
VOLVO 144/145 

Polisbil 

4-dörrars Volvo 144 och herrgårdsvagnen Volvo 145 för polisbruk. Spe
cialutrustade enligt Svenska Rikspolisstyrelsens riktlinjer. Konstruerade 
för att tåla stora påfrestningar under krävande körförhållanden. 



Plats för mycket utan att minska körkomfOrt och säkerhet 

Vol v o 144 och 145 i special u t förande för polisbruk 
ger goda utrymmen för all extrautrustning utan att 
ge avkall på körkomfort och säkerhet. På taket sit
ter två blå rotationsljus och en sökarlampa. Lätt att 
nå i all utrustning. Säker och genomtänkt utform
ning av instrumentering och reglage. Lätt och 
snabbt att ta sig in och ur både fram- och baksäte. 

Alla instrument och reglage väl samlade och lätta 
att nå. Extrautrustning på instrumentpanelen: 
strömbrytare för siren, rotationsljus, motor- och 
bagagerumsbelysning, backljus och bahutetorkare
och spolare. Dessutom reglage för den automatiska 
ljusomkopplaren: parkeringsljuset tänds automa
tiskt då motorn startas och halvljuset då handbrom
sen lossas. Extra finess: så länge knappen till vind
rutespolaren hålls intryckt spolas rutan. Efter ca 
sju sekunder startar torkaren automatiskt och sve
per ett par gånger. 

Volvo 144 och 145 har extra stora dörröppningar. 
Dörröppningsvinkeln är hela 80°. Säkerheten i öv
rigt hör till marknadens bästa med bl a Volvos två
krets triangeldelade bromssystem. Motorresurserna 
har anpassats efter körförhållandena i dagens tra
fik. Med extra kraft i det låga varvtalsregistret. Med 
hög effekt för snabb acceleration. 

Radioenheten har särski ld strömbrytare och kon
trollampa för radiolarm. Ytterbelysningen kontrol
leras med en varningslam p a som tänds om någon 
glödlampa är ur funktion. Kartläsningslampa. 
Framför höger framsäte finns en u tdragbar skriv
skiva. Uneler instrumentbrädan finns väska för 
handbojor, hållare för handstrålkastare, väska för 
alcotest, kartfordral m m. 



Under bagageutrymmets golv 
finns ett extra förvaringsutrymme 
med plats för brandsläckare, var
ningsfyrar, bogserlina, snabblän
kar, varningsbloss, säkerhetstri
anglar, bilverktyg, reservfläktrem 
och sand. Motsvarande utrustning 
finns i fyrdörrarsversionen. Samt
liga bilar har specialdomkraft som 
passar till de vanligaste bilmär
kena. 

I bagageutrymmet på båda bilty
perna finns plats för följande ut
rustning: retardationsmätare, ka
merautrustning, reservbatteri (stav
batt.) , säkringar, besiktningsstäm
pel, besiktningshammare, besikt
ningsspackel, co-provare, moped
verk tyg, filt , bogseringssky lt, för
bandslåda, spårmarkeringsu trust
ning, portföl j, bilborstsgarnityr, 
besiktningspresenning och dom
kraftstillbehör. Dessutom finns fäs 
ten för cykelställ, besiktningsspett, 
pikyxa, kvast, domkraft och skydds
skynke. 

Hundnätet i Volvo 145 är fällbart 
för att hunden i besvärliga situa
tioner ska kunna släppas ut ge
nom någon av de främre dörrar
na. Hundmattan som är tillver
kad av specialmaterial som inte 
går att riva sönder kan rullas upp 
och fästas på nätmellanväggen. 
Lastutrymme med plats för två 
hundar finns också. Höger reserv
hjulhus har försetts med en kåpa 
av plast under vilken kommuni
kationsradion placerats. Vagnen 
har dragkrok och fäste för cykel
ställ. 

