VOLVO 140
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Tillägg t ill instrukt ionsbok

5 Eluppviirmd
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KORN IN G
Volvo 140 finns I följtlnde mode ller:
142, 144, 145
Motor: B20A

145 Express. laslvagnsutförande, herr gårdsvagnsutförande

Motor; B 20 A
142, 144, 145 De Luxe

Motor; B 20 A alt. B 20 D
142 Gra nd Luxe
Motor: B 20 E

För dessa gäller Instruktionsboke n fö r
Volvo 140 jämte tillägg för Vo lvo 145 med
följande ändringar och kompletteringar. Där
ej annat angives mots ... aras B 20 D av
B 20 B i instruktionsboken.

Instrument och reglage
Ströms tä lla re för dimljus
Volvo 142 Grand lu xe är försedd med
dimljus. Strömställaren för dimljusen lir place rad på samma plats som chokereglaget
(2) på ins trumentbIlden. sid. 6 i instruktionsboken.
Dimljusen tlinds ntlr ström ställaren dras ut,
under föru tsä tt ning att parkerings- eller
halvljus är tänt. På grund av lagbestämmelser är dimljusen på vissa marknader
kopplade över parkerings- och helljus eller
enbart över parkeringsljus.

Säkr ingar
Säkringarna skyddar från vä nster till höger.
t
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På Volvo 142 Grand Luxe finns en eKtra
säkringsdosa placerad vid reläerna I motorrummet. Dessa säkringar skyddar:
Rell; for brllnllepump
ReUi for ,tll,tventi!
2 Vanster !liml)...
3 Hoger lI,mllvt

Klocka
Klockan är elektriskt driven. Om den behöver ställas In sker detta genom att först
tryck a in instäl lningsknappen sam t därefter
vrida till aktuellt klockslag. Klockan saknas
på Volvo 142. 144, 145 och '45 f~press.

INREDNINGS· OC H KAROSS ERI·
DETAUER
Helautomatiska dkerhetsbälten
Vissa modeller lir utrustade med helautomatiska säkerhetsbälten s. k. rullbälten. Vid
påtagandet av bältet skall bandet dras ut
långsamt för att låsmekanismen inte skall
trllda I funktion . Normalt är säkerhetsbältets
rulle ··ollisl"·. Rullen låses automatiskt om
bandet dras ut med en viSS acceleration.
om bilen bromsas, om den lutar mer än
l O_IS" samt vid snöv kurvtsgnlng.
Bältet fastsilIts, lossss och skötes på samma sätt som beskrivs i instruktionsboken.
Säkerhetsbliiten i baksätet
Säkerhetsbältena Ihes genom att lås tung an
på den ena delen av bältet skjuts in I låset
på den andra delen. Bältena lossas på sätt
som anges på låset. Justering av bäl te na
går I princip till på samma säll som på
framslItenas säkerhetsbälten. vilket beskrivs
I instruktionsboken.
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START OCH KORNING

TEKN ISK BESKRIVNING

Start av motor
Volvo 142 Grand luxe är utrustad med
motor typ B 20 E. vilken lir försedd med ell
elektroniskt bransleinsprutningssystem. För
denna motor gäller nedanstående vid start
av motor.
Kontrollera atl handbromsen lir åtdragen
och placera växelspaken i neutraUäge.
2 Ta för vana att alltid trampa ned kopplingspedalen til ls motorn tänder.
3 Vrid tändningsnyckeln till start läget.
Släpp nyckeln så snart motorn startn!.
OBS I Vid ka ll motor ska ll gnspeda len ej
trampa s ned. Om motorn stannar, stortfl
om utan att röra gaspedalen.
Vid varm motor bör gaspednlen tmmp os
ned ungefår ti ll hå lhen.
Upprepade korta startlörsök bör undvikas.
(Vid varje nytt försök tröder nämligen
startventilen i funktion, dvs. den sprutar In
bränsle i insugningsröret.) låt i stöllet startmotorn arbeta något längre tid (dock max.
15-20 sek) vid varje startförsök.
Rusa inte upp motorn i höga varv genast
efter kallstart. utan kör med måttligt vorvtal
och måttlig belastning.

