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24O-t;erien, som finns i ett stort. 
urval varianter, är allgämt \blv06 
populäraste modellserie. \!:tre sig 
du väljer 242 DL med 2 dörrar 
eller 4-<1ölTQJlJ 2« DL, GL, Die
sel GLT med eller utan Thrbo 
fAr du en bil med kvalitet in i 
minsta detalj - och som tål att 
jämforas med vilketllllll.llt bil
märke 10m helst. 



En del behöver mer utrymme 
än vad en sedan-modell kan 
erbjuda - ',blvo bar tänkt på dem 
också. 240-seriel18 herrgårdsvag
nar har sammafomämliga väg
hållning och samma komfort 
som sedan-modellerna men 
ännu mera utrymme. Du kan fä 
"\blvo 245 i DL, GL, Diesel och 
GL T -utforande med flera olika 
motorer och utnistningsalter
nativ samt inredning - allt fOr att 
passa de olika tnmsportbehov 
som kan komma ifråga. 

Alla modeller i 240-serien har 
en ovanligt omfattande standard
utrustning. Det \blvo har som 
standard är hos många bilar dyr
bar ertraubustning. 

Vatjer du en \blvo i 240-serien 
som din nästa bil, väntar dig en 
mycket p.>Sitiv upplevelse i form 
av omtänksam utnistningoch 
särklassig väghAllning. Du kan 
viilja mellan ett brett register 
bensinmotorer- från 106 till 
155 hk DIN eller sexcylindrig 
diesel på 82 hk DIN - och 
mellan manuell växellåda med 
eller utan överväxel eller 
bekväm automatlåda.. 



Stötfångare 
De kraftiga stötfångarna är 
gjorda aven specien legering som 
är ytterst motstAndskraftig mot 
rost. De är dels gummikliidda, 
dels upphängda i stötdämpare 
och klarar en krock i 4 km,Itim 
(främre stöt1ångaren) resp. 
2,5 knVtim (bakre stötfAngaren) 
utan skador på karossen. Den 
främre stötfångaren går dess
utom "runthömet" och skyddar 
därfcir körriktningsvisarna. 

De encrgiabsorbcrWlde stöt
fångarna fram betyder mindre 
besvär och mindre reparations
kostnader, om du skulle rAka ut 
ror en lindrig krock. 



B21 
B 21 A har etta.k. a'068-flow 

system - tuften tas in på ena 
sidan och avga.sema går ut på 
motse.ttsida. Detger en ~k.aU~ 
och en "vann" sida, vilketiir 
mycket fOrdelaktigt for drifts
egenskaperna - inte minst då 
man ska st&rta morom när den 
är vann. 

Tack vare den överliggande 
kamaxeln reduceras de rorlig:a 
massorna i ventilayal.emet, vilket 
gör att motorn reagerar snabbare 
på gaspådrag och tål höga varv· 
t.L 

B 21 A har en homonta1for
gasare av konstant vacuwntyp 
vilket ock&å bidrar til l att motorn 
svarar snabbt och exakt på gas
på,"", 

Thck vare ändringar av insug
ning, tiindsystem. kamaxel och 
avgassystem, har bränslcror
brukningen redUOOl'81J1 med ca 
5%. 

Thkniska. dala: 
\blym: 2127 cm3 - .. cylindrar. 
Effekt: 106 hk DIN vid 5250 varv 
(78/88 kW",,). Vridmoment: 
17~kpmlvm - I72/42 
Nmfvs. Kompression: 9,3:1. 
Bensin: 97 oktan. 



B23 
B23E 
En högpresterande motor 80m är 
konstruerad ror att ge högt vrid
moment vid lAga varv i kombina
tion med en fOrvånansvärt god 
bränsleckonomi vid nonnala 
hastigheter. Den är speciellt 
byggd ror den sportiga 244/245 
Gr.;T och tillfredstiiller dig som 
vill ha en verkligt flexibel och 
stark motor i din bil. B 23 E byg
ger på grundmotorn B 21 A men 
har bl.a. större cylindervolym 
och andra kolvar. Den har elek
troniskt brytarlöst tändsystem 
och termostatkontrollcrad slir
fläkt. 

