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Detta til lägg upptar de väsentligaste skillnaderna mellan
standardutföra ndet och polisutförandet av Volvo 144/145/164.
Bildmaterialet är i huvudsak hämtat från Volvo 145.

..
Extrautrustning
Felsökning

VOLVO 144/145/164 I
POLISUTFÖRANDE

.l

Service och underhåll
Specifikationer

AB VOLVO.

GOTEBORG

Eftertryck får ske om källan anges

..

EXTRAUTRUSTNING

2
Bild l

Instrument och manöverorgan

..
FODRAL FOR HANDBOJOR
2

PAUSRELA FOR VINDRUTETORKARE
Reglaget har två lägen , ett avstängt och ett variabelt
läge.
Med vridning medurs ökar pausens längd mellan torkarsvepe n.
OBSl Det vanliga reglaget för vindrutetorkarna skall ej
vara utdraget om paus mellan torkarsvepen"#·önskas.

9

STROMBRYTARE FOR NODBELYSNING MED
KONTROLLAMPA, ROD
Glöd lampa 12 V, 1,2 W
Då strömbrytaren är utdragen blinkar samtliga blinkers
på bilen. Kontro llampan i strömbrytaren blinkar i takt
med dessa.

10

STROMBRYTAR E FOR BILVARMARFLAKT

11

CIGARRETTANDARE

12

SKRIVBORD MED PENNH ALLARE OCH KARTFACK

13

HALLARE FOR HANDSTRALKASTARE

3

HALLARE FOR ISSKRAPA (på instrumentbrädans undersida ovanför huviåset).

4

FOTKONTAKT FOR RADIOSANDNING

5

STROMBRYTARE FOR RADIOLARM

6

KONTROLLAMPA FOR RADIOLARM, GUL

14

FODRAL FOR ALCOTEST

7

KONTAKT FOR VINDRUTETORKARE OCH -SPOLARE
I VAXELSPAK

15

KARTLASNINGS LAMPA
Glöd lampa 12 V, 6 W
Kartläsn ingslampan är placerad ova nför höger framdörr.

8

KONTROLLAMPA FOR UTVANDIG BELYSNING, ROD
Glödlampa 12 V, 2 W
Kontro llampan tänds om någon av glödlamporna för
parkerings ljus fram och bak, helljus, halvljus, nummerplåtsbe lysn ing, blinkers fram och bak och bromsljus
slocknar. Avhjälp felet snarast.

16

HALLARE FOR STAVLAMPA

17

KONTROLLAMPA FOR ROTATIONSLJUS, ROD
Glödlampa 12 V, 2 W
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19

STROMBRYTARE FOR ROTATIONSLJUS OCH SIREN
Strömbryta ren har tre lägen. Intryckt är den frånslagen.
Dras den ut ett steg tänds rotat ionsljusen och kontrolllampan 17. Dras den ut he lt kop pl as dessutom sirenen
på.
KONTROLLAMPA FOR MOTOR- OCH BAGAGERUMSBELYSN ING, BLA
Glödlampa 12 V, 2 W

20

STROM BRYTARE FOR MOTOR- OCH BAGAGERUMS
BELYSN ING

21

FLÄKTREGLAGE FOR VENTILATIONSHUV
Reg laget har två lägen . Ett för insugning av friskluft
(vippreglaget trycks nedåt) och ett för utsugn ing av
luft från kupen (vippreglaget trycks uppåt).

22

HALLAR E FOR HANDSTRALKASTARE
Bakom den na finns en låda för trassel m. m.

23

STROMBRYTARE FOR BACKLJUS
Backljusen tänds automatiskt då tänd ningen är ti llslagen
och backväxeln läggs in.
Vill man av någon an ledning backa utan att ha backljusen tä nda, dras strömbrytaren ut, varvid kontro lllampan 24 tänds. Denna indikerar alltså att backljuset
inte är tä nt.

4

24

KONTROLLAM PA FOR BACKLJUS, GRON
Glöd lampa 12 V, 2 W

25

STROM BRYTARE FOR AUTOMATISKT HALVLJUS
Då strömbrytaren är tillslagen tänds parkeringsljuset
automatiskt då motorn startas och halvljuset då handbromsen lossas.

