Se sid. 15. 

Helautomatiska bilbälten 

Då bältet tas på ska det dras ut långsamt för 
att låsmekanismen inte ska träda i funktion 

snabbt. när vagnen bromsas. om den lutar 
mer än 10-15" samt vid snäv kurvtagning. 
Skulle bandet låsas vid utdragningen. släpp 
då efter något och dra sedan långsammare. 
Lägg bältets ena del runt midjan och den 
andra delen över axeln - bröstet och lås fast 
det genom att skjuta ned låstungan i låset 
mellan stolarna. Ett kraftigt "klick" indikerar 
låsning. 
Se till att bandet inte ligger vikt eller vridet. 
Bältet frigörs från låsanordningen genom att 
trycka på den röda Knappen (se bild). Ta för 
vana att alltid låta rullen dra in bandet när 

och låsa bältet. Normalt är bältets rulle bältet tagits av. 
"olåst ". Rullen låses när bandet dras ut för 

KÖRNING 

Observera att små barn (upp till 8-10 års 
ålder eller upp till en vikt av ca 30 kg) inte bör 
använda bi lbälten. Placera istället barnet i en 
speciell barnsäkerhetsstol som monteras 
med ryggen i färdriktningen i den främre 
passagerarstolen. KontaKta Er Volvo
återförsäljare. 
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KÖRNING 

Bilbälten I baksätet 

På vissa marknader är bilbälten lör ,re 
passagerare monterade i baksätet. SidobäI
lena Ir av 3-punktstyp och mittbälte t av 
hölltyp. Bällena låses genom alt låslungan 
på den ena delen av bältet skjuls In i låset på 
den andra delen. Bältena lossas genom att 
den röda knappen på låset trycks In. 

Om bältet behöver förlängas slaka lörst den 
övre perlen av midjebandet och faltadärefter 
justerspännet med ena handen och drag ul 
midjebandet till önskad längd. 
Snygga till bältessträckningen genom att dra 
I den övre panen. 
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Om billet behöver förkortas, drag j den övre 
parten av midjebandet enligt bi lden. Efter 
viss övning kan all justering ullOras med en 

hand. 

Skötsel 

Häng upp bället på avsedd plats då det inte 
används (se bild). Kontrollera att bandet inte 
kläms eller nöler mot skarpa kanter och 
kontrollera då oct: då att skruvarna är väl 
åtdragna och att b!;, 'el l övrigt är i gott skick. 

Använd vatten och något syntetiskt tvättme
del lör rengöring. 
Om bältet utsatts för en kraftig belastning, 
t.ell. I samband med en koll ision ska dat bytas 
även om det är till synes oskadat eftersom en 
del av dess skyddsegenskaper kan ha gåll 
förlorade. Byt även bandet om det år mycket 
slitet och skadat. 
Utför aldrig några mOdifieringar eller repara
t ioner av bällel på egen hand utan vänd Erlill 
en Volyo-verkstad. 



Dörrar och låa 

Bilen är l örsedd med nyckellås lör bägge 
framdörrarna. 
Framdörrarna kan IAsas utifrån om lås· 
knappen på fönsterkarmen trycks ned och 
dörren slås igen medan ytterhandtaget hålls 
utdraget enligt bilden. 
På bakdörrarna behöver handtaget Inte 
hållas utdraget vid låsning. 

Glöm dock Inte nycklarna kvar I bilan. 

Samlliga dörrar kan låsas inii rån bilen 
genom attlåsknappen på respektive l önster· 
karm trycks ned. På framdörrarna lyfts 

'åsknappen automatiskt när dörren öppnas 
Iniirån. På bakdörrarna däremot måste först 
låsknappen dras upp innan dörren kan 
öppnas. 
Observera alt framdörrarna Inte hålls bättre 
stängda om låsknapparna ir nedtryckta då 
dessa endast spärrar låset för öppning 
utifrån. 
Vid körning bör låaknapparna Inte vara 
nedtryckta då detta vid en eventuell olycka 
hindrar utanförvarande personer all öppna 
dörrarna. 

Låsen har konstruerats med tanke på största 
möjliga skydd mot igenfrysning vintertid. Ni 
bör emellertid som en extra säkerhetsåtgärd 
regelbundet smörja låsen med något Irost· 
kyddsmedel. Om låset har frusit var då 
försiktig så att Ni inte bryter av nyckeln. Värm 
i stället nyckeln. sätt den snabbt I låset och 
tina på så sätt upp detta. 
Har ni lörlorat nycklarna kan NI genom att 
vända Er till närmaste Volvo-återförsäljare 
erhålla nya om Ni anger koden på de 
förforade nycklarna. 

KÖRNING 

Barnliikerhets'6s 

På Volvo 144 och 145 finns längst bak på 
bakdörrarnas insida en liten röd knapp. med 
vilken man har möjlighet att låsa bakdörrarna 
så att de inte går att öppna från Insidan . Då 
knappen förs till nedre läget (B) och dörren 
därefter stängs. kan dörren inte öppnas Irån 
insidan, men däremot från utsidan om 
låsknappen på fönsterkarmen inte Ir ned· 
tryckt. 
Med den röda knappen i övre läget (A). 
fungerar bakdörrens lås hell normalt. 
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KÖRNING 

Backspeglar 

Den inre backspegeln är försedd med en 
avbländningsknapp I underkanten 8V spe
geln. Avbländning sker genom att skjula 
knappen bakåt. 
De yltre backspeglarna kan justeras i både 
höjd- och sidled. I sidled görs justeringen 
med armen till backspegeln och i höjdled 
med självs spegeln. 
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Innerbelysning 

1. Lampan tänds när framdörren öppnas. 
2. lampan är alltid släckt. 
3. lampan är alltid tänd. 

Ventllal lonsruta 

På tvådörrars vagnar kan de bakre sidorutor· 
na delvis öppnas genom att vrida handtaget 
uppåt. 

Soltak 

Vissa varianter kan erhållas med soltak. 
Soltaket manövreras med en vev. Handlaget 
till veven ligger infäut mellan de båda 
solskydden. Sedan handtaget fällts ut kan 
man ställa in soi lakei i önskat läge. För att 
stänga soltaket vevar Ni fram taket helt och 
fäller in vevhandtaget. 



Bränsletank 

PåfyUningslu ckan för bränsletanken är pla
cerad på högra bakskärmen . Vid tankning är 
det lämpligt att placera tanklocket i all fack 
på luckans insida, se bild . 

Bagagerum, Volvo 142, 144 

Bagageutrymmet låses med samma nycklar 
som används till dörrarna. luckan öppnas 
genom att l!svredet vrids medurs samtidigt 
som luckan lyfts upp. Observefa att nyckeln 
måste tas ur Ibet för att yredet ska kunna 
vridas. Luckan är balanserad och blir 
stående i det läge den stäUs. Aeser.hjulet äl 
fastspänt tiU vänster i bagageutrymmet. 
Domkralt och verktygssats är fastspända vid 
reser.hjulet. 

KÖRNING 

Bagagerum, Volvo 145 

Bagageluckan öppnas utifrån genom att 
låsplattan trycks ned. luckan hålls I öppet 
läge dels aven gasfjäder dels aven låsarm. 
För att stänga luckan måste den röd
markerade spärren på låsarmen tryckas 
uppåt. 
luckan kan också öppnas inifrån genom alt 
dra ut låshandtagel nedtill på luckan . 
låsning sker med samma nycklar som 
används för dörrarna. 
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-

' II ;.:' 
-- ---

Genom omställning aven säKerhetsspärr j 

luckans underkant har man möjlighet att låsa 
luckan så att den inte går att öppna inifrån. 
Då spärren lörs 1111 vänstra läget (A) och 
luckan därefter slängs, kan luckan Inte 
öppnas från insidan , men däremot från 
utsidan. 
Med spärren i det högra täget (B) fungerar 
bakluckans tås hell normalt. 
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ReserYhiul 

Reservhjulet är placerat i ett utrymme i 
bagageutrymmets vänstra sida. Ta bort de tllå 

skruvarna och lyft bort kåpan. Hjulet är nu 
åtkomligt. I delta utrymme är domkraften 
placerad. 



START OCH KÖRNING 

Inkörnlngslöretkrlner 

En ny bil ska köras In den första tiden. Under denna tid ska nämligen bilens rörliga delar 
trimmas samman så att jämna och motståndskraftiga glidytor erhålls. 
Under inkörningen får föl jande maximalt tillåtna hastigheter ej överskridas: 

Under de lörsta 1000 km: Menan 1000 och 2000 km: 
1;8 växeln 30 kmlh 1:8 växeln SO km/h 
2:8 växeln 55 km/h 2:8 växeln 7S km/h 
3:e vi)!;eln 80 kmlh 3:e vaxeln 100 kmlh 
4:8 växeln 110 km/h 4:e växeln 130 km/h 

Undvik all köra med låg hastighet på hOg växel saml anvandning av " kick-down" (på vag" med 
automallåda) under de 'örSia 2000 km. 

KÖRNING 

Inspekl loner under Inkörn ingen 

Eller 2500 km körning ska bilen lämnas In till en 
Volvo-verkstad för garantiinspektion. Till de 
kontroll- och justeringsåtgärder som utförs vid 
detta tillfälle hör oljebyte i motor. växellåda och 
bakväxel. Det är ytterst viktigt au dessa 
oljebyten äger rum emedan oljan under den 
första tiden relativt snabbt blir bemängd med 
föroreningar. Efter dessa byten utlörs kom
mande byten enligt de intervaller som anges i 
underhållsschemat på sid 44 och i smörjsche
mat i slutet av boken. Alla Volvos motorer 
provkörs före leverans. Vi hardärigenom erhåll it 
kontroll på att alla passningar är tillfredstä" 
ande och 'rånsägeross allt ansvarför eventuella 
skador beroende på oförsiktig inkörn ing. 
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KÖRNING 

Före första t uren 
Innan Ni börjar köra Ernya Volvo vill vi råda Er alt bekanta Er med bilen och de olika instrument 
och reglage Ni behöver för körningen. När Ni sitter bekvämt och hittar de olika reglagen ulan 
sökande är Ni redo alt börja körningen sedan Ni tagit på bi lbältet. 

Start av motor, förgasarmotor 
(82OA och B) 

l. Kontrollera alt parkeringsbromsen är 
åtdragen och placera växelspaken i 
neutralläge. (läge N eller P på automat
låda). 

2. Vid kall motor. dra ut chokereglaget hell. 
3. Ta för vana atl alltid trampa ned 

kopplingspedalen tills motorn slarlat. 
4. Vrid tändningsnyckeln till startläget. 

Släpp nyckeln så snart motorn startat. 
5. För in chokereglaget tills bästa tomgång 

erhålls. Efterhand som motorn blir varma
re skjuts chokereglaget in mer och mer. 
Kör så kort tid som möjligt på choke. 
lufttörvärmningen medför att motorn går 
jämnt redan några minuter efter start. Då 
motorn är genomvarm ska reglaget vara 
helt infört. 
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Vid start av varm motor bör gaspedalen 
trampas ned ungefär till hälften. 
Om inte motorn startar genast, tryck 
gaspedalen i botten och håll den där tills 
motorn går i gång. 
Rusa inte upp motorn i höga varv genast 
efter en kallstart! 

Start av motor, Insprutningsmotor 
(B20E) 

1. Kontrollera att parkeringsbromsen är 
åtdragen och placera växelspaken i 
neutralläge. (Läge N eller P på automat
växelIåda). 

2. Ta för vana att alltid trampa ned 
kopplingspedalen tills motorn startat. 

3. Vrid tändningsnyckeln till startläget. 
Släpp nyckel n så snart motorn startat. 
Skulle motorn Inte starta omedelbart, 
trampa ned gaspedalen ungefär till hälf
ten och håll den kvar där tills motorn 
startat. 
Upprepade ko rta startförsök bör undvi
kas. (Vid varje nytt försök träder nämligen 
startventHen i fun ktion, dvs. den sprutar in 
bränsle i insugningsröret .) Låt i stället 
startmotorn arbeta något längre tid (dock 
max. 15--20 sek.) vid varje startförsök. 
Rusa Inte upp motorn I höga varv genast 
efter en kallstart! 

Start i garage 

Öppna allt id garagedörren helt om Ni ska 
starta Er bH i ett garage. Avgaserna från 
motorn innehåller nämligen den giftiga 
koloxiden som är speciellt försåtlig då den är 
både osynl ig och luktfr i. 

Uppvärmning av motor 

Erfarenheten har visat alt motorer i bilar som 
körs med många stopp, slits onormalt fort. 
Orsaken härt il l är att motorn ej hinner uppnå 
normal arbetstemperatur. När motorn är kall 
ska man alltså snarast möjl igt söka uppnå 
normal arbetstemperatur. Kör därför ej alltför 
länge på tomgång utan påbörja körningen 
med lätt belastn ing på motorn så snart 
oljet ryckslampan slocknat. 

Körning med öppen baklucka 

Vid körn ing med mer eller mi ndre öppen 
baklucka kan en del avgaser och därmed 
koloxid , sugas in i bilen genom luckan. 
Normalt innebär detta ingen risk för de 
åkande, men dessa råd bör dock följas. 
1. Håll samtliga fönster stängda. 
2. Ställ fr iskluft- och defrosterreglagen på 

fullt öppet och fläkten på hel fart. 



VÄXLING 

Växellådan är synkroniserad på samtliga 
växlar Iramåt. För atl synkroniseringen ska 
arbela tillförlitligt ska kopplingspedalen 
trampas lied hell. 
Låt aldrig motorn få segdra på hög växel utan 
växla ned i god l id ! 

Växelspak 

Växling med golvspak är helt konventionell 
och de olika lägena framgår av ovanstående 
bild. 

KÖRNING 

Överväxel 

Överväxeln. som kan kopplas in på fjärde 
växeln, manövreras med en spak till höger 
under ratten. Genom alt löra spaken nedåt 
eller uppåt kopplas överväxeln in resp. ur. 
Någon manöver med kopplings- eller gaspe
dal behöver normalt ej förekomma. men 
växlingen underlättas vid bibehållet gaspå
drag. Vid urkoppling av överväxeln ger en lätt 
tryckning på kopplingen en mjukare över
gång . 
Övervilletn bör ej användas vid hastig heter 
under 60 km/h. 
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KÖRNING 

Automatväxel 

Vll.ljarspakens lägen är markerade på konso
len bredvid spaken. 

p - parkeringsläge 
R - backtäge 
N - neutralläge 
D - kOrllge 

~ - lågväxellägen 

Väljarspaken kan föras fritt mellan D och 2 
medan övriga lägen är försedda med spärr 
som manövreras med tangenten på viUjar
spakens knopp. 
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För atl komma Irån D och 2 tllt lägena N eller 1 
krävs en lätt tryckning på tangenten med 
handflatan. Med tangenten i detta lAge kan 
alltså väljarspaken föras mellan fyra lägen 
nämligen " 2, D och N. 

För alt erhålla lägena R och P erfordras en 
kraft igare nedtryckning av tangenlen med 
t ex tummen. Detsamma krävs också för att 
föra spaken ut ur P.li "el. Med tangenten hell 
nedtryckt kan alltså väljarspaken föras Irltt 
mellan växellådans aUa lägen. 

