
VOLVO 144 

Gul taxi. För bättre uppmärksamhet. Både av kunder 
löper en svart fartrand . 

TAXI 

och medtrafikanter. Längs bilens sidor 

Svart taxi. E legant vid alla tillfällen. Båda varianterna är specialutrustade för taxikörning. 
I samarbete med taxis egna organisationer. 



lnställningsmöjligheterna på förarstolen är 
många, t ex rattreglerat svankstöd. Kläd
sel i tyg och oöm vinyl. Stoppningen är 
förstärkt för längre h1\llbarhet. 

Dörrarnas insidor är klädda med oöm 
vävplast och har sparkplåt på nederdelen . 
Sparkskenor av aluminium skyddar dörr
trösklarna. öppn ingsvinkeln är hela 80°. 

Baksäte t har hög sittkomfort. Det är bret! 
och djupt och ger gott benutrymme. Väl 
tilltagen takhöjd ökar bekvämligheten. 
Baksäte och passagerarstoI har tygklädsel. 

Eluppvärmd bakruta. Ger klar sikt bakåt. 
Fri från imma och frost. Ventilat ionsh1\len 
vid bakrutans underkant ger jlimnare luft
växl ing i kupen . 

Skjutbar mellanruta. Av lamellglas. Hela 
stommen är vadderad och överklädd med 
vävplast. Säkerhetsstopp hindrar fram sto
lama at! skjutas bakAt under rUlan. 

Bakre stötfångaren har hållare för cykel
ställ. Cykelstället passar liven för mopeder 
och har ett Skyddande gummiöverdrag. 
Bagageutrymmet rymmer hela 675 liter. 

Volvo 144 TAXI har samma gru ndkonstruktion som övriga modeller i 140-serien. Samma stryktåliga motor. 

För snabb acceleration ocb god segdragningsförmåga. Samma säkerbetstänkande. Se på bromssystemet. Två

krets. Triangeldelat. Eller säkerhetskarossen, den delade rattstången och den utmärkta runtomsikten. Välj 

mellan 4-växlad eller automatisk växellåda. Goda servicemöjligheter. Högt andrahandsvärde. Fördelaktiga för

säkringsförm åner. Lägg därtill den specialutrustning taxiorganisationerna begärde. Och Ni får en taxi som 

motsvarar högt ställda krav. 

Volvo 144 Taxi - några data 
Motor 
Typ B20 A. 90 hk SAE vid 4800 varv/ 
min. Max. vridmoment 16,5 kpm vid 
3000 varv/ min. 

Jo:Jektriskt system 
Växelströmsgenerator 35 amp. 
Startmotorns effekt 1 hk. 
Spänning 12 volt. 

Viixelllldll 
4-växlad, helsynkroniserad med golv
växelspak. Alternativt helautomatisk 
växc lllda med delgas-nedväxling och 
växel väl jare pli rattstången. 

Bensintank 
Volym 58 liter. 

Värme- och ventilationssystem 
Termostatreglerat med stor kapacite t. 
TystglIende näkt med tvA hastigheter. 
Luften leds till såväl fram- som baksätet. 
Tre defrostermunstycken för framrutan. 
Friskluftsintag i sidorna under instru
mentbrädan. Ventilationshål. 

Bagageutrymme 
Volym 675 liter. Bagageluckan är för
sedd med ett speciellt handtag. 

Vindruta 
l amellglas av typ "high impaet". 

Färg 
Volvo 144 Taxi fi nns i tre fårger -
svart, vit eller gul med svart fartrand. 

MAtt och vikt 
Total längd: 464 em 
Total bredd: 173,5 em 
Körklar vikt: ca 1.170 kg (med fyllda 
vätskesystem och full tank). 
För ytterligare upplysn ingar hänvisas till 
broschyren för Volvo 140-serien. 
Fabriken förbeMller sig rätt till ändring 
av konstruktion och utrustning utan 
föreglIende meddelande. 

VOLVO 144 TAXI 
Fabriktm l1!rbeh'lIe r sig r511 lill Indting av konol",kt;on oo;h utrul lning utan l1!regiende meddelande. 
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