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Det här är Sune I arsson i Bålsta
utanför Stockholm. Sune äger
en Volvo 144 av -72 års modell.
Den har gått över 74.000 mil
och har gjort Sune till vinnare i
Volvo 140
vår tävling om
som ruUat
Reservdelar
och
till ett värde av
3.500:-ärpriset. Det kommer
säkerligen väl till pass på en bil
som gått så långt?
- Nja,jag vet inte det. Nu har
jag den i fint skick, säger Sune.
När jag köpte den får snart två
år sedan var det en del som behövde åtgärdas, vilket ju inte
var så konstigt eftersom den då
gått nännare 70.000 mil. Men
nu är den bra, som sagt.
Du köpte alltså en bil som gått
70.000 mil. Hur vågar man
göra det?
- Jag tror inte att jag skulle
vågat köpa den om den inte var
en Volvo. Och beroende på att
den gått så långt fickjag den får
hälften av vad 72:orna kostade
då. Och eftersom det är åren
2

och inte milen som gör att en bil
åldras är det en fin affår för mig.
För pengarna jag fick "över"
har jag utrustat den med bilvännare och en bra radio. Och
har ändå pengar över.
Du ångrar dig inte nu, när du
vet vad den går för?
- Nej, inte alls. Den har fungerat bra hela tiden jag haft den.
Lite småsaker har jag fatt åtgärda, men ingenting mer än vanligt. Den har gått som taxi tidigare och är riktigt skött. Det förvissade jag mig om innan jag
köpte den. Det har kanske bytts
någon motor, växellåda eller
bakaxel under de här milen,
men det är ju delar som går bra
att laga eller byta om någonting
skulle hända.

Hur länge tror du att du kommer att köra din 144:a?
- Jag siktar på 100.000 mil,
säger Sune och skrattar. Vi far
väl se. Så länge som möjligt, far
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vi hoppas. Det är ju en billig bil.
Men det kommer en tid när reparationskostnaderna blir höga
- och då är det dags att se sig om
efter en "ny" Volvo med några
10.000 mil på nacken.
Volvokvalitet lönar sig. Och
även om du inte planerar att
köra din Volvo i 70.000 mil så
kan det vara skönt att veta att
Volvo har kapacitet för det.
Aundrahandsvärdetpåverkas
också av att Volvo är en kvalitetsbil. För att nu inte tala om
driftsekonomin. Det finns
många bilar som är dyrare än
Volvo - men frågan är om det
finns någon bil som är bättre?

Den här katalogen är utgiven av
Volvobil AB, Reservdelsavdelningen i
samarbete med Volvohandlarna i
Sverige. Priserna i katalogen är cirkapriser och gäller t.o.m. 3//1 1980 eller
så lång/lagre/ räcker. Priserna är inklusive 20,63 procent moms. Vi reserverarossför prisförändringar Ulanför vår
kontroll.
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Vi som arbetar hos din Volvohandlare är specialutbildade på
Volvo. Det är våra specialkunskaperdu betalar förnär du vänder
dig ti Il oss. Det må sedan gälla
service, reservdelar, tillbehör,
nya eller begagnade Volvobilar.
Vi vet vad vi jobbar med och
vet vad vi kan. Och du tjänar på
vår kunskap.
Hos oss motsvarar värdet pa
det du köper summan du betalar. Det är säkerligen inte alltid
att så är fallet. Själva skulle vi
inte kunna sänka våra priser
utan att göra avkall på kvaliteten. Det bästa för din Volvo måste vara att den service, de reservdelar och tillbehör du köper är
av samma höga kvalitet som ursprungligen byggdes in i den. Vi
måste ju tänka på vad som är
bäst för dig. Vi är ju Volvohandlare och har ansvar för
Volvonamnet. Därför kan vi
inte tänka oss att slarva med en
reparation av din bil eller att
sätta in dåliga delar i den.

Det här resonemanget gäller
också försäljningen av begagnade Volvo. Vi säljer bara bilar
som du kan lita på. Helt enkelt
därför att företag som vårt inte
har råd att sälja undel måliga
bilar.
••
o
•
A ven om det kanske later lite

De tjugo bästa gördet-själv tipsen får
presentkort på lOO:-!

••

Volvo Originaldelar är bra,
det är alla ense om. Men uppfattningen om priset på dem är
inte lika självklar.
Volvo Originaldelar är inte
dyra. Kolla själv priserna i den
här katalogen och jämför! Du
kommer att upptäcka att Volvo
Original oftast är lika billiga
som andra delar som sägs passa
till din Volvo. Originaldelarna
är dänned mera prisvärda än
andra delar. Den mycket billiga
reservdelen har inte originaldelens egenskaper, och just det,
att den inte har samma egenska per, kan äventyra din
Volvos säkerhet och påverka
driftsäkerheten. Byts en av de-

omodernt, är det så att namnet
Volvo förpliktar.
Den höga kvalitet som vi arbetar med gör också att vi kan lämna omfattande garantier på allt
vi säljer.
Du gör ett klokt val när du vänder dig till oss.

lama i systemet ut mot en med
annorlunda egenskaper, så påverkas hela systemet. Men varken du - eller vi - vet hur din
bil påverkas av de främmande
delarna. Det är det som är problemet.
Med Volvo Original vet du.
Och är säker.