P.ligel 
Vid parkering väljs läge P, antingen me<! 
motorn stoppad eller gående. Vid parkering i 
backe bör dessutom parkeringsbromsen 
dras åt. 
I P-läget är växellådan mekaniskt spärrad. 
P-Ii get ttr vi ll" end1st när bUen sttr still. 

R-läget 
R.läget används vid backning. 
R-liget ttr villas e ndast nä r bUen sli, sllll. 

N-liget 
N-läget är neutralläge dvs ingen växel är 
ilagd. 

D.läget 
Läge D är det normala körläget. 
Slarten sker här på etlans växel och 
automatisk uppväxling följer beroende på 
gaspådrag och hastighet. Nedväxl ing sker 
automatiskt med avtagande hastighet . 



Li ge 2 
t täge 2 sker automatiskt upp- och nedvb
Ungar mellan l :an och 2:an. Uppväxling till 
3:an sker ej. 
Läge 2 kan användas för all erhålla 
omedelbar nedväxling (till2:an) samt då man 
ej önskar uppvaxling mellan 2:an och 3:an 
t ex vid följande tillfällen : 
- vid vissa typer av landsvägskörning 
- vid långsam stadskörning 
- vid bergskörning 
- vid omkörning 
- lör alt få ökad motorbroms 
Vi i/ e/låge 2 vid hastigheter över 95, 105 
och 110 km/h lör resp. motor 820 A, 820 8 
och 820 E. 

Lige 1 
Vid lige l sker nedväxling automatiskt men 
el någon uppvixling. 
Väljs läge 1 i hög hastighet går 2:an in. Först 
nir h.stlgheten slunkit till C8 10 kmlh går 
1:8ns ..,ixel In. Man kan ä\l8n erhålla l :an 
genom kick-down under ca 50 km/h. 

Llge l kan användas då man önskar köra på 
l :ans växel och ej önskar någon uppväxling. 
t ex vid bergskörning då man på läge I kan 
erhålla maximal motorbroms. 
Vi i/ e/lige 1 ..,id huUgheler över 95, 105 
och 110 km/h för resp. molor 820 A, 8208 
och 820 E. 

Klck·down 
Då gaspedalen trycks ned förbi fulIgasläget 
erhålls kick-down dvs en omedelbar nedväx· 
ling till närmaste lägre växel. Så snart max 
varvtallör denna ..,äxel uppnåtts eller om man 
släpper gaspedalen ur kiCk-down-läget , sker 
automatiskt uppväxling til! närmaste högre 
..,ixel. 

KÖRNING 

Körning med automatlåda 

Start av motor 
För väljarSpaken till läge P eller N. Startkon
takten sälls ur funktion om ..,äljaren förs till 
något av de övriga ligena. 

Igångsättning sker på följande sätt : 
1. Kontrollera att parkeringsbromsen är 

åtdragen eller trampa ned bromspedalen 
(annars kommer bilen all röra sig sakta 
när väljarspaken lörs till någol av 
körlägena). 

2. För väljarspaken Ull avsett körllge. 
3. lossa bromsen och ge gas. 
Bilen !ilanna. pA vanligt sätt genom all 
släppa upp gaspedalen och trampa ned 
bromspedalen. Ingen manöver behöver 
göras med välJarspaken. 
Om biten kOrt last I snO, lös sand etc kan den 
gungas tass genom att väljaren alterneras 
mellan 0 - och R-Ilgena under konS1ant, lätt 
gaspådrag. 
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KÖRN ING 

Kom Ihig 
Vilje' p. elle' Roligt! nir bilen ii, Irörer, • . 
Vill el D, 2, 1 ell.' A 'lId hög,. motorurv i n 
tomg'ng di bilen I, etUlllthnde. 
Vill e/lige 2 eller 1 vid heltJgheter över 95, 
105 och 110 km/h rör r •• p. motor B20 A, B 
och E. 

Bog •• rlng med automethlida 

Om så erlordras kan vagnen bogSftras med 
vjljarspaken I tige N. under lörutsättning att 
vb:ellådan ir rätt justerad och att olienlvån är 
rätt . Högsta tillåtna hast ighet vid bogsering 
är 30 km/h. och längsta sträcka bogsering får 
ske är 30 km. Vid Ilngr. bogseringar eHerom 
Ni misstänker all växellådan är felaktig ska 
bakhjulen tyllas eller kardanaxeln lossas lör 
att undvika skador på vlxellådan. 
Obnrver. gillande lagbestimmelser an
gående mn.hutlghet vkf boglerlngl 
Bilar med automatisk växellåda kan dock inte 
slar1as genom bogsering! 
Om batteriet ir urladdat ska istället hjAlp
startkablar anvAnda,. 
OBSI Kopple elItId piusledningen fr'n 
hJälp.tertbetterlet 1111 pluspolen på bilens 
batteri och mlnuslednlngan till mlnu.polen. 
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MANUEl l VÄXEl U OA 

Rekommenderade max" och mlnh .. tlgheter, kmfh för de olike växlarna 

Motor l :a vAxeln 2:a vixeln 3:e växeln 

B20A 0-40 15-70 25--100 
B20B G-4' 20-80 30-115 
B20E 0-50 20-<1' 30-125 
B 20 E + 
överväxel 0-4' 20-<10 30-120 

• 60 1<mJ~ mild inkopplaO ov. ........ 

AUTO MATVÄXEllAoA 

Växllngsha.tlgheter vid full ga. " klck"down", km/h 

Växel 

1-2 
2---<! 

B20A 

60 
95 

B20B 

65 
105 

Max hastighet dj "kk:k-down"-nervixllng kan amjH .. , km/h 

Växel 

3--2 
3--1 

B 20 A 

., 
50 

B20B 

95 
50 

4:e växeln 

35-
40-
40-

40"-

B20E 

60 
110 

B20E 

100 
50 



BOGSERING 

Bogserlina fästs i någon av de bogseröglor 
som finns på bilen. Den främ re sitter på 
framaxelbalkens högra del (vänstra bilden), 
den bakre till höger under bilen (högra 
bilden). Under bogsering ska draglinan 
hållas sträckt för att undvika onödiga ryck. 
Beträffande bogsering av bil med automat
växelIåda se sid. 30. 

Start med bogsering 

Dragbilen startas mjukt och körs med jämn 
fart. 
Koppla till tändningen och dra ut choken om 
motorn är kall. 
Lägg in 3:an eller 4:an och släpp upp 
kopplingspedalen mjuk\. Trampa ned kopp
lingspedalen igen då motorn går igång. 
AutomatväxelIåda: Obs! Bil med automatisk 
växellåda går inte atl bogsera igång. se 
rekommendation på sid. 30. 

OBSERVERA an I Vll18 länder finns lagbestämmelser om max hast ighet vid bogsering. 

KÖRNING 

VIKTIGT OM BROMSNING 

Då Ni kör bilen i regn eller genom 
vattensamlingar. liksom även vid tvättning av 
bilen kan vatten stänka upp på bromsskivor 
och bromsbelägg. vilket ändrar bromsbeläg
gens friktionsegenskaper så att en VISS 
fördröjning av bromseffekten ibland kan 
märkas. 
Om Ni kör längre sträckor i regn elle r 
snöslask bör Ni då och då trycka lätt på 
bromspedalen så att bromsbeläggen värms 
upp och vattnet torkar. Detta bör också 
utföras då Ni kör bilen efter tvättning samt 
efter start i mycket fuktig väderle k. 

När b ilens bromsservo ej fungerar. t ex vid 
rullning med avstängd motor behöver man 
för att uppnå samma bromseffekt som vid 
fu ngerande servo 3 tilt 4 gånger högre 
pedaltryck. Observera att bromspedalens 
slag blir kort och stumt. 

Om någon av bromskretsarna skulle träda ur 
funktion (den röda kontrollampan F sid 6 
lyser) behöver man fördubbta pedatkraften 
tör att uppnå ca 80% av bromseffekten vid 
intakta bromskretsar. Vid normal pedalkraft 
uppnås ca 50%. Observera att pedalslaget 
blir långt men att pedalen därefter känns 
stum och hård i bromsläget. Bilen bör 
snarast köras till verkstad för kontroll av 
bromssystemet. 

31 



TEKNISK BESKRIVNING 

Motorrum 820 A, 820 B 

l . Laddningsregulator 
2. EKpansionstank 
3. Generator 
4. Spjälthus, luftlörvärmning 
5. Förgasare, B 20 B 
6. luft renare, B 20 B 
7. Luftrenare, B 20 A 
8. Förgasare. B 20 A 
9. Vindrutetorkaremotor 

10. Oljepåfyllnlngslock 
11. Oljemätsllcka, aulomatv!ixellåda 
12. Oljemätsl lcka. molor 
13. Tändlördelare 
14, Tändspole 
15. Vindruta- och strAlkastar-

spolarebehållare 
16. Startmotor 
17. Dataskylt 
18. Bromsservo 
19. Bränslepump 
20. BromsvätskebehåUar8 
21 . Styrväxel 
22. Slegrelä, hel-halvljus 
23. Batteri 
24. Kylare 
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TEKNISK BESKRIVNING 

Motorrum 820E 

'o Kylare 
2. Laddningsregulator 
3. Ellpansionstank 
4. Luftrenare 
5. Mängdmätare 
6. Generator 
7. Tomgångsjusterskruv 
8. tnsugningsrör 
9. Vindrutetorkaremotor 

, O. Otjepåfyllningslock 
11. Oljemätslicka, automatvbellåda 
12. Insprutare 
13. Startmotor 
14. Bränslelilter 
15. Tändfördelare 
16 Tändspole 
17. Oljemätsticka. motor 
1B. Dataskyll 
19. Vi ndrute- och sl rålkastar-

spolarebehållare 
20. Bromsservo 
21 . Bromsvätskebehållare 
22. Relä fÖf bränslepump 
23. Säkerhetsrela 
24. Stegrelä. hel-halvljus 
25. Batteri 
26. Slyrvältel 
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TEKNISK BESKRIVNING 

MOTOR 

Molorn är en rak, fyrcylindrig, vätskekyld. 
loppventilmotor. 
Cylinderblocket är tillverkat av speciatgjut
järn i el t stycke. CyUndefloppen , vi lka omges 
av kylmanUar, är borrade direkt i blocket 
Cylinderlocket har separata In- och utlopps· 
kanaler. en för varje ventil. 
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Smörjsystem 

Motorns smörjning ombesörjs aven kugg
hjulspump placerad under vevaxeln i olje
sumpen. Pumpen drivs genom en växel från 
kamaxeln . 
Från pumpen trycks oljan genom oljerenaren 
och däri från genom kanaler 1111 de ol ika 
smörjställena. En i oljepumpen inbyggd 
reduceringsventil hindrar trycket att nå 
alltför höga värden . Ol jerenaren är av 
fullllödeSlyp, dvs all olja passerar renaren 
innan den går ut tiU motorns smörjstäUen. 

illI.ll1 • • 
-- ~ 

Brin.l.lystem, förgasarmotor 

Bränslepumpen - av membrantyp - suger 
bränsle från tanken och trycker det vidare t ill 
förgasarna. Bränslepumpen är försedd med 
!ilter. 

Lufttörvärmning, förgasarmotor 

Till motorn finns en termostatreglerad 
luftförvärmning. Denna medför att tempera
turen på insugningsluften kan hållas kon
stant vi lket motverkar isbildning samt medför 
kortare uppvärmningsperiod efter kalls tart. 



8tånsleayslem, Insprutningimotor (8 20 E) 

Motor typ B20E är försedd med ett 
bränsleinsprutnin;ssystem, kallat CI (CI slår 
lör " Kontinuerlig insprutning"). 
Systemet arbetar utan mekanisk drivning och 
kan delas upp i de båda delsystemen, 
luftsy.tem och brii nslnyltem. Principen är 
den att man mäter den insugna luftmängden 
OCh låter denna bestämma den Insprutade 
brinslemlngden. 
Luftsystemet består av luftintag, lultrenare 
(5), lultmlngdmälare (6), luftspjill (8). 
tIllsatsluftslid (lO) saml lnsugnlngsrör (12). 1 
systemet renas. mäts, regleras och leds 
luften till motorcylindrarna. 
Bränt le.ystemet består av bränslepump (2), 
bränsletrycksackumulator (3), bränslefiller 
(4), bränslemängdmätare (7), styrtrycksventi! 
(13). insprutare (14) samt kallstartventIl (I I ) 
med termot idgivare. 

TEKNISK BESKRIVNING 

2 

PrincipblId bränsl •• ystem motor 820 E 
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TEKNISK BESKRIVNING 

Avgasrening 

På förgasarmotorerna (820 A och Bj erhålls 
avgasreningen bland annat genom alt 
lörgasarna är speciel lt konstruerade IÖf detta 
saml genom att molorn forselIs med 
lultföNärmning. 
På Insprutningsmotorn (B20E) erhålls 
avgasreningen genom insprutnIngssy
stemet. 
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Kylsystem 

Kylsystemet är av sluten övertryckstyp med 
cirkulationspump. 
En speciell expansionstank fÖrhindraratI luft 
cirkulerar med kylvätskan och åstadkommer 
korrosion i kylsystemet. 

KRAFTÖVERFÖRING 

Koppling 

Kopplingen ir avenskivig lorrlamelltyp. 
Trycket på tryckplattan erhålls Irån en s k 
tallriksfjider som påverkas från kopplings
pedalen. Trycket på pedalen överförs på 
mekanisk väg til l urkoppfingsgafleln . 



Vhella da 

Växellådan är synkroniserad på samtliga 
växlar Iramåt. Genom att vixellådan försetts 
med snedskurna drev och gummilagrad 
växelspak har god ljudisolering erhållits. 

Automatisk växellåda 

Som alternativ kan Volvo utrustas med 
automatisk växellåda typ BW 35. 
Automalväxellådan består i princip av två 
huvud komponenter - en hydraulisk mo
mentomvandlare, s k konvener och en 
planeiväxellåda som påverkas av ett hydrau
liskt kontrollsystem. Konvertern tjänstgör 
både som koppling och som en extra vi,.;e' 
mellan motor och växellåda. 

TEKNISK BESKRIVNING 

VOlvo 142, 144 Grand luxe kan på vissa 
marknader erhållas med överväxel. ÖverviK
eln gör det möjligt all reducera motorns 
varvtal med bibehållen lärdhast ighet. Härige
nom skonas motorn samtidigt som bränsle· 
förbrukningen minskar. 
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TEKNISK BESKRIVNING 

Kardanaxel 

Kardanaxeln , som förbinder växellådan med 
bakväxeln, är delad i två delar. Främre 
axeldelen är i sin bakre ände lagrad i ett 
lagerhus, bestående av ett ringformigt 
gummielement. 

Bakväxel 

FrAn kardanaxeln överförs motorns drivkraft 
v ia bakväxeln ti ll hjulen. Bakväxeln är av 
hypoidtyp, dvs den ingående axeln ligger 
under de utgående axlarnas centrumlinje. 
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Dlflerentlalbroms 

På vissa marknader kan differenlialbroms 
erhållas som extra utrustning. En bakaxel 
med differenlialbroms överför automatiskt 
dragkraften till det hjul som har bästa 
underlaget när ett hjul börjar slira. Bakaxeln 
är. med undantag av differentialen, upp
byggd på samma sätt som en konventionell 
bakaxel. Vrid inle ett upplyfta! bakhjul om ett 
hjul står kvar på marken. Genom differentia
len åstadkoms drivning på det hjul som slår 
på marken varvid bilen kan falla ned från 
uppallningen. 