26

HALLARE FOR STAVLAMPA

...
BILBALTE
145 i polisutföra nde är utrustad med automatiska bilbälten.
Normalt är bilbältets rulle olåst. Rullen låses då bältet dras
ut snabbt, t. ex. då bilen bromsas hårt. Dessutom är rullen
låst då bilen lutar ca 10° framåt samt v id hård kurvtagning.
Skulle bandet låsas v id utdragningen, släpp efter något och
dra sedan långsammare. Se till att bandet inte ligger v ikt
eller vridet mot kroppen . Bä ltet frigörs genom att dra spaken
på låsanordn ingen uppåt. Låstungan förs upp mOL~örrstol
pen, där sedan bältet hänger sam lat. Låt alltid ru llen dra in
bandet när bältet tagits av.

SAKER HETSLAS FOR BAKDORRAR
Bakdörrarnas lås kan spärras från framsätet. Spärrarna
sitter i kåpor på dörrstolparna, åtkomliga från framsätena.
Då man önskar att bakdörrarna ej skall vara öppningsbara
från baksätet stäng s bakdörrarna, låsknappen på dörrarna
trycks ned, va refter spärren för säkerhetslåset trycks in.
Bakdörrarnas lås knappar går nu inte att dra upp. Spärren
lossas genom att dess knapp trycks uppåt.

Bild 2 Lässpärr (höger sida)

VOLVO
52502
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BYTE AV HA LOGEN LAMPA I ROTATIONSLJUS
Skruven A skruvas in så långt den är vridbar. Därefter lyfts
det blå glaset av. De tre prismornas fäste som då syns,
monteras bo rt (hå lls av tre skruvar), varefter lampbyte kan
ske.

)

BYTE AV HALOGEN LAMPA I STRALKASTARE
Se noga t ill att styrkiackarna på lampsocke ln passas in
hålen i lampfästet. Avfasn ingen ska ll peka snett nedåt.

VOlVO
52503

Bild 3

6

Rotationsl jus

~)

FORVAR INGSLADA I BAGAGELUCKA

.'

144/164

Förvarings lådan är åtkomlig från bagagerummet. På locket
finns en skylt som anger innehållet. Bagagerumsbelysningen
är be lägen på bagage luckan s insida (se punkt 20 sid. 4).

FORVAR INGSLADA BAKOM BAKSATE

145

Förvarings låda n öppnas från baksätet. På locket finns en
skylt som anger innehållet. På främre delen av locket sitter
ett skyd dsskynke för baksätet fastspänt.
Bild 4

Förvaringslåda (144/164)

VO LVO
52504

FORVAR INGSUTRYMME BAKOM BAKSATE
Baksätets ryggstöd fälls framåt om ett av de två parallellkopplade handtagen på ryggstödets baksida förs uppåt.
Mellan ryggstö det och ovannämnda förvaringslåda finns
cyke lstä ll, bes iktningsspett, pikyx a, domkraft, kvast och
kvastskaft.
Fastsatt på ryggstödet finns snöskyffeI.
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VOLVO

52505

Bild 5

8

Förvaringsfack på dörrar

•
FORVAR INGSFACK PA DORRAR
Samtliga dörrar är nedtill försedda med skyddsplåtar. På
framdörrarna finns dessutom förvaringsfickor för (vänster
dörr) : ben- och armreflexer, stoppspade, trafikmanschetter,
fordonspärm, däckstrycksmätare och (höger dörr) ben- och
armreflexer, stoppspade, trafikmanschetter och verktyg .

.l
Längst fram på insidan av vänster framdörr sitter namnskylt
och skattekvitto.
I stället för de ordinarie dörrhandtagen har fällhandtag monterats.

Under båda framstolarna finns rör för batonger.
På baksidan av framstolarnas ryggstdöd finns fack för mörkerkappa .
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VOLVO
52506

Bild 6

10

Bagageutrymme (VOLVO 145)

VO LVO

52507

..
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RESERVHJUL, FASTSPANT UNDER SKYDDSKAPA
Vid reservhjulet finns även bärgningsverktyg, fä lgkors
och hävarmsrör.

28

BAKRE FORVAR INGSENHET
Denna är uppde lad i två avde lning ar (i hundbilarna) .
Under golvet i va rje avde lning finns ett förvaringsutrymme, åtkomligt genom en tvådelad lucka. Jnnehålls..,4'"
märkning finns i varje utrymme.

29

HUNDNAT
Hundnätet kan fä ll as ned framåt om de fjäderbelastade
låsknoppa rna vid överkanten på sidofönstren trycks ned.

