VOLVO 144/145

TAXI

Svart taxi. Elegant vid alla tillfällen. Gul taxi. F ör bättre uppmärksamhet. Både av kunder och
medtrafikanter. , Längs bilens sidor och bakparti löper en svart fartrand. Båda varianterna är
specialutrustade för taxikörning. I samarbete med taxis egna organisationer.

Inställr,ingsmöjligheterna på förarstolen
är m ånga, t.ex. r attreglerat svankstöd.
K lädsel i tyg och oöm vinyl. Stoppningen
är förstärkt fö r längre hå llbarhet.

Baksätet har hög sittkomfo rt. Det är brett
och djupt och ger gott benutrymme. Väl
ti lltagen takhöjd ökar bekvämligheten.
Baksätet har tygklädsel.

Skjutbar
stommen
vävplast.
larna att

mellanruta. Av lamellglas. Hela
är vadderad och överklädd med
Säkerhetsstopp hindrar framstoskjutas bakåt under rutan.

Dörrarnas insidor är klädd a med oöm
vävplast och har sparkp låt p å nederdelen.
Sparkskenor av aluminium skyddar dörrtrösklarna . Öppningsvinkeln är hel a 80 0 .

Eluppvärmd bakruta . Ger klar sikt bakåt.
Fri från imma och frost. Ventilationhålen cid bakrutans underkant ger jämnare
luftväxling i kupen.

Bakre stötfång aren har hållare för cykelställ. Cykelstället passar även för mopeder
och har ett skyddande gummiöverdrag.
Bagageutrymmet p å 144 rymmer 675 liter.

Volvo 144/ 145 TAXI har samma grundkonstruktion som övriga modeller i 140-serien. Samma stryktåliga motor.
För snabb acceleration och god segdragningsförmåga. Samma säkerhetstänkande. Se på bromssystemet. Tvåkrets.
Triangeldelat. Eller säkerhetskarossen, den delade rattstången och den utmärkta runtomsikten. Välj mellan 4växlad eller automatisk växellåda. Goda servicemöjligheter. Högt andrahandsvärde. Fördelaktiga försäkringsförmåner. Lägg därtill den specialutrustning taxiorganisationerna begärde. Och Ni får en taxi som motsvarar
högt ställda krav.

Volvo 144/145 TAXI - några data
Motor
Typ B20 A. 90 hk vid 4800 varv/ min.
Max. vridmoment 16,5 kpm vid 3000
varv/ min.
Elektriskt system
Växelströmsgenerator 35 amp.
Startmotorns effekt 1 hk.
Spänning 12 volt.
Växellåda
4-växlad, helsynkroniserad med golvAlternativt helautomatisk
växelspak.
växellåda med delgas-nedväxling och
växelväljare på rattstången.
Bensintank
Volym 58 liter.

Värme- och ventilationssystem
Termostatreglerat med stor kapacitet.
Tystgående fläkt med två hastigheter.
Luften leds till såväl fram- som baksätet
Tre defrostermunstycken för framrutan .
Frisk luftsintag i sidorna under instrumentbrädan. Genomluftningssystem på
144.
Säkerhetsbälten
Automatiska rullbälten för framstolarna
är standard. Baksätet h ar trepunktsbälten
vid ytterplatserna och höftbälte i mitten.
Vänd diameter
Däckens ytterkant 9,25 m
Karossens ytterkant 10,0 m.

Färg
Volvo 144 TAXI finns i tre färger svart, vit och gul med svart fartrand .
Volvo 145 TAXI finns vit och gul med
svart fartrand.
Mått och vikt
Total längd: 464 cm
Total bredd: 173,5 cm
Tjänstevikt 144 ca 1250 kg
145 ca 1330 kg
För ytterligare upplysningar hänvisas till
broschyren för Volvo 140-serien .

VOLVO
RSP 50021 . 2.70.

HANDELSTRY CKER IET. GBG

700390

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och uhustning utan föregående meddelande.