Du som fixar och donar själv
med bilen har säkert en hel del
knep som underlättar jobbet.
Vi tänkte att det var bra om de
här knepen och kunskaperna
spreds bland andra gör-detsjälvare. Ju fler som vet hur
man gör saker och ting rätt och
lätt med bilen desto bättre.
Dela alltså med dig av dina kunskaper. Skicka in dinajobbamed-bilen-själv tips till oss på
Volvobil AB så publicerar vi de
bästa i kommande nummer av
Din Volvobutik. Är ditt tips
bland de tjugo som är bäst rar
du ett presentkort värt 100:- i
din Volvobutik. Vi vill helst ha
dina tips före den 3/ 12 1979.
Skriv till Gör-det-själv-tipset
Volvo Bil AB
Avd. 13100 H......
I> I S
405 08 GÖTEBORG
3
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Tändsystemet

Jo, det gör du säkert. Det var inga måttliga mängder. Och kallt och uselt var det också. Vi frös i Sverige,
och våra bilar for illa. Förbered din bil för den här vintern.

måste vara i toppskick för att klara fukt och kyla.

Kondensator.
Kondensatorn är en
mycket viktig detalj.
Den sörjer får att
gnistan blir den
rätta!
Pris, får B19 ,
B21 motorer.

Har du inte tändsystemet i ordning
kommer bilen att svika dig. Förmodligen någon vidrig vinterdag närdu skulle
behövt den som bäst. Se till att ha tändsystemet i bra skick så har du en bil du
kan lita på. I alla väder.
Tändspole.
Överslag i tänds polen är ofta orsaken till
startproblem. Pris får
240 serien från,

76:-

Brytarspetsar.
"
Bör kollas var tusende mil. Ar de brända eller har ojämna kontaktytor skall de
bytas. Ärde blåanlöpta skall även kondensatorn bytas.
Pris får B 19 , B20, B21 motorer
:
Fördelarlock.
Fukt är tändsystemets värsta fiende.
Volvos fårdelarIock har ett speciellt
lackskikt som skyddar mot kondens.
Pris får B20 motor, från
Rotor.
Rotor och fårdelarIock skall
bytas samtidigt så de har sam-

14 50

26:50

~r~tårslitningsgrad.

•
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Att alltid låta en fackman kontrollera tändinställningen om du jobbat
med tändsystemet. Koloxidmängden i avgaserna påverkas
av tändinställningen, och mer
än 4 ,S% färdet inte vara enligt
lag. Påverkar även bränslefårbrukningen .

•

•

Välj Volvo Original avgassystem i
Volvo har tagit fram satser för byte av avgassystemet.
Rostfritt, aluminiserat och svartplåt. Passformen är perfekt för
alla tre!
Rostfritt. Finns till 240-serien. Livslängden är mycket hög.
S års rostgaranti.
Pris inkl. främre rör

900:-

Aluminiserat. Cirka SO procent längre livslängd än motsvarande av kolstål. Till 240-serien med B 19 och B21 motor.

392:Standard. TillI40-serien. Kolstål.
240
Arsmode1l67-73. Ej E-motor. Exklusive främre rör
:-

Pris exkl. främre rör

4

13:90

aluminiserat eller sv
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(För det blir vinter i år också - var så säker.) Se till att du
har den i toppskick så klarar den vintern bättre.

Vintern frestar hårt
på kylsystemet.

Se till att alla slangar och infåstningar är täta och hela. Finns läckage
eller sprickor så byt! Sätt i vintertermostaten. Och du. Fyll på frostskyddsvätska så din bil klarar den värsta tänkbart iskalla vinternatt!

..
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Reservfläktrem skall du ha!
Ha alltid en fläktrem i reserv i bilen. Det
är ganska lätt att byta den. Om man har
en med sig vill säga. . .
Pris fOr B 19, B21 motorer
Frostskyddsvätska.
Se till att du har tillräckligt i kylaren for
vinterns kallaste natt.
Pris per liter

14.'50
12 '.70

Vattenpump
Pris fOr 140-serien

101:-

Kylar- och värmeslangar .
Gamla slangar kan lossna eller
nötas sönder. Original kylarsiang, komplett med
slangklämmor
Pris for 140-serien, från

24:75

Byt till vintertermostat.
För låg temperatur sliter hårt på motorn.
Vintertermostaten öppnar vid högre
motortemperatur än sommartel IllOSIaten, och det ger dessutom snabbare värmei kupen.
Pris for B 18, B20 motorer

26:50

Förgasarmembran.
En liten skada på membranet ger samma
symptom som tändningsfel. Kolla alltså

~r~~branet!

Kölden sätter ner ett batteris ka pacitet väsentligt. Är det -20'C har du
bara c:a fyrtio procent av kapaciteten
kvar. Du måste ha ett bra batteri, så
det finns att ta av i svåra lägen.
Volvo standardbatteri ärpå 60 Ah,
nO! malt klarar du dig med det. Har du
mycket extrautrustning på bilen eller
kör mycket i hårt vinterklimat behöver
du ett 70 Ah batteri.

Kolla förgasaren.
Är inställningarna riktiga? Se till att
luftfiltret inte stryper motorn. Är membranet helt? Förgasaren är viktig for att
du skall kunna lita på din bil i vinter.
Ett igensatt luftfilter kan öka bensinförbrukningen.
Har din bil gått mer än 4000 mil med
samma luftfilter så skall det bytas.
Prisexempel

42:25

19:90

Byt alltid båda stötdämparna fram eller
bak samtidigt.
Annars far du ojämn dämpning-och
äventyrar bilens vägegenskaper.
Pris, per st, 140-serien

Batteriet får slita ont!