Bränsles ystem
Motor typ B 20 E år försedd med ell elektron iskt bränsleinsprutningssystem.
I systemet Ingår en elektronisk styrenhet (6)
som omvandlar impulser från motorns olika
givare till styrsignaler för de fyra elektromagnetiska insprutarna (16). Styrsignalerna
påverkar insprutarnas öppningstider och
därmed bränslemängden.
Blandn ingen nv brans le och lult anpassas
I varje ögonblick til! motorns driltförhållanden. Motorns varvta l mäts med impulskontakterna ( 15) i lördelaren. driftstemperaturen
av givaren (17) för kylvatten. insugningsluftens temperatur av givaren ( l ) och motorns belastning mats av tryckgivaren (7)
som ar fö rbund en med insugningsrörel.
Dessutom får styrenheten information om
lultspjlil!ets läge genom sp jallkontakten (4).
Dessa in formationer omvandlas i styrenheten och går ut som styrsignaler till inspru ·
tarna.
Bränslet sprotas in i insugningskanalerna i
cylinderlocket strax före insugningsventilerna. Bränslet levereras till insprutarna av
en elektrisk bränslepump (13) som håller
trycket I bransleledningen konstant (2 kp!
cm' ) med hjälp aven Iryckregulntor (I'I).

Princi pskiss, bränslesystem
B 20 E
l
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Tempe rillurg ivare fOr insugn ingsluft
Luftrenare
Luftspjä ll
Luftspjällkontakt
Kallstartventil
Insugningsrör
Tryckgivare
Styren het (elektronisk)
Batteri
Bränsletank
Bränslefi lter, sugsida
Bränslefi lter, trycksida
Elektrisk bräns lepump
Tryckre gulator
Impulskontakter i Fördelaren
Insprutare
Te mperaturgivare för kylvatten
Til lsats luftslid
Justerskruv för tomgång
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Luftut släpp
Volvo 145, 145 Express och 145 De Lu xe
ha r ett luftu tsläpp i höger bakskärm för
genomventi lation.
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SKOTSEL
Vä~ellå d a

Oljebyte i vä~ellådan skall ske efter de
första 2500 km. Därelter sker kontroll och
oljebyte enligt instrukt ionsboken.
Bakvhel
Oljan I bakväxeln skall bytas elter de första
2500 km körning. Avtappning av den gamla
oljan sker genom bottenpluggen. Oljan
skall då va ra varm och magnet proppen
måste rengöras noggrant.

Bränslefilte r B 20 E
Bränslel iltret är placerat under b ilen i anslutning till bränsletanken. Bränsleliltret
akall bytas var 20.000 km. Filtre t byts komplett som enhet. Gör rent slangar samt omgivande delar Innan bytet. Vid bytet måste
slangarna klammas för att förhindra att
bensinen rinner ut. Observera vid montering
av det nya filtret att pilen på filterhuset
skall sitta i strömningsriktningen, Filterbytet
bör överlåtas lit auktoriserad Volvo-verkst<1d.
Luftren are B 20 E
Luftrenaren skall utbytas mot ny eiter varje
40.000 km. Vid re gelbunden körn ing I dammigt väg lag bör bytet ske oftare. Rengöring
av något slag mellan ovannämnda bytes Intervaller skall ej göras.
Vid byte Iylts expansionsk ärlet bort. slangen mellan insugningsrör och filter samt
fästskruv arna demonteras. Filtret kan nu
lyftas bort.
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Tändstift
Vid utbyte av tändstift var noga med att
erhålla råll typ.
20 A
Bosch 175T 35 el. molsv,
B 20 D normal körn. Bosch 200T 35 el. motsv.
B 20 D hård körn.
Bosch 225T 35 el. molsv.
B 20 E
Bosch 225T 35 el. motsv.

a

Bränsle
Som bränsle bör bensin med ett oktantal av
minst 97 (ROT) användas lör motortyp
B 20 A och B 20 E. För B 20 D rekomm enderas i första hand ett bränsle med ett ok tanta l av 100 (ROT). Vid huvudsakligen landsvägskörning kan dock bränsle med ett
ok tantal av minst 97 (ROn användas aven
för B 20 Q. På vissa marknader, där det är
svårt all anskaffa bränsle med dessa oktan ta l. kan en viss motoranpassning göras.

Speciella anvisningar vid arb eten med d et e lektronis ka b rä ns leinsprutningssystemet

Motorn får aldrig köras utan batteri.
2 Snabbladdare får ej användas som
starthjälp.
3 Vid snabbladdning av batteriet skall
minst en batterianslutning lossas.
4 Styrenheten får ej upphellas över
+65 0 C. Styrenheten får ej kopplas in
(motorn startas) då dess temperatur
överstiger + 70 0 C. (Vid lackeringsarbete etc. då vagnen upphettas I
ugn. får vagnen ej köras ur ugnen.
den skall föras ut. Föreligger r isk för
högre temperatur än +85 0 C skall
styrenheten demonteras.)

5 V id all Inkoppling eller bortkoppling
av styrenheten skall tändningen va ra
frånslagen.
6 Vid allt arbete med bränsleledningar
måste stor förs iktighet Iakttagas så att
smuts ej kommer In i systemet. Även
små smutspartikla r kan orsaka att insprutarna kärvar.

