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Ändringar p6 personvagnar, 120-serien, 140-seri en, 164.
På våra vagnar av 1970-års modell införs 1:Indringar e nligt nedanstående uppst1:lllning.
Vi ber Er uppm1:lrksamma att vissa 1:Indringar 1:I r betingade av lagbestömmel ser och d1:lrför förekommer endast p6 vissa marknader.
120-serien
Nackskydd p6 framstalarna •
SlIkerhetsbölte i bakslHet (Sverige).

l4O-serien
Nackskydd p6 framstalarna •
Eluppvllrmd bakruta. I samband hllrmed utgår defroster för bakru ta.
Luftutslllpp vid bakruta 142, 144, se bild.
Torkare och spolare för bakruta p6 145.
SlIkerhetsbölten för baksöte (Sverige)
Backspegel av samma typ som i 164.
Soltak som variant.
Nya bromsok (=164).
Ändrad drivaxellagring (=164).
4- vllgs varningsblinkers att anvöndas vid nl:Idstapp p6 v1ig .
Nya nedre lönkarmar med olika bussningar för radial- och diagona ldöck, se VM P 62-2 1.
Nya lack- och kllldselförger. Av dessa kan sIIrskilt nömnas blå meta lli clack a v ny

typ, se VM P - 80 - 22.
164
Förgat glas i rutorna runt om.
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Dimlfus (halogen, 2 st) som standard. Inkopplingen kan variera i olika länder på grund
av lagbestämmelser. För de lönder vilkas koppling avviker fr ån standard sönder vi ut
separat VM.
Säkerhetsbä Ite med ru Ile (e j Frankrike).
S törre växelströmsgenerator, 55 amp.
Radialdäck som standard (ej USA).
Nya nedre länkarmar med bussningar för radialdäck .
4-vägs varningsblinkers att användas vid nödstopp på väg.
Säkerhetsbälten för baksäte (Sverige).
Nya lack-och klädselfärger, bl.a. blå metalliclack, se VM P - 80 - 22.
Läderklädsel.

Fär vagnar avsedda fär USA ti Ilkommer förutom ovannämnda föl jande:
Limmad vindru ta.
Bensinavdunstningskontroll.
Sidoljus på fram- och bakskärmar .
Rattlås med akustisk varningssignal (en summer ljuder då dörren öppnas om nyckeln sitter
i låset).
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