62:50

Kopplingssats.
Pris

Kopplingsvajer.
Pris 240-serien

275:-

82:5

-
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Det är ju inte bara det att du skall ha bilen i bra skick på alla
de sätt som gör att din Volvo och du klarar er igenom vintern tillsammans. Det finns också en del utrustning som inte bör saknas i en

--

Se och syns i snörök och modd.
Vanliga glödlampor svärtas långsamt och ljusstyrkan blir därför successivt sämre.
H-4, halogenlampan lyser lika
starkt hela sin livslängd. Ha alltid reservlampor med i bilen.
Låt en fackman

Strålkastarinsats, H4.
Pris exkl. glödlampa för
l40-serien
Strålkastarinsats, H4.
Pris exkl. glödlampa för
240-serien

Reservlampsats.
Lampor till alla
viktiga funktioner i stötsäkert
etui.
Pris från

44:-

Torkarblad.
Byt torkarblad minst en gång om året.
Glöm inte att byta bladen till strålkastartorkarna samtidigt! De far också slita
ont.
Kompletta torkarblad. För 240•
senen.
För vindruta, pris

29:-

64:-

För strålkastare, prisexempel
Enbart gummi blad. För 240•
senen.
Förvindruta, pris för 2 st

106:-

Halvljusreducering som varselljus.
Slås av och på med tändningen - även
bakljusen lyser. Reducerar det vanliga
halvljuset och sparar strålkastarglödlamporna. Komplett
Pris, 140- och 160-serien
Long-Life!
Volvos långtidslampor har minst tre
gånger så lång livslängd som standardlampor. Long-Life finns för fram- och
bakblinkers, positionsljus, bakljus,
skyltbelysning och varselljus.

•

123:123:-

59:75

Spolarvätska.
Ett effektivt koncentrat
med mycket låg fryspunkt.

8:75

Pris, per liter
Isskrapor.
Viktigt att ha med i bilen.
Pris

Reflexband.
Självhäftande. Avsedda att monteras på
stötfangarna. Vita för
främre och röda för
bakre stötfangaren.
Passar fr o m -74 modeller,
6

25:40

Intervalltorkare.
Gör att hastigheten på torkarna steglöst
kan ökas från två slag i minuten till normal hastighet.
Pris

Extraljus.
Regn, snö, dimma. Då är det bra att
kunna förlänga och förstärka sikten
med extraljus. De här extrastrålkastarna är kompakta och lättplacerade. Fjärrljuset har upp till 500 meter räckvidd.
Lättmonterade med tvåpunktsfastsättnmg.
Pris: Fjärrljus, per styck
Dimljus, per styck

24:10
18:10

..
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Varselljus.
Fungerar ihop med positions-, bak- och
nummerbelysning när inte halvljuset är
tänt. Släcks automatiskt när tändningen slås av.
Pris, komplett med alla monteringsdetaljer och utförlig monteringsanvlsmng.
:-

89

A tt inte ta i glaset på
glödlamporna närdu byter dem. A vtrycket från dina
fingrar förångas aV värmen från
lampan och förorsakar skador
på lampan och reflektorn.

4:85

•

pns

39:75

Lådmattor håller modden
på plats.
Du slipper dra omkring med vinterslasket i hela bilen om du har
lådmattor. Det är bara att tömma
dem. Låser mot golvet genom
piggar på undersidan.

Pris 140-serien 73-74, från
Pris 240-serien, från

30:25
32:50

bil i vintervägIag. Den utrustningen finns hos oss i din Volvobutik.
Och det bästa sättet att ta bilen redo för vintern är en 1000-milsservice hos din Volvoverkstad.

Bra vinterhjul är grunden
för vinterkörningen.

I vinterväglag skall du ha bra bromsar och
använda dem sällan.
Handbromsvajer.

Se till att du har bromsarna i trim
infor vintern. Det behövs fOr bromsar
som drar snett eller hugger kan oanade konsekvenser på en hal vinterväg.
Också bromsar i perfekt skick skall användas med urskiljning när det är halt.
Allra bäst är att köra lugnt!

ra

Byt bromsklossar innan de slitits ner
till under tre mm.
Originalklossarna är noggrant utprovade och testade. Endast det bästa är gott
nog - fOr din säkerhet.
Tänk på att det är viktigt med samma
kvalitet på bromsklossarna på fram och
bakaxel, och att klossarna skall bytas
samtidigt på en axel.
Pris fram från
Pris bak från
Bromsskivor, för 240-serien.
Fram,pris

62:50
56:180:180:-

Bak, pris
Volvo Original handbroms backar.
Pris sats om 4 st. 240-serien

64:-

GÖR DIN VOLVO VINTERKLAR
- GÖR lOOO-MILSSERVICE!
Ingen bil fungerar bra i längden
utan underhåll- inte ens Volvo. Din
Volvo behöver gås igenom och fajusteringar gjorda och utslitna detaljer
utbytta. Oljebyte och nya tändstift
-bland mycket annat-gör den pigg
igen. Du far ut ännu fler bekymmerslösa mil om du väljer Volvos nya
serviceprogram. Ring och beställ tid.
Med en gång - så är det gjort!

Pris, 240-serien.
Pris, l40-serien
Bromsolja.
1/41. Pris

Däck av hög kvalitet till vettiga priser
hittar du i "Butiken".

52:70:12:70

Ute- och innetermometer för bilen ...
Praktisk. Och en utmärkt julklapp.
Pris

17:50

Att bromsarnas hydraulsystem är av yttersta betydelse fOr din bils trafiksäkerhet. En reparation som
görs på minsta sätt felaktigt kan
katastrofala foljder. Rör inte
hydraulsystemet själv, överlåt
det jobbet till vår verkstad.

ra

Innerskärmar av plast för 240-serien.
På 1978 års modell blev innerskärmar i
framskärmarna standard fOr 240serien. De ger ett effektivt skydd mot
att vägsalt, fukt och smuts samlas under
framskärmarna och fOrhindrar därmed
rost. Monterar du innerskärmar efter
ordentlig rengöring och rostskyddsbehandling ökar du avsevärt livslängden
på framskär marna.
Pris, per styck

59:-
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Volvo rostskyddsmedel.
Skyddar effektivt mot rostangrepp och har mycket hög
nötningsbeständighet. Sprutas
under bilen, i hjulhus och
stänkskär mar där rostskyddet utsätts fOr grussprut och
salt. Tixotrop.
I sprayfOrpackning 380 g.
Pris

