VOLVO 145

TILLÄGG TILL
INSTRUKTIONSBOK
VOLVO 140
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För Volvo 145 gäller till största delen samma instruktionsbok som för Volvo 140.

I detta häfte behandlas därför endast de
väsentliga olikhetern a, I ex upp- och nedfä llning av baksä te t, bakluckan etc .

ALLMÄNT
Volvo 145 I r en fem sitsig pe rsonvag n
med slort utrymme för bagage bakom
bak sätet. önskas extra stort bagagerum
kan man fä lla ned bak säle ts ryggsttld varvid ell pla nt lastut rymme, ca 188 cm IIngt,
tuhlU •.
Om man vid transport av extra Ilnqa föremil mAlte köra med bagagelucka n öppen
finns en viss risk att avgaser, och därmed
kololCid, kan sugas in j bilen. Normalt
medför detta inge n risk för de Ikande
me n man bör ändA vid sådana ti1lf1llen
hAll a samtliga fönster slängda och sllillll
fr iskluft- och delros terreglagen pA malC
effek t.

KAROSS

Bllksäte
Om extra slort bagageutrymme erfordras
kan baksätets ryggstöd flillas ned.
1. Fatta sittdynan I bakkanlen och fäll

upp den mo t framslolarnas ryggstöd.

2. För de parallellkopplade handtagen pA
ryggstödets baksida ulA.! och uppAI
och flll ryggslöde t framAt-nedAt sA
att det ligger planl Baksitels ryggslöd
och slle fixeras automati.kl t sinl
respektive lägen.
Di ryggsiödet fälls upp igen, ge ak t
pi alt aplnarna griper in ordenlligt
i sina beslag.

Bagagerum
Bagageluckan öppnas utifrån genom att
lås plattan tryckes ned. Luckan hålls i öppet läge av två gasfjäd ra r.
Luckan kan ock sA öppnas inifrån genom
att dra ul Jåshandtag et nedti ll p å luckan.
Låsning sker med samma nycklar som används för dörrarna.

Under bagageutrymmets golv f in ns ett
extra förv aringsu trymme, åtk om ligt genom
två Juckor. Observera att den främte luckan måste öppnas innan den bakre Juckan kan öp pnas helt.
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Ventillltionsrutor
De bakre sido rutorn a ka n de lvis öppnas
genom att handtaget i respek tivo rutas
bakkl!lnt stilIs i n&got al/ de tl/A Ilgena.
Innerbelysning
Volvo 145 Ir försedd med en eKtra kup6.
lampa lom automatiskt linds dl bak.
luckan öppnas. Funktion och byte av glöd·
lampa Ilr identiska med den främre lam.
pan, beskriven pi sid. 46 I förarinslruk.
tionen för Volvo 140.

Reservhjul, dam kraft och verktyg
Rase rI/hju let Il r placerat i elt utrymme
bagagerummets I/änstra aida. Ta bo rt de
II/A skrul/arna och lyft bort kApan. Hjulet
Ir nu Atkomligt.
Domkraft och verktygssat. Ir placerade
i eH utrymme till hOger i bagagerummet.

Byte av glödlampor för nummer·
skyltb elysningen
Nummerskylten belyses av IvA glödlampor. Om någon av dessa behöver bytes
förfar enligt fö ljande:
1. Tryck in spärren i lamphuset genom
alt föra in en skruvmejael I öppningen

pA lamphusets vänstra sida. Ora ur
lamphuset ur in fästn ingen.
2. Ora ut den linda som inte 3r försedd
med styrs tift.
3. l ampan ar nu itkomlig för byte.

Vid montering sti ck först in slyrstift i ur·
tagen och pressa sedan på kåpan. Kon·
trollera att gummipackningen ligger på
plats och tryck fast insatsen i luckan.

SPECIFIKATION
MAtt och vikte r
llngd
Höjd
Bredd
Hjulbas
Friglngshöjd
SpArvidd, fram och bak
Vänddiameter
Tjlnsteyikt

VixeU'da
Typbeteckn ing
Utvixling 1:an
2:an
3:an
4:.n
4:.n med Overvbel
back

464 cm
145 cm
173,5 cm
""

om

18 cm (2 pers)
135 cm
0,25 m
ca 1300 kg

Motor
Typbeteckning
Effekt (DIN) yid rpm
Effekt (SAEl vid rpm
Max. vridmo ment (D IN) yld rp m
Max. vridmo me nt (S AE) vid rp m
Cylinde rani ai
Cylinderdl Bme ter
Sla g längd
Sla gvolym
KompreSS ionsförhållande
Ventitsystem
Ven tils pel, varm och kall, inlopp
utlopp
TomgAngsvarv ("arm mo tor)

M40
3,13:1
1,99:1
1,36: 1

1:1
3,25:1

Bakvänl
Volvo B 18A
Volvo B 18 B
75 hk /4700
100 hk/ 5600
85 hk/ SOOO
115 hk/6000
14,5 kpm /2300 14,8 kp m/3500
15 kpm / 3000
15,5 kpm / 400Q

,

84,14 mm
BO mm
1,78 l
10,0:1
8,7: 1
Toppventiler
0,40-0,45 mm 0,50-0,55 mm
0,40-0,45 mm 0,50-0,55 mm
500-700 rpm 600--800 rpm

Typ
Utvbling

Kon isk kuggvlxel (hypoid)
4,56: 1

Hjul och däc k
DlI.ckdimenalon
FlI.lgd ime nsio n
luftt ryck (kg/cm')
Fram
B.k

165S 156 PR
41 / 2 J 15
1- 2 pers.
5 pe rs.

','

',5

',7
' ,5

Vid långvarig kö rn ing med hög hastig he t
(över 140 km / h) bOr lufttrycke t ökas med
0,3 kg/ cm l , Total. trycke t flr dock ej
över.tiga 2,5 kg / cm'.

+ bagage
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