Tekniska data: 
\blym: 2316 cm3 - 4 cylindrar. 
Effekt: 136 hk DIN vid 5500 varv 
(100/92 kW/vs). Vridmoment: 
19,4/4500 kprr;lvm,locy75 NfI\"vs. 
Kompression: 10,0:1. Bensin: 97 
oktan. 

B23A 
En motor konstruerad för att ge 
lIogt vridmoment vid låga varv i 
kombination med god bränsle
ekonomi vid normala hastighe
ter. Den är en fcirgasarvariantav 
B 23 E-motom och har kraftxe
surser nog att dra tex. mycket 

stora husvagnar. Några ändringar 
har emellertid gjorts: Motorblock 
och kolvar är frAn B 23 E, medan 
cylinderhuvud och insugning 
kommer från B 21 A Förgasare 
och tändsystem har modifierat!! 
och slirfläkten är temostatregle
"d 
Thknillka data: 
VOlym: 2316 cm3 - 4 cylindrar. 
Effekt.: 112 hk DIN vid 5000 varv 
(82/83 kW/VB). \Hdmoment: 
18,9/2500 kp~ 185/42 NrrVvs. 
Kompresslon: 10,3:1. Bensin: 
97 oktan. 



Nu kan du få din Volvo med turbo 
Nu kan du ta den snabho., be
kväma och sportiga bil du dröm
mer om till ett mycket rimligt 
pris. \blvo 'furlx.l har allt du 
ön.skar. En stark, tyst motor och 
en exteriör/interiör som matchar 
bilens prestanda och särklassiga 
väghAllning. 

\blvo 'TUrbo är konstroerad fOr 
snabb och bekväm körning och 
har accelerationsegenskaper som 
räcker mer än nog fOr att du all
tid ska kunna göra snabba, säkra 

omkörningar. 
Chassi och tl'8.nsmission har 

naturligtvis anpassats till den 
extra motorstyrkan ~ gastrycks
dämpare fram och bak, speciella 
krängningshämmare och lätt
metallhjul med spedellalAgpro
fildäck. 

På utsidan känner du igen 
\blya Thrbo på det speciella 'fur
bo-emblemet!lOm sitter både på 
grillen och på baksidan, de lIVlI11a 
stötfångarna och den flirganpas-

sade spoilern, de breda !!Varm 
sidolistema med gummiinlägg
ning och den omisskännliga 
svarta bakstammen. 

Interiör 
Inuti finns en mängd lyxdetaljer 
som standanI.: Speciella framsto
lar som ger ett ännu bättre sido
stöd (en specialversion av den 
berömda \blvo--stolen byggd för 
att motsvara de speciella kraven 
for denna speciella bil), svart 
innertak, silverplysch i säten och 
dörrar, läderdamask på viUelspa
ken och mycket annat 



Den nydesignade instromen~ 
panelen är kompakt, lättavläst 
och rikligt utrustad med kontroll
och varningssignaler. Varvräkna
re är standard.. 1Urbo-instrumen
!:et är placerat i mittpartiet. av 
in!!1rUmentbrädan och gör, att du 
lätt kan kontrollera lufttryck och 
luftström och dänned undvika 
ror hög hastighet på turbinhjulet. 
Motorn 
En turboladdad 2 liters-motor har 
ungeflir B8IIlIIl8. prestanda som 
en vanlig 3liters-motor, men än
då har den kvar 2 liters-motoms 
bränsleekonomi B 21 E Thrbo 
har en effekt på 155 hk DIN vid 
5500 varv(1l4 kW vid 92 v/s). 

Det är 26% mer än den vanliga 
B21:an. \Tidmomentethar ökat 
ännu mer. 24,5 kpm vid 3750 v/m 
är inte mindre än 41% högre än 
hoa originalmotom. 