Bakaxel 

Bakaxeln är upphängd på två bärarmar vars 
framända är lagrad i karossen. Bakaxelkåpan 
är fastsatt vid bärarmarna med hävarmar. Två 
bärs lag är lagrade vid kåpan och vid 
karossen. Ett tvärstag hindrar kaross och 
bakaxel att röra sig i sidled i förhållande till 
varandra. 



FRAMVAGN 
OCH STYRINRÄTTNING 

Framvagn 

Bilen har separat frarnhju lsupphängning. 
Framhjulsupphängningens detaljer är mon
terade I en kraftig låd balk. Balken är 
fastskruvad I karosseriets främre del. 
Framhjulen är lag rade I koniska rullager. 
Framljidringen består av spiralfjädrar inuti 
vilka teleskopstötdämparna är monlerade. 
Bilen är försedd med krängningshämmare 
fäs tad vid de nedre länkarmarna och vid 
karossen. 

Styrinrättning 

Styrningen är av typen "skruv och rulle". 
Raltrörelsen överförs via snäckskruven på 
rattstången till rullen på styraxeln vilken i sin 
lur via ett länksystem påverkar hjulen. 
Vissa modeller av Volvo 140 kan erhållas med 
servostyrning. 

TEKNISK BESKRIVNING 

Värmesystemet är ett kombinerat varmlufts
och friskluftssystem. Den inkommande frisk 
luften passerar genom elementets cellsystem 
och ut i vagnen. Med hjälp av de Olika 
reglagen kan friskluften dels uppvärmas dels 
dirigeras t ill lämpliga platser i vagnen. 
Därifrån passerar luften ut ur kupen genom 
ett antal hål vid bakrutans nedkant. Denna 
genomventilation ger god luflfördeln ing I 
vagnen samt effektiv avimning av bakruta 
och sidorutor. 
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TEKNISK BESKRIVNING 

ELSYSTEM 

Del elektriska systemet har 12 voUs spanning 
och är IOrselt med en spännings reglerad 
generator av vbelslrOmstyp. Startmotorn 
manövreras Irån instrumentbrädan med 
tändn ingsnyckeln. Med denna till - och 
Irånkopplas även övrig elektrisk utrustning. 
l edningssystemet till strålkastare. parke
ringsljus, varningsljus och Innerbelysning är 
dock Inte kopplat över tändningslåset utan 
kan 1111- och frånkopplas utan au tändningen 
är tillkopplad. 

Byte av glödlampor och säkringar finns 
åskådliggjon på sidorna 57-60. 

OBSERVERA! 

På grund av att glödtrådsvakten (kontrollam
pan för glödlampor, sid . 7) är d imensionerad 
lör en viss belastning kan man ej ansluta 
extra alutlag IÖf bak- och stoppl jus till 
husvag nar, släpvagnar m m var som helst i 
det elektriska syslemet. 
Kablarna till eluttaget för dessa fun ktioner 
måste där/Ör dras Iram till mellanbrädan där 
det finns möjlighet all göra inkopplingen. 
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Elachema 142, 144 och 145 
1 Batten. 12V. 110 Ah 
2. KoopI~ 
3 Tlnd!b "-5. fOrdela ... lin'IfOljd 1-~2 
6. Tincblll1 
7 Startmoto, 
e Genentor 
9. UdCn;ngst~u"lO< 

tO. SikringsG ..... 
tt Ljusomkoppl .... 
t 2 GlOc!l~v.kt 
13 Sttg, eli! tOr hel· OCh h al. llul I ,mt IJ,,"~nll 
14 I10rIlIUS 
15. Halvlj ... 
16. ParkeringslJUlI. 5W 
U BaklJus. 5W 
la. Sid""",,~ .. ,nOllj .... 5W 1'lIO&$t "' ....... 'kn-.' 
19 Ntlmmerskr"belVsnlng. 205 W 
~. Stoppljus'onltkl 
21. Stopptjus. 32 cp 
n . lIontakt p' vi •• II . /la. MolO. M41 
23. Kontakt p.t, ..... 11"' • . ew J5 
24 Backlj .... 32 CP 
:!S. Blinkdon 
2fI Kortts.arOmlIoDOl .... 
'n Ströms'ilt ••• lor •• ,ningst>hnktJ ... 
28 Frlm'" DIinki j ..... 32 co 
29 sakr. I>linldj ..... 32 cp 
lO Anslutning vid '"11Iumell1 
31 .\nsIutnin9 vid insI""""nl 
32 Kontr~ ~rnIng. I. 2 W 
:tJ. """,,,lnIng vid ~nt 
34 VaMal$ll\i. ..... 
J5 TlmpOl<1l1Urm,ta .. 
36 B<inslemata" 
37 bnninOl$laoit'l&tor 
3tI Kontrollampa. körrikt ... ng,... ...... I . 2 W 

" "'" 40 Kontrollampa, """'" ' . 2 W 
41 GIOdtrt<lsvakt 1,2 Yl 
42 Kontrollampa. Ia<Idnong. 1, 2 W 
43 Kontroll.m~. p..-kltfin\llt><OIIII. 1, 2 W 
'4 lIontrolllmpa. C""k • . 1. 2 W ,s. Kontroll.ml>" . oljetryck, ' . 2 W 
46 KOI'Ilakl. PIUIO .... rstol 
47 Ko;IfIt.aI<1. lor ..... tol 
'" Parl<eringlt>r"""ko;lfllakl 
_9 Chokeregt.kon ... kt 
so. TemPft"'u'gMi,. 
SI OI;etrycksv.kt 
52 8rom~varningskont.kl 

5.3. SlartJpar .. ll l_ul visu. .... "'-1 
54 e'''''sItniri9 ....... 
56. SOenaI'-tl 
se. ~ ... lho<nsr1ng 
57 b k 161 "'ndrule1Oo,I<Ir.. '$pol.re 
SIl VI....,...letOorkar. 
59. VIM,ytrnpol ... 
110. Sll_l.tt .... fllkl 
al Flakt 
62. $er_tana ... , Iuppdrrnd bakfUll 
13. Elupp.-Um<! 1>P.nr ... 
&.c Klo<:l<I 
65. Clgarr. H.ndar. 
&8. AlIOl tat lor Inllrumen tbe lysnlng 
57 Inlt,ym. ntbelyln lng. 2 W 
M. "-g1~ljUIntlbelylr>i"9. I . 2 W 
ee Vbtlligal>lllysnlnll. 1. 2 W 
10. HanoHk ll ckskon ... kt 
71. HIMlklacksbe!ysning. 2 w 
72. TI kbelysn ing. tO W 
n . Oo"konlal<l, vin,ler 
H . Oo"konl. kl. 1'I6IIt' 
15. Ret. löt SII.ilkullrtOfl<.,. 
ta StartblOCke<inllHMet I.MIIt ...... mark..-r) 
ta. KO'1lfOIIlmpa. tMlllMWr. 1. 2 W 
78 P_"" .... loIIkor>tak1. tMlbilte 
8/1. FOo,ar.IOIskon ... kl. tMlbiIte 
8' Slut", ' 
82. 511_11&111" IOor 1>""",äxll1 
eJ I(on ... kt lor öYtr",..., p.t, "hll1J~ 
" M~I'nI!I_ fOr --.-hel 
as. Konlrollampa. 6velVixeI. I . 2 W 
a7 Slril"-OfW. 
MI V~I _ t..-1IIO$Ut.. lO<.mol. JO w 
110 V"-"1. 16<1fVoI. lO W 
81 V .. nl~r Mr liuS 
97 "-II lor bfanslepump 
93. H"""" .. I. lor bfinsllllnsprulning 
" SWI ...... tiI 

101) TemtOti<I"""lIkt 
IOI ~m,t 
102 8 r ...... pUmp 
103. l.utll"'ngOrnr.llre 
11).1 T.kllmj)a. bakr •• 10 W l_as, 1451 
' 0$. 8.lk" d6trkotol.kt 1_&11 14S1 
1011 8.lltrutMori<lre 1 __ " 1451 
107 8.lkrutespotar' 11fI<IIS1 1451 
tOll SltotnltUla" 1ort\lkrutelo.I<I ... -SP01ar. (_t 145) 
109 T'Ulltslultsllll 
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TEKNISK BESKRIVNING 

BROMSAR 

Bromssystemet är ett tvåkretssystem med 
skivbromsar runt om. Systemet är försett 
med en tandem huvudcylinder och en 
direktverkande servocylinder. Nör bromspe
dalen trycks ned påverkas huvudcylindern 
mekaniskt av servocylindern varvid pedal
kraften förstärks ca tre gånger. Från 
huvudcylindern överförs bromslryckel på 
hydraulisk väg genom lednlngartiU bromscy
lindrarna i hjulen. Härvid pressas bromscy
lindrarnas kolvar utåt och ansätter broms
klotsarna. Tryckledn ingarna till bakhjuls-
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bromsarna är försedda med en reducerings
ventil till varje krels som förhindrar att 
bakhjulen låses löre framhju len. 
Principen lör tvåkretssystemet är att båda 
framhjulen är kopplade till ett bakhjul. dvs 
skulle en krets vara ur funktion finns alltid 
bromsverkan på båda framhjulen och ett 
bakhjul. Vid normalt pedaltryck ger en krels 
50% bromsverkan men då pedaltryckei ökas 
kan man med en krets erhålla ungefär 80% av 
lull bromsverkan. Detta ger maximal säker
het och förhindrar sneddragningstendenser 

och bakvagnskast. Då motorn stoppats 
assisterar bromsservon vid ytterligare 2 å 3 
Inbromsningar varefter man måste öka 
pedaltrycket ca 3 gånger för att erhålla en 
bromskraft motsvarande den man erhåller 
vid arbetande motor. 
Pa~eringsbromsen påverkar på mekanisk 
väg bakhjulen genom attdessas bromsskivor 
även utformats som bromstrummor i vilka 
bromsbackarna lör parkeringsbromsen 
monterats. 

-



OM SERVICE 

Innan Er bil överlämnades t ill Er av 
återförsäljaren har den genomgått två 
inspektioner. Den försla gjordes pli Volvo
fabriken och därefter utlörde återförsäljaren i 
sin tur en leveranstrimning enligt Volvofabri
kans speci fikationer. 
Då ni kört 2 500 km ska bilen lämnas in till 
återförsäljaren för en garanliinspektlon vid 
vilken bl a oljan j motor, växellåda och 
bakväxel byts. Etter denna Inlpektlon bör NI 
Bnp ... a bilens underhall till urvlceboken 
med larvlco efter varje 10000 km. 
De långa intervallerna mellan servicetillfälte-

na gör det nödvändigt all Er bil verkligen får 
den tillsyn vi föreskrivet. En Volvo. skött aven 
VOlvaverkstad, är en driftsäker bil med god 
driftsekonomi. en driftsäker bil som inte 
strejkar när Ni bäst behöver den. 
Enklaste och säkraste sättet att ge bilen det 
underhåll den kräver är att alltid anlita en 
Volvoverkstad. Den har de resurser som 
behövs tör att ta hand om Er bi l på ett 
ekonomiskt och rationellt sätt. 
Ni får dessutom 6 månaders garanti på 
monterade originaldelar och på utfört 
reparationsarbete. 

SKÖTSEL 

Varje service kvitteras med en stämpel i 
serviceboken. En ·'välstämplad·' servicebok 
höjer bilens andrahandsvärde. 

Om Ni själv är teknisk t intresserad och 
kanske tycker om att göra enklare arbeten på 
Er bli eiler om Ni någon gång är tvungen att 
utföra de enklare servicearbetena, har vi i 
detta kapitel lämnat några råd om hur dessa 
ska utföras. För överskådlighets skull har 
serviceåtgärderna sammanställts i ett under
håilsschema på nästa uppslag. 
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SKÖTSEL 

UNDERHALLSSCHEMA 

I nedanstående underhållsschema har åtgär
derna givits en löpande numrering som 
hänvisar till detaljerade beskrivningar på 

elterlöljande sidor. En del arbeten fordrar 
yrkesvana eller speciella verktyg och har i 
schemat utmärkts med Q. 

UII&MI otiter var;.; 

A' .... " "'" ." ~"'" ." 
Se anrn. nedan "g,,, 

SMÖRJNING ". 1(0"1'011 Iv ~romllVilSk.nlvtn 

1. Smörjning IV kII,on.,1 • • En gång per år " !lyte a. !>tOm.vi llkl 

2. KontrOll I. oljenlv' I mOlo. • Vid tanKning , 0I1"~)'I. I mOlOt ." Se i ....... lTd '7 
MOTOR 

17. SkÖlMI l ..... hunentilltion .. Fc'gau ... Pilylln. IV olja I d'm~)'1. • , Konlroll .... o ljen;"" I "axelllda • .. !lyte .v oljolrlnare 

•• OII~ I vulllllodll . " " . RtngOring e. DlIMI,lille< 
820 A och 820 8 

,. Kontroll MI oIjanld I 6Ye<va..lr • ". Aengori"l1 av lille< I bt"'st.\lnk 

•• Ol~ I o--.bel O" ". 81'\1 .V b'ilinlleli1t" B20 E 

9, KonIroII ... 011.,,1 .. :. I .u'om.nr ..... 1 • ". 8)'1' IV luh,,,,.,,, B20 A 

". Kontroll lt\I OIJ .... "'. I bakvbel • 23. 8yte l' luttr .... ' . B20 8 

" OljeOyle I Mkväxel .' 2~. 8yte ... luh'.~" 820 E 

12. I<onl,o/I .... 01]11'11 •• j bf,kvä.ul med 
11;11.,.. ... 11.(1)1'0 .... • ". Kontroll ... ",nlilspel 

13. ~~:.: ,f~i:,:.:::'.l<vb: .. med .' ". Komt!fltS!lor'l8j)iO'f 

" Konl,oll IV Clrht"mm" 

II, lIo"Uol1 IV olj'n l •• j Ityrvb.1 III. • 
.. "",s!~rnlng " . Kont,OII Iv kyhtlitlkenld 

oj UMe, Inkörnlngiln . .... n el1.' de 10'11 I<Ordl 2500 ~m .. Endast eher eko 10(lt korel 2500 km 
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SKÖTSEL 

Förutom de förebyggande skötselilltgärder " körriktningsvisare 
som l inns angivna i underhållsschemaI bör b, signalhorn 
Ni ur trafiksäkerhetssynpunkI ej underlåta att c: vindrutetorkare och -spolare 
regelbundet kontrollera: " backspeglar 

l ~- ~ I~ 
Sot aMI AMlan ''''' ~ I~ 

SIl.",., . ....san 

" Byt8 .v kylvät""" • Vanannat if BRO MSAR 
~. I(onl<oll av Hlnllstilt O 

~. Kontroll al/ bromsa. O 

" Konlroll lv rOroatarens kontakt .. , O ". Syte .v 5eNocylind&'''s lull1lller 

" Kontrol l av Ii!.ndinstiillning O och över$yn .v !)roms" O V • ., '''dje ., 

FRAMVAGN 

ELSYSTEM " Kontroll av framhjul .i " sUlllning O O en gil" O per år 

" Kontroll ev batteriets syrani.;\. • Vid tankning " Kont roll 8 v 1<ul l<KIer, stig. mm O O En ging per il r 

" Kont,<>I1 av batteriets laddnings _ 
HJUL OCH DÄCK tiII.tlnd O 

" Kontroll I v strål 1<a5larinstäl ln ing O 42. KDntroll av lufttryck • \I ... "nIO vecka 

KAROSSERI 

KRAFTÖVERFÖR:NG o . Tvilttrling Se tid 6-4 

" Kontrott .. koppIingS9alfeln$ IrigMg O 44. PolerinII Se sid 65 

". 1(000Uotl av kM(!anaxet O O En IIMg per il 4S. Rengöring Se eld SS 

46. RoslSlcyddsbllllMdtinll ,,~ .. 
45 



SKÖTSEL 

SMÖRJNING 

För all förenkla underhållet av Er Volvo har 
den utrustats med kulleder. styrstag och 
kardanaxel av sådan konstruk tion all regel
bunden rundsmörjning Inte erfordras. Detta 
har möjliggjorts genom att ställen som varit I 
behoy av smörjning, på fabriken Inpackats 
med ett mycket hållbart fett och sedan 
omsorgsfullt tätats varför vidare smörjning 
normalt Inle behöver utföras. 
För alt säkerställa dessa delars rälla funktion 
är det emellert id nödvändigt aU Ingående 
Inspektera förekommande ti tningar och 
gummimanschetter efter varje la 000 km 
körning, dock minst en gång per år. 
Oljebyte I motor samt oljenlvåkontroUer I 
vbeIIåda, bakväxel, styrväxel och förgasare 
ska ske efter varje 10000 km lämpligen i 
samband med tOOO-mils- inspektionen. An
vänd alltid endast förstklassiga smörjmedel 
av välkAnda fabrikat. Rätt smörjmedel i rätt 
mängd på rAtt tid kommer att öka .såväl 
IJvsllngd som effektivitet. 

