VOLVO~~§
Begravningsbil

Volvo Begravningsbil kännetecknas av linjeren exteriör och
sober inredning. Fönstren runt
kistutrymmet är försedda med
rullgardiner som går i ton med
bilens ytterlack. Bilen levereras
vanligtvis i svart men kan även
beställas i andra färger. Kromdekorer i hjul och hjulhus ger
exteriören en extra touche av
elegans.

Volvomotorn är känd för god
segdragningsförmåga och går
jämnt och tyst även i låga
farter.
Den snäva vänddiametern och
exakta kuggstångsstyrningen
underlättar manövrering i
trånga utrymmen. Dessutom är
Volvo Begravningsbil en bekväm bil med goda kör- och
vägegenskaper för långdistans-

körning.
Bakdörren är väl tilltagen både
på höjden och bredden. Kistutrymmet är rymligt och utrustat
med stabil bårsläde på skenor.
Volvo 245 Begravningsbil är
specialbyggd för sin funktion.
Som alla Volvo är den dessutom byggd med kvalitet för
många säkra mil med god
driftsekonomi.

Bakom framstolarna, som har fällbara
ryggstöd, finns ett lättillgängligt extrautrymme.

Stort kistutrymme med generös dörröppning. Stabil utdragbar
bårsläde som löper lätt på skenor. Golvets höjd över marken är
bara 59 cm Kistutrymmets längd är 235 cm och bredden 142 cm
Som extra utrustning finns bårar med kapell. Dessa är dimensionerade så att 2 bårar ryms samtidigt i kistutrymmet. Inredningsmaterialen är ljusa och lättskötta. Tak och väggar är vinylklädda.
I utrymmet finns varm- och friskluftsintag som är anslutna till
bilens ordinarie system

DATA
Motor
Fyrcylindrig, vätskekyld med cylinderhuvud i
lättmetall och överliggande kamaxel.
Beteckning
B21A
Cylindervolym, cm3
2127
Max effekt hk vid v/m DIN
100/5250
Max effekt kW vid v/s DIN
74/88
Max vridmoment k pm vid v/m DIN 17,3/3000
Max vridmoment Nm vid v/s DIN 170/50
Kompression
8,5:1
Kylsystem
Frostskyddat och slutet. Volym 9,5 liter.
Elsyste m
Batteri 12V/60Ah.
Växelströmsgenerator 55A.
Transmission
Helsynkroniserad 4-växlad manuell växellåda.
Automatlåda som alternativ.
Styrinrättning
Kuggstångsstyrning.
säkerhetsrattstång av teleskoptyp.

Hjulupphängning
Framvagn av fjäderbenstyp med krängningshämmare.
Bakaxeln är stel och upphängd i längsgående
gummilagrade bärarmar.
Dessutom försedd med momentstag och ett
tvärs tag.
Spiralfjädrar såväl fram som bak.
Hjul
Radialdäck med stålkord, 185 SR 14, på
5,5 J-14" fälgar.
Bromssystem
Triangeldelat tvåkrets bromssystem. Bromsrör av rostbeständig kopparlegering. Skivbromsar runtom. Bromsservo.
Bränsletanken
rymmer 60 l. Säkerhetsplacerad vid bakaxeln.
Värme och ventilation
Termostatreglerat system med stor kapacitet.
4 riktbara munstycken i instrumentbrädan ger
jämn fördelning av varm- och friskluften.
Separata varm- och friskluftsintag i kistutrymmet. Fläkt med 3 hastigheter.

Inredningen är sober. Framstolarna är
textilklädda ton i ton med den övriga
inredningen. Volvostolama är kända
för komfort och rika inställningsmöjligheter. Den mattsvarta instrumentpanelen har mjuka kanter och stora stötupptagande ytor. Instrument och reglage är
lättöverskådligt och logiskt placerade.

Exteriörmått
Totallängd
Total bredd
Total höjd
Hjulbas
Spårvidd fram
bak
Vänddiameter:
Däckens ytterkant

5600
1710
1630
3340
1420
1350

mm
mm
mm
mm
mm
mm

12,4 m

Kistutrym me
Längd
Bredd
Höjd, bår till tak
Höjd, bakre öppning

2350 mm
1420 mm
870 mm
920mm

Viktuppgifter
Tjänstevikt ca
Totalvikt

1570 kg
1900 kg

För ytterligare information - se huvudbroschyrerna för Volvo 240-serien.
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