18:10

Vi måste alla spara olja
och bensin. Din bil kan dra
mycket mindre bensin om du
sköter den rätt. Regelbunden
Volvo-service är ett sätt att
hålla kostnaderna nere. I Volvoservicen åtgärdas allt det som
kan "stjäla" bensin, Lex. tändsystemet, luftrenare, kylsystemet, ventilspel m m, m m.
Men du kan göra mera fOr att
spara bensin. Det är viktigt att
använda choken rätt. I fullt utdraget läge drar motorn uppemot dubbelt med bensin. Dra
alltså inte ut choken mer än nödvändigt, och skjut in den undan
fOr undan tills motorn går rent
utan choke. Kör lugnt och på
rätt växel. Byter du från ett hårt
till ett mjukt-och säkrare- körsätt kan du spara flera deciliter
per mil! Och det blir pengar på
. Ta't lugnt och spar!

7

Men det finns saker som kan
hjälpa dig i besvärliga vintersituationer. Spring inte runt och leta efter
alla de här nyttiga tillbehören. De
'finnsju hos oss i "Butiken".

Med snökedjor tar du dig fram.
När snöstoI men "kommer svepande är
det tryggt att kunna ta till snökedjorna.
Snabb kedjor av galvaniserat stål, med
hög slitstyrka. De är dessutom vändbara.
Pris per par, inklusive skyddsmatta,
äIIllskydd och reserv länkar.

.•

Felsökningslampa.
Ett snabbt sätt att ta reda på var det
elektriska felet finns. Spets i kromstål,
polaritetsindikering och ljusdioder.
Mycket starkt hölje .
~~~etsområde: 6 - 28 Volt.

69:-

63 . -
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- InnS
~~fslämmor.

49:75

Fälgkors. Hjulbytet vid vägkanten blir
så mycket lättare om du har ett rejält

~~~kOrs.

n!

l

Du kanfåett stopp. Var beredd
på det. Och var beredd på att hjälpa
medtrafikanter.
Startkablar bör du alltid ha i bilen.
Det här är en bra
med krafti-

26:50

Förbandskudde skall du ha.
Både i bilen och hemma!
Dex fOrbandskudde innehåller: Täckförband fOr större sår och brännskador.
Första fOrband med kompresser. Elastisk binda. Sårvårdskompresser och
bomull, fOr rengöring och desinficering.
Plåster, sax, penna och fOrsta-hjälpeninstruktion.
Pris
Varningsbloss.
I mörker och dålig sikt kom pletterar
varningsblossen varningstrianglarna.
Lätta att tända, brinner i tjugo minuter
oavsett väderlek.
Tre varningsbloss per förpackning.

Bogserlina är naturligtvis ett måste. Linan är över fem meter lång
och har en draghållfasthet på ca 2
ton. Tål dessutom bensin, olja,

~r~~' alkalier och kyla.

17 :50

Att alltid sätta ut varningstrianglar om du
skulle få stopp på bilen!

38:-

Pris
Startspray.
Bra att ta till om du skulle få startsvårigheter med din. Volvo någon isande
morgon. Startgasen sprayar du i
luftrenaren.
340 g sprayflaska med
plastslan g '
Pns
•

15

Universalolja.
En fuktighetsabsorberande
kontaktolja
effektiv mot fukt
i tändsystemet"och andra eldetaljer.

~~rsaYflaska l70g.

18:10

Låstinare/ficklampa.
En mycket praktisk liten
som du skall ha på dej.
in knappen och fall ut
spetsen som snabbt
blir het och tinar låset.
Fungerar som
ficklampa med starkt ljus.
Pris

8

23:-

l
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Vi har talat mycket om hur
du skall rusta dig for att klara vargavintern. Men vintern har sina ljusa
stunder också. I "Butiken" harvi
utrustningen fcir de fina vinterdagarna med!

"II

Pulka.
Se upp i backen! Att åka pulka och
rulla runt i snön - minns du hur roligt
det var? Pulka i stabil svensk konstruktion. Rätt sittställning med böjda knän.
Lämplig från 6 år och uppåt.
Pris

Låsbart skidställ.
Vintersemester i fjällen - utan skidor ...
Det är tyvärr ganska vanligt att skidorna
forsvinner när bilen lämnas obevakad.
Du slipper oroa dig om du skaffar ett låsbart skidställ.
Stället har plats for fyra par skidor. Tillverkat av eloxerad aluminium profil.
Både ställ och skidor låses fast vid bilen.
Pris

232:-

29:-

Volvojacka.
"Det finns inget dåligt väder- bara
olämpliga kläder."
Den här jackan är vanll~ll och skön.
Specialtillverkad for Volvo av Red
Devil. Löstagbara ärmar. Yttermaterial
av 35 procent bomull, 65 procent polyester. Speciell vattentät gummibehandling som "andas". Vadderad med poly~~~r. Storlekar 46 - 56.