SPARR FOR BAGAGELUCKA
I helt öppet läge spärras bagage luckan av staget på
v änstra sidan. Då luckan skall stängas trycks den röda
plastknoppen på spärrens undersida in, varefter luckan
kan fällas ned .

30

HUNDMATTA

11

)

3

3

3

12

B i Id 7

Exteriörer

VOLVO
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31

SIDOBLINKERS
Glödlampa 12 V, 15W

l

32

VENTILATIONS HUV

J

33

ROTATIONSLJUS
Pintsch-Bamag
Glödlampa 12 V, 55 W

.l

34

TAKSOKARE
Marchal
Glödlampa 12 V, 75W

35

SKARMSPEGEL

36

STRALKASTARE
Insats : Marchal Amplilux
Strålkastarna är utrustade med halogen halvljus och
halogen helljus.
Glödlampor: 2 X 55 W.
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Bild 8

Motorrum (144/145)
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37

RELÄ FOR SIREN

38

SÄKRINGSDOSA FOR EXTRA UTRUSTNING

39

RE LÄ FOR VINDRUTESPOLNING

40

RELÄ FOR PARKERINGSLJUS

41

RELÄ FOR VINDRUTETORKARE

42

RELÄ FOR HALVLJUS

43

FORDROJNINGSRELÄ FOR VINDRUTETORKARE

44

MANOVERRELÄ FOR BELYSNING

45

SÄKRINGSDOSA RADIO

46

BAKRE SPOLARMOTOR

47

RELÄ FOR RADIO

48

FRÄMRE SPOLARMOTOR

49

OLJEMÄTSTICKA (automatisk växellåda)

50

STYRENHET OCH RELÄ FOR BAHCO VARMARE

51

STARTSPÄRRELÄ

52

RELÄ FOR ELUPPVÄRMD BAKRUTA

53

OMKOPPLINGSRELÄ FOR HEL- OCH HALVLJUS ÄV.
LJUSBLINK

54

SÄKR INGSDOSA FOR BAHCO VÄRMARE OCH
E-MOTOR

55

RELÄ FOR VÄNSTER HEL- OCH HALVLJUS SAMT
STARKTONSHORN

56

STROMDIFFERENSRELÄ FOR STRALKASTARE

57

SIREN MOTOR (bakom grillen)

58

ORDERHOGTALARE (bakom grillen)

59

KYLAR LOCK

60

PAFYLLNINGSLOCK FOR EXPANSIONSKÄRL

61

LADDNI NGSRELÄ (transistoriserat)

62

RELÄ FOR HOGER HEL- OCH HALVLJUS SAMT
SIREN MOTOR

.J-

Dessutom finns bakom grillen Bahcovärmare och 2 starktonshorn samt siren .
39, 41, 43 bildar ti llsammans snabbspo lningsenheten för
vindrutan (via knappen i växelvä ljaren).
40, 42, 44 bildar ti llsammans automatiskt halvljus (kan kontrolleras från instrumentbrädan, punkt 21) . .
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SAKRINGSDOSA
Bilens ordinarie säkringsdosa sitter i ett utrymme under
instrumentpanelen. Utrymmet blir åtkomligt om locket för det
dras rakt ut. På baksidan av locket finns plats för ett antal
reservsäkri ngar.
Säkringarna skyddar från vänster:
Vindrutetorkare, -spolare
Bakrutetorkare, -spolare

2

Indikeri ngslampa helljus

3

Värmefläkt
Kontro llampa, handbroms
oljetryck
laddning
Bräns lemätare
Temperatu rmätare

4

16

Backljus
Kontro llampa körvisare
Automatspolning

5

Eluppvärmd bakruta
Signalhorn

6

Radio läge 2
Takfläkt (145-hLJndbi l)
Innerbelysning
Kartläsn ingslampa

8A

7

Broms)jus
Nödbelysning
Motor- och bagagerumsbe lysning

8A

8

Nummerskyltsbelysning
Instrumentbelysning

5A

9

Parkeringsljus

5A

5A

8A

SAKRINGSDOSA FOR EXTRA UTRUSTNING

8A

(Pos 38 sid. 15)
Säkringarna skyddar uppifrån:

16A

2

Taksökare
Radio läge 1

5A

3

Rotationsljus

16A

4

Rotationsljusre lä

5A

..
KUPE- OCH MOTORVÄRMARE (BAHCO)

+

I

Vissa P 140 och P 145 i polisutförande är utrustade med en
bensindriven kupe- och motorvärmare. Värmaren kan användas oberoen de av om bilens motor går eller ej. Värmaren
kopplas till med ett tidur som är placerat på instrumentbrädans underkant, till höger om ralten.

