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För Volvo 145 Express gäller till stö rsta 
delen samma instrukt ionsbok som för 
Volvo 140 med ti ll ägg för Volvo 145. 

I delta häfte behandlas därför endast 
de väsentliga olikheterna. 
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Volvo 145 Express finns j tre varianter. 

1. Skåpvagnsutförande med glasrutor 
runt om. 

2. Skåpvagnsutförande med plåtsidor. 

3. Herrgårdsvagnsutförande 
(Volvo 145) med höjt tak. 



KAROSS 

Extra förvaringsutrymme 
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Under bagagulrymmels golv finns ett 
extra förvaringsutrymme, åtkomligt ge
nom en lucka av plywood. Luckan kan 
öppnas när låshandtaget förts åt väns
ter. 

l uftutsläpp 

Volvo 145 EKpress har ett luHutsläpp j 

bakluckan. Denna genomvenWalion ger 
god luftfördelning i vagnen samt effek
tiv avimning av bakruta och sidorutor. 

Ändringar j förhållande till instruktionsbok Volvo 140 och tillägg 
Volvo 145. 

1. I skåpvagnsutförande saknar Volvo 145 Express baksäte. 

2. J skåpvagnsutförande saknas säkerhetsspärren i bakluckans 
underkant. 

3. Elbakruta, bakrutetorkare och bakrulespolare saknas. 

4. Backspgeln är ej avbländningsbar. 

5. Handskfacksbelysning saknas. 

6. Framsätenas ryggslödsvinkel justeras steglöst med en ratt 
på stolens utsida. 



Specifikation 

Skåpvagnsutförande (specifikation för herrgårdsvagnsutförande se tillägg Volvo 145) 

Mått och vikter Största bredd 133 cm Hjul 

Längd 464 cm Höjd (samtliga varianter) 101 cm Däckdimension 165S158PR 

Bredd 173,5 cm 
Volym (samtliga varianter) ca 2,4 mJ Fälgdimension 4'12 J 15 

Höjd 162 cm Volym extrautrymme ca 0,1 m3 
Lufttryck (kg/cm 2) 1-2 pers. full last 

Tj änstevikt 1300 kg Lastöppningens största höjd 96,5 cm Fram 1,4 1,5 

Totalvikt 1800 kg Lastöppningens största bredd 117 cm B,k 1,7 2,8 

Max. till åtet axeltryck , fram 750 kg Motor Vid långvarig körn ing med hastigheter 
b,k 1140 kg 

Typbeteckn ing B20 A i närheten av vagnens maximala bör 
Max. last 500 kg lufttrycket ökas med 0,3 kp/ cm 2 • Totala 

Lastut rymme: Växellåda trycket får dock ej överstiga 2,8 kp/ cm 2 . 

Längd 200 cm Typbeteckning M 40 

AK TI EBOLAG ET VO LVO GOTE BO RG 
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