345:-

Volvomössa.
Stickad mössa i blått och vitt. Volvo-

~~~or.Braatthaibilen.

15:70

Volvotröja.
I mjuk och skön stretchplysch. Tvättas i
40 grader fintvätt. Diskret Volvomärke.

69:-

Pris
Takräcke med skidhållare.
Med snabbfastsättning av stället. Lastyta ca l x l m.Lastkorgensrörärplastklädda. Skidorna spänns fast med
gummistroppar.
Pris
Skidställ med snabbfåste.
I det här stället står skidorna på högkant.
Kraftiga byglar av köld- och väderbeständig plast och spännband håller skidorna på plats. Stället kan utökas med
flera byglar.
Pris

144:-

76:9

Jobben går så mycket lättare om du har riktiga verktyg. Ett urval
ur vårt verktygssortiment finns på den här sidan. Du finner det du behövertill din verktygslåda. Använder desutom Volvo Originaldelar

Köp slang och kabel i olika dimensioner
- hur mycket eller lite du vill!
Hos oss i "Butiken" kan du köpa slang
och kabel i massor av kvaliteter och
dimensioner som metervara. Vi har
ett mycket stort sortiment i vårt ställ.
Du mäter själv upp precis så mycket du
behöver, kapar och betalar. Enkelt och
praktiskt. Och du slipper att vara hänvisad till standardförpackningar.

.-

-'-

_ _. -

c~

k

144

Gör-det-själv
Handboken
hjälper dig !
Har du en Gör-det-själv Handbok behöver du inte vara orolig för att göra fel.
Du får många värdefulla tips och hjälp
med svåra moment. Du får veta vilka
verktyg och delar du behöver. Kort sagt,

du
professionell hjälp. Gör-det-själv
Handboken finns för Volvo 140-serien
och för Volvo 240-serien kommer den
att finnas fr o m nästa år.
Pris

20:-

.

Handtag för bagagelucka.
Passar för Volvo 140- och 240-serien
till och med -78. Gördet lättare att
öppna och stänga bagageluckan.
Komplett med monteringsdetaljer.

Hylsnyckelsatser.
Med 1/ 2" fyrkantfåste. Består av 18 hylsor 10-32 mm, spärrhandtag, knut Thandtag och två förlängare
Pris
Med 1/4" fyrkantfåste. Består av II hylsor4-12 mm, spärrhandtag, 2 forlängare, led handtag och T -handtag.
Pris
Svetsaggregat TOP.
Ett litet - vikt bara 17,6 kg - och
mycket effektivt aggregat. Med
TOP klarar du svetsjobbet själv,
det spar du en hel del på. Och du
lär dig snart svetsa med TOP.
Kom bara ihåg att skydda ögonen. Köp själv - eller varför inte
gå ihop med grannarna? Leveras
helt klart for svetsning.

128:44:-

Pris
10

645:-

Bult- och muttersats.
Bultar och muttrar för de flesta ändamål. Bra att ha till hands vad du än skall
reparera. Till ett verkligt lågpris.
Ca 450 artiklar forpackade i praktisk
sortimentiåda.
Pris

59:-

Pris

73:50

Tändstiftsnyckel.
21 mm, med förlängning och
ledat spärrhandtag, 3/ 8" fyrkantsfåste .

32:-

Pris
Bågfil.
Omställbar 10-12". Stabil konstruktion. Komplett med 12" blad.
Pris
Bågfilsblad av snabbstål 12".
Förpackning om 5 st. Pris

22:13:-

•

går jobbet ännu lättare. De passar. Och så bör du skaffa dig en gör-detsjälv-handbok innan du sätter igång att jobba med din bil. Med den
i näven undgår du många fållor och fel.

Oljefilternyckel.
För snabbt och enkelt byte av oljefilter.
Självlåsande spännband. Kapacitet,
83-90 mm diameter.
Pris
Blocknyckelsats 8--19 mm.
12 bra blocknycklar i storlekarna
8-19 mm. Förpackade i praktiskt plast-

9 . 75

Pallbockar .
Godkända av yrkesinspektionen. T ål
belastning på 1.500 kg. Används alltid
parvis. Centrumrör med toppförstärkning. Spärranordning. Sprint fastsatt i
kedja.
Pris per styck
Låssats för baklucka.
Ett stabilt och brytsäkert
lås för bak luckan.
Ersätter detvan .
låset. Passar Volvo
140, 160 och 240•

~J~en.

84:50

Pelardomkraft "Mini" 1,5 ton.
En användbar och behändig liten domkraft med forvånansvärt stor lyftkraft.
Svensktillverkad. Lägsta
höjd 180 mm, högsta höjd
340 mm. Ställskruv 70 mm .
2 kg.
Pris

•

69:-

Verktygslåda.
I storlek
340x 160x 190 mm.
i hammar lackerad plåt.
Inredd med tre fack.
Pris, utan verktyg

35:-

Verkstadsdomkraft.
Hydraulisk, avsedd för personbilslyft.
Lyftkapacitet 1500 kg. Lägsta höjd
198 mm, högsta höjd 420 mm. Försedd
med frigångsmekanism .
Pris

295 . -

Att inte arbeta under
bilen när den enbart vilar
på domkraften. Använd godkända pallbockar! För säkerhets
skull.

94 . -

fodral.
Pris
Kabelskotång.
För kapning och skalning av kabel och
fastpressning av lödfria
kabelskor. Omfattande kabelarea,
0,75-6 mm2 •

20:Smörjspruta.
För fettpatroner eller löst fett. Smörjtryck 800 kp/ cm2 • Trycket arbetas upp
med hävstång. Sprutan har rakt munstycke. Passande fettpatron 400 g.
Pris
Högtrycksslang för smörjspruta.
Längd 450 mm
Pris

68:25 . -

Jobb du bör låta Volvoverkstadengöra.
F ramfor allt med tanke på
trafiksäkerheten. I forsta hand är
det bromsarnas hydraulsystem du
inte alls bör ge dig på. Och helst bör
du låta oss kolla av ditt jobb även
om du bara byter backar och klossar eller vajrar. Detsamma gäller en
del arbeten i framvagnen, exempelvis styrinrättningen, kulleder och
länkarmslagringar, som fordrar
specialverktyg for att kunna göras
riktigt. Byt gärna stråIkastarinsatser och lampor själv - men stanna
till en stund hos oss och kolla inställningen. Tänk också på att arbe-

te med förgasare och tändning kan
ändra koloxidutsläppet. Det far enligt lag inte överstiga 4,5%. Låt oss
kolla att det inte gör det på din bil.
Tänk också på att vara mycket försiktig när du arbetar med bränslesystemet. Tag alltid bort batteriets
pluspol vid sådanajobb, så slipper
du riskera att det bildas gnistor.
Eller kom till oss och låt oss göra
arbetet på bränslesystemet. Det
finns ytterligare två arbeten du inte
alls bör ge dig på: Växelströmsgenerator och elektronisk bränsleinsprutning.
II

r

••
••
En av de främsta anledningarna
till att Volvo har ett eget komplett radioprogram är att olika bilar harolika fårutsättningar får mottagning. Radion bör
