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Tillägg till instruktionsbok

VOLVO 140

Eftertryck U r ske om klllan anges.

Bilagda instruktionsbok för Volvo 140 (P)
1968 års modell gäller även för Volvo 140
(S) 1969 års modell med följande ändr ingar:

AVGASRENING
Volvos 140 (S) är försedd med avgasrening. Genom bittre blandning och fÖrdel.
ning av brän sle och luft uppnår man fullständigare förbränn ing och därmed renare
avga ser.
På B 20 A erhålls avgasreningen genom
att förgas aren typ Zenith.S tromberg 175
CD 2 SE är speciellt konstru erad för det _
ta ändamål.

På B 20 B erhålls avgasreningen dels genom all förgasarna år specIellt konstruerade för detta andamal, del s genom att
motorn är försedd med ett insugningsror
med reglerspjäll och förvårmnlngs kam _
mare, se bild nedan.
Vid körning med lägre has tighe ter .!I r
spj.!l llen stängda så att bränsleluFtblandnlngen tvingas passera forvijrmnlngskam maren.
Då högre effekt fordras öppnas spjällen
så att bränsleluftblandnlngen strÖmmar
direkt till cylindrarna.

MOTOR
Volvo 140 är utrustad med en ny 2·liters
4-cylindr ig motor med typbe teckningen
B 20. Motorn finns I två va r ianter; B 20 A
med enkelförgasare samt B 20 B med
dubbla förgasare. Båda varianterna har
högre vridmoment och större effekt än
tidigare.

l. Avg8sgrenrllr
2. Insugningsgrenror

3. Re glerspja ll

4. FOrg.u,..pjjll
5. FOtg8l8t,
8. FOrvt tmn lng. kammare

SLIRKOPPLING

Baka..el

Fläkten på B 2() B drivs genom en slir·
koppling vilken maximerar flilktens varv·
ts l til l ca 3500 varv/ min. vilket medför
lagre ljudnivå samt något Okad effekt.

Vagnar med Overvlixel har en bakaxel
med lindrad utväxling : 4,3:1.

SKOTSEl
ElSYSTEM
Volvo 140 lir utnJstad med vaxelstrOmsge·
nerator. Vid byte av batteri eller vid an·
nat arbete med det elektriske systemet
bör försiktighet Iakttas, se Instrvktlonsboken sid 45,
lUFTFORVÄRMNING
Vissa varlM ter av Volvo 140 är utrustad
med termostatreglersd luftförvärmning,
DeMs anordning medför alt Insugningsluften kan hAlIas vid en konstant gynnsam temperatur. luftförvärmnlngan mot·
verkar isbildning I förgsssren samt med·
för kortara uppvärmningsperiod efter
start.

KRAFTOVERFOAING
Koppling. Växellåda
I samband med den nya motorn har även
koppling och växellåda förslllrkts,

OverväJ:el
Volvo 140 är försedd med en ny typ av
överväxel. Denna har b!.a. mJuk8re In·
och url<.oppllng lin tidigare. Den nya Overva_e ln har fått lindrad utvä_lIng : 0.197:1.

Underh ' II" YIJtem
I och med Införandet av 1969 års model·
ler har underhållssystemet ändra ta. Saml.
liga 5000 km intervaller har slopats, OlJebyte I motor samt oljenivåkontroller I
vbeIIAda, bakaxel. styrvä_el och förgasare skall ske eher varje 10000 km
llimpllgen i sambsnd med 1000 mils·
Inspektionen, Under inkomingstiden skall
dock, som tldiga re,motoroljan bytas efter
de första 2500 km. samt oljan I va_ellAda
och bakvä_el bytas efter det förat8 5000
km.
Därutövar akall vid varje bränslepåfyllning kontrolle ras:
oljenlvån f motorn
kylväl8ken lvån
bromsvätakenlvAn
alt behållaren för v lndrvtespolarevillskan
ar fylld
cs VST 14:e dag kontrolleras dlickstrycket
och bstlerivätskenlvAn.

OUEBYTE I MOTOR
Vid ny eller nyrenoverad motor skall
oljan bytas eher de förata 2500 km. Dlir efter sker byte enligl nedanstående intervaller.
Bytesintervallerna är I hög grad beroende på vilken olja som IIVlinds. För matarna smörjning skall en o ljekva lltet "För
Service MS" användas. Beträffande viskosi teten rekommenderas I första hand
en multigradeolja. Dessa oljor är battre
lämpade för kravande driFtsförhållanden,
exempelVis ständig körn ing I stadstra fik
med oupphö rliga stopp och starter och
I!lngre perioder av tomgångskörn ing.

För motorolja med ....iskositet SAE 10 W
-30 (multigrad e), tO W--40 eller 20 W
-50 sker oljebyte .... ar 10000 km.
Om en motorolja med .... iskositet SAE 10
W (singlegrsde), 20/20 W eller 30 användes, sksll oljebyte ske var SOOO km, dock
minst två 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.