4. 

t Smörjning av karolleri 

För alt undvika gnissel och onödigt slitage 
bör karosseriet smörjas en gång per år. 
Motorhuvens, dörrarnas och bagageluckans 
gångjärn samt dörl"9loppar bör smörjas var 
10000 km. Under vinterhalvåreI bör dess
utom dörrhandtagens och bagageluckans 
låskolvar förses med något fros lskyddsme· 
del. som hindrar dessa att frysa igen. 

N, lM6rI~i~. 

i Motor"......,.'" 
'2 Molor"......,. IJ'ng!i,n 
3 Tlk lu;;karI. ~Ind • ...;s. ... 
• DO<rliM,. )1V. gl"'ylor 
S Ulb\eock 

'8 B.gag .. uCIO.l. ... ljin9jirn 
' 7 OOrrgingjirn 
• 8 OOr",opp 

\I FramllalltmU glldlk.na< 
OCII """'Inordningar 

iO I'6 ... II,n_ 
UAno",nltlg 
(Atllom"ga ..., ... <16.,....... 
klaclM ........ '-1111:1 toort) 

11 Nyckelll" 
12 Ba;eoe!""- U. ........ 

Sm&JM"'~ 
Pa,allln 
Olja 
01,.. 
P .. allln 
p ... llin 
Olj. 

"" Pa"fll~ 

Olja 
Olja, 11ft 
Silikon"" 

...... 
"'" ..... 



2 Kontroll av oljenivå i motor 

Oijenivån i motorn bör kontrolleras vid varje 
bränslepåfyllning . Kontrollen utförs vid stil
lastående, varm motor och bör. för att 
jämförbara värden sl-;a erhållas, ske någon 
minut efter det att motorn stoppats. Torka av 
mätstickan före mätningen. Oljan ska stå 
mellan de tvåmärkena på mätstickan. Den får 
aldrig tillåtas sjunka under det undre märket 
men bör å andra sidan ej heller stå över det 
övre då i så fall onormal oljeförbrukning kan 
bli följden. Vid behov påfylls ny olja genom 

oljepåfyllningshålet på ventilkåpan. Använd 
olja av samma typ som redan finns i motorn. 
Avståndet mellan mätstickans två märken 
motsvarar ca 1 dm' (liter) olja. 

3 Ollebyte I motor 

Vid ny eller nyrenoverad motor ska oljan 
bytas efter de första 2500 km. Därefter sker 
byte enligt nedanstående intervaller. För 
motorns smörjning ska en oljekvalitet "För 
Service SE" användas (tidigare beteckning 

,-* Temp.raturamrb 
OIjekYaJitet 

SAE 10 W-30} 
SAE 10W~ 're! runt 

SKÖTSEL 

MS). Beträffande viskositeten rekommende
rar vi i första hand multigradeollor på grund 
av att dessa oljor omspänner elt stort 
viskositetsområde och härmed gör det 
onödigt att byta olja med anledning av 
variationer i yttertemperaturen. 
Byt olja i motorn var 10000 km. För bilar i 
taxitrafik samt andra bilar i storstadstrafik 
bör oljebyte dock ske var 5 000 km. Under alla 
omständigheter dock minst 2 gånger per år. 
Vid mycket låga temperaturer(under-20·C) 
rekommenderas multigradeolja SAE 5 W-20. 
Denna olja bör emellertid ej användas då 
temperaturen varaktigt överstiger O' C. 
Avtappning av den gamla oljan vid oljebyte 
sker genom att ta bort dräneringspluggen på 
sumpen. Avtappning bör ske efter körning då 
oljan ännu är varm. 

OIfebI'lM1I'ltetYaJl·) Oljerymd 

'" 
Exkl , Olje~ 

SAE 20 W.50 vid Illa....". 0Wr -ler c """ 
3.25 dm (I) 

"F6r~SE" (doc~ mlnM 

$Af 10 W undlr -10" C 
21111' per tr) 
Wdtflfik "ler ",,,,. IllllIan - 10" och +30" C liknande: 5000 In~l , Olje~n ... ., O- +30" C 

"F6r..mo. SE" 
3.75 dm (I) 

') UndIr Inll6mi"""" .... oljan 1J>ftQ lifter et. !&st körd. 2!00 km 
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4 Förgaure 

Vid varje oljebyte I motorn kontrollerss att 
otjentvån i förgasarens centrumspindel når 
upp t ill ca 6 mm från spindelns kant. Om så ej 
är fallet påfylls olja av typ ATF (tr805mis· 
slonsotis). 

48 

Olja fOr automllliska 
transmi .. loner (ATF). 

~ Växeltida utan ö ... erväxel IM 40) 

Kontroll av ol jeni .... ån i växellådan ska ske 
efter varje 10000 km körning. Oljan ska nå 
upp t ill påfyllningshålet. Vid behov påfylls ny 
olja. Efter varje 40000 km ska oljan j 

växellådan bytas. Vid ny eller nyrenoverad 
växellåda bOr olJebyte ske även efter de första 
2500 km. Avtappning av den gamla otjan bör 
ske omedelbart efter körning medan oljan 
ännu är varm. 

OljekvalItet viskositet Ollerymd 

VbeI_ SA' BO 0,75 dm' (I 
olja s-'g ..... 

o.r +30" C "' .. 

7-8 Viixsnida med överväxel (M 41) 

För bilar försedda med överväxel ska kontrCI lI 
av oljenlvå och oljebyte j denna ske samtidigt 
med motsvarande operation i välIelIådan. 
Övervålleln har gemensam oljenivå med 
växellådan och oljepåfyllningen sket genom 
växellådans oljepålyllningshål. Se till alt 
oljan hinner rinna över till överväxeln . Vid 
avtappning av oljan ska dels växellådans 
avtappningsplugg och dels locket för över
växelns ol jesil demonteras. 
Vid varje oljebyte ska överväxelns otjesil 
rengöras, vilket bor ske på Volvo-ver1lstad . 

OljekvaUtel Viskositet Oljerymd 

Motor- SA. 30 1,6 dm" I') 
olja ~1 . 

Multigrade 
SAE 20 W-40 



9 AutomatväxelIåda (BW 35) 

Oljan behöver normalt ej bytas. däremot bör 
oljenlvån kontrolleras var 10 OOO:e km. 
Pålyllnl ngsrör med graderad mätsticka finns 
under huven, alldeles framför torpeden. 
Obs! Mätstickan har olika graderingar för 
varm och kall växellåda. Vid kontroll av nivån 
bör bilen stå på plan mark. Med motorn på 
tomgång i läge P ska nivån befinna sig mellan 
övre och undre graderingen på mätstickan. 
Vid behov av påfyllning använd endast 
speciell Olja lör automat iska växellådor. 
typ F. 
Mätstickan ska torkas av med nylonduk, 
papper eller sämskskInn. Trasor som kan 
kvarlämna några rester på stickan '.6r el 
använd ... 
För vagnar med hård körning. bergskörning 
och liknande. är det lämpligt all var40 OOO:e 
km låta utföra en förebyggande seNlee på en 
auktoriserad Volvo-verkstad. 

Ol}ekvalilet Ol}erymd 

Olja 
för sutom. 6,4 dm" (I) 

tr8nsm. typ F 

lO-I l Bakväxel 

Kontroll av ol jen ivån I bakväxeln ska ske efter 
varje l a 000 km körning. Oljan ska nå upp till 
påfyll ningshålet. Vid behov påfylls ny olja. 
Oljan i bakväxeln ska bytas elter de första 
2500 km körn ing . Avtappning av den gamla 
oljan sker genom bottenpluggen, Oljan ska 
då vara varm och magnetproppen måste 
rengöras noggrant. Det är av stor vik t lör 
bakväxelns livslängd all partiklar och förore
ningar Irån inkörn ingsmilen avlägsnas. Efter 
delta behöver endast oljenivån kontrolleras 
och ny olja vid behov Iyllas på. 

Oljekvalitet Viskositet Otjerymd 

BakvAxelolja $AE 90 1,3 dm' (I) 
enligt St.cllgyarano» 

MIl-L-210S B uAllel'_lO' C ... " 

SKÖTSEL 

12-t 3 DlflerenUalbroms 

t bakväxel utrustad med dilferentialbroms är 
från fabr iken påfylld en bakväxelolja enligt 
Mll-L-2105 B som är försedd med tillsatsme
del för bakväxlar med differentialbroms. Vid 
eflerfyllning och byte ska en olja av sam ma 
typ användas, Kontroll av oljenivå och 
oljebyte ska ske med samma inteNaller och 
på samma sätt som lör bakväxel utan 
dilferentialbroms, 

Bakväxelolj8 MIL-l-2ID5 B som ska vara 
försedd med tillsatsmedel för different!
albroms. 
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'4 Mekenllk s tyrvi.81laervol tyrnlnll 

Oljeni ... ," I den mekaniska styrvbeln/servo
styrningen ska kontrolleras elter varje 10 000 
km kOrning. 
Mekanisk I ly ..... ".!. Oljan ska nå upp till 
påfyllningsproppen. Vid behov påfyllS ny 
olja. Oljan I styrv!xaln behöver som regel ej 
bytas utom vid renovering. 
Servo, tymlng. Före kontrollen ska olJebe
hållaren torkas ren . Därelter tas locket bort 
och nivån kontrolleras med stillastående 
motor. OIJenlvån skad1irvld ligga ca S-lO mm 
över nivåmärket I behållaren. Är nivån lägre 
f)/ll$ 048 på vid stillastående motor vilket 
eliminerar risken att lull sugs In. Starta 
mOlorn och kontrollera åter olJenivån, som 
nu ska sjunka Ull nivåmärket. När mOlorn 
stoppas ska nivån stiga ca 5-10 mm över 
märket. Olja och filler I servostyrningen 
behöver ej bytas annal än vid reparaUon eller 
renovering. 

Oljekvalitet Viskositet Oljerymd 

......... 
HypoIdcNja SAESO 0,25 dm" (I) ..... 
TF~IIL tyP.: A elle' Dexron 1,2 dm', I 

15--16 Bromlll i tlh 

Bromssystemet ärförsen med dubbla broms
vätskebehällare med gemensamt påfyll
ningshål. Kontrollera vid brlnslepåfyllning 
an bromsvätskenivån överstiger min-märket. 
Vart 3:e år eller var 80000 km ska 
bromsvätskan i hela syslemet bytas. Samti
digt bör dessutom bromssystemets tätningar 
bytas ut. 
Dessa byten utförs lämpligen samtidigt med 
bytet av servocylinderns luftlilter, se sid 61 . 
Vid kontinuerlig körning dir bromsen 
utnyttjas ofta och mycket. eK. alpkörning och 
i extremt fuktigt klimat, bör bromsvätskan 
bytas en gång om året. 

F6r det IIydf'lluhkll bromuy ......... 
a.vIndIIs broInnltakor 1lOIII upptrller 
fof*Inpm ...... SAE J UO!. lrom ... 
'lItaD nMId den lid .. ,. ~ 
SAE 70 Al an iYen .n'llnda. 

MOTOR 

17 Vevhu. ventllatlon 

Den positiva vevhusventilalionen lörhindrar 
alt vevhusgaserna släpps ut i Iria luften. 
Dessa sugs islället in i molorn genom 
insugningsröret och deltar i förbränningen 
..,arpå de blåses ut genom avgasröret 
til lsammans med de övriga förbränningsga· 
serna. Varje 40 OOO:e km skall nippeln (2) 
rengöras samt slangarna (1 och 3) kontrolle
ras. Skulle slangarna vara i dålig kondition 
ska de bytas ut. 
Byt lIamskyddel (4) . 



-

la Olle re nar. 

Molorn är försedd med en ollerenere av s k 
lullllödestyp, dys all olja passerar genom 
renaren på väg Irån oljepumpen till de olika 
smörjställena. Häf\' id uppsamlas förorening
ar I oljan vilka så småningom sätter Igen 
renaren. Denna måsle därför bytas efter ca 
var 10000 km. Den gamla renaren kasseras. 
Byts renaren utan att oljebyte sker på motorn 
ska 0,5 dm' (Il olja fyllu på I motorn. 

19 Brin. l.fllt.r, förg • • • rmotor 

Bränslefil tret ska rengöras etler varje 10 000 
km körning. Lossa skruvarna och ta bort 
lockeloch silen samt rengör dessa. Kontrol 
lera att packningen är felfri. 

SKÖTSEL 

20 Rengöring av IlIter I briinsletank 

På augledningen j bränsletanken sitter ett 
Iltter, som ska förhindra att föroreningar från 
tanken sugs fram till bränslepumpen . För 
vagnar med Insprutningsmotorer ska IiItret 
göras rent var 20 000 km. För övriga vagnar 
var 40 000 km. 
Innan NI lämnar In biten lör rengöring av 
detta lilter är det lämpligt all köra tanken så 
tom som möjligt. 

" 
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21 Bränslelilter, insprutningsmotor 

Bränslel/Uret är placerat på torpeden 
motorrummet. Filtret ska bytas var 80 000 km 
och byts komplett som en enhet. 
FillerbyteI bör överlåtas åt en auktoriserad 
Volvo-verkstad. 