vara anpassad för bilen. Volvo radio och
stereo är konstruerade får Volvobilarna. Det ger utmärkt mottagning även under svåra förhållanden. Tekniskt är
Volvo radio och stereo mycket avancerade. Här är några tekniska data som

gäller alla produkterna i Volvos radiosortiment: ESD, ett elektroniskt filter
som tar bort korta, tillfälliga störningar.
AFC , automatisk frekvenskontroll får
god stationshållning. Smalt frekvensband får enklare stationsinställning.
Effektiv stereodekoder med PLL-krets
får bästa stereomottagning. Och inte
minst viktigt: 24 månaders garanti!

Volvo Kassettstereoradio MW / LW /
FM MPX. Passar från -75 års modell.
Den stora välljudsanläggningen. Utmärkta mottagningsegenskaper på alla
banden. Bandspelardelen har autoreverse och snabbs pol n ing. Pinch-off
system och dubbla avkännare får undvikande av bandtrassel. Radiodelen har
FET -ingång för bättre stationsseparation. Muting. Tryckknapparfårsnabbinställning aven LW -, en MW- och tre
FM-stationer.
Balanskontroll. Treläges stereoomkoppling med auto-inställning för mjuk
övergång mono/stereo.
Uteffekt: 2x8 W. Utgångsimpedans:
4,0 ohm. Känslighet: FM 2,S \IV,
MW20pv, LWSOuv.
Pris
•
:-

Volvo Booster.
En effektfårstärkare för dig som har
höga krav på distortionsfritt ljud även
på hög volym . Bör helst användas ihop
med högeffekthögtalare - för bästa ljudkvalite. Uteffekt: 2x IS W.lmpedans:

Volvoantenner .
Volvo har ett brett sortiment antenner;
teleskopantenner, stolpantenn, toppantenn . Alla har de goda mottagningsegenskaper gemensamt.

93:-

Pris från
Motordriven antenn.
A vsedd får montering på vänster bakflygel. Manövreras via radion/ tändning
eller strömbrytare. Helautomatisk.
Längd 900 mm. Pris

350:-

Dörrhögtalare.
Komplett med högtalare, galler och alla
monteringsdetaljer.
Pris, per par från

146.'-

290'.-

4--8 ohm.
Pris
Högeffekthögtalare.
Volym 1,Sliter. Max effekt 20 W. Frekvensområde 80-14000 Hz. Hög verkningsgrad. Förmontering i "hatthyllan" .
Pris

204:-

1 385

Volvo Stereoradio AM/ FM MPX.
En stereo radio som är mycket populär.
Försedd med tryckknappar får snabbval av två AM och tre FM-stationer.
Mono-stereoomkopplare. Balanskontroll . Uteffekt: 2xS Watt. Utgångsimpedans: 4,0 ohm. Känslighet:
FM <. 2 ,S \Iv , MW 20 \Iv.
Pris
12

595:-

Nyhet'•

Bakre högtalare för
herrgårdsvagnar.

Prisför2 st
inkl. potentiometer

Volvo Monoradio AM FM.
Det här är den mest köpta radion i vårt
sortiment. Den har utmärkta mottagningsegenskaper. Inte minst på FMbande;
Tryckknappar får snabbval av tre FM och
två AM-stationer. Uteffekt: S W. Utgångsimpedans: 40 ohm. Känslighet: FM 2,S p\

277:- ~ri~ 20 pv.

483:-

Volvo har under många år varit ledande i arbetet på att förbättra bilisternas säkerhet. Volvo var forst med säkerhetsbälte som standardutrustning och
bland de farsta med trepunktsbälten
och rullbälten. Och har dessutom utvecklat allt säkrare bilar under åren.
Som ett led i det här avancerade säkerhetstänkandet har Volvo konstruerat
säkerhetsutrustning for barnen i bilen.
Den vettiga barnstolen är ett exempel.
Och barnsäkerhetskudden är faktiskt
revolutionerande. Den gör det möjligt
for barn i åldern sex till tolv år att använda säkerhetsbälte. Säkerheten i bilen bör vara lika stor för dina barn som
for dig själv. Tadigen funderare på det.
Bilbälteskudde.
Bilbälteskudden gör det möjligt för dina
barn i åldern sex till tolv år att använda
det vanliga trepunktsbältet i baksätet.
Klädseln är tvättbar och brandhärdig.
Bilbälteskudden används till bilar med
trepunktsbälte i baksätet. Behöver ej
monteras. Lätt att ta i och ur.
Pris

116:-

Vill du veta mera om barnsäkerhet ärdu välkommen in till oss såJårdu vår broschyr:
"Akerdina barn lika säkert som du?"
Barnstol.

Barnbänk.
Fyller ut mellanrummet mellan fram- och
baksäte. Geren säker plats for barnvagnsinsatsen. Extra ben medföljer så att bänken
kan användas utanforbilen .
Pris

115.'-

Passar till barn upp till 117 cm längd.
Monteringssatser for montering i fram
eller baksäte. Tvättbar och brandhärdig
klädsel. Sittriktig utformning, stoppning
som ärenergiupptagande. Säkerhetsbälte
av trepunktstyp, med barnsäker låsning.
Godkänd av Trafiksäkerhetsverket.

265:-

Pris exkl. monteringssats
Solskydd till Volvos barnstol.
Skyddar barnet mot kraftigt solljus.

42:25

Pris

•
•
N ya klädslar gör hela bilen snyggare, när de gamla
börjar bli lite slitna. Och har du snygga originalklädslar , är en
överdrags klädsel ett bra sätt att skydda dem och behålla dem
fina. De här klädslarna är från Dex, och passar alla bilar.
Superstretch heter hemligheten med passformen.
President.
Bamse.
Passar de flesta bilar. Finns i
Varm och go' klädsel i teddy
rött, blått, brunt och gult.
av nylon och polyester. Passar
Jerseypolyamid i 100% nyde flesta bilmärken, .
lon. Laminerade med 2 och
hög eller låg rygg.
7 mm polyesterskum. Finns
Prisexempel,
med hög eller låg rygg.
två framsäten
Prisexempel, två framsäten
med låg rygg
med låg rygg

232:-

187:-

13

•
•
Volvobutiken ären utmärkt
julklappsbutik. Vi har många,
många trevligajulklappar hos oss,
som inte nödvändigtvis har med

bilar att göra. Även om saker och
ting till bilen ofta blir välkomna
julklappar. Kom in och ta en titt
på vårajulklappstips .

..-----

Volvo axelremsväskor.
Praktisk axelremsväska. Storlek
25x35 cm. Med lättåtkomlig ytterficka.
Finns i två olika utföranden. Konstläder. Volvoemblem.
Pris

22 . -

Roll-light lampa
Stark och användbar lampa som ansluts
i cigarettändaruttaget. 3,5 m lång sladd
som räcker runt bilen. Du får arbetsIjus, läsljus i baksätet eller kartläsningsljus. Se till att alltid ha en liggande i

