VOLVO 145

Tidlös elegant .. .
generöst rymlig .. .
och med 2-liters B 20-motor

Volvo 145. Herrgårdsvagnen med alla
de tekniska fin esserna från Volvo 142
och Volvo 144. Egensbper som beskrivits och lovordats av mo torpress över
hela världen: säkerhetsdctaljerna. det
dubbla bromssystemet, den snäva viind·
diametern, vägegenskaperna, huru för
att nämna några exempel bland många.
Något av allt deL som Lalar för Volvo
145. Representativt elegant i exteriör
och interiör. Lyxigt bekväm och generöst rymlig.

Upplev den nya kra ftfyll da 2 liters
B 20·motorn på 90 alt. 11 8 hk SAE
med resurser för ännu snabbare om·
kärningsacceleration . Med Volvos f ramsynta och effektiva system för renare
avgaser. Och med termostatreglerad
luftförvärmning.

Lägg märke till de nya färgerna . TiI!
interiören med ny elegant klädsel
ventilerande, mjuk och stark textil.

P rovsiLt en av Volvo·stolarna. Lägg
mä rke till de nära nog obegränsade
i nställningsmöj lighetema. Svankstödets
bekv äma raLtreglage. Se på den över·
skådl iga instrumen ter ingen. Och vägmä·
taren - den vi~ar upp till 999.999 km!

lnteriiiren är något utöver det van liga.
Känn på tyget! Ombonat varmt på vin·
lern, ventilerande och luftigt i sommar·
värmen. Generösa innermått också i
baksätet, som ger 3 bekväma sillplatser
med möjlighet alt s triicka ordentligt på
henen.

Instrumentpanelen har en madrasserad,
energiupptagande ram . Den hländfria
backspegeln ger vika vid en eventuell
stöt. Ra Lt na vc! är försänkt. De fabriks monterade trepunkts säkerhetsbältena
har lättmanövrerad låsanordning och
ordentliga infästningar i brossen.
Det termostatreglerade \-arme· och
ventilationssystemet har m rcket stor
ka paci tet. Den tystgående fläkten har
två hastigheter. Luften leds tin såväl
fram· som baksäte. Tre defrostermun·
stycken för framru tan. Dessutom fr isk·
lu ftsintag i sidorna under instrumen tbrädan. Elu ppvärmd bakruta med steg·
vis uppvä rmnlIlg.

Länav läsl växelväljure vid

~ulomatväxe1.

Itymligt , textilklätt l u ~ lutr}' llllll e med plats för ca 2 m" baguge. Elul'Pvännd hakruta. Förberedd för vindrut e torkare och vindrutespolare.

Öppna den stora bakluckan! DCII lyft s
bekvämt tack vare tv/\. gnsfjödrar. Se in
i lastutrymmet. Lägg märke till al t inga
detaljer inkräktar på lastöppn ingen bakluckans gångj ärn ligger pil utsidan.
Ni kommer /\.t ordentligt. Kan lasta
mängder av bagage snabbt. Lastutrymmet ä r ombonat och lättskött meJ tnlig
Icxtilklädsel. Fr ill fr/\.n onödiga detaljer.

Bikt på praktiska finesser - so m det
extra utrymmet i lastrummets golv.
Lämpligt för Lex:. ömtåli gare bagage.
Lägg också märke till reservhjulets
praktiska placering stående bakom väns·
ter bakhjul. Utan aU ta onödig plats
från lastutrymmet. Pli höger sida finns
elt liknande utll'mme. Där kan Lex .
verktyg och resen'tank fÖn'aras.

Fäll lI ed baksätet. Spärren i ryggstödet
lossas med etl enkelt handgrepp på antingen höger eller vänster sida. Framför
Er har Ni nu ett lastutrymme som iir
hela 188 cm långt, med plats för ca
2 1113 bagage. VaJ det måttet innebär
i praktiken upptäcker Ni snabbt " id en
prO\·[astning. Cör den sna rt.

