
Tillägg till instruktionsbok 

VOLVO 144 

AUTOMATISK VÄXELLÅDA 

BESKRiVNING 

Volvo 144 är I elt utförande försedd med 
automatisk v,äKellåda. Den ger en jämn 
körning med väl avpassade upp_ och 

nedvädingar v ilket medlör ringa slitage 
I motor och transmiss ion . 
Autometvä)(ellådan består I princ ip av 
två huvudkomponenter - en hydraulisk 

momenlomvandJare s.k. konverter och en 
hydrauliskt styrd planetvbetlåda med 
kontrollsystem. 
Konvertern tjänstgör både som koppl ing 
och som en extra växel mellan motor 

och växellåda. Härigenom erMlIs en 
mjuk överföring av motoreffekten till 
drivhjulen och en extra momentutv!iKllng. 
PlanetväxelIådan regleras på hydraulisk 

väg och väljer lämplig växel I förhål
lande l ill vagnens hastighet och g3spe
deltaget. Till växellådan hör även ett 
välJarreglage med följande positioner: 
p oE> Parkeringsläge 
R = Backläge 
N = Neutralläge 

D "" Körläge 
L _ Lågväxelläge 



KORNING 

Allmänt 

När Ni kör Er Volvo med automatisk 
vbellåda kommer Ni omedelbart att 
märka hur Ni utan medveten ansträng
ning erhåller en jämn körning. En stor 
del av arbetet alt köra bil har bortfallit 
och Ni kan koncentrera Er på vad som 
händer på vägen och därmed få en sä
ker körning. 

Start av motor 

Start av molor skall ske med väljaren I 
läge P eller N. Som en ren säkerhets
åtgärd silttes startkontakten automatiskt 
ur funktion om väljaren förs t ill någon 
av de övriga lägena. För att undvika 
motorstopp vid start av kall motor, dras 
chokereglaget ut, så att det ger ett varv
tal vid tomgång som något överstiger 
det normala. Efter hand som motorn bli r 
varm skjuts chokereg laget in mer och 
mer. 

Val av läge 

Väljaren kan föras frit! mellan N och O. 
De övrIga lägena dvs P, R och l lir 
försedda med spärT_ För att få väljaren 
I någon av dessa posit iooer måste den 
lyftas mot ratlen innan den karl föras I 
önskat läge. 

v,'r,rf' 

Ta alltid bort foten från gaspedalen och 
ansätt fotbromsen eller dra åt hand
bromsen när vilgnen är stillastående 
och väljaren skall föras till R. D eller l, 
då annars vagnen kommer att röra sig 
sakta (I.k. krypning). När väljaren förs 
från N till R. O eller l kan ett knäp
pande ljud höras vid högt tomgångs
varvtal (exempelvis då chokereglaget 
anvllndes). Oella är inte skadligt för 
transmissionen eller för bilen I övrig t. 

D-läge 

I de flesta fall skall D användas v id 
körn ing. Starten sker då på l :ans växel 

och automatisk uppvllxllng följer sedan 
beroende på gaspådrag och hastighet. 
Nedväxling sker även outomstiskt med 
avtagande hastighet. 

L- läge 

Oella läge (s.k. lågvllxel -Illge) är det i 
normala fall Ingen fördel alt använda vid 
start eller långsam körning eftersom då 
1 :ans och 2:anl växel används och des
sa är samma som för IlIge " 0 '". Är dllr
emot hastigheten högre och 3:anl växel 
arbetar sker en omedelbar nedväxling 
till 2:ans växel om väljaren förs till L. 
Någon uppvä~ling sker inte så l!lnge l 
används, däremot sker automatisk ned
växling till I :an som kvarhålls i della 
vä~e l ll!ge så lönge viiljoren ligger kvar 
il. 
l-lägets anvi!ndningsområden är fölJon
de; 
L För att erhalla omedelbar manuel l 

nedvä~lIn9 · 

2. För ot! erhålla kroftlg motorbroms nllr 
så behövs t.ex. vid branta utförs löp. 

3. För att erhålla ett högre varvtal t.ex. 
då batteriet behöver laddas upp. 

Lägg aldrig väljaren I L· lige om hastig
heten överskrider 90 km/t im då ri sk för 
övervarvning före ligger. 



N-läge 

Neutralläget har samma funktion som vid 
manuell växellåda, dvs ingen växel är 
ilagd och motorn arbetar på tomgång. 
Detta läge kan användas v id start av 
motor och vid parkering med handbrom
sen åtdragen. 

R-läge 

Detta läge används vid backning. Lägg 
märke til l de fördelar "krypning" (kör
ning utan gaspådrag) bjuder vid manöv
rering i begränsade parkeringsutrym
men. 

P-läge 

Vid parkering med till_ eller frånslagen 
motor väljs läge P. Om vägbanan lutar 
kraft igt bör även handbromsen åtdras. 

Igångsättning 

Igångsättning av vagnen sker genom att 
väl jaren förs i önskat läge och broms
pedalen släpps. Vagnen rör sig därvid 
sakta (s.k. krypning). Hastigheten regle 
ras sedan med gaspedalen. 

önskas snabbast möjliga accelerat ion 
pressas gaspedalen i "kick-down"-Iäge, 
dvs förbi det märkbara motståndet i 
nedre gaspedalläget. 

Att stanna vagnen 

Vagnen stannas genom att gaspedalen 
släpps upp och fotbromsen ansätts. Väl 
jaren behöver inte röras. 

Körning under olika förhållanden 

Manuell körning i begränsad omfattning 
kan även förekomma med den automa
tiska växe llådan. Start sker då med väl
jaren i läge L, Uppväxling til l 2:ans växel 
åstadkomms genom att väljaren förs till 
D och snabbt t il lbaka ti ll L. 3:e växe ln 
erhålls genom att väljaren förs lill lä
ge D. 
Tidigare nedväx ling från 3:an t ill 2:an 
resp. 2:an till 1 :an kan erhållas genom 
atl gaspedalen pressas ned till botten
läget, (kick-down) . 
På samma sätt kan man fördröja upp
växl ingen me llan 1 :an och 2:an resp. 
2:an och 3:an. 

Om bilen kört fast i snö, lös sand eller 
dylikt kan den "gungas" loss genom alt 
väl jaren al terneras mellan D- och R-lä· 
gena under konslant lätt gaspådrag. 
Vid nödstart bogseras vagnen med väl
jaren i N-läge och chokereglaget något 
utdraget samt tändn ingen påslagen. Väl 
jaren förs t ill L och motorn dras igång. 

l. Välj ej P eller R-läge när vagnen är 
i rörelse, 

2. Välj ej D, L eller R vid högre motor
varv än tomgång då vagnen är stilla
stående. 

3. Välj ej L-läge vid hastigheter över gO 
km/tim. 



SKOTSEL 

Kontroll av oljenivå 

Oljan skall ej bytas, däremot bör olje
nivån kontrol leras var SOO:e mi!. Påfyll 
ningsrör med graderad mätsticka finns 
under huven alldeles framför torpeden. 
Vid kontroll av nivån bör vagnen stå på 
plan mark och transmissionen skall ha 
normal driftstemperatur. Med motorn I 
tomgång l läge P skall nivån befinna 
sig mellan övre och undre graderingen 
på mätstickan. Vid behov av påfyllning 
använd endast specie ll olja för automa
tiska växellådor, typ A. 

Mätstickan skall torkas av med nylon
duk, papper eller sämskskinn . Trasor 
som kan kvarlämna några rester på stic
kan får ej användas. 
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