




Volvo 245 VAN
Met de Volvo 245 VAN wordt bewe-
zen, dat het niet nodig is om comfort
en rijplezier op te offeren wanneer er
behoefte bestaat aan laadcapaciteit
èn betrouwbaarheid. De 245 VAN
combineert het vermaarde comfort
van de Volvo personenauto's met de
ruimte en het uithoudingsvermogen
die voor een bestelauto onontbeerlijk
zijn. Ter beschikking staat een royale
laadruimte van 2.15 m 3 .
Precies de juiste grootte voor een hele
reeks van bestelkarweien, die niet
alleen beperkt blijven tot de lichtste
goederen. Het laadvermogen van de
benzineversie bedraagt 635 kg, de
diesel kan tot 570 kg aan lading ver-
voeren.
Met z'n deuren opzij en de hoog
openslaande achterdeur wordt laden
en lossen uiterst eenvoudig gemaakt.
Hierdoor gaat geen tijd verloren met
het opnieuw opstapelen van de lading
na elke levering. Brede houten vloer-
leggers vergemakkelijken het plaat-
sen van goederen in de laadruimte.
Ook achter het stuur is een door-
dachte werkomgeving te vinden. De
befaamde Volvo-stoel stelt de
bestuurder in staat zijn werkzaam-
heden comfortabel en ontspannen te
verrichten. Verwarming en ventilatie
zijn zoals dat van een Zweedse auto
verwacht mag worden.
Het instrumentarium is overzichtelijk
en de bedieningsorganen liggen onder
comfortabel handbereik. Er is ook een
degelijke scheiding van gevlochten
draad tussen de cabine en de laad-
ruimte. Onder de laadvloer zit een
handige opbergplaats, ideaal voor
bijvoorbeeld gereedschappen. In de
benzineversie kan - met behoud van
de vlakke laadvloer - LPG worden
ingebouwd. De 245 VAN is ook lever-
baar met een zescilinder dieselmotor.
Kortom, de Volvo 245 VAN is een
verantwoorde investering als het gaat
om kwaliteit, representativiteit en
efficiënt transport.



Technische gegevens Volvo 245 VAN

Wielophanging

Voorwielophanging van het z.g. Mc.Pherson-type. In rubber gelagerde draag-

armen en stabilisatorstang. Starre achteras met in langsrichting geplaatste

wielgeleide- en reactie-armen en Panhardstang, in rubber gelagerde beves-
tigingspunten. Achter schroefveren.

Remsysteem

Het remsysteem bestaat uit twee gescheiden remcircuits. Ieder circuit werkt

op beide voorwielen en op één van de achterwielen. Bekrachtigde schijfrem-

men rondom op alle wielen. Door reduceerventielen wordt bij krachtig

remmen blokkeren van de achterwielen verhinderd, voordat dit met de

voorwielen het geval is. De handrem werkt op de achterwielen via aparte

trommelremmen. De remleidingen zijn uitermate corrosiebestendig door een

legering van koper, nikkel en mangaanijzer.

Standaarduitvoering
Ruitewissers met twee snelheden. Elektrisch bedienbare ruitesproeiers.

Waarschuwingsknipperlichten. Achteruitrijlichten.

Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, koel-

vloeistoftemperatuurmeter en een brandstofmeter. Waarschuwings- en

controlelampjes voor richtingaanwijzers, grootlicht, handrem, waarschu-

wingsknipperlichten, elektrische achterruitverwarming, veiligheidsgordels,

oliedruk, laadstroom, defect remcircuit en defect aan dim-, achter- of

remlichten. Regelbare dashboardverlichting. Verlichting in dashboardkastje.

Halogeen koplampen. Automatische driepuntsrolgordels. Bevestigings-
punten vastzetten lading. Uitstekend verstelbare stoelen met vaste,

open hoofdsteunen. Lendensteun. Voorruit van gelaagd veiligheidsglas.

Deuren versterkt met ingebouwde stalen buizen (side i mpact protection).

Versterkte dakconstructie. Veiligheidskooiconstructie met energie-absorbe-

rende voor- en achterzijde.

Garantie
Levering met 12 maanden garantie, ongeacht het aantal gereden kilometers.

Voorbehoud

De uitrusting en de kleurencombinaties die u ziet in deze brochure, kunnen

verschillen met de uitrusting, die in een aantal landen wordt geboden.

De fabriek behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling

wijzigingen aan te brengen in constructie en uitrusting. Voor exacte gegevens

kunt u het beste de plaatselijke Volvo-dealer benaderen.

* De Volvo-dealer kan u hierover nader informeren. Er is ook een speciale

brochure over dit onderwerp beschikbaar.

') Deze ruimte kan ook voor LPG-inbouw worden benut.
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