~~~dskfacket!

16:50

Lastbil.
Stor och stabil leksaksbil i plast. Längd
70 cm. Tål hårda tag och att sitta på.
Tippflak. Finns i två modeller: Volvo

~~i~ellerVolvoNI2.

..

...
-

J'~/
Klockradio.
Med digitalur FM och MW. Repetitionsväckning antingen med summer eller ra·
dio. Strömavbrottsindikatorär en annan
detalj som gör den härradion lite extra
praktisk. Öronmussla.
Pris

299:-

/'
.

57:65

.-

,./

Musikkassett.
En kasset med skön
avstressande musik.
Pris

13:50

Nyckelring.
A v forsilvrad eloxerad metall. Med
"Jakob" den första Volvon, i relief.
Pris

9:-

Kemi-Dex! Ett brett
program kemikalier för
bilen, hemmet och
mycket annat.
d-Grön.
Avfettningsmedel for bilen, båten, motorn och hemmet.
d-Röd
Effektivt frostskydd för bilens spolarsystern, VVS-system m m. Bränsle for
spritkök etc. Lösningsmedel och rengöringsmedel.
d-Blå.
Spolarvätska, koncentrerad eller fårdigblandad.
14

d-Guld.
Högeffektiv bensintillsats som motverkar isbildning i forgasare och bensinledningar.
d-Gul.
Tändvätska for grillar och brasor.
Nyhet! d-Silver dieseltillsats.
Högeffektiv. En halv liter per 25 liter
dieselolja ger säker drift och underlättar
kallstarter. Vattenupptagande- motverkar isbildning. Gör dessutom oljan
mer lättflytande vid låga temperaturer.

Glasunderlägg.
Sex underlägg i vackert etui. Den första
Volvon "Jakob" från 1927 och antik
Volvoiastbil från 1928 som dekor.
U ndersida av kork.
Pris
Kapsylöppnare.
Försedd med forslutare .
Pris

26:-

5:20

,
Volvos personvagnsprogram.
Modellbilar i skala I :20. Mycket skalenliga. Tillverkade av mjukplast och
därmed mycket hållbara. Längd 23 cm.
Volvo 264 , Volvo 245 , Volvo 244
Pris
Volvo 343, längd 20 cm.
Pris

9:25

9:-

Julklapp till dig som har din Volvo försäkrad i något annat bolag:

•

•

•

••

•
r Volvia kan du teckna vagnskade-

Vagnskadeförsäkring.

Självrisk
700
700
700
700
700

forsäkring och delkaskoforsäkring och
när du gör det kan du fonnodligen sänka
dina fOrsäkringskostnader. Ordentligt!
JämfOrdin nuvarande premie med
Volvias i tabellen här bredvid och se hur
mycket du kan tjäna på att byta till
Volvia .

Helårspremie

Flera fördelar!

Delka5koförsäkring, kallas också "halvförsäkring", omfattande brand,
glas, stöld, räddning och rättsskydd.

Det är inte bara billigt att ha sin
Volvo forsäkrad hos Volvia. Det finns
fler fordelar. Här ärnågra:
Volvia har ingen indelning i körsträckeklasser- man kan köra hur långt
som helst utan att behöva betala något
extra.
Volvia har ingen bonus eller rabatt
som man kan forlora om något skulle
hända.
Snabb skadereglering genom över
200 Volvoverkstäder.

Jämför!
Ta fram ditt forsäkringsbesked
och kolla hur mycket du betalade fOrra
året fOr din fOrsäkring. Tänk på att jämfOreIsen grundar sig på helårsfOrsäkring!
Se efter i tabellen vad du skulle betala
fOr samma forsäkring hos Volvia.
Din forsäkringszon är beroende av
var du bor. I storstad är den OI, i en storstads ytterområden och mellanstor stad
02, liten stad, samhälle eller landsbygd
03 och 04. Norrland 05 och 06. Gotland
zon 07.

Byt inte bort dig
-byt tillVolvo.
Funderar du på att byta bil?
Kom in till din Volvohandlare och
ta dig en titt på din Volvos yngre
släktingar.
Tänk efter. Egentligen finns det
inte många bilar att byta till när man
skämt bort sig med Volvo.