52 

22 L.uftrenare, molor 8 20 A 

Luftrenaren ska utbytas mol ny efter varje 
40 000 km. Samtidigt bör även packningen 
och skruvarna bytas. Vid regelbunden 
körning i dammigt väglag bör bytet ske 
oftare. Ti llse vid montering av ny luftrenare 
alt termostathuset lör insugningsluflen ej 
skadas. 
eBS! Insatsen får ej luktas eller inoljas. 

23 luhrenare, molor 820 B 

Luftrenaren beslår aven plaslkåpa med 
utbytbar pappersinsats. Insatsen ska bytas 
etter varje 40000 km. Vid regelbunden 
körning i dammigt väglag bör bytet ske 
oftare. Rengöring av något slag mellan 
ovannämnda bytesintervaller ska ej göras. 
Vid byte lossas slangklämman till luftför
värmningen samt klämmorna som håller 
luftrenarens överdel varefter överdelen kan 
lyftas av. Härvid blir insatsen åtkomlig för 
byte. Tillse vid montering av överdelen aU 
termos!athuset för insugningsluflen inte 
skadas. 



24 Luftrenare, motor 8 20E 

Luftfi ltret i luftrenaren ska bytas mot nytt 
elter varje 40 000 km. Vid regelbunden 
kOrning i dammigt väglag bör bytet ske 
oltare. Rengöring av något slag mellan 
ovannämnda intervaller ska aj göras. 
FUterbytet bör överlåtas åt en auktoriserad 
Volvo-verkstad. 

2S Ventiler 

Ventilspelet ska kontrollerasvarje 10 000 km. 
Kontrollen bör göras på Volvo-verkstad. 

26 KompreSllonsprov 

Varje 10000 km bör man utföra ett 
kompressionsprov för alt lå elt begrepp om 
motorns kondil ion. 
Provet utförs lämpligen på Volvo-verkstad . 

27 Drivremmar 

Fläktremmens spänning ska kontrolleras 
varje 10000 km. På grund av förslitn ingeHer 

nedsmutsning kan remmen börja slira vilket 
orsakar dålig kylning och generatoreffekt. 
Man kan prova spänningen genom att trycka 
ned remmen miU emellan generatorn och 
fläkten . Remmen ska härvid kunna tryckas 
ned 10 mm med normalt tryck (ca 7-10 kp). 
Behöver remmen spännas. lossas de tre 
skruvarna och Justera spänningen med 
generatorn. Har bilen luftkonditionering 
giller samma kontroll med 9-12 kptryck fOr 
kompressorns drivrem. 
Kontrollera även spänningen på drivremmen 
för servopumpen . Remmen ska kunna 
tryckas ned ca S mm. 

SKÖTSEL 

28 Kontroll av kylvätskenivå 

För att kylsystemet ska kunna arbeta med 
maximal effektivitet måste d3t vara vAl fylll 
och utan läckage. Kont, ollera kylvltskenivån 
vid varje tankning. Nivån ska ligga mellan 
MAX- och MIN·strecken på explnsions· 
lanken. 
Man bör vara speciell t noggrann med 
kontrollen då motorn är ny eller då 
kylsystemet varit tÖml. 
Ta ej av påfyllningslocket annat än för 
påfyllning eller komplettering av kylvätska. 
Detta lör att ej förhindra den cirkulation som 
lörekommer mellan motor och eKpansions
tank under uppv.!irmning och avkylning. 
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Komplettering av kylvitah 

Komplettering av kylvätska ska ske genom 
påfyllning i expansionstanken då nivån i 
denna sjunkit till minstreeket. Använd året 
om en blandning av 50% Volvos frostskydds
vätska l ör personvagnar och 50% vatten och 
Iyll på så mycket vätska att nivån når upp till 
maxstrecket. 
OBS 1 Komplette,. ej med enbert vette". 
Rent vatten nedsätter nämligen såväl kylvät
skans rostskyddande egenskaper som Irost
skyddet. Komplettering med enbart valte" 
kan dessutom förorsaka skador på kylsyste
met på grund av Isbildning I expansIons
tanken. 

" 

29 Byte ay kylvätska 

Kylvätskan bevarar sina egenskaper i ca 2 år 
varefter den bör bytas. l ämpligen sker detla 
byte på hösten så alt man har mall imal 
säkerhet mot sönderfrysning under vinter
månaderna. Vid avtappning av kylsystemet 
skruvas avtappningspluggen på motorns 
högra sida bort och slangen till kylarens 
undersida lossas. ExpansionSlanken töms 
genom att man lyfter av den från konsolerna 
och håller den så högt all vätskan rinner in i 
kylaren. 
Innan den nya vätskan tylls på ska hela 
systemet spolas med rent vatten. 
P!fyllnlng av kylvi taka akar genom /5pp-

nlngen p! kylaren varvid värmereglaget 
I ka I t' p' max värme för att hela sy. temel 
ska kunna fyllas. 
Fyll kylaren helt och sätt på locket. 
Fyll däreHer expansionskärlet till max nivå 
ell, r n' got över. 
Varmkör motorn och kontrollera efter varm· 
körningen att kylaren är helt full och all nivån 
i expansionstanken ligger vid max-strecket. 
Komplettera kylvätskan om nödvändigt. 
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30 Kontroll av tändsUft 

Tändstiften ska demonteras och kontrolleras 
efter var 10000 km körning. Vid behov ska 
tindst iften bytas. Tändstiften bör helst dras 
åt med momentnyckel. Vid byte av tändstift 
var noga med att erhålla rätt typ. 
820 A Bosch W 175T35 eller motsvarande 
820 B Bosch W 200135 eller motsvarande 
820 E Bosch W 225T35 eller motsvarande 

31 - 32 Tändsyslem 

Ta.ndlördelarens brytarkonlakter och mo
loms ländinslällning bör kontrolleras var 
10000 km. 
Alla justeringsåtgärder i motorns fändsystem 
bör överlåtas åt verkstad som har den 
nödvändiga utrustningen härför. Tändförde
laren tillhör motorns känsligaste delar, där 
oriktiga ingrepp ofelbart leder !iII minskad 
motoreffekt och hög bränsleförbrukning 
samt i värsla lellllll allvarliga skador i motorn . 

Som bri nsl. blir bensin med.tt oktantal av 
minst 97 (ROT) .nvindas. 
Vid huvudsakligen stadskörning bör dock 
bränsle med oktantal av 100 (ROT) användas 
lör motor 820 8 . 

Speciella anvisningar vid arbeten med 
bri nlle Insprulnlngll ystemet. 

Vid allt arbele med bränslelednlngar 
måste stor försiktighet iakttas så att 
smuts ej kommer in i systemet. 
Arbeten med bränsJeinsprutningssys· 
temet bör överlåtas åt en auktoriserad 
Volvo·verkstad som har den nödvändiga 
utrustningen härlör. 

SKÖTSEL 

ELSYSTEM 

Kontrollera syranivån I samband med bräns· 
lepåfyllning. Nivån ska stå 5-10 mm över 
cell plattorna, Är nivån lör lAg påfylls 
destillerat vatten. 
Kontrollera aldrig syranivån genom att lysa 
med en tändsticka. 
Den gas som bildas I cellerna är nämligen 
explosiv. 

34 Kontroll a .... laddningstillstånd 

Batteriets laddningstillstånd bör kontrolleras 
eftftr varje 10 000 km körning. Data se sid. 74. 
Samtidigt kontrolleras även all kabelskor 
och polbultar Ir vät åtdragna och insmorda 
med rostskyddsmedel samt all batterletsitter 
ordenttigt lasl . 

3S Kontroll II "" str6lkut.rlnsti llnlng 

Strålkastarnas Instillning ska kontrolleras på 
verkstad eller varje 10000 km. Observera att 
strålkastarnas belysning av vägbanan ändras 
med varierande belastning a .... bilen. 
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s. 

Generatorn i r av vixetltramltyp. Vid 
byte av batteri eller annat arbete med det 
elektriska systemet bOr f Oljande iakttas: 

1. Omkastad batterianslutning skadar 
likriktarna. Batterlpalaritete" bör kon
Irolleras med voltmeter Innan anslut
ningar görs. 

2. Om eKtrabatterier används lör starten 
måste de vafa ritt Inkopplade lör all 
förhi ndra all likriktarna skadas. 
Minusledningen från star1hJilpsbatte
riel måsle vara ansluten till bilbatteri
els minuspol och plusledningen från 
starthjilpsballBrlel Ilt l pluspolen. 

3. Om snabbladdare används för ladd
ning av banerlat ska bilens batterlled-

ningar vara frånkopplade. 
Snabbladdaren får anvlndas som 
starthjälp. Dock ska snabbladdaren 
vara avslagen vid lastsättning och 
borttagning av ledningarna. 

4. Bryt atdrig batterikretsan mad motorn 
igång (exempelvis lör battar ibyte) då I 
så fall generatorn omedelbart förstörs. 
Se alltid till alt batterianslutningarna 
är ordentfigt åtdragna. 

5. Vid elsvetsning på vagnen måste först 
batteriets stomanslutning och därpå 
samtliga kablar tjI! generator och 
laddningsregulator lossas. Se 1111 att 
ledningsändar som härvid frigörs Inte 
kommer i beröring med vagnens 
stomme. Isolera väl om så erfordres. 

Byte .... glödlampor 

Hur byte av glödlampor för de olika 
belysningsenhelerna sker, framgår av 
IOljande sidor. Observera vid montering 
av lampor alt styrstihen på sockeln passat 
I motsvarande urtag. 
Vid monlering av strålkastarnas glödlam
por får Ni inte la i lampglaset med 
IIngrarna. Fell, olja o dyl förångas 
nämligen av värmen från lampan och kan 
orsaka skador på reflektorn. 
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Glödlamporna lör strålkastarna byts Inifrån 
motorrummet. 
1. Ta bort kontakten till lamphållaren 
2. Ta bort gummimanschetten 
3. Ta bort fjädern som håller lamphållaren I 

rätt läge. 
4. Lyft ur glödlampan. När den nya glöd

lampan ska monteras I Insatsen, se till att 
lampans tre slyrstill går In I respektive 
hack på insatsen. Ta Inle i lampglaset. 

3 
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• 
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Byte 8Y glödlampor för 
främre parkeringsljus 

Ta bort de två krysspårskruvarna som håller 
glaset. lampan är nu åtkomlig lör byte. 

" 

Byte av glödlampor I 
främre körriktningsvIsare 

Ta bort de fyra krysspårskruvarna som håller 
g laset. Lampan kan nu bytas genom att man 
tryckerden inåt och vriderden något moturs. 

Byte av glödlampor för bakre 
körriktningsvisare, parkeringsljus, slopp
ljus och backljus, 142, 144 

Ta bort de fyra krysspårskruvarna som håller 
glasel. lamporna kan nu bytas genom att 
man trycker dem inåt en aning samtidigt som 
de vrids moturs. 
1. Körriktningsvisare 
2. Backljus 
3. Bakljus 
4. Stoppljus 



Byte av glödlampor för bakre 
körriktningsvisare, parkeringsljus, stopp· 
ljus och backljus, 145 

Ta bort de tre krysspårskruvarna som håller 
glaset. Lamporna kan nu bytas genom an 
man trycker dem inåt en aning samtidigtsom 
de vrids moturs. 
l . Körriktningsvisare 
2. Backljus 
3. Stoppljus 
4. Bakljus 

Byte av glödlampor lör nummer· 
skyltbelysningen 

Nummerskylten belyses av två glödlampor. 
Om någon av dessa behöver bytas förfar 
enligt följande: 
, . Tryck in spärren i lamphuset genom att 

föra In en skruvmejsel i öppningen på 
lamphusets vänstrasida. Dra ut lamphuset 
ur inlästnlngen. 

2. Dra ut den ända av kåpan som inte är 
försedd med styrstifl. 

3. lampan är nu åtkomlig för byte. 

SKÖTSEL 

Vid montering stick först in styrsti ften i 
urtagen (se bild) och pressa sedan på kåpan. 
Kontrollera att gummipackningen ligger på 
piats och tryck last lamphuset. 

Byte av glödlampa för handskfackbelysning 

Dra glödlampans plastkåpa rakt ned varvid 
lampan blir åtkomlig för byte. 

" 
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Byte IV lampa 'ör takbelysning 

Vid byte a'l lampa för takbelysningen ska 
spArren f lamphuset tryckas in. Detta görs 
med en skruvmejsel , som lörs in I öppningen 
på lampnusets högra sida. Dra därelter ut 
lamphuset ur infästningen och glödlampan 
är åtkomlig fÖf byte. 

Byt. av glödlampor till belysning för 
Inatruma ni, ,lr5mställar ... mi 
viirmer·olage 

På grund av glöd lampornas placering bör en 
Volvo-verkstad anlitas lör byte av dessa 
lampor. 
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Säkringar 
Säkringarna sitter samlade under ell lock 
nedanför instrumentbrädan framför vänster 
framdörr. 

, . Bakrutetorkare. -spolare (endast 145) SA 
Slrålkastartorkare 
Cigarrettändare 

2. VindrUlelorkare,-spolare, fram 16A 
Signalhorn 
Värmefläkt 

3. Eluppvärrnd bakruta ISA 
Överväxel 

4. Värmeelement, förarslol 8A 
Backljus 

5. Blinklyklor SA 
Instrument. Kontrollampor 

6. Varningsljus 
7. Bränslepump 

Innerbclysnlng, bak (endast 145) 
Klocka 
Handsklacksbelysn Ing 

8. Stoppljus 
Innerbelysn ing 

9. Reserv 
lO. Instrumentbelysnlng 

Ljussummer 
1, . Bakljus, vinster 

Parkeringsljus, vinster 
Nummerskyllbelysning . vänster 
(145. båda tamp.) 

12. Bakljus,höger 
Parkeringsljus, höger 
NummerskylIbelysning, höger 

BA 
BA 

5A 

5A 

5A 

5A 



KRAFTÖVERFÖRING 

36 Kontroll av kopptlngsgatfelns Irlgång 

För att inte riskera att kopplingen slirar måste 
koppUngsgaffelns frigång kontrolleras och 
eventuellt Justeras efter varje 10000 km 
körning . 

37 Kontroll av kardanaxel 

Varje 10000 km eller en gång per år ska 
spllnesaxelns gummitälning och kardan
knutarna kontrolleras. Är gummitätningen 
skadad ska den utbytas och den nya 
tätningen fyllas med universallett med 
molybdendisullid. 

BROMSAR 

38 Kontroll av bromsar 

Efter varje tO 000 km körning ska bilen 
lämnas in till Volvo-verkstad för kontroll av 
bromsarnas lunklion. 

39 Byte av •• rvocyllnderns tufft!lte,' och 
översyn av bromsar 

Vart 3:e år eller var 80 000 km ska bi len 
lämnas in på Volvo-verkstad för byte av 
servocylinderns luftfilter. 
Se även under "Bromsyätska" . sid. 50. 