'I\rrbodrift.en har inte krävt 
några större fcjrändringar av de 
redan från början mycket starka 
huvudkomponenterna. De nöd
vändiga modifikationerna består 
aven ny kolvdesign (kompressio
nen har reducerats till 7,5:1), 
modifierad kamaxel med na~ 
riumkylda utsugningsventiler, 
nya insugningskanaler och nytt 
avgassyste= Ett nytt luftfilter 
har kon!!1rUerats ror att ta hand 

om den ökade luftströmmen. 
En speciell rordel är utfonn

ningen av ttyckregleringen. \blvo 
Thrbo har en särskild tryck
regleringsventil som reglerar 
avgasernas flöde sA att ett bra 
vridmoment uppnås under ett 
brett varvtalsregister, vilket ger 
både extTa krafu-esurser och god 
bränaleekonomi. 
Hjul och rålgar 
Som standard har \blvo Thrbo fr 
ekriga 6Xl5"lättmetallhjul med 
exlm slitstarka specialdäck: 
195/60 HR 15" lågprofil.l<mmrrir 
allt vid höga hastigheter ger 
dessa däck ännu bättre kurs
stabilitet och väghållning. 



Volvo GLT - en särklassig fiuniljebil 
\bJvo GLT är en familjebil - men 
en familjebil byggd fOr att tilIfred
ställa höga krav på finish och 
prestanda, \blvo GLT är verk
~nn~tffir~~nwnm 
att bita L 

Med \bjvo GLT kan du köm 
snabbt. bekvämt och sportigt 
både på motorvägar och sling
rande småvägar. BAda rnotor
alternativen har tillräckliga &CCe

lerationsresurser för att du alltid 
ska kunna köra om snabbt och 
säkert. 

Chassit har anpassats till den 
ema motorstyrkan: gasfyllda 

stötdämpare fram och bak samt 
extra starka kriingningshiim-
re. 
Exteriör 
\blvo GLT har en sportig exteriör 
!lOm matchar prestanda och väg
hållning. Den finns i en mång
fald f1irger - även metallic - och 
har många tuffa detaljer som 
tel:. svarta stötfångare, breda 
svarta fOnsterlister, svarta stripes 
och flirganpassad spoiler. 

Interiör 
Interiören matchar fOrstås den 
sportiga exteriören. Fullständig 

farganpassning av mattor, kläd
sel (terlil eller plysch), natt
skydd och andra inredningsde
taljer är standard. 
Hju1 och f"aJgar 
Som standard har \bjvo GL T 20-
ekriga 5,5XI4"liittmetallf8.tgar 
med ema slitstarka specialdäck: 
185170 HR 14", på herrgårds
vagnarna 185}-ffi 14"-däck. Det 
är främst i höga hWltigheter som 
dessa däck ger ökad kursstabili
tct och bättre väghållning. 

Volvo G LT h errgArdsvagn 
H errgårdsvagnen har samma 



motor, samma sörklas&g:a väg
hållning och samma komfort och 
säkerhet som sedanmodellerna, 
men ännu bättre utzymme. 
Bagageutrymmet är så stort som 
1,2 mS, och ändA finns det gott 
ompla.ts fOr 5 personer. Med 
nedf811t baksäte får du ett 188 cm 
långt och hela 2,15 m 3 stort 
lastrum. Under golvet finns ett 
dolt utrymme på 59 dm3 spe
ciellt avsett fOr sådant du inte vill 
ska synas, när bilen står parke
nod. 

\blvo GL T herrgårdsvagn är 
utrustad med antingen B 23 E .. d .. 
ler B 28 E-motom. Servostyrning 
är standard i kombination med B 
28 E. 

För den som vill löpa linan ut 
finns alla möjligheter: Luftkondi
tionering, centmllåa samtelma
növrerade fOnsterhissar och yttre 
backspeglar - ett axplock bland 
allt som finns ifråga om eItm till
behör till din GLT. 



