Många bilköpare låter bilarnas
mer iögonfallande egenskaper
skymma det som är viktigt i
livet.
Det gäller inte anhängarna
av Volvo 240.
De kör hellre den säkraste
bilen än den snabbaste. (När
kör man fortare än 179 km/h?)
De föredrar åtta års rostskyddsgaranti framför åtta sekunders acceleration
från O till 100 km/h. (Som om under tolv inte vore
nog.)
De uppskattar herrgårdsvagnens 2.150 liters lastvolym mer än några extra centiliters cylindervolym.
(2,3 liter räcker gott.)
De anser att 18 års förbättringar smäller högre än
årets bilnyhet. (Speciellt som mer än hälften av
Volvo 240s 18-åringar fortfarande rullar.)
Välkommen i klubben, du som prioriterar på
samma sätt. Och välkommen att provköra den bil
som förra året utsågs till "Bästa Köp" i den amerikanska konsumentguiden "The Complete Car Cost
Guide".

Både som sedan och som herrgårdsvagn finns Volvo 240 i två varianlterJ

Ett tecken på kl
Om du ser det med praktiska ögon
Redan sedanen räcker långt. Kupen rymmer fem
vuxna, bagageutrymmet sväljer 395 liter (SAE).
Luckan bakom baksätets mittarmstöd gör det lätt att
stuva in också långa, smala föremål.
Herrgårdsvagnen ger förstås helt andra möjligheter. I den förvandlar du baksätet till ett extra bagageutrymme, när den dryga kubikmetern längst bak inte
räcker.
Under lastutrymmets golv finns förresten ett extra,
dolt utrymme på 60 liter. Vill du surra lasten, finns det
fästöglor i olvet. Och vill du dölja den, extrautrustar
du med ett insynsskydd som du drar ut över lasten.

Den viktigaste lasten sitter säkert
Många opartiska undersökningar bekräftar det som
länge varit allmänt känt: man sitter säkrare i en Volvo.
Köregenskaperna är en av anledningarna. Styrsystemet och hjulupphängningen är konstruerade så
att föraren slipper obehagliga överraskningar. Och i
Volvo-stolens komfort kan koncentrationen hållas

Bakom ratten gläds du åt den goda segdragningsförmågan,
den exakta styrningen och det konsekventa uppträdandet.

En av världens mest långlivade bilar

GL och SE.

Den långa livslängden är intressant redan när du köper
en ny Volvo 240.
En lång livslängd vittnar om hög kvalitet, om en
omtanke om detaljer som du har glädje av redan under
den första milen i din nya bil.
Ett exempel. Två tredjedelar av Volvo 240s kaross
galvaniseras, utsatta ställen får ett extra tjockt zinkskikt. Trösklarna är dessutom ventilerade och framskärmarna har en innerskärm ,av plast.
Men kvalitet är också att se till helheten. Därför
galvaniseras inte t ex taket, där rostfaran är minimal.
Vikten hålls därmed nere, tyngdpunkten blir lägre och
priset belastas inte med en onödig kostnad.

lrseende
uppe också under långa turer.
Volvo 240 har servo assisterade skivbromsar på alla
hjulen. AB S-bromsar finns som extrautrustning.
Framför och bakom kupens starka säkerhetsbur
finns rejäla deformationszoner.
Som fabriksmonterad extrautrustning finns airbag
för föraren.

Airbag finns som fabriksmonterad extrautrustning för föraren.

I herrgårdsvagnens säkerhetsbur sitter föraren och passagerarna lika säkert som i sedanens.

Det stora lastutrymmet är lättlastat, tack vare det låga, plana
lastgolvet och de nästan raka sidorna.

Teknisk information
MOTOR

240 GL

240 SE')

B 230 LE

B 230 LE

Typ

Rak 4-cyl

Rak 4-cyl

Cylindervolym, cm'

2316

2316

Bränslesystem

Elektronisk insprutning

Elektronisk insprutning

Kompression/bränsletyp

9,8/BF 95

9,8/BF 95

Avgasrening

Katalysator, Lambdasond

Katalysator, Lambdasond

Tändsystem

Mikrodatorstyrt med knacksensor

Mikrodatorstyrt med knacksensor

Batterikapacitet, Ah (12 V)

55

55

Max effekt kW (hk)/varv per min

85 (116)/5400

85 (116)/5400

Max vridmoment Nm (kpm)/varv per min

185 (18,9)/2500

185 (18,9)/2500

KRAFTÖVERFÖRING

Typ

Motor, växellåda fram , drivning bak

Motor, växellåda fram, drivning bak

Manuell växellåda

5-växlad

5-växlad

Automatisk växellåda

4-växlad inkl överväxel

4-växlad inkl överväxel

CHASSI

Hjulupphängning fram

Fjäderben Krängningshämmare

Fjäderben Krängningshämmare

Stel axel Krängningshämmare

Stel axel Krängningshämmare

------------------------------------------------------------------------------------bak

Styrning, typ

Kuggstång, servo

Kuggstång, servo

Vänddiameter, m

9,8

9,8

Bromssystem

Tvåkrets Skivor fram och bak

Tvåkrets Skivor fram och bak

Fälgar

5,5 x 14"

5,5 x 14", lättmetall

Däck

185/70 14

185/70 14

Bränsletank, volym I

60

60

Acceleration O-100 km/h, se k, Sedan/Herrgårdsvagn

11,6/11,8 (man) 12,4/12,9 (aut)

11,6/11,8 (man) 12,4/12,9 (aut)

Toppfart, km/h, Sedan/Herrgårdsvagn

177/179 (man) 168/169 (aut)

177/1 79 (man) 1 68/169 (aut)

PRESTANDA

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Blandad körning l/mil, Sedan/Herrgårdsvagn

0,91/0,92 (man) 0,96/0,99 (aut)

0,91/0,92 (man) 0,96/0,99 (aut)

Stadskörning l/mil, Sedan/Herrgårdsvagn

1,09/1,10 (man) 1,15/1,18 (aut)

1,09/1,10 (man) 1,15/1,18 (aut)

Landsvägskörning l/mil, Sedan/Herrgårdsvagn

0,70/0,71 (man) 0,74/0,76 (aut)

0,69/0,71 (man) 0,70/0,74 (aut)

') SE är ett utrustningspaket till GL.

Garantier: Rostskyddsgaranti, åtta år. Ingen
efterbehandling, två kostnadsfria kontroller.
Vagnskadegaranti, tre år. Självrisk: 2.500 kr
(3.125 kr inkl moms).

Fabriken förbehåller sig rätt till produktförändringar utan föregående meddelande.

VOLVO

