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Volvo 140-serien 

MODELLVARIANTER 

2-dörrarsmodeller 
VO lvO 142 85 hk 
VOlVO 1425 115 hk 
Volvo 142S 115 hk 
VOlvo 142S 115 hk 

4-dörrarsmodeller 
VOlvo 144 85 hk 
VolVO 144 85 hk 
Volvo 1445 115 hk 
Volvo 1445 115 h k 

Herrgårdsvagnar 
Vo lvo 145 85 hk 
Volvo 1455 115 hk 

MOTOR 

4-växlad 
4-vax lad 
4-vax lad + äveN. 
Automatväldad 

4-vax lad 
AUlornatväxlad 
4-växlad + overv. 
Au tomatvaxlad 

4-växlad 
4-vaxlad 

8eleck· 
nlng 

142-134 
142- 334 
142-335 
142- 336 

144-134 
144- 136 
144- 335 
144-336 

145-1 34 
145-334 

Typ B 18. Fyrcyl indrig loppventilmolor med 5-
lagrad vevaxe l. 
Cylindervo lym 1,78 l iler 
Cylinderdiameter 84, 14 mm 
Slag längd 80,0 mm 

85 hk 
Horisonta lfÖrgasa. re. 
Max. effek t 85 hk $AE v id 5.000 varv/min. 
Max. vrid-
moment 15,0 kgm SAE vid 3.000 varv/min. 
Kompressions-
fö rhållande 8.7:1 

115 hk 
Dubb la hor ison tal1örgasa re. 
Max. eHekt 115 hk SAE vid 6.000 varv/m in . 
Max. vrid -
moment 15.5 kgm SAE v id 4.000 varv/min. 
Komp ress ions-
förhål lande 10,0 :1 

KYLSYSTEM 
Slu tet. Vattenky lning med pump och termos tat. 
Rymd ca 8,5 liter. Frostskyddat. 

ELEKTR ISKT SYSTEM 
Spänning 
Batteriets kapacile t 
Gene ratorns effekt 
Starlmotorns effekt 

KRAFTöVERFöRING 

Koppling 

12 volt 
60 amp.tim. 
max. 360 W 

>"" 

Enskivig to rrl amel lkopp ling av solfjädertyp. Me
kaniskt manövre rad. 

Växellådor 
4-växlad . helsynkronise rad med go lwäxelspak. 
Utväx ling Lan 3.13 

2:an 1.99 
3:an 1,36 
4 :an 1,0 
Back 3,25 

4-växlad+överväxe l : Samma växel låda som ovan
stående plus elekt riskt manövre rad överväxel 
verkande på 4:e växeln. 
Utväx ling 0.756 

Automatic: Helautomatisk växel låda. Växelväl 
ja re på rat tstången. 

RK 3067. 11 .67. 50.000. G .. 11.~ . Rln~. n AB 

Bakväxel 
Av hypo idtyp 

Utväxl ing personvagnar: 
4-växlad och Automat ic 
4-växlad + överväxel 

Utväxli ng Herrgårdsvagn-

',' 4.56 

4_växlad 4,56 

STYRINRÄTTN ING 
Typ skruv med ru lle. Vänster- eller högerstyrd. 
Delad rattstång av säkerhetstyp. 
Fyra rattvarv Irån vånster till hÖger. 
Vänd diameter: Personvagnar Herrgårdsvagnar 
DäC kens ytterkant 9.25 m 9,25 m 
Karossens ytterkant 10.0 m 10,0 m 

FRAMHJULSUPPHÄNGNING 
Separat hj ulupphängn ing med spi ralf jäd rar och 
gumm ilagrade länkarmar. Kulleder. Dubbelver
kande hydrau liska te leskopstötdämpare. Krång
ningshämmare. 

BAKHJULSUPPHÄNGNING 
Stel bakaxel upphängd i längsgående gummilag
rade bärarmar och moments tag . I sid led hålls 
axeln i läge av ett gumm ilagrat tvärstag. Spi ral 
fjäd rar och dubbelverkande hydrau liska tele
skops tötdämpare. Herrgårdsvagnen har dess
utom t illsatsfjädrar av gummihålstyp. 

BROMSSYSTEM 

Fotbroms 
2-krets bromssystem. Vardera kretsen verkar på 
båda framhju len och ett av bakhju len. Varn ings
lampa på ins trumentbrädan visar om en broms
krets är ur funktion. 
Självjusterande Skivbromsar på samtliga hju l. 
Bromsservo. En reduceringsventi l i varde ra 
bromskretsen förhind rar alt bakhjulen fåses före 
framh julen vid häftig inb romsning. 