Exemp el på användning av tiduret
Bilen pa rkeras k l. 19.00. Värmaren önskas starta kl. 07.00
följande morgon.
Vrid ringe n A så att strecket för 19 kommer milt över
högra kanten på det röda fältet C.
2

Vrid v redet B medurs tills dess spets står mitt för 7 på
urtavlan.
Värm aren startar automatiskt då urverket fört vredet till
det röda fältet. Värmaren kopplas ifrån efter två timmars
gångtid.
Onskas direkt start av värmaren vrids vredet in på det
röda fältet. Värmaren startar då efter någon minut.
Onskas direkt stopp av vä rmaren vr ids vredet moturs ut
ur det röda fältet. Värmaren kopplas då automatiskt
ifrån, när al lt överskottsbränsle förbrukats.

Bild 9 Tidur för kupe· och motorvärmare
A
B
C

Vridbar rin g och urtavla, där varje s iffra motsvarar en hel timme
och varje punkt markerar en halv timme.
Rörligt v red , kopplat till urverket.
Fast rött fält. vars längd motsvarar en timme. Då spetsen på vredet
B befinner s ig in om detta fält är värmaren tillkopplad .
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BROMSSYSTEM
Vo lvo har två av varand ra oberoende bromssystem.
Det ena fotbromsen manövreras med bromspedalen
och påverkar genom ett vakuumse rvopåve rkat hydraulsystem
alla fy ra hjulen. Det andra bromssystemet parkeringsbromsen manövreras med en bromsspak och påverkar
meka niskt bakhju len. Vo lvo 145 har skivbromsar på alla fyra
hju len.
.
Det hydrauliska systemet har två separata kretsar ge~om att
huvudcylindern är av tandemtyp och genom att varje framhjulsb ro ms har två par cylindrar som är helt skilda från
vara ndra. V ardera kretsen betjänar båda framhjulen och ett
bakhju l. Därmed är bromseffekten säkerstäl ld v id eventuellt
brott på någon av broms ledningarna.
Servocylindern påverkas direkt av bromspedalen . Undertrycket i servocy lindern tas v ia en gummislang från motorns
insugningsrör. Bromsve ntiler på hydrau lledningarna till bakhjulsbroms arna åstadkommer lämplig bromskraftfördelning
me ll an f ram- och bakhjulsbroms.
I broms systemet finns en va rningsven til som via en varn ingslampa på instrumentb rädan va rnar föraren om en bromskrets
sku lle träd a ur funktion .

B

c
D

E
-jt-lJU.L---1t----

F

G
_ _VeA-_ _

H

VO LVO

5 1769

Bild 10
A
B
C
D
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Principbild, fotbroms system

Främre bromsok. höger
Hjulcylinder, sekundärkrets
Hjulcylinder, primärkrets
Varn ingslampa (G, sidan g i
instruktionsboken för
Vo lvo 140)

E
F
G
H
I

Huv udcylinder
Servocylinder
Varningsventil
Bakre bromsok, hög er
Bromsventi ler

Bromsvätska
Till broms sy stemet skall bromsvätska som garanteras uppfylla fordri ngarna en li gt normen SAE J 1703 användas.
Använd inte bromsvätskor som är betecknade SAE 70 R1,
HD eller liknande.
Ur trafiksäke rhetssynpunkt är det mycket viktigt att ingen
mindervärd ig bromsvätska används. En förstklassig broms-

Angående körning med automatisk växe ll åda se instruktionsboken för Vo lvo 140, s. 23.

vätska måste nämligen uppfylla stora krav på,4"köld- och
värmeb eständighet och får dessutom inte arigripa de i
bromssyste met ingående gumm ideta ljerna. Även bromsvätska
med tidigare beteckning SAE 70 R3 kan användas.