Arbeten med det elektroniska bränsleInsprutnlngnystemet bör överlåtas åt
auktori sorad Volvo -verkstad som har den
nödvändiga utrustningen härför.

Hjul
Volvo 142. 14 ... 145 De Luxe och 142 Grand
LUile har en ny typ av hjul. De Luxe-modellerna har en hjulkapsel som är skruvad fast
j navkapseln med en k rysspårskruv. Härav
löl jer elt annat förfarande vid h julbyte enligt nedanstående. Grand l uxe är försedd
med samma typ av hjul men saknar hjulkapseL
Innan bilen lyfts från marken bör handbromsen dras åt och någon växel läggas I.
D emontering
Skruva loss hjulkapselns krysspårskruv och
ta bort hjulkapseln. lossa multrarna Y2-1
varv med hylsan och hävarmen. Samtliga
muttrar är högergängade, dva. de lossas
genom all vridas moturs. Sätt fa st domkraftens lyftarm I öglan vid det hjul som ska ll
lyftas. lyft bilen så högt all hjulet går fritt
från marken. Ta bort hJul muttrarna och lyft
av hjulet. Var försik tig så att gängorna på
hjulmutt rarna Inte skadas. Ta bort navkapseln.
Montering
Gör rent anliggningsytorna mellan hjul och
nav. Sätt fast navkap.eln på det hjul som
skall monteras. l yft på hjulet. Dra åt hjulmun ra rna så att hjulet ligger an mot nave t.
Sänk ned bilen helt och dra slutgiltigt varannan h jl,llmutter åt gången. Skruva fast
hjulkapse ln.
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S PEC IFIKATION
M ått oc h vikter
Hjulbss
Tjänstevikt
Tltlåten totalvikt
TlIIåten belastning (utom för are)
Tillåtet axeltryck

fram

b.k

MOTOR
Typbet eckn ing
Effekt (DIN) vid rp m
Effekt (SAE) vid rpm
Max vridmoment (DIN) vid rpm
Ma)( vridmoment (SAEl vid rpm
Cylinderontal
Cylinderdiame ter
Slaglängd
Slagvolym
Kompresslonsförhå Ilan de
VentIlsystem
VentIlspel, varm och kall, inlopp
utlopp
Tomgångsvarv (varm motor)
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142, 144
2620 mm
1240-1310 kg
1700 kg
390-460 kg
(beroende på vagntyp)
aoo kg
9SO kg

820 0
90 hk / 5300
105 hk / 5500
15,7 kpm / 2BOO
17 kpm / 3000

' 45
2620 mm
1320-1360 kg
1800 kg (De Luxe 1825 kg)
460-480 kg (De Luxe 465---485 kg)
(beroende på vagnl yp)

aoo

k,

11 40 kg (De Luxe 1160 kg)

8 20 E

120 hk /6000
130 hk /6000
17 kpm/3500
18 kpm/3500

,

,

88,9 mm

80 mm
1,99 I

88,9 mm
80 mm
1,99 I

9,3:1
Toppventiler
0,50-0,55 mm
0,50----0,55 mm
800 rpm (700 rpm
vid BW 35)

Toppventiler
0,4I}-.{),45 mm
0,4I}-.{),45 mm
900 rpm (800 rpm
vid BW 35)

10,5: l

145 Expres s
2620 mm
1300-1350 kg
1800 kg
450-470 kg, herrgårdsvagnsutf,
450 kg, lastvagnsulf.
aoo kg
1140 kg

HJUL OCH DÄCK
D äckd imensioner och lufttryck

Lufttryck kp/cm~ (ka lla dtlck)
Vagntyp

Däcktyp

1-3 personer
Fram!

142, 144
142, 144 De Luxe
142 Gmnd Luxc
145
145 Dc Lu xe
145 E_press

Diagonal 165 S 15 • PA
Rad ial 165 SR 15
Radia l 165 SR 15
Dlagol'l<ll 165 S 15 BPA
RDd iDI 165 SR 15 Rein forced
DiDgonal 165 S 15 8 PA

Fälgdimension
142, 144, 145 och 145 Express
142, 144 De Lu_e och
142 Grand Luxe

4 1/2 J 15 FM

Bok

I

I

Full last
Fram

1,5

1.7

1.6

1.8
1,8

l .'
1.0

l.'
1.9
1,7
lO
1.7

lA

1.7

1,8

2.0
1,7

lA

AYMDUPPGIFTEA
Kylsystem

I

B,k
2.2
2.2
2.2
2,8
2,9
2,8

M e.
ti llMct
lufttryck
2.3

2.5
2.5
3.1
3.2
3.1

10 lit

SJ 15FM
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