Mycket nytt i 1973 årsVolvo-program

Helt ny instrumentering i Volvo 140-serien och 164. Bild en visar instrumentbrädan i en Volvo 144 de Luxe.
Förarplatsen har fått en helt ny design genom ny
instrumentpanel, nya instrument och ny ratt, 197 3
års Volvo har genomgående fått lättavlästa, runda
instrument. Handskfacket har flyttats upp till
panelen. Urtaget för högtalaren har placerats på
panelens översida. Högtalaren är riktad rakt uppåt -

ljudet reflekteras inåt bi len via vindrutan. Klockan i
Volvo 140 de Luxe och Grand Luxe har flyttats upp
till den nya instrum entbrädan. Vissa reglage har samlats
på en separat mittpanel, som dessutom har uttag för
extra strömställare eller knappar. Hela panelen har
dessutom inbyggd belysning.

Denna folder visar inte
alla nyheter på Volvo '73.
Det märker Du genast vid
en provtur. Kom då ihåg
att hos Bilia får Du
Volvon till lågpris.
V alv o 144 Grand Luxe är en ny version.

Ny instnnnentering
Oljetryck
Ljusreglage

Kilometermätare

Körriktning
+ varningsblink

Handbroms

Vattentemperatur

Helljus

Plats f ö r varvräknare
(vissa varianter)

Ratt- och tändningslås

Kontrollampa för
overdrive (vissa
varianter)

Mittkonsol Volvo 140-serien
Reostat för instrumentbelysning

Eluppvärmd bakruta
Varningsblinkers

Air mix= reglering
av luft och temperatur
genom mittre munstycken

Fan= vridreglage för
inställning av fläktens
tre hastigheter

Askkopp

Flo or = reglering av
främre och bakre
golvutsläpp

Reostat för instrumentbelysning

Plats för radio

Mittkonsol Volvo 164
E/uppvärmd bakruta
Varningsblinkers
Bältespåminnare
Rec = återcirkulation
av kup eluften

Floor = reglering av
främre och bakre
golvutsläpp

Fan = vridreglage för
inställning av fläktens
tre hastigheter

Cigarrettändare

Def = reglering
av defrosterverkan

Askkopp
Plats för radio

Ännu fler förbättringar
HAR AR NAGRA AV DEM:

l. Säkerhetsratt med stor anslagsyta och deformerbart fäste ger ökat skydd vid ev sammanstötning.
Ratten ställer in sig så att trycket fördelas över så
stor yta som möjligt.

2. Både torkare och spolare regleras med en spak till
höger under ratten. Torkarna har två hastigheter.
Därutöver kan spolarna också manövreras oberoende
av torkarna.

3. Vindrutetorkarna har flyttats så att den torkade
ytan ger ännu bättre sikt. Samtidigt har torkarmotorn
flyttats ut i motorrummet där den stör mindre.
Torkararmarna drivs med vajrar, vilket ger exaktare
utslag av torkarna.

4. Vindrutespolarens munstycke har flyttats ut p å
motorhuven. Vattenstrålen störs nu mindre av torkararmarna.

5. Låset för säkerhetsbältet har blivit ännu bekvämare på Volvo 140-serien och 164 - det
utlöses nu med en tryckknapp. Bältena är svarta för
att bättre harmoniera med inredningsfärgerna.
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6. Sä ker heten vid påkö rning från sidan har ökats
geno m ex tra fö rstärkningar i dörrarna. En kraftig
rörk o nst rukt ion är in fäst mellan dörrens övre gångjärn och dörrlåset.

7. Gaspedalen har ny utformning. Den är hängande
och rörelsen överförs till motorn med vajer i stället
för län karmar. (Vajeröverföring tidigare endast
i samb and med insprutningsmotor.) Den nya
utformningen ger ökad driftsäkerhet.

8. Barnsäkra lås till bakre sidodörrar.

9. Säkringarna p å Vo lvo 140-serien och 164 sitter
lätt åtkomliga och väl skyddade inne i kupen
omedelbart ti ll vänster framför förarens dörr. Antalet
säkringar har ökats ti ll 12 - det finns all tså marginal
för extra utrustning.

10. Ny form av rostskyddsbehandling - s k elektradoppning - införs med '7 3 års modeller. Innebär
jämnare färgskikt samt bättre skydd i kan ter, balkar
och hålrum - all tså en ytterligare förbättring av vårt
redan tidigare mycket goda rostskydd. Vissa part ier
är som tidigare galvaniserade (se ill ustrationens
svarta markeringar) .
HAGA NORRA, Råsundavägen 6, Solna, tel. 83 04 08
(här har vi även öppet söndagar mellan 12.00 och 16.00).
CITY, Hälsingeg. 43, tel. 34 06 04.
ROPSTEN, N. Hamnvägen 15, tel. 63 53 10.
VÄLLINGBY, Vällingbyvägen 183, tel. 87 04 00.
TÄBY, Brrhagsvägen 6, tel. 768 03 00.
JAKOBSBERG, Engelbrektsvägen 43, tel. 0758-312 20.

~bilia

ÖPPET TILL KL 19 MÄNDAGAR OCH TORSDAGAR.