AUTOMATISK VÄXELLADA BW 35
Vo lvo 145 i po lisutförande är försedd med automatisk växellåda av fabrikat Borg-Warner, typ 35. Denna består av två
huvudkomponenter:
1 En hydrodynam isk momentomvandlare, konverter.
2 En hydrauliskt styrd p lanetväxe li åda med kontrollsystem,
som automatiskt väljer lämplig växel i förhå ll ande till bilens
hastighet och gaspeda lläget.
Konvertern tjänstgör både som koppling och som en extra,
hydraulisk växe l mellan motor och växe ll åda. Härigenom får
man mjuk överföring av motoreffekten till drivhju len och
extra momentutväxling utöver utväxlingen i 1 :a och 2:a växeln
i planetväxe lIådan. Konvertern ger också mjuk drivning vid
låg hastighet på 3:e växe ln och tack vare konverterns egen
förmåga att ge utväxling kan man acce lerera från låg hastighet utan behov av nedväx ling i planetväxe lI ådan .

B

A

c

D
VOLVO

525 12

Bild 11

A
B

A utomatväxelIåda , genomskuren

Konverter
Koppling ar

C
D

Bromsband
Planetvä xe l
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DOMKRAFT
Domkraften är hy draulisk. Den kan användas på de flesta
biltyper efter byte av lyftpinne.

Användning av domkraft:
Lossa returskruve n 7 och tryck ihop domkraften. Loss a skru v
5 och flytta fäste t till lämplig höjd.

of

Dra åt skruv 5 kraftigt och kontrollera att returskru ven 7 är
åtdrage n.
Sätt fast domkra ften på det fordon som skall lyftas.
Pumpa upp do mkraften till lämp li g höjd med handtaget G.

I

Vi behov kan o lj a SAE 30 f y llas på domkraften .
Oljan fylls på t ill ni våmärket. Se även skötselföreskrifter för
domkraften.
Maxibelastning på domkraften : 1000 kg.

Bild 12

1
2
3

20

Lyftpinne för engelska bilar
Lyftpinne fö r Vo lvo
Lyftpinne för Mercedes Benz,
V olksw agen

Domkraft

4
5
6
7

Lyftkrok för amerikanska bilar
Skruv för förinställning av höjdläg
Pumpstång
Returskruv

:;
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SERVICE OCH UNDERHALL

7

Det serviceavtal som upprättats mellan Rikspolisstyrelsen
och AB VOLVO gäller de bilar som är försedda med skylt
SERVICEAVTAL placerad längst ned på vänster dörrstolpe.
Verkstadsa rbeten på bilarna skall utföras av auktoriserade
Volvo-verkstäder. Arbeten utförs mot skriftlig beställning på
Rikspo lisstyrelsens b lankett nr 942:5, utfärdad av polisens
fordonsredo görare på bilens stationsort.
fiServiceavta let innebär att AB Volvo står för alla service- och
reparationsko stnader med följande undantag :

Underhå ll och reparation av radioanläg·gnirig omfattande
radio, antenn och mikrofon. Underhåll och reparation av .
lös polisiär utrustning, dvs. allt som ligger i lådor, polisspadar etc. samt kamera med fäste .

8

Montering av nummerplåtar på nya bilar.

9

Batte ri.

Bensin, biltvätt och oljepåfylln ing mellan oljebyten.
2

Skiftning av hjul, montering av nya däck, byte till vinterdäck, byte till sommardäck samt ba la nsering i samband
med montering eller reparation av däck. Balansering vid
behov i samband med 1000-mi ls inspektion debiteras
dock AB Volvo.

3

Finish på krom och lack.

4

Skador ut- och invändigt på grund av yttre åverkan med
undantag av stenskottsskador på vindrutor och strå 1kastari nsatser.

5

Skador uppkomna på grund av försumlighet.

6

Halogenglödlampor.

Underhå llsserv ice skall ske enligt serviceboken.
Observera dock att motoroljan skall bytas efter var 500 mil
under inkörn ingen även efter 250 mil) .
I samband med underhå llsinspektionerna dvs . var 1000 mil
ska vid behov bättring av stenskott göras.
Motortvätt ska utföras vid AB inspektionerna dvs. vid 2000,
6000, 10000, 14000 och 18000 mil.
Kylvätska ska bytas v id 8000 mil eller en gång vartannat år.
Rostskydds behandling en ligt ML-metoden ska utföras en
gång per år.

21
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FELSOKNI NG

Hög bränsleförbrukning

Innan några ingrepp göres, läs 140 seriens instruktionsbok,
sid. 51 (inramade texten) samt sid. 63.