264GLE 
\blvo 264 GLE byggs for den ver
kligt krävande bilisten, och är 
utrostad med en kraftfull och 
tystgående V6-motor med konti
nuerlig bränsleinsprubUng och 
en etrekt på 155 hk DIN vid 5500 
varv(ll4/92 kW vis), 

Den karaktiiristia. stilrena 
eneriören är kombinerad med 
en elcFt inredning i de mest 
exklU8lvtt material. I den rikhal
tiga rrtandan:l.utrustningen märks 
bl.a. sel'V08tyrning, manuell 
väIe1lAda med övervueJ eller 

bekväm automatlåda, soltak, 
luftkonditionering, elektriska 
ronsterhissar, elekriskt manövre
rade yttre backspeglar och 
oentrallås. 

Volvo 264 OLE är förberedd 
frir rad joinstallalion och har 
redan från början lltereohögta
lare monterade i framdörrarna. 
Helt genomford firganpasaning 
kompletterar bilden aven verk
li8t exklusiv bil. 

Jämfar gärna \blvo 264 GLE 
med andra märken i samma 
priskLw. DA upptäcker du att 
det du flr aom standard i \blvo är 
dyrbar ex!raub'ustning i andra 
bilM. 



Elegans och komfort 
Exteriör 
21JO.iieriens sobra linjer är välgö
rande fria från blänkande krom. 
Här handlar det om god smak. 

Däck och raJgar 
264 GLE är utrustad med 
5,5X14" 25-€kriga lättmetallfaIgar 
samt 185{70 HR däck. 

Elektriska föllSterhissar 
Regiagen fOr de elektriska fOns
terhissama är bekvämt place
!'Ilde i dörranhstöden. Alla fyra 
fOns1ren kan manövreras från 
fOmrsätet. Samtliga fOnster kan 
manövreras individuellt och 
bAda bakfcins1xen kan låaas från 
fOrarens annstöd ~ enklare kan 
det inte bli 

Yttre backspeglar 
De yttro backspeglarna manöv
reras elektriskt inifrån kupiin. 
Bekvämt t.eL efter en tvätt eller 
om flera olika fOrare använder 
bilen. 



Pålitlig styrka 
Motorn i 26lJ..serien heter B 28 E. 
Det är en lätt och kompakt V6:8 
med ytterst tystoch smidig gång 
- och med kraft. nog att klara av 
säkra omkörningar i alla hastig
heter. 

Den Ö\lerliu;ande kama:r:eln är 
kedjedriven. \€ntilema påverkas 
via vipparmar och små rörliga 
IIlIl&'IOf i ventilsystemet gör 
motorn mycket varvvillig. 

Såväl block som cylinderhu
vud är av alwninium, vilket ~r 
låg viktocb elTektiv viinneavled
ning. Motorn har tre transmis
sionskedjor - en for vaJje cylin-

derrad och en for oljepumpen. 
B 28 &motom har 70 A gene

rator och term08tBtkontrollerad 
!läkt. Tändsystcmct är brytarlÖ8t 
vilket ger bättre gnista, bättre 
kontroll av tiindtidpunkten och 
stö~ I.mderhAllsfrihel 

Cylindervolymen är 2849 cID3 
och irulprutningssystemet är av 
typ CI vilket framfor alltanvinds 
på motorer for sportig körning. 

Vridmomen t 
Eftcl'llOffi 26O-ecriens motor har 
en relativt flack vridmomentkur
va, har den en utomoroentlig 

dragkraft över ett brett varvtals
register. Överliggande ka.maul 
med små TÖrlip masaor i ventil
systemet gör att motorn reagerar 
snabbt vid gaspAdrag och tAl 
höga varvtal - någotdu har 
g\idje av inte minst vid snabba 
omkörningar. 