"Man sätter inte en
glasbit i ett äkta
smycke."
Så skaldade Jimmy Calmerberg
från Linköping, om Volvo
Originaldelar och det vann han
vår fOrsta tävling på. Och 2000 liter bensin blev hans! Och visst har
han rätt. Din Volvo är en dyrgrip.
- Byt därfor inte bort Originaldelarna i din Volvo.

Zon

Volvo 142 , 144
Volvo 242, 244
Volvo 145,245
Volvo 164,264, 265
Volvo 343, 66

Helårs premie

01
463
463
513
750
463

02
417
417
462
675
417

04
400
400
444
649
400

03
384
384
426
621
384

05
476
476
527
769
476

06
497
497
550
804
497

07
392
392
435
635
392

07
02
04
01
03
05
06
174
174
97
134
l 16
295
201
Volvo 142, 144
154
154
85
102
I 18
Volvo 242, 244
262
178
118
210
210
140
243
163
Volvo 145
356
103
143
123
185
185
214
315
Volvo 245
201
417
279
240
360
360
Volvo 164
610
222
266
398
398
674
460
308
Volvo 264, 265
174
174
97
201
134
116
295
Volvo 343, 66
Självrisker: Brand 200:-, glas 50:-+ 20% av överskjutande kostnader, rättsskydd
200:-+ 20% av överskjutande kostnader, stöld 200:- (speciell självrisk for extra tillbehör), räddning 100:-.
Zon

Hur mycket skulle du tjäna?
Inte så illa eller hur? Ring 03 I -59 42 05 och tala med oss
på Volvia om fOrsäkring på din Volvo. Detärvi bäst på ...

I:a pris komplett ljudanläggning till
din Volvo. Värde ca 3.500:-.
(Radio/ bandspelare,2 st dörrhögtalare,
2 st högeffekthögtalare, effektforstärkare, potentiometer, elantenn.) Ink!.
montering.
2:a -IO:e pris. Valfria produkter ur
denna tidning till ett värde av 1.500:ink\. moms.
Vi haren kul tävling på gång i "Butiken"! Det gäller att identifiera delar
till Volvo och berätta med högst 15 ord
varfordu kör Volvo! Det kan vara ganska klurigt att identifiera Volvodelarna. Du hittar dom på stora affischer hos
oss i "Butiken". (Tävlingskuponger
finns även i "Butiken".)
Var med och tävla-du kan bli en av
de 10 som vinner.
Så här gör du!
l. Titta på affischerna i "Butiken".
Bilderna på dem foreställer delar till
Volvo, fotograferade ur litet originella
bildvinklar. Fyll i tävlingskupongen.
Tänk på att numreringen skall stämma
överens med bilderna.
2. När du kommit på vad bilderna foreställer, berättar du med högst 15 ord om
varfordu kör Volvo.
3. När du är klar är det bara for dig att
lägga ditt tävlingsformulär i lådan som
finns vid reservdelsdisken i "Butiken".
Senastetävlingsdagär20/ 121979.
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OBS! Max 15 ord! Texta gärna .

Namn: ........ .. .......... . ..... . .
Adress: ........ . ..... . .... . ..... . . .
Postadress: . . .... . .... . . . . .. . . . ... .
Tävlingsbestämmelser.
Juryn består av ÄkeG. Dahlin, Göte Weine,
Volvobi l AB, Nils Borghed, Sture Edvardsson,
AB Volvo Reservdelar, och Edsel Larsson.
Edse l Reklam AB.
Vinnarna underrättas per post och genom anslag
i Volvobutikerna. Vi fOrbehålleross rätten att
använda alla insända bidrag fOr publicering.
Eventuell skatt betalas av vinnarna.
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Volvo är en bra bil. Det är det som gör
det så trevligt att vara Volvo-handlare.
För en bra bil betyder nöjda kunder. Och
nöjda kunder anstränger man sig gärna lite extra fOr. Om nu något inte skulle vara
~-

------~~-

I

I
I
I
II

alldeles bra någon gång. Välkommen till
oss - vi fixar felen (inte ens en Volvo är
ofelbar!) och håller din Volvo i trim, det
är vi bra på. För vi vill att du sk~1I vara
nöjd med din Volvo och med oss.

Volvokonto! Allt för bilen!
Med Volvokonto kan du
handla närdu behöver- utan
att ha pengarna i handen.
Kortet gä ller allt (utom bilköp)
service. reservdelar, tillbehör,
reparationer. Ja, till och med bensin. automattank.
Dygnet runt. Dessutom kan du dela uppoväntade
eller dryga kostnader och betala en jämn summa
varje månad - i upp till 12 månader.

II

I

I
I
II
II
II
II

I
I
I
I
I
I

Byte av avgassystem.
Byteav avgassystem,exkl. främre rör. inkl.
montering och material.
Volvo 140-serien t o m -7 3 års DL-modell.

II
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I

II

I

I
I
I
I

I
I
II
II
II
II

I
I
I
I
I
I

Byte av bromsklossar
fram eller bak.
Byte av bromsklossar fram
ink!. material och montering.
Ev.låspinnaroch likn, ti1lk, ,
Gäller 140-seriens DL-mod . .'
•

I

',,'

.- "

~

II

Ekonomitrhnning.
I vår motorservice ingår byte av olja och oljefilter,
tändstiftoch brytarkontakter. Dessutom bl a
justeringav ventiler, mätning av kompression,
avgassystemets kondition och upphängning,
mätningochjusteringavkoloxid , påfyllningav
kylsystem, påfyllning, rengöring och infettning
av batteriet.
Gäller 140-seriens
•
DL-modeller.
-

I
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Priserna gäller normalfallet. I sällsynta fall kan arbetsmängden avvika från det normala oeh högre debitering fOrckomma.
Dock inte utan att kunden fOrst underrättas,
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