SKÖTSEL 

FRAMVAGN 

40 Kontroll av framhlulslnställnfngen 

En korrekt framhjulsinstalln ing är ay största 
betydelse för bilens styregenskaper. En 
felaktig Inställning medför även etl onödigt 
stort däckslitage. Låt därtör Er VOIYo
verkstad regelbundet kontrollera framyag
nens hjulyinklar, exempelyis efter varje 
10000 km. Har bilen varit utsatt för någon 
häftig stöl där framvagnen kan tänkas ha 
påverkats ska bilen så snart som möjligt 
lämnas till Volvo-yerkstad för kontroll av 
hjulvinklar. VOlyo-verkstäderna har speciella 
mätapparater för dessa ändamål och kan 
därtör snabbt utföra denna kontroll . Bilens 
hju lvinklar framgår ay data på sid. 75. 

41 Kontroll ..., kulleder, stag m m 

Efter varje 10000 km körning bör bilen 
lämnas till Volvo-verkstad lör kontroll av 
framvagnen med avseende på glapp i 
kulleder, styrinrättning m m. Efter varje 
10000 km, eller minst en gång om året, 
kontrolleras även att kulledernas tätningar är 
oskadade och utan läckage. Vid montering 
ay nya tätningar ska uniyersal/ett fyllas på . 

•• 
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HJUL OCH DÄCK 

Allmänt 

Bilen är försedd med pressade stålhjul. 
Samtriga hjul är noggrant balanserade. 
Däcken är slanglösa med följande dimen-
sioner: 
Samtliga 142, 144 
145, 145 de Luxe 
145 med 

165 SR 15 
165 SR 15 Reinforced 

insprutningsmotor 175 SR 15 
145 Varuvagn 175 SR 15 Reinforced 
På vissa marknader är Grand Luxe försedd 
med 165 HR 1S. 

Bilens däck bör om möjligt ha samma 
rotationsr iktning under hela sin livslängd. 
VIII NI skifta hjulen så se alltså till atl hjulen 
hela tiden sitter på samma sida av biten. 
Della är särskilt väsent lig! för dubbade 
vinterdäck, eftersom ändrad rotationsr ikt
ning kan medföra risk för alt dubbarna 
lossnar. Dubbade vinterdäck bör också få en 
inkörningsperiOd på 50-100 mil. Under 
denna t id bör Ni undvi ka hård"kurvtagning 
och höga hastigheter samt hårda inbroms
ningar och accelerationer. 
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Snökedjor kan användas på bilens alla fyra 
hjul under förutsättning att kedjorna är 
ffnlänkade och inte står ut så mycket från 
däcket att de kan skava mot bromsok eller 
andra detaljer. 

Snabblänkar får Inte monteras då utrymmet 
mellan skivbromsarnas bromsak och fäl 
garna el tillåter detta. 

Med regelbundna mellanrum bör däcken 
besikt igas med avseende på skador och 
onormala förslitningar, samt för partiklar 
som kan ha fastnat i slitbanan. Låt balansera 
hjulen om det behövs. Dåligt balanserade 
hjul medför snabbt onormalt slitage på 
däcken och dålig åkkomfort. 

Däcken har s k slitagevarnare i form av elt 
antal partier j slitbanan , där däckmönsIret är 
ca 1,5 mm grundare än på slitbanan i övrigt. 
Genom detta får bilägaren i god tid varning 
då däcken börjar bli utslitna. 
Kom Ihåg att mönsterdjupet enllgl lag 
måste vara minst 1 mm över hela slitbanan. 

42 Kontroll av lufttryck 

Tag till vana all regelbundet kontrollera 
lufttrycket i däcken. Kontrollen sker enklasl 
på servicestalionen i samband med bränsle
påfyllning. För lufttryck se dala på sid. 75. 
Glöm ej vid kontrollen bort reservhju let! 
Under körning höjs däckets temperatur. och 
därmed även lufttrycket. i förhållande till 
bi lens hastighet och last. Lufttrycket ska 
normal! endast korrigeras när däcken är 
kalla. Vid varma däck bor ändring ske endast 
i de fall då däcken måste pumpas. För lågt 
lufttryck är den vanligaste orsaken till 
onormall däckslitage. Dål igt pumpade däck 
medför även försvårad styrning och högre 
bränsleförbrukning. För högt lufttryck för
sämrar åkkomforten. 
Var aktsam om däcken vid parkering intill en 
trottoarkant! 



HJULKAPSEL NAVKAPSEL 

SKÖTSEL 

Byte av hjul 

Reservhjul, domkraft och verktygssats för
varas l bagageutrymmet, Då bilen ska lyftas 
med domkraften bör dena ske på plant. last 
underlag. Undvik att krypa under bilen, när 
denna står på domkrarten då viss risk lör att 
bilen ska falla ned alltid l öretlgger, spe<: lelJl 
på mjukt underlag. Innan bilen lylts från 
marken bör parkerings bromsen dras åt och 
någon växel läggas I. 

DemonterIng 

t. Skruva loss hjulkapseln . (På Volvo 142. 
144. 145 bändes hjulkapseln loss med 
hävarmen i verktygssatsen.) 

2. Lossa hju lmuttrarna 1/2-1 varv med 
hylsnyckeln. Samtliga muttrar är höger
gängade dvs de lossas genom att vridas 
motu rs. 

3. Placera domkraften vid det hjul som ska 
lyftas. Domkraftens lyftarm hakas fast I det 
läste som finns vid varje hjul. Var noga 
med an lyftarman kommer tillräckligt 
långt in I lästet . lyft bilen sA högt att hjulet 
går fri tt. 

4. Ta bort hjulmuttrarna och lyft av hjulet. 
Var förs iktig så att gängorna på hjulbullar
na inte skadas. 
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Montering 

1. Sätt tas! navkapseln på filgen från fälgens 
insida enligt ovanstående bild och rengör 
anliggningsytorna mellan hjul och nav. 

2. Lyft på hjulet. Dra åt hjulrnuUrarna så att 
hjulet ligger väl an mol flänsen. 

3. Sink ner bilen och dra åt varannan 
hjulmutter åt gången. 

4. Montera hjulkapseln. 

Vr id Inte ett upplytta' bakhjul om biten iir 
försedd med dlffara"Ualbrom.. Genom 
differentialen åstadkoms nämligen drivning 
på det hjul som står kvar på marken varvid 
b ilen kan falla ner från uppall ningen. 
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KAROSSERI 

43 Tvinning 

Bilen ska tvättas olta ellersom föroreningar j 
form av damm, smuts, döda Insekter. 

annars lätt får en fet hinna på rutorna. 
Dräneringshål i dörrar och trösklar ska 
rensas I samband med tvättning . 

tjärfläckar m m annars fastnar och kan skada Förkromade delar 
lacken. Speciellt vintertid då bilen kMs på 
saltbelagda vägar bör man vara noga med all 
vägsaltet tvättas bort från bilen så snart som 
möjligt. Annars uppstår lätt korrosion. 
Vid tvättning ska bilen parkeras så att den ej 
utsätts för direkt solljus. Börja med att mjuka 
upp smutsen på karossens undersida med en 
vattenstråle och spola därelter hela bilen 
med en lätt vattenstråle tills smutsen 
mjuknat. Därelter tvättas bilen med en svamp 
under rikligt vattenflöde. Använd gärna 
ljummet men ej hell vallen. 
För att underlätta tvättningen kan ell 
tvättmedel användas. För detta ändamål 
l inns speciella sådana men även vanliga 
flytande diskmedel kan användas. Lämplig 
dosering är 5-10 el flytande diskmedel milO 
dm' (liter) vatten. Asfaltfläckar och t jirstänk 
kan lätt tas bort med lacknafta (kristallOlja). 
Detta bör ske elter vattentvällning. 
Eller tvällning med tvättmedel ska en 
noggrann ellersköljning ske. Därpå torkas 
bilen omsorgsfullt med ett mjukt, rent 
sämskskinn. Använd olika Skinn för glasru 
torna och för den övriga bilen eftersom man 

De förkromade och elo:.:erade delarna ska 
tvättas med rent vatten så fort de blivit 
smutsiga. Detta är speciellt viktigt om Ni olta 
kör på grusvägar belagda med damm bln
dande salter eller vintertid då salt används för 
snöröjningen. Elter tvättning kan man 
eventuellt stryka på vax eller något rost 
skyddsmedel. 
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44 Polering (vaxning) 

Polering av bilen behöver ske först sedan 
lackens lyster börjat mallas och vanlig 
tvättning ej längre är tillräckligt för 8t1l1terge 
den dess glans och avlägsna beläggningen 
på lackytan. Under normala förhållanden är 
det titlräckligt all polera bilen en eller ett par 
gånger om året. delta under förulsäuning att 
den sköts omsorgsfullt och noggrant tvåltas 
så fort den blivit smutsig eller neddammad. 
Före poleringen ska bilen noggrant Ivättas 
och torkas så att repor in te uppslår i 
lackeringen. 
Speciellt vid vallning måste Ni vara mycket 
noga med att ytan är absolut ren innan 
vaxlagret anbringas. Ofta är det nödvändigt 
alt använda lacknafta (kristallolja) fÖf ren
göring. 
Vaxning utgör ingen ersättning för polering, 
ej heller är vaxning nödvändig för att lacken 
ska klara väder och vind. Oftast behöver 
va;.;ning ej utföras förrän tidigast ett år efter 
leverans av bilen. 

45 Rengöring av klädsel 

Beroende på utlörande kan Er Volvo 
förekomma med olika klädselkombinationer: 
vinyHlygldädsel och vävplast. tygklädsel och 
vävplast samt skinnklädsel och vävplast. 

Vinylklidsel görs ren med syntetiskt tvättme
del och l jumt vallen. 

Tygklidsel kan j all mänhet göras ren med 
tvål och vanen eller en tvättmedelslösning. 
Vid svårare fläckar av t ex asfalt. olja, glass. 
skokräm, smör m m kan kolletraklorid
bensin (lika delar kolletraklorid och kem iskt 
ren bensin) användas. 
OB51 Angorna av koltetraklorld är giftigal 
Se till att Ni har god ventilation i bi len då 
kolletraklorld används. Vid borttagning av 
fläckar, speciellt på ljusa tyger, bör hela ytan 
tvättas så all inga ringar uppstår. 

Skinnkliid • • , görs ren med en fuktig trasa, 
eventuellt med en mild tvållösning. 
Vid svårare fläckurtagning bör en fackman 
rådfrågas angående val av rengöringsmedel. 

Vävpla.t tvättas med ljum tvål lösning eller i 
svårare faU med något hushåUstvällmedel. 

För sklnnklid.el och vävplast .ka Inle 
bensin, kristallolja, kollelraklorid eller IIk-

SKÖTSEL 

nande rengörlng. madel användas, då des
sa är Skadliga för såväl skinnklädseln som 
vävplasten. 

Rengöring av golvmattor 

Golvmattorna bör dammsugas eller sopas 
rena någon gång emellanåt. särsk ilt vintert id 
bör mattorna tas loss för torkning. 
Sopa samtidigt ordentl igt där mattorna legat. 
Fläckar på textilmattor borttas med en ljum 
tvättmedelslösning. 
Gummimattor kan tvättas med T-sprit som 
sedan skÖljS bort med vatten. 
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46 Rostskyddsbehandling 

Er Volvo rostskyddsoehandlades på fab
riken. 
Inspektion och eventuell bättring av rost
skyddet bör göras med jämna intervaller och 
minst en gång om året. Minst en gång om året 
bör man också låta utföra en rostskydds
behandling I slutna karossektioner med 
dimsprulning. 
Är rostskyddet på något ställe i behov av 
bättring bör denna utföras omedelbarl så att 
inte lukt h inner tränga in under rostskyddet 
och på så sätt förstöra det. 
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BÄTTRING AV LACK SKADOR 

Lackskadorna kräver en omedelbar behand
ling IÖf att rostangrepp inle ska uppstå. Gör 
det dårlör till en god vana att regelbundet 
kontrollera lacken och utföra eventuella 
bättringar - exem pelvis i samband med att 
Ni tvättar bilen. 
Den syntetiska lacken sl äller stora krav på 
verkstadsutrustning och yrkeskunnighet och 
för bättring av slörre skador bör Ni vända Er 
til l någon Volvo-verkstad . Mindre stenskott 
och repor kan Ni dock bättra själv. 
Bättringsfärg i burk eller sprayflaskor kan 
köpas hos Er Volvo-återförsäljare. 
OBS! För alt alltid erhålla rätt färg, använd 
fiirgkodnumret som finns på typskylten i 
motorrummet. 

Om I tenskott ej gi tt ner till pl i ten och ett 
oskadat färgSkikt fortfarande finns kvar kan 
fiirgen fyllas i direkt efler en lätt skrapning för 
att avlägsna smuts. 

Har I lenskoltet gått ner till plåten förfares 
enllgl följande : 
,. Skrapa den skadade ytan plåtren samt 

fasa av färgkanterna med en pennkniv 
eller liknande. 

2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg 
på med hjälp aven fin pensel eller 
tändsticka. 

3. När grundfärgen torkal lägger man på 
ytlack med pensel. Se till alt färgen är väj 
omrord och lägg på färg tunt i flera 
omgångar och låt den torka mellan varje 
målning. 

4. Vid repor förfares som ovan men för att 
skydda den oskadade lacken kan det vara 
tämpligt att maskera. 

OBS! Vid bättring bör bilen vara väl rengjord 
och torr samt ha en temperatur ej under 
+ ISO C. 



ATGÄRDER FÖRE LANGFÄRD 

När Ni tänker företa en utlandsresa eller en 
längre bilresa över huvud taget. bör Ni låta Er 
bli lå en komplett genomgång på någon 
Volvo-verkstad. Det är alltid en god ide att 
före avresan förse sig med en mindre 
uppsättning av de nödvändigaste reservde
larna. Speciellt är detta fallet om man kan 
vänta sig e:Klrema förhållanden j avseende på 
klimat. vägar och dammförhållanden . Många 
verkstäder har speciella satser fÖf detta 
ändamål. Vid tankning observera de gällande 
bränslerekommendationerna. 

VIII ni själv se över Er bil före lAngfärden är 
följande råd värda att beakta: 
t. Låt kontrollera bromsarna, hjulinställ

ningen och styrimättningen. 
2. Kontrollera motor och drivanordning med 

avseende på bränsle-, olje- och kylvätske
läckage. 

3. Undersök däcksutruslningen noggrant. 
Byt ut opålitliga däck. 

4. Kontrollera att motorn fungerar felfriltoch 
att bränsleförbrukningen är normal. 

5. Undersök batteriets laddningstillstånd 
och gör anslutningarna rena. 

6. Se över verktygsutrustningen. 
7. Kontrollera belysningen. 

SKÖTSEL 

ATGÄRDER VID KALL VÄDERLEK 

När den kalla årstiden närmarsig är det t id att 
börja tänka på bilens vinterservice. Den 
försIa frostnatten kan ställa till obehagliga 
överraskningar fÖf bilägare om inte viss8 
förebyggande åtgärder vidtagits. 

