


Även om du inte har en husvagn kan du ju hyra en några dagar och pröva . 

.. När du väl har 

Grejorna till landet må vara aldrig så hopfällbara om du har mycket bagage dessutom. 

Vissa saker tål helt enkelt inte att pressas ihop under luckan. 

Trädgårdsplattor tar inte så stor plats, men mer än tio (ca 100 kg) bör du inte lasta i bagageutrymmet. 



En dragkärra är billigare än en flyttbil. 

:roken märker du hur ofta d 

Alla auktionsfynd går inte in i bakluckan. 

Byt tältet mot en campingkärra och sitt bekvämt i år! 

Skräp har en tendens att bli liggande - gör slag i saken! 

När du tävlar på bortaplan. 



---

När hästen skall med. 

u behÖVer den 

Ibland fastnar man för saker som är större än bilen. 

Tag cyklarna med-på semestern i år! 

Vissa saker är inte så lätta att lasta i bakluckan. Eller städa ur. 

Byggmästare är vi lite till mans. 



Dragkroken är inte 
bara för husvagnsägare 

Det finns många tillfällen då du behöver en dragkrok och det 
behövs inte så många tillfällen förrän den betalar sig. Med en 
dragkrok på bilen kan du plötsligt göra saker du kanske skulle dra 
dig för annars. Du slipper lasta bilen med saker som sticker ut långt 
ur bakluckan eller ut genom fönstren. Du slipper smutsa ner 
bagageutrymmet med sand, jord eller cement. Istället för att hyra 
en lastbil kan du nöja dig med en dragkärra. Egentligen är det först 
när du har en dragkrok,J39m du märker hur ofta du behöver den. 

Din Volvo är en av de bästa dragbilar du kan ha. Med 
vägegenskaper som inte nämnvärt ändras även om du drar tungt. 
Med motor och transmission som ger ordentligt segdrag även med 
last på släp. Och med ett Volvo-anpassat sortiment last- och 
dragtillbehör. 

Volvo Original dragkrok 
finns i tre modeller 

Volvobilen är konstruerad med stötupptagande bakparti och 
stötfångare. Därför är den bästa lösningen en draganordning med 
en krok som är infällbar då den inte används. Det är ju dessutom lätt 
att vid parkeringen glömma att bilen är lite längre med dragkrok. 

Volvobilarna är redan i tillverkningen förberedda för montering 
av dragkrok. En av modellerna är lätt avtagbar och passar alltså den 
som använder släpfordon nån gång ibland. 

Infällbar dragkrok för 240/260-serien. Demonterbar dragkrok för 240/260-serien. Fast dragkrok för 340-serien. 



Vettiga tillbehör när du 
använder din Volvo som dragbil 
Nivåreglering. 
1. Helautomatisk nivåreglering "Dynamatic" för 245/265. 
Ger konstant nivå på bakvagnen oberoende av hur tungt bilen 
är lastad. Dynamatics konstruktion - ökad last ger ökad dämpning 
- ger lika goda vägegenskaper antingen du har last eller inte. 
Dynamatic är lätt att montera - bara stötdämpare och fjädrar 
byts ut. 

2. Halvautomatisk nivåreglering - "tyngdlyftaren" för 240/260-serien. 
Ger samma effekt som Dynamatic, men du reglerar själv höjden 
på bakvagnen med hjälp av två knappar och en manometer på 
instrumentbrädan. En inbyggd kompressor gör jobbet. 

3. Manuell nivåreglering för 240/260-serien. 
Samma typ av nivåreglering som ovan men nivån ställs in med 
hjälp av däckspumpen på bensinstationen. Nippeln för påfyllning 
och avtappning är lätt åtkomlig i motorrummet. 

4. Husvagnsstötdämpare. 
Bakre stötdämpare för bilen med tillsatsfjäder för dig som ofta 
eller alltid kör med släp eller tung last. Styvar upp bakfjädringen 
och ger bättre vägegenskaper. 

5. Husvagnsspoiler. 
En vinge som lyfter luftströmmen över husvagnstaket och 
eliminerar en del av turbulensen mellan bil och husvagn. Bäst 
effekt har spoilem monterad på herrgårdsvagnen. Då minskas 
ekipagets luftmotstånd med 28% och bränsleförbrukningen med 
ca 10%. Samtidigt ökar spoilern väsentligt kurs- och sidostabilitet. 
Nedsmutsningen av husvagnens framparti minskas också. 

6. HusvagnsspegeI140/160/240/260. 
Spänns fast på motorhuven med en tvärgående vajer utan ingrepp 
i karossen. Enkel montering och demontering. Försäljes i set om två. 

7. Husvagnsspegel340. 
Hakas fast på framflygeln utan ingrepp i karossen. Passar samtliga 
340-modeller. Säljs styckvis. 

8. Kopplingssatser och kulskydd. 
Kopplingsdosa tillverkad i slagtålig plast. Kablarna är ingjutna i 
dosan och skyddas på så sätt mot salt och fukt. Minska väsentligt 
risken för kortslutning i elsystemet. Passar alla 240/260-modeller 
från 1975. För 340-serien och modeller före 1975 finns särskilda 
kopplingssatser. Kulskydd i rostfritt skyddar draganordningens 
kula från smuts. 
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