Hög bränsleförb rukning kan bero på att bilen körts hårt på
landsväg eller körts huvudsakligen i stadstrafik. I sådana f all
är en ökad brä nsleförbrukning normal.
Kontrol lera att luftrenaren inte är igensatt. Byt ut luftrenaren
vid behov.
Kontro ll era tä ndstiftens störningsskydd och fördelardosans
brytarspetsar.
Byt störningsskydd och brytarspetsar vid behov.
Kontro llera tä ndin st ällningen och justera vid behov.

Motorn stannar eller går mycket ojämnt på tomgång
Kontro llera tändstiftens och störningsskyddens kondition och
typ . Byt vid behov.

,j.

Motorn rycker eller spottar vid acceleration
Kontro llera att tändsti fts iso latorerna inte är nersmutsade. Gör
ren iso latorerna vid behov.
Kontro llera att tändstiften är av rätt typ.
Kontro llera fördelarlocket. Är detta smutsigt eller fuktigt ska ll
det torkas rent. Är det sprucket skall det bytas.
Kontro llera att tändkab larna inte är trasiga eller fuktiga.
Gör ren eller byt kablarna vid behov.

Motorn är svag
Kontro llera att luftrenaren inte är igensatt. Om så är fa ll et
skall luftrenaren bytas.
Bräns le med för lågt oktanta l kan vara påfyllt. Se rekommendationer angående oktanvärden i specifikat ionerna.
Kontro llera och eventue llt j ustera tändinstä ll ningen med
stroboskop.
Kontro llera vent ilspelet. Justera vid behov.

22

Motorn blir onormalt varm
Kontro llera ky lvätskeni vån . Fyll på kylvätska vid behov
(50 % glyko l).
Kontro llera f läktremsspänningen . Justera v id behov.
Bräns le med för lågt oktantal kan vara påfyllt. Se rekomm endationer angåe nde oktantal i specifikationerna.
Kontro llera t ändinställningen och justera vid behov.
Kontro ll era fö rg as arinställningen. Justera vid behov.
Kontro llera att inte ky lsystemet är igensatt. I så fall måste
det göras rent.
Kontro llera att termostaten öppnar och stänger vid de rätta
temperaturerna . O m så ej är fallet skall termostaten bytas.
Kontro ll era tem peraturmätaren. Byt ut denna v id behov.

.[
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SPECIFIKATIONER

i~

Motor
Typbeteckning
Bränsle, okta ntal, min.

B20 E
97

/

Växellåda
Typbeteckning

M 40 alt. BW 35

Bakväxel
Utväxling

4,3:1 alt. 4,1:1

Hjul
Fälg
Däck
Lufttryck (kalla däck)
fram
bak

Elsystem
Säkringar

5" JX 15 H
165 SR 158 PR
1,9 kp/cm 2
2,5 kp/cm 2

15 st.

Glödlampor, samtliga 12 volt
Strålkastare, halvljus
helljus
Parkerings ljus, fram
bak
Bromsljus
Blinkers, fram, bak
Nummerskyltbelysning
Innerbelysning .
Backljus
Instru mentbelysn ing
Belysning, värmereglage
Sidoblinkers
Motorrumsbe lysning
Bagagerumsbelysning
Rotationsljus
Taksökare
Kartläsningslampa
Kontro llampor
blinkers
helljus
laddning
oljetryck
Bromskretsfel, handbroms
radiolarm
belysningskontroll
rotationsljus
motor-; bagagerumsbelysning
backljus
eluppvärmd bakruta
nödbelysning

Effekt

Sockel

55W
55W
5W
5W
32 CP
32 CP
5W
10W
32 CP
2W
1,2W
15W
15W
10W
55W
75W
6W

P 14,5 s
P 14,5 s
S 8,5
BA15s
BA15s
BA15s
S 8,5
S 8,5
BA15s
W2,2 d
Wl,8d
S 8,5
S 8,5
S 8,5
P 14,5 s
BA21 s
BA9 s

1,2W
3W
1,2W
1,2W
1,2W
2W
2W
2W
2W
2W
2W
1,2W

Wl,8d
W2,2 d
W 1,8 d
Wl,8d
Wl,8d
BA9s
BA9s
BA9s
BA9s
BA9s
BA9 s
. Wl,8d

Antal

2
2
2
2
2
4
2
1
2
2
3
2
1
1 alt. 2
2
1
1
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AB VOLVO.

TP 887/1 12 50 6.71 Holmqvists, Gbg. 710928 .
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