Motorns kylsystem 

En blandning av 50% Volvos frostskydds
vätska för personvagnar och 50% vatten ska 
användas Aret om. Man bör således ej köra på 
enbart vatten plus rostskyddsmedel ens 
sommartid. 
Byte av kylvätska, se sid. 54. 
Erfarenheten har visat att för magra glykOl. 
blandningar (tG--20%) är mycket ogynn
samma ur rostskyddssynpunkt. Därför ska 
glykollillsalsen uppgå till ca 50%, dvs 5 dm' 
(liter), vilket nedsätter fryspunkten till 
-35· C. 
Så kallad kylarsprit rekommenderas inte som 
frostskyddsmedel emedan den har nackde
len att avdunsta vid normal motortemperaiur. 
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Motorn. briin.' •• Yllem 

Vintertid med stora temperaturväxlingar 
bildas kondensvatten I bränsletanken, vilket 
kan ge upphov til l driftssl örningar, Detta kan 
elimineras genom alt ti llsäu8 ett lämpligt 
karburatorskydd (dock ej T ·sprlt) lill bränslet. 
Tillsätt karburatorskyddet Innan Ni fyller 
bensin. Risken för kondensvauenbildning 
minskas dessutom om man strivar eller all 
hålla lanken så välfylld som möjligt. 

Motorns smörjayatern 

Vintertid ska mulllgtadealja eller motorolja 
SAE 10 W användas lör motorns smörj sys· 
tern. Vid mycket lAga temperaturer (under 
-20" e) rekommenderas multigradeolja SAE 
5 W-2Q. Dessa oljor har tättare alt nå 
motorns smörjställen vid låga temperaturer 
och underllttar dessutom kallstart 
Se sid. 47. 
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EI. ysterna! 

Bilens elsystem utsätts fOr storre påfrest
ningar under vInterhalvåret än under de 
varma sommarmånaderna. BelysnIng och 
startmotor används mera vilket medlörhögre 
strömlörbruknJng och då batteriets kapacitet 
dessutom är tägre vid tåg temperatur måste 
det kontrolleras ofta och omtaddas om så 
erlordras. Om batterispänningen blir alltför 
låg riskerar Ni all batteriet fryser sönder. 

Bromssystemet 

Bromsarna blir på vintern I högre grad än 
annars utsatta l ör stänk och kondensvatten 
vilket lätt kan medföra fastlrysning om 
parkeringsbromsen är åtdragen. Parkera 
därför atdrig med åtdragen parke
ringsbroms. utan lägg in ettan eller backen 
och blockera gärna hjulen. Se iven sid 31 . 

VIndrutespolare 

liksom motorns kytsystem är försett med 
frostskyddsmedel för att förhindra sönder
frysning vintertid ska vindrutespolarens be
hållare fyllas med frostbeständig vätska. 
Detta är speciellt viktigt eftersom man vid 
kOrning vintertid ofta är utsatt lör smuts och 
vattenstänk vilket snabbt fryser på vindrutan 
och nödvändiggör flitigt bruk av vIndrute
spolare och -torkare. Er Volvo-återförsäljare 
står till tjänst med lämpliga frostskydds
medel. 

Froltl kyddsmedel fÖf dörr/h 

Ett igenfruset dörrlås hörtill del retfullaste en 
billigare kan rAka ut för. Tänk därför på att i 
god tid "smörja" låsen med något frosI
skyddsmedel. Dessa finns nu i små behändi 
ga förpackningar som lätt kan förvaras i en 
handväska eller rockficka 
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Nedanstående informationer är endast av
sedda alt tjäna som vägledning vid lokalise
ring och nödtorftigt avhjälpande av enklare 
lel. Efter egenhändigt vidtagna åtgärder bör 
snarast sakkunnig anlitas fÖf kontroll och 
justering. 

Motorn startar Inte trots att startmotorn drar 
runt med norm art varvtal 

,. Kontrollera att bränsle finns i tanken. 
2. Om motorn är varm görs startförsök 

med gaspedalen nedtrampad I botten
läge. 

3. Trampa ned gaspedalen ungefär I IIIt 
hälften, vare sig motorn är varm eller kall. 
Undvik upprepade korta slartförsök. Låt I 
stället startmotorn arbeta någollängre lid 
(dock max 15-20 sak), vid varje start
försök. 

<I. Vid fukt ig väderlek. då överslag befaras, 
torkas ländstiftsisolalorerna rena. Förde
larlocket lossas och torkas torrt. 
Kontrollera att tändkablarna är ordentligt 
nedstuckna i fördelaren och tändspolen . 

5. (Motor 820 A och 820 B.) Kontrollera att 
brilnsleledningens anslutningar IiII pump 
och förgasare är täta och att bränsle 
kommer fram til l förgasaren. 

6. Om motorn körts runt en stund utan att ha 
startat kan allt för mycket bränsle ha 
kommit in i cylindrarna, med påföljd att 
tändstiften blivil lukUga. Skruva ur tänd
stillen och torka dem torra. Kontrollera 
elektrodavståndet. 

Om motorn mlsstiinder kan orsaken vara; 

1. En av tändkablarna har lossnat i tändför
delarlocket eller från tändst iftet. 

2. Något av tändstiften är sotigt eller Oljigt. 
Byt eller rengör del och justera elektrod
avståndet. 

3. Fördelarlock och rolor kan vara spruckna 
eller fuktiga. 

4. Någon av tändkabtarna är dålig. 
5. Avståndet mellan brytarkontakterna i 

strömfördelaren är felaktigt. 
6. Brytarkontakterna är mycket brända. 

FELSÖKNING 

Hur man rullar Igång en bli t utf!!fllut (endast 
framlänges); 

Koppla till tindnlngen, dra ut choken om det 
behövs, lägg in trean eller fyran och låt bi len 
rulla utför med nedtrampad kopplingspedal. 
När farten är 15- 25 km/h (inte förr) släpp 
upp kopplingspedalen mjukt. 
Med bogsering: anvind bogserlina som görs 
last i bogseröglan . DragbIlen körs med jämn 
lart. Försök starta den bogserade bitens 
motor som "i utförslut" . 
Observera att bil med automatisk vbellådaej 
kan rullas eller bogseras igång. Se rekom
mendationer på sid 30. 
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SPECIFIKATIONER 

Typbeteckningar 

Vid all korrespondens om Er bil med 
återförsäljaren, samt vid beställning av 
reservdelar. ska bilens typbeteckning saml 
chassi - och motornummer uppges. 

t. Typ- och modellörsbeteckning (A) samt 

chssslnummer 
Instansade i hägra främre dörrslolpen 
samt på skylt monterad på stag för 
bagageutrymmets bakre vägg (1 42/144) 
eller på sidostycket under högra bakre 
sidofönstret (145). 

2. Karossnummer 

3. Typbeteckning saml kodnummer lör färg 
och kläda.' 
MeJlanbräda. 

4. Molorns typbeteckning, detall- och till 
verkningsnummer 
På motorn vänstra sida. 

5. Växellådan s typbeteckning, detalj- och 
tillverkningsnummer 
På väll:ellådans undersida. 

6. Bakväxelns utväxling, detalj- och till · 
verkningsnummer 
På skylt på bakväxelhusets vänstra sida. 
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NYA MATTEN HETER 

Teknikerna har länge strävat efter ett 
internationellt standardiserat måttsystem, 
1960 fastställdes elt sådant system kallat SI 
(Systeme International d'Uniles). Delta byg 
ger till slora delar på t idigare system men 
enheterna är samstämda, dvs inga omräk
ningar behövs, 
SI-systemet börjar nu tillämpas inom euro
peisk industri. 

MATT OCH VIKTER 

14' 
Längd 478 cm 
Bredd 171 cm 
Höjd 146 cm 
Hjulbas 262 cm 
Fri~ångShÖjd . lull last 12,5 cm 
Sp N idd, fram 135 cm 

b" 135 cm 
Vänddiameter, mekanisk styrning 9,6 m 

seNoslyrning 9,9 m 

I det föl jande specilikationskapillet j Instruk
tionsboken är de nya SI-enheterna införda, 
De tidigare enheterna anges dock inom 
parentes. 
De nya enheterna som berör instruktions
boken är töljande : 

14. '45 

478 cm 478 cm 
171 cm 171 cm 
146 cm 147 cm 
262 cm 262 cm 
12,5 cm 12,5 cm 
135 cm 135 cm 
135 cm 135 cm 
9,6 m 9,6 m 
9,9 m 9,9 m 

Tjänsteyikt 1255-1330 ky 1280-1355 kg 
(beroende p yag ntyp) 

1340-1375 kg 

Tillåten totalYl kt 1750 kg 1750 kg 1835-1880 kg 
Tillåten belastning, utom l örare 420-495 kg 

(beroende på yagntyp) 
395-470 kg 460-540 kg 

Tillåtet axel tryck. fram BOO kg 800 kg BOD kg 
b,k 975 kg 975 kg 1140-1230 kg 

Tillåten taklast 100 kg 100 kg 100 kg 

Högsta l i llalna släpyagnsYikt 1200 kg 1200 kg 1200 kg 

SPECIFIKATIONER 

Effekt ang •• I kW (kilowatt) 
tidigare enhet hk (hästkraft) 

Moment angel I Hm (newtonmeter) 
tid igare enhet kpm (kilopondmet8r) 

Varvlal angn i rIs (varv per sekund) 
tidigare enhet rIm (yar\' per minut) 

Volym angel I dm' (kubikdecimeter) 
tid igare enhet I (liter) 

lastutrymme 14' 
Längd med uppfällt baksäte 113 cm 
Längd med nedfällt baksäte 188 cm 
Största bredd 133 cm 
Höjd 83,5 cm 
Volym med upplätu baksäte 1,5 m' 
Volym med nedfällt baksäte 1,9m' 
lastöppn ingens största bredd 116 cm 
l astöppningens slörsta höjd 78 cm 
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SPECIFIKATIONER 

MOTOR 

SI anhalar (t idigare enheter inom parentes) 

Typbeteckning 820 A 8,.8 8,. E 

Effekt DIN 60 kW vid 78 ris 74 kW vid 92 rIs 91 kW vid 100 ris 
(82 hk vid 4700 ri m) (tOO hk vid 5500 r/rn) (124 hk vid 6000 rim) 

Max vridmoment DIN '57 Nm vid 38 ris 152 Nm vid 58 ris 167 Nm vid 58 ris 
(16,O kpm vid 2300 rim) (15,5 kpm vid 3500 rim) (17,0 kpm vid 3500 rI m) 

Cyllnderanlal 4 4 4 

Cylinderdiameter 88,9 mm 88,9 mm 88,9 mm 

Slaglängd 80 mm 80 mm 80 mm 

Slagvolym 1,99 dm' (1,991) 1.99 dm' (1,99 I) 1.99 dm' ( 1,99 I) 

Kompressionsförhållande 8.1 :1 9,3:1 10,2:1 

Venti lsystem Toppventiler Toppvent iler Toppventiler 

Ven111spel. varm och kall 
inlopp och utlopp 0,40----0,45 mm 0,50-0.55 mm 0,40-0,45 mm 

Tomgångsvarv (varm mOlor) 12 rIs (700 rIm) 13 ris (800 rim) 15 ris (900 rim) 
12 r/s (700 rim) med 13 ris (BOa rim) med 
växellåda BW 35 växellåda BW 35 
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Effekt- och momentdiagra m 
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Kylsystem 

Typ 

Termostat, börjar öppna vid 
fullt öppen vid 

Fläktrem, beteckning 
högerstyrd 

Övertryck (0,7 kp/cm') 
slutet system 
82' C 
90" C 
HC-38K688 
HC-38K988 

SPECIFIKATIONER 

Bränl le.ystem 

Förgasare. motor 820 A 
beteckning 

Förgasare. motor 820 8 
beteckning 

Tändlystam 

Tändföljd 
Tändi nställ ni ng, st roboskopi nställni ng 
(bortkopplad vakuumregulalor) 

Molor 820 A 

B20 8 

820 E 

Tändstift, motor 820 A 
820 B 
8 20 E 

elektrodavstånd 
åtdragningsmoment 

Fördelare, rotat ionsriktning 
kontaktgap 

Horisontallörgasare 
Zenith-Stromberg 
175 CD 2 SE 

Horisontalförgasare 
SU-HIF 6 eller 
Zenith-Strornberg 
175 CD 2 SE 

1-3--4-2 

21 ~-23" tÖ.d. vid 
25 rIs (1500 rIm) 
10" f.ö.d. vid 10-13 ris 
(6~00rlm) 
100 f.ö.d. vid 12-13 ris 
(700-800 ri m) 
Bosch W 175 T 35-
Bosch W 200 T 35-
Bosch W 225 T 35-
0,7-<J,8 mm 
34-39 Nm (3,5-4.0 kpm ) 
Moturs 
0,4-<J,5 mm 
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SPECIFIKATIONER 

12 \/o lt 
ELSYSTEM 
Spänning 
Balleri, typ 

kapacitet 
ludor 6 EX4F o.p.· 
so Ah 

elektrolyt spec.vlkt 
omladdas vid 

1,28 
1,21 

Generator, effekt 

strömstyrka 

Startmotor, effekt 

490 W (Bilar med inspru t
ningsmotor: 170 W) 
35 A (Bilar med insprut
ningsmotor: 55 Aj 
0,74 kW (1 hk) 

Glödlampor 12 \loN 
Strålkastare 
ParkeringslJus 
Blinkers, fram och bak 
Bakljus 

Effekt 
60/55 W 

4cpel. SW 
32cpel.21W 
4cpel. SW 

32cpel.21W 
32cpel.21W 
5W 

Stoppl jus 
BaCkljus 
Nummerskyltbelysning 
Innerbelysning lOW 

Handskfackbelysning 2 W 
InSlllJmentbelysning 2 W 
Belysning. reglagepanel 1,2 W 

autornatvixeUigen 1 2 W 
Kontrollampa, laddning 1:2 W 

choke 1,2 W 
bllnklJU$ 1,2 W 
broms 1,2 W 
helljus 1,2 W 
oljetryck 1,2 W 
glödlampor 1,2 W 

e~~n7~;,\us ~ :~ ~ 
elbekruta 1,2 W 
bakrutetorkare 
·spolare 1,2 W 
bilbälten 1,2 W 

, Elle, mQlsv .. ande. 
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Sockel 
H4 
S 8,5 
Ba 15 S 
Ba 15 s 
Ba 15 s 
Ba 15 s 
S 8,5 
S 8,5 

Ba 9 s 
W 2,2 d 
W 1,8 d 
W 1,8 d 
W 1,8 d 
W 1.8 d 
W 1,8 d 
W 1,8 d 
W 1,8 d 
W 1,8 d 
W 1,8 d 
W 1,8 d 
W 1,8 d 
W 1,8 d 

W 1,8 d 
W 1,8 d 

Antal 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 

(1 45:2) 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

KRAFTÖVERFÖRING 

Koppling 
Koppl ingsgaffelns frigång 

Växelt.6da 

Typbeteckning 
Utväxling 1 :an 

2:an 
3:8n 
4:an 
4:an med överväxel 

3 mm 

M 40 
3,41:1 
1,99:1 
1,36:1 

1: 1 

M41 
3,41:1 
1,99:1 
1,36:1 

BW 35 

1,45:1 
1 :1 

Back 3,25:1 

1: 1 
0,80: 1 
3,25:1 

2,39" l 
2,09:1 

Bakväxel 

T,p 
Utväxling 142, 144 

145 
145 Varuvagn 

Konisk kU9gvaxel(hypoid) 
4,1:1 4,3:1 4,1:1 
4,1:1 4,1:1 
4,3: 1 

Vagnha.tlghet I km/h vid 17 rIs (1000 motorvarvlm) 

Bakväxel 4,1: 1 4,3:1 4,3:1 
Växellåda M 40 M40 M41 

l :a växeln 8.4 8,0 8,0 
2:8 växeln 14,3 13,7 13,7 
3:e växeln 21,0 20,0 20,0 
4:e växeln 28,6 27,2 27,2 
4:e vbeln + överväxel 34.2 
Backväxel 8,8 8.4 8,4 

x kon· 
verler· 
utväxl. 
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HJUL OCH DÄCK 

OäckdJmensloner 

Samlliga 142, 144 
145, 145 de Luxe 
145 med Insprutningsmotor 
,45 Varuvagn 

165 SR 15 
165 SR 15 Aeinforced 

175 SR 15 
175 SR 15 Reinforced 

på vissa marknader är Grand Luxe försedd med 165 HR 15 

Lufttryck 

Vagntyp Däcktyp LufttryCk, kal la däck 
Ic.plcm' (psi) 

1-3 personer Full last 

Fram S" Fram S" 

'42 16S SR 15 1,8 (26) 1,9 (27) 1.9 (27) 2,2 (32) '44 HR 

165 SR 15 1,8 (26) 
Rei"f. 

2,0 (28) 1,9 (27) 2,9 (41) 

'45 175 SR 15 1,7 (25) 
Reinl. 