Framstolarna har fått hårdare stoppning av dyna 
och rygg. Förstärkt, extra stark klädsel. På baksi
dan av ryggstöden finns förvaringsfickor för mör
kerlampa och under stolarna rör för batonger. 

Dörrarna har sparkplå tar av aliminium. Framdör
rarnas väskpaneler innehåller bl a ben- och armre
flexer, stoppspadar, trafikmanschetter, fordons
pärm, ringtrycksmätare, verktyg. Samtliga dörrar 
har fällhandtag. Bakdörrarna har spärranordning 
för låsning från framsätet. 



Volvos B20-motor. Fyra cylindrar. 
Två liters cylindervolym. Ger 
snabb accelera tion. Det höga vrid
momentet vid moderata varvtal 
ger god segdragningsfärm åga. Till
låter sparsamt växlande. Speciellt 
värdefullt i stadstrafiken. Tyst, 
smidig gång. Termostatstyrd lu ft-

Tekniska da ta 
Motor 
T yp B 20. 90 hk SAE v id 4800 varv/min . 
M ax vridmomen t 16,5 k pm vid 3000 varv/ 
min. Eller 11 8 hk SAE vid 5800 varv/min. 
M ax vr idmom ent 17 kpm v id 3500 varv/ 
min. 

Kylsystem 
Slute t, (rostskyddat. Volym ca 8,5 liter . 

Elektriskt system 
Växelströmsgen erator 35 amp - 490 W 
startmotorns effekt l hk. 
Spänning 12 vol t. 

Växellåda 
4-växlad, helsynkroniserad m ed golv
växelsp ak. Al tern ativt automatlåd a. 

Styrinrättning 
D elad ra ttstång av säkerhetstyp . F yra 
rattvarv från vänster t ill höger. 
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förvärmning ger pmn gång di
rekt efter kallstart. Avgasrening 
enligt Volvos system. Bygger på 
effektivt kontrollerad förbränning 
av bränslet. En motor som tå l 
hård hantering. 
Extrabatteri parallellkopplat med 
det ordinarie ger goda marginaler 

Kaross 
H elsvetsad , självbärande stålkaross . För
styvande balkprofi ler runt all a kaross
öppn ingar. 

Uensintank 
Volym 58 liter 

Värme- och ventilationssystem 
Termostatreglera t m ed stor kapacitet. 
T ys tgående fl äkt m ed två h as tigheter. 
Luften leds b åde till fram- och baksäte. 
Tre defrostermunstycken för framrutan . 
Fr iskluftsintag i sidorn a under in stru
m en tbrädan. Genomluftn ingssystem för 
jämn are luftväxl in g. 
Hundutrymm et ventil eras med en fl äk t. 

Vind r uta 
Lam ellglas av typ "h igh impact". 

----------------------------------------------------- - - - - --

för extra strömförbrukn i ng. Extra 
r eläbord med manöverrelä för 
h el- och halvljus, automatiskt 
halvljus och parkeringsljus, radio
larm , siren, vindrutetorkare, vind
r u tespolare och fördrö jningsrelä 
för vindrutetorkare . 

Övrig utrustning 
Vindrutetorkare m ed två h ast igheter och 
16" torkarbl ad. Elektrisk v indrutespolare 
m ed dubb la va ttenbehållare. C igarrett
tä ndare. Tre-punkts fa briksmonterade 
säkerh etsbäl ten i framsä tet. 

Mått och vik t 
Total längd: 464 cm 
Total bredd: l 73,5 cm 
T ota l höjd: 144 cm 
T jänstevik t: 14'1 ca . 1380 kg 

l'JS ca. 1'150 kg 

För ytterligare upplysnin gar h änvisas 
t ill broschyren för Volvo 140-seri en . 

Fabriken förbehåll e r sig rätt tii l änd
r ing av kon struktion och utrusm in g 
utan fö regåe nde m eddelande. 

VOLVO 
AB VOLVO GöTEBORG 
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