Parkeringsbroms 
MekaniSkt verkande genom särsk ild trumbroms 
på bakh julen. Spaken för parke ringsb romsen 
p lacerad mellan förarsäte och framdö rr. Var
ningslampa på instrumen tb rädan för åtdragen 
parkeringsbroms. 

HJUL OCH OÄCK 
41/2J- 15". pressade stå lfälgar. 
165S15 däck . 

KAROSS 
Helsvetsad . sjä lvbärande stå l kaross. Först yvande 
balkprofiler ru nt alla karossöppn ingar. 

ROSTSKYDO 
Bottensvä llarna venti lerade för att förhindra kon
densbildning. Utsatta karossde lar va rmgalvan i
serade. Underredsbehandl ing . 

BRÄNSLETANK 
Placerad bak. Rymd 58 liter. 

LJUSUTRUSTNING 
Spak på rattstångens vänstra sida för manöv
rering av bl inkers. hel- och halvljus samt hel
ljussignal. Strålkastarna justerba ra från motor
rummet . Asymmetriskt halv l jus. Innerbelysning 
som tänds när någon av framdÖrrarna öppnas. 

Herrgårdsvag nens lastutrymme har belysn ing 
som tänds när bakl uckan öppnas. Instrument
belysning med reg lerba r styrka. Handskfackbe
lysning. Automai iskt backl jus. 

VÄRME_ OCH VENTILATIONSSYSTEM 
Termos tatreg le rat värme- och venti lationssys
tem med stor kapacitet. Tystgående fläkt med 
två hast igheter. Lu ft en leds tifl såvä l fram- som 
baksä te. Tre defrostermunstycken för fram rutan. 
Oessutom frisklu ltsintag i sidorna under instru
mentbrädan. 

INSTRUMENTERING 
Madrasserad ins trumentpanel med hast ighets
mätare av te rmometert yp. 6-s iff rig vägmatare, 
t r ippmätare. bränslemätare och valtentem pera
turmä tare. Hastighetsmätaren är fö rsedd med en 
flyttbar p il som påminnelsB vid hastighetsbe
gränsningar. Varn ingslampor fö r laddning, ol je
tryck, hell jus, parkeri ngsbroms och för en 
bromskrets ur funkt ion. Ljud- och ljuss ignaler 
för b linkers. 

ÖVRIG UTRUSTNING 
Trepunk ts fab riksmon terade såke rhetsbälten i 
f ramsätet. Fåsten för två trepunktsbälten och elt 
mid jebälte i baksätet. Lamellg las i vindrutan 
(" 'high impact""). Dubb la madrasserade solskydd. 
Backspegeln bfändlri och av säkerhetstyp. Elekt
riSka v ind rutetorkare med två hastigheter och 
16" torkarblad. Elektrisk vi ndrutespOlare med 
1,5 liters vattenbehål la re. Komb ine rat ralt- och 
tändn ingslås. Instegs- och kurvhandtag. Cigar· 
rettändare. Askkoppar i instrumentbräda och 
vid baksätet. Bogseringskrok i fram- och bak
vagn . Herrgårdsvagnen har två utvändiga baCk· 
speglar. 

MATT OCH VIKT 
Tota l längd 
Total b redd 

Person
vagnar 
464 cm 
173 cm 

Tota l höjd 144 cm 
Markfrigång 18 cm 
Hjulbas 260 Cm 
Spårvidd f ram 135 cm 
Spårvidd bak 135 cm 
Tjänstevikt 1.220-1.270 kg 
(beroende på vagntyp) 

Lastutrymme Herrgårdsvagn 
Längd med uppfällt baksäte 
Längd med nedfällt baksä te 
Största bredd 
Höjd 
Vo lym med uppfällt baksäte 
Vo lym med nedfäl lt baksäte 
Vo lym extrautrymme 
Las töppningens största bredd 
Lastöppn ingens största höjd 

GARANTIER 

Herrgårds_ 
vagna r 

464 cm 
173 cm 
145 cm 
18 cm 

260 cm 
135 cm 
135 cm 

c:a 1.300 kg 

113 cm 
188 Cm 
133cm 
95 cm 

c:a 1,5 m' 
1,9 m' 
0.1 m' 

1 17 cm 
80 om 

Vo lvo 142/1 44/145 levereras med 6 månaders 
fab riksgafanti - oavsett antalet körda mil - och 
med Vo lvos 5-år iga PV-garan ti (ingen extra kost
nad för vagnskadefÖ rsäkring) . 
Fabriken förbehål le r sig rätt t ill ändring av 
konstrukt ion och utrustning utan föregående 
meddelande . 
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