1,8 (26) 1,8 (26) 3,0 (43) 

175 SA 15 1,7 (25) 1,8 (2S) 1,8 (26) 2,7 (38) 

Max till 
lufllryc , 
kplcm' 
(psi) 

2,5 (36) 

3,2 (45) 

3.2 (45) 

2,7 (38) 

Vid långvarig korning I hog hastighet , t ex Vid långfard på motorväg, 
bör lufttrycket vid kalla däck höjas med 0,3 kp/cm' . Trycket får dock ej 
överst iga det maximalt tillåtna värdet. 

SPECIFIKATIONER 

FRAMHJULSINSTÄLLNING 

Inställningsvärdena gäller för 
obelastad bil inkl. bränsle. 
kylvätska och reservhju l 

Hjulskränkning (Toe-in) 
Hjullutning (Cambar) 
Axellutning (Caster) 
Spindel tappens lutning 

2-5 mm 
O HU + 1/2" 
+ llill + 2" 

1,50 

RYMDUPPG)FTER 

Bränsletank 
Kylsystem 
Oljeryrnd, motor, vid oljebyte 

Inkl. oljerenare 
växellåda M 40 

M 41 
BW35 

bakväxel 
styrväxel, mekanisk 

"'NO 

VERKTYGSUTRUSTNING 

Verktygsväskans innehåll: 

60 dm' (60 Il 
9,4 dm' (9,4 I) 
3,25dm' (3,251) 
3,75 dm' (3,751) 
O.75dm' (O,75 J) 
1,6 dm' (1,6 I) 
6,4 dm' (6,4 I) 
1,3 dm' ( 1,3 n 
0.25 dm' (0,251) 
1,1 dm' (1,1 I) 

Hylsnyckel för hjulmuttrar och tändstift 
Hävarmar för d:o 
Krysspårmejsel 
Fasta nycklar (2 st) 
Skruvmejsel (end. vissa mod.) 
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SMÖRJ SCHEMA 

Teckenförklaring 

D 

D 

• 
~ 

MotorOlj. 
Kvalitet: För service SE 
Viskositet : Mulligradeolja 
Se även sid 47 

BakviJ:eloll· 
Kvalitet : Bakväxelolja MIL·L·210SB 
Viskositet: SAE 90 
Se även sid 49 

Bromsvätlka 
Kvalitet: SAE J 1703 
SAE 70 R3 kan också användas 

Specie/smörJmedel 
Se resp. anm. 

~ Tunn motoroii. 
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Hluttager _ .. 
Styrvb .. t......,,· 
styrnfng """ , 

Bmmsv.i.tsklt-
bMI .. t .... """. , 

Fllrdelal. _. 
...1uI1.,. 
""" .. 
Hjullage, 
Mm. \ 

SMORJSCHEMA 

~ 

Srn6t1 efter ..... 

<I-----<OI.~ Hiullag .. 
Anm. l 

....~ ..... 



--
Anmirknlnv tllt smörjschem. 

Mm. 1. Hjultagren ärlr!n fabriken Inpackade 
med ett speciallelt som räcker i lagrens hela 
livslängd . 
I samband med sådana verkstadsarbeten 
som blottlägger hjultagren ska dessa ren
göras OCh därefter smörjas med ett högklas
sigt långlidstett enligt anvisn ingar I verk
stadshandboken . Någon efterfyllnlng eller 
byte av fett utöver ovanstående ska ej ske. 

Anm. 2. Mekanisk stym lng : Kontrollera alt 
oljan når upp liII påfyllningsproppen. Använd 
året om hypoidolja SAE 80. 
Servostyrning: Kontrollera att oljenlv!n j 

servostyrningens behållare ligger 5-10 mm 
över nivåmärkeI. Använd olja för automatiska 
transmissioner typ A eller Dexron. 

Anm. 3. Se till alt vätskan når upp till 
maxmärkeI. 

Anm. 4. Smörj filtveken under rotorn och fyll 
på smörjkoppen med några droppar lunn 
motorolja. 

Anm. 5. Kontrollera var tO 000 km all oljan 
når upp till påfyltnlngsproppen. 
Beträffande ol jebyte se sid 48. 

OBS! Växellådstypen avgör vilken typ av 
smörjmedel som ska användas, 

Anm. 6. Vid varje oljebyte i motorn ska 
kontrolleras all olJenivån i förgasaren elier 
förgasarnas centrumspindej når upp till ca 6 
mm från spindelns kant. I annal fall påfylls 
olja till denna nivå. Använd olja typ AlF 
(transmissionsolja). 

Anm. 7. Oljerenaren byts var 10000 km. Se 
sid 51. 

Anm. 8. Kontrollera oljenivån I samband med 
tankning, Belrälfande byte av Olja, se sid 47. 

Anm. 9. Kontrollera var 10000 km att oljan 
når upp till påfyllningsproppen , 
Beträffande smörjmedel lör bakväxel med 
differentialbroms, se sid 49. 

SMÖRJSCHEMA 

Olj_rymder 

Motor, oljebytesmängd 
Inkl, oljerenare 

Växeflåda M 40 
M41 
BW35 

Bakväxel 
Styrväxel, mekanisk 

servo 

ca 3,25 dm' (3,251) 
ca3,75dm' (3,751) 
caO,75dm' (0,751) 
ca 1,6 dm' (1,6 I) 
ca6,4 dm' (6,4 I) 
ca 1,3 dm' (1,3 I) 
ca 0,25 dm' (0,251) 
ca1,1 dm'(I ,1 I) 
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ALFABETISKT REGISTER 

A Bromsvätska. byte 50 F Innerbelysning 22 

Avgasrening 36 nivåkontroll 50 Fastfrusna lås 68 Insprutare 35 

Avtappningsplugg, kylvätska 54 Bränsle 55 Felsökning 69 Instrument 4 

Automatväxel , växling 2B Bränslesystem 34, 35 FläkIreglage 12, 13 Instrumentbelysnlng 11 

oljebyte 49 Bränsleiiller 51,52 Fläktrem 53 Insugningsrör 35 
oljerymd 49 Bränslemätare 8 Framvagn. beskrivning 39 

Byte av kylvätska 54 hjulinstäl lning 75 K 
Framstolar 16 KalJslarlvenlil 35 

C Friskluflsreglage 5.9 Karosseri, smörjn ing 46 

• Chassi,underhåll 46 Frostskyddsmedel 54,67 skötsel 64 
Backspeglar 22 Chokereglage 5 Förgasare 48 Klocka , 

Klädsel 65 Bagageutrymme 23 Cigarrettändare 11 Kombinationsinstrument 6 Bakaxel JO G Kompressionsprov 53 Bakruta 15 Garantiinspektion 3 
Bakrutetorkare och -spolare " 

D Generator " 
Kontroll av oljenivåer 

Delsträcksmätare 7 47, 48,49,50 Bakbilbälten 20 DifferentIalbroms, beskrivn. 38 
Glykol 54 .67 

Kontroll av kylvätskenivå 53 Bakväxel, beskrivning 38 Glödlampor 56,74 
nivåkontrol l 4' 

nivåkon- Glödtrådsvakt 7 Kontrollampor 6.1,8 

oljebyte 4' 
troll 4' Koppling 36,61 
oljebyte 4' Kraltöverröring 36 oljerymd 4' oljerymd 4' H Kylsystem, rymd 75 

Barnsäkerhetslås 2t , 24 Domkraft 23, 24 Handsklacksbelysning 59 nivåkontroll 53 
Balleri , nivåkontroll 55 Däck 62, 75 Hastighetsmätare 6 vätska 54 

laddningstillstånd 55 Dörrar ochlås 21 Helautomatiska bilbälten 19 byte 54 Bensin 
Bensinli lter 51,52 

Hjuloch däck, beskrivning 62 påfyllning 54 
byte 63 Körri ktn ingsvisare 10 Bensintan k. volym 75 E skötsel 62 

Bilbälte 19 Effekt- och momentdiagram 73 lufttryck 75 
Bl inkande varn ingsllus 15 Elschema 4' Huvlås 10 L 
Blinksignal 10 Elsystem, beskrivning 40 Lackering 66 
Bogsering 30, 31 Eluppvärmd bakruta 15 Lackskador 66 
Bromsar, beskr ivning 42 Etuppvärmd Iramslol 16 1 Laddningskontrol lampa 7 

skölsel 61 Etylenglykol 54.67 Inkörning 25 Ljusreglage 5 
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ALFABETISKT REGISTER 

Luftkonditionering ,. p Slrålkastartorkareo. -spolare • Ventilspel 53 
Lultmängdmälare 35 Parkeringsbroms 9,42 Styrinrättning 3' Verktyg 75 
Lultrenare 52, 53 Parkerings ljus .. Styrvbel, nivåkonlroll S. Vevhusventilat ion, skölsel 50 
Lulttryck 62,75 Polering och val(nlng 65 Syran iv!, kontroll 55 Vikter 71 
LA, 21 Påfyllning av kylvätska " Säkerhetsbäl te 19 Vindrutetorkare och -spolare • Säkringar ,. Viskositeter 47,48.49.50 
M R 

Svan kstöd 16 Vägmätare , 
Manöverorgan 4 Rengöring 65 

Värmesystem, beskrivning 39 
Momentdiagram 73 Reservhjulsutrymme 23,24 

Värme-o.ventilationsregl . 12, 13 
Motor, beskrivning 34 Ringtryck 75 T 

Växellåda, beskrivning 37 
nummer 7. Rostskydd 66 Tanklock 

kontroll av 
ol jebyte 47 23 oljanivA 48, 49 
skötsel S. Rullbälten 19 Temperaturmätare 7 oljebyte 48,49 

Motorhuvlås 
,. Rundsmörjning 46,76 Tiflsatsluftslid 35 oljerymd 48,49 

Målning 66 
Rymduppgifter 75 Trippmätare 7 Växellägen 27,28 

Mått och vikter 71 Tvättning 64 Växl ing 27,28 
S Typbeteckningar 7. 

N Servicei nspektioner 3 Tändnings- och rattlås 8 
Nackskydd 17 Skötsel, allmänt 43 Tändstift 55 
Nummerskyltbelysning 59 vintertid 67 Tändsystem 55 
Nycklar 21 Smörjning 44,46 

A Smörjsystem 34 
O Smörjschema 76 U 

Atgärd före långfärd 67 
Oljebyte, automatväxelIåda 49 Soltak 22 Underhål lsschema 44 

Atgärd vid kall väderlek 67 
bakväxel 49 Specifikationer 7. Underredsbehandling 66 differentialbroms 49 Start av motor 26 
motor 47 Start i garage 26 

Uppvärmningav motor 26 

styrväxel 5. Startnyckel 8 
växellåda 48 Stenskott, bättring av Ö 
överväxel 48 lackering 66 V Överväxel, beskrivning 37 

Oljerenare 51 Strå lkastarinställning, Varningsljus 15 nivåkontroll 48 
Oljerymder 47, 48,49, 50,75 kontroll 55 Vaxning 65 oljebyte 48 
Ol jetryck 6 Strålkastare, byte av lampor 57 Ventilationsmunstycken 5 oljerymd 48 
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VID TANKNING 

Vid varje tankning bör NI kontrollera: 

att NI tår rätt oktantal , d.Y.s 97 oktan. 

Vid huvudsakligen stadskörn ing bör dock bränsle med ett oktantal av 100 användas lör molor 
8208. 

Ollenivån r motorn 

Oljan ska ligga mellan strecken på mätstickan. Vid behov fyll på mulligradeolja. Avståndet 

mellan strecken (notsvarar ca 1 dm' (liter) o lja, 

Kylvätskeniv6n 

Nivån ska ligga meltsn MAX· och MIN-strecken på e)(pansionstanken. Vid behov fyll på en 
b landning av 50% fros tskyddsvätska och 50% vatten. 

Nldn I vindrutespoleren 

Vindrutespolaren bör allt id vara välfytld. (VIntertid med vatten och Irostskyddsmedel). 

Brom.välskenidn 

Kontrollera. utan att la bort locket. alt nivån överstiger MIN-märket. Vid behov Iyll på 
bromsvätska SAE J 1703. 
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Vid varannan tankning bör Ni dessutom kontrollera: 

Syranlvjn I balterlet 

Nivån ska stå 5--10 mm över cellplat1orna. Vid behov fyll på destillarall/aUen. 

Lufttrycket I dicken . 

Aekommenderade däcklryck: 

Vagntyp Däcktyp 

142 SA 
14' 165 HR 15 

16SSR 1SRelnf 
145 175SA1SAelnf 

175SA15 

Lulltryck. kalla däck kp/cm' (psi) 

1-3 personer lull last 
Fram Bok Fram B,k 

1,8 (26) 1,9 (27) 1,9 (27) 2.2 (32) 

1,8 (26) 2,0 (28) 1.9 (27) 2.9 (41) 
1,7 (25) 1,8 (26) 1,8 (26) 3.0 (43) 
1,7 (2S) 1,8 (26) 1.8 (26) 2.7 (38) 

Max tillåtet 

lufttryck 

kpicm' (ps!) 

2,5 (36) 

3.2 (45) 
3.2 (45) 

2,7 (38) 

Vid långvarig körning j hög hastighet, l ex vid långfä rd på motorväg , bör IlIfttrycket vid kalla däck 
höjas med 0.3 kplcm'. Trycket får dock ej överstiga det maximalt ti llåtna värdet. 

Ibland kan även vindrute.polarens munstycke behöv. Ju.ter ... 

Varje str.Ale Ska träffa vindrutan 10-20 cm fr.An överkanten och ca 30 cm fr.An respektive 
vlndrul8stolpe. 



AB VOLVO. GÖTEBORG 
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