Viskos ite t
Oljekvalitet

Temperaturområde

Oljebytealnter_
vall"

SAE 10 W---30
10W-40
20W-50
" For Service MS"

årat runt

10000 km

SAE 10W
under - 10' C
2O!20W
merlen -10· C och +30· C
30
över +30' C
"For Service MS"
• Unde r Inkö rning skall oljan bytn elter de lörst körda 2500 km.

5000 km
(dock minst 2 ggr
per år)

Oljerymd

Exkl. olJerenare
3,25 liter

Inkl.oljarena re
3,75 liter

VÄXElLÅDA UTAN OVERVÄXEL, M 40
För växeJllida M 40 kan som alternStiv till
vil xellådsolja även användas motorolja
SAE 30 elter SAE 20 W-40.

POSITIV VEVHUSVENTILATlQN
Volvo 140 (S) är försedd med positiv vevl1usventilalion, vilken l1ar fått en annorlunda utformning i förl1ållanda till tidigare
modeller.
Den positiva vevhusventilationen förhind_
rar Stt vevl1usgaserna släpps ut i fria
luften. Dessa sugs i stället in I motorn
genom Insugningsröret och deltar I fö r·
brllnningen varvid de blåses ut genom
avgasröret tillsammans med de övriga
förbrlin n Ingsgaserna.
Var 40ooo:e km skall detaljerna för den
positiva vevhusventi lationen rengöras vil_
ket helst bör överfåtas åt Volvo -verkstsd.

LUFTFILTER
B 20 B erhåller en ny typ av luftfilter, ett
s.k . tavelfilter som är gemansamt fö r
båda förgasarna.
Luhfillret består aven plaSlkåpa med ut·
bytbar papperfifterinsats .
Insatsen skall bytas var 40000 :e km.

Kö rs biler'! huvudsakl iger'! på mycket
dammiga vägar bör dock fil tret bytas oftare.
Vid byte lossas slangklämman tUI luft·
förvärmningen sam t klämmoma som håller luftre narens överd el va raIter överdelan kan tas ut. Härvid blir Insatsen åtkomlig för byte.

AVTAPPNING AV KYLVÄTSK A
Ky lvätskan skall bytas varanna t år. Vi d
avtappning av kylvätskan öppnas an kran
på motorns högra sida och slsngen till
kylarens underdel lossas.
Någon avtappningsplugg på kylaren finns

SPECIFIKATION
MOTOR
Typbeteckning
Effekt, hk vid varv/min

SA'
DIN

M all. moment, kp m vid varv/min

SA'
DIN

Kompress ionstal
Cylinderantal
Cylinderdiameter, mm
Slaglängd, mm
Slagvolym, liter
Ventilspel. Inlopp, mm
utlopp, mm
Tomgångsvarvtal

820A

820B

90/4800
62/4700
16,5/3000
16{2300

100/5500
17{35oo
16,5{3SOO

8.7

9,S

11 8/5800

4

4

88,9

88,9

80
1,99
0,40-0,45
0,40-0.45
700

80
1,99
0,50-0,55
0,50-0,55
800

således ej.
BRÄNSLESYSTEM
FORGASARE
Fö rgasama på Volvo 140 InstilIs och
provas med CO-mätare vid fabriken, Någon ko ntroll eller Justering av förgasarnas
InställnIng behöver ej göras I fortsättningen annat In vid reparation eller utbyte av förgasare.
Den enda åtgärd som behöver utföras
med regelbundna Intervall är kontroll av
olJenivå I dämpcyllndra rn a. som bör utföras var 10 ooo:e km.

Förgasare, typ
antal

Zenith-Stromberg
,

SUI)
2

ELSYSTEM
Växelströmsgenerator, effekt
strömstyrka
typ
l) Pli vi ... marknader: Zenllll.$uomber\l,

450 W
35A
Bosch K '-14 V35A20

TÄNDSYSTEM
Tand8lift

Bosch

Bosch

W 175T35l)

W 200 T 35'1

för hårdkörning
åtdragningsmoment, kpm
Tandinatällning (bonkopplad
vakuumregulator)

Bosch

W 225 T 3S2)
3.5--4,0
22-24 ' f.O,d. 10' f.O.d.
vid 1500 r/ m

Samtliga motorer ir radioavstorda:

vid 600-800 r/ min

N,
h brlkat
MotatAnd
800-1400 ohm
Tlndstift, dimpmotatånd
Boach
0356100 022
1 234 332 074
4000-7000 ohm
Bosch
Fördelararm , dämpmotstånd
Vid byte sv avstömlngsmotstånd akall motstånd med samma data som ovanstående
användas.

KRAFTOVERFORING
OVERVÄXEL
Utvälll.

0,797:1

BAKVÄXEL
Utv!ixl. vid överviKe l

4.3:1
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