Thkniska data: 
Effekt; 155 hk DIN vid 5500 varv 
(114 kW vid 92 vfsek) 
Vridmoment: 23,4/3(0) kpmDIN 
v/mm (230/50 Nm DIN vJsek). 
Kompre88ion: 9,5:1 Oktantal: 97 
CI insprutningssystern 



Ihiftsäkerhetiv,wdedeUdj 
En elektroniskt reglerad r0te
rande skiva ersätter de konven
tionella brytarspelBama.. Det 
brytarlÖ8a tändsystemet gör att. 
man flr en bättre gnista etter
som man har en enklare kon
Il'OIl av tändtidpunkten. Sys
temet kräve r mindre service och 
är därfcir mer ekonomiskt. Du 
slipper onödiga kostnader både 
for n:scrvdclaroch underhåll! 

Ky"""m 
Den termostatreglerade slirfliik
ten börjar l'u.ngera fOrst när 
motorn verkligen behöver kylas. 
Detta betyder al1 näkten inte 
behöver arbeta sA mycket vilket 
ger både liigre bränslercirbruk
nin, och """" gin. 

\blv06 kylsystem är dimensio
nerat fdr effektiv kylning nven 
vid stor belastning och höga 
yttertemperaturer, 

De 260-rnodeller 80m är utrus· 
tade med luftkonditionering har 
en elektrisk extra kylJ1äkt, 80m 

CI.."....,,,,, 
l . Bränsletank 
2. Elektrisk bränslepump 
3. 'nyckackumulatur 
4. Filter 
5. System tzyckventil 
6. Kallstartventil 
7. \entil for tillsataJuft 
8. lnsprutare 



Utsökt komfort 
Säten och klädsel 
26O-serien har klädsel i ribbad 
plysch. En ljock stoppning av 
!!kAlad polyuretan gör baksätena 
extra komfortabla. Sidorna är 
utfonnade frir attge ordentligt 
sidostöd och sittytan är rejält till
tagen. Med uppfant armstöd 
finns gott om plata för tre vuxna. 
Stoppade nackskydd i fram- och 
baksätet är standard. 

vämt placerade i vänster fram
dörr. Dessutom finns enskilda 
kontroller i övriga dörrar för indi
viduell manövrering. 
Vänne och ventilation 
Tack vare ett stort antal mun
stycken och mycket goda regle
ringsmöjligheter både fram och 
bak kan du il önskad temperatur 
övemllti bilen - utan störande 
drag eller brus. 

Elektriska rönsterhissar Luftkonditionering 
Reglagen fOr de elektriska fons- Den viktigaste fOrdelen är att du 
terhissama är centralt och bek- kan ha rutorna stängda även när 

detär mycket vannt ute, och 
ändå ha det svalt och tyst inne i 
kupen. En mindre känd f6rdel är 
att när luften kyla ner kondense
ras den till vatten !10m leds bort 
När luften sedan värms är den 
torrare än den var innan, vilket 
gör den betydligt behagligare. 



Exklusivadetaljer 
Centrallås 
Centrallbct innebär att samtliga 
dörrar kan låsas från vänster 
framdörr. Varje dörr kan öppnas 
individuelltinifrån. Detta verk
ligt bekväma siittatt lAslt/låsa 
upp dörrarna garanterar att 
samtliga dörrar verkligen är 
låsta, när du lämnar bilen. 

lnnerbelysning 
När du stänger dörren efter al1 
ha stigit in i bilen. dröjer det fem
tDn sekunder innan innerbelys .. 
ningen sJ.iicks. Detta ror att du 
lättare ska hitta tändningslås och 
bilbälten. 

Sådana komfortdctaljcr bety
der naturligtvis inget fOr säker
heten, men visar ändA med vil
ken OffiSQrg varje liten detalj i 
260-serien har konstruerats. 

Bagageutrymme 
\blvo 244 OLE har ettovanligt 
generöst bagacutrymmc - hela 
395 dm3 SAE. Det betyder att. 
det finns gott om plats både fOr 
ditt och dina passagerares baga. 
ge, och eftelOOm bagagerums
troskeln är låg slipper du onö
digt lyftande. 
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