J VGlvos 2·krets bre !1lS8y~tc m gar varje krets
till båda fra mhjulen oc h va r siu bu khjul. Dct
betyd"T att Ni hllr ca 80 '/Q bromsverkan hur
(olJl ~n kr~t ! s ku l)': skadas.
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AB VOLVO GöTEBORG

Automuti c : Hc1uutomatisk växel lå da. Växel ,-ä ljare på ratt stånge n.
STYH1NHÄTTNIN'C
Typ skruv med ru ll e. Vän,ter· eller höger.
st yrd.
Delad r:!ll stång a" sä kerhetstyp.
Fyra ralt,'arv frå n vä nster ti ll höger.
Vänddiameter :
Däckens }'tterkant
9.25 Bl
Karo$~ens )'llerkun t
10,0 m
13fl:OlHSSYSTEiU
F'Ot !)l'OIllS
2.krcts bromssystem. Vardera kretsen verbr
på båda fra mhju len och ett av bakhjulen. Var·
ningslampa på instrum entbräda n visar om en
broms kre1S är ur funk tion.
Självjusterande sk ivb romsar på samtliga hjul.
Bromsservo. E n reducer ingsventi l i "ardera
hromskretsen Wrhindrar att bakhj ulen läscs
före framhjulen vid häfti~ inlJroJllsning.
1'1Irkerings b rum s
l'I1ckaniskt verkande genom särskild 1rum·
broms på bakbjulen. Spaken för parkerings.
bromse n pbcerad mell:!n framsäte oeh !ram·
dörr. Varningslampa på instrumenthrädan för
åtdragen parkeringsbroms.
BRÄNSLETA N K
Placerad bak, Rymd 58 li ter.

!HATT OCll V IKT
Total längd
Total hredd
Total höjd
i\larkfrigång, tom
Hju lbas
Spårvidd fr3m
Spårvidd ba k
Tjänstev ik t

Ny 2 liters B 20·motOf med speciellt goda lågvarvsprestanda. 90 ah . IlB hk SAE,

Teknisk specifikation
MOTOR
Typ B 20. Fyreylimlrig med toppventiler oeh
S·Jugrad ve,·uxel.
Cylindervolym
1,986 liter
Cylinderdiameter
88,9 mm
BO mm
Slaglängd
Termosta tstyrd luflfön·ärmn in g.
.>\vgasrening.

90 hk
~\fax. effekt
Max. vridmoment

21

tUl

260 cm

135 cm
1:1,5 cm
ca 1.300 kg

J",, ~ tu t" y mmc

17 kpm SAE vid
3.500 ,'arv/min .
Kompressionsförhållande 9,5:1
Fläkt med slirk opplin g.
Max, vridmoment

KYLSYSTEM
Slut et.. VDltcnkylni ng med pump och termo·
stut. R ymd ca 8,5 li ter. Frostskydd aI.

Län gd med upp fä llt baksäte
Längd med nedfäll t baksäte
Största bredd
Höjd
Volym med uppfäll t baksäte
Volym med nedfällt baksäte
Vo lyin extraulrymme
Lastöppninge ns största bredd
La,töppningens största höjd

113 Cm
188 em
133 cm

84
ca 1,5
1.9
0.1
ll7
!lO

CU '

m'
m'
m~

em

cm

ELEKTIUSK'l' SYSTEM
90 hk SAE vid

4.800 ,'arv/min.
16.5 kpm SAE vid
3.000 varv/min,

Kompressionsfö rhålla nde

B,7 :1

118 hk
lIlax. e ffekt

11 8 hk S,\E vid

5.800 "arv/min,

Den nya B 20·motorn är
utrustad med
avgasren in g.

,U>4 cm
173 cm
144 cm

Spännin g
12 volt
Växe!stri;msgentrator 35 amI'.

VAXELLADOR
4·växlad. helsynkroniserad med goln äxe lspnk.
Utväxling 1 :an 3,13
2:an 1,99
3 :un 1.36
4:an 1,0
Back 3,2.'>

Växelströmsgenerator
ger laddn in g reda n vid
låga va rvtal.

Volvo 145 har
sk ivb romsar på al la
fyra hjul en.

GARANTIER
Volvo 145 leve reras med (, månaders fahriks·
garanti - oavsett antalet körda mil - 00::1,
med Volvos 5·åriga PV·gu ran ti (ingcn ex tra
kostnad för vagnskad eförsäkring) ,
F abri ken förbchåller sig rätt ti ll ändring av
konstruktion och utrustning utan förtgående
meddelande.

Ratt stången är av
säkerhets1yp oeh delar
sig vid evcntuell
deformering av bilens
framp arti.

Te rm ostatstyrd
f(;rvärmning ge r jämn
gång direkt eher
kallsta rt.

m'el ilra RK 3431 /2. 11. 68. 25,000 ,

