
Säker klassiker 



En riktig familjebil 

Volvo har utvecklat ett komplett program för 
barnsäkerhet speciellt för Volvobilar. 

Volvo 240 är en av världens mest 
kända och uppskattade familj ebilar. 

Den har funnits i 17 år och med 
åren blivit en riktig klassiker. Och 
det är inte så konstigt. Volvo 240 
ligger alltid bra till i säkerhetstester, 
den lever länge, är pålitlig och dess
utom ovanligt praktisk, inte minst 
som Herrgårdsvagn. Det finns verk
ligt få bilar som ger så mycket för 
pengarna som Volvo 240. 

Volvo 240 finns som 92 års modell 
i två utföranden: GL och SE, där SE 
är ett fabriksmonterat utrustnings
paket till GL-modellen. Båda finns 
som Sedan eller Herrgårdsvagn. 

Trygg att äga 
Volvo 240 är oöverträffad att äga. 
Den är pålitlig och känd för sin höga 
kvalitet och långa livslängd. 

Rostskyddsbehandlingen är om
fattande och Volvo 240 har åtta års 
rostskyddsgaranti. 

Lägg till detta att varje Volvoägare 
har tillgång till ett helt paket av 

förmåner som ger ett billigare bil
ägande så blir Volvo 240 ytterst 
svårslagen. I Bilkostnadsguiden, 
som finns hos Volvohandlaren, re
dovisas ägandekostnadernaUämfört 
med andra bilmodeller. 

Definitionen på Herrgårdsvagn 
Volvo 240 är originalet bland Herr
gårdsvagnar. Det har inte bara gjort 
den till en favorit bland landets 
barnfamiljer. 

Också hantverkare, budfirmor, 
Televerket och andra använder den 
dagligen som en viktig del av sitt 
jobb. Det är ett gott betyg på funk
tionalitet och pålitlighet. 

Men det är inte bara last som trivs 
i en Volvo 240. Stolarna är välkända 
för sin ergonomiska och mycket 
ryggvänliga utformning. Här sitter 
man skönt, även på långresor. 

Utrymmet i kupen är generöst 
och luftigt. Värme- och ventilations
anläggningen har mycket stor kapa
citet och ger ett behagligt klimat. 

Säker sedan länge 
För Volvo är säkerhet självklart se
dan länge, och ingen bil represente
rar det säkerhetstänkandet bättre 
än Volvo 240. 

När den lanserades satte den en 
helt ny standard för säkerhet, i USA 
användes den som måttstock för 
andra biltillverkare. 1991, efter 17 år, 
utsågs Herrgårdsvagnen till den säk
raste bilen i USA av trafiksäkerhets
organisationen IIHS. 

Också vägegenskaperna hos en 
Volvo 240 bidrar till säkerheten. 
Den uppför sig konsekvent även i 
pressade situationer utan att komma 
med egna - och obehagliga - över
raskningar. 

Den fyrcylindriga motorn på 2,3 
liters cylindervolym ger ett bra vrid
moment redan vid låga varvtal, 
kraften finns där utan att man behö
ver växla ned. Det gör den lättkörd 
med bra acceleration vid omkör
ningar i normala landsvägsfarter. 

Airbag som ger föraren ökat skydd vid en En stark säkerhetsbur, ordentliga deformationszoner fram och bak, ASS - låsningsfria bromsar gör det möjligt att styra undan och 
bromsa samtidigt, oavsett väglaget. Standard i SE, fabriksmonterad 
extrautrustning till GL. 

frontalkollision finns som fabriksmonterad förstärkningsrör i dörrarna och rundslagningsskydd är grunden för 
extrautrustning till alla modeller. den mycket höga krocksäkerheten i Volvo 240. 



Bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets riktlinjer: 0,89 (Sedan, man) - 0,98 (Hgv, aut) l/mil vid blandad körning. Kostnad 1.500 mil: 8.891 - 9.790 kr (1n -91). 



Standard-, extrautrustning och tillbehör 
240GL 240SE' 240GL 240SE' 

Säkerhet Klädsel : Trikåplysch O • 
ABS -låsningsfria bromsar O • Klädsel: Trikåtyg • 
Airbag O O Komfortkudde mittplats bak (Herrgårdsvagn) D D 

Bakruta eluppvärmd • • Konstantfarthållare (Cruise control) D D 

Bakrutetorkare/spolare med intervallfunktion (Herrgårdsvagn) • • Larm D D 

Barnsäkra bakdörrlås • • Luftkonditionering, manuell, AC O O 

Bilbarnstol D D Läderratt (ej i kombination med airbag) D D 

Bromsljus i bakrutan • • Miljölampa • • 
Bälteskudde för barn D D Nackskyddskuddar fram och bak O • 
Differentialbroms O/D O/D Servostyrning • • 
Dimljus bak • • Soltak (Sedan) O O 

Dimljus fram D D Stolar: Förarstol vinklingsbar/justerbar i höjdled med justerbart svankstöd • • 
Nackskydd fram och bak • • Stolar: Eluppvärmda • • 
Skyddsgaller (Herrgårdsvagn) D D Tonade rutor • • 
Yttertemperaturmätare O/D O / D Varvräknare D • 
Komfort 

Vindawisare för sidorutor D D 

Armstöd med mugg hållare D D 
Vindrutetorkare/spolare med automatisk torkfunktion vid spolning och intervalläge • • 

Backspeglar (yttre) elektriskt justerbara/ uppvärmda O • Värmeanläggning med värmekanaler till baksätet • • 
Backspeglar (yttre) manuellt justerbara inifrån • Växellåda automatisk O O 

Baksäte fällbart (Herrgårdsvagn) • • Exteriör 

Baksäte med lucka för lång last (Sedan) • • Dragkrok D D 

Belysning i bagageutrymme • • Dekorramp (mellan bakljus, Sedan) D D 

Belysning i handskfack • • Lasthållare D D 

Bränsledriven värmare D D Låsbara hjulmuttrar D D 

Centrallås O/D • Lättmetallfälgar O/D . / 0 

El. motorvärmare D D Metallic-Iack O O 

Extrasäte (Herrgårdsvagn) D D Nivåreglering bak, automatisk (Herrgårdsvagn) O/D O/D 

Fönsterhissar el manövrerade fram O/D O/D "Rails" (Herrgårdsvagn) O/D O / D 

Fönsterhissar elmanövrerade fram och bak O/D O / D Spoiler fram • • 
Glastaklucka (Herrgårdsvagn) D D Spoilervinge (Sedan) D D 

Golvmattor textil/plast D D Radio/Stereo 

Insynsskydd för lastutrymme (Herrgårdsvagn) D D CD-växlare D D 
\ 

Klocka • • Equalizer ~ D 

Klädsel: Läder O O Förstärkare D D 

Klädsel: Plysch O O Radio och kassettbandspelare D D 

• Standard O Fabriksmonterad extrautrustning. Beställes vid köp. D Tillbehörsutrustning. Kan även eftermonteras. 1 SE är ett utrustningspaket till GL. 
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