


Teknisk information Volvo 242 DL 
Hjulupphängningen 

fram är av fjäderbenstyp. Bakaxeln 
är odelad och upphängd i längs~ 

gående gummilagrade bärarmar. 
Dessutom två moments tag och ett 
tvärstag. 

Bromssystemet 

har två kretsar. Vardera kretsen 
verkar på båda framhjulen och ett 
av bakhjulen. Kopparlegerade 
bromsrör. Skivbromsar på alla 
hjulen. Bromsservo. En redu
ceringsventil i vardera kretsen 
hindrar bakhjulen att låsas före 
framhjulen vid kraftig inbromsning. 
Huvudbromscylindern är utförd 
som stegkolv. Parkeringsbromsen 
verkar på bakhjulen genom sepa
rata trumbromsar. 

Transmissionen 
har koppling av solfjädertyp. 
Växellådan är fyrväxlad och hel
synkroniserad. Aulornatlåda kan 
fås mot priSI iIIägg. 

Molor 

Kylsystem 

Fros tskyddat och slu tet. VOlym 

Garantier 

Alla nya Volvo personvagnar av 
1979 års modell levereras med 
vagnskadegaranti, den välkända 
PV-garantin. Det finns två olika 
alternativ alt välja mellan: 

• 3 års vagnskadegaranli med 
900:- självrisk (+ moms). 

• 5 års vagnskadegaranti med 
1.750:- självrisk (+ moms). 

9.5 liter 

Instrumentbrädan 

är madrasserad. Reglerbar in
strumentbelysning. Sexsiffrig väg
mätare samt tripp-, bränsle- och 
kylvätsketemperaturmätare. 
Vamingslampor för laddning, olje
tryck, choke, helljus, parkerings
broms och bromskrelsfel.Glöd
trådsvakt. Ljud- och ljussignaler 
för blinkers. Handskfacksbelys
ning. Kombinerat ratl- och tänd
ningslås. Mittkonsolen har reglage 
för eluppvärmd bakruta och fyr' 
vägs varningsblinkers. Bältes
påminnare. Reglage för värme
och ventilationsanläggning. 
Cigarettändare. Askkopp. 
Fack för radio. 

Övrig utrustning 

Kombinationsspak för blinkers, 
hel- och halvljus samt helljussignal. 
Kombinalionsspak förvindrute
torkare med två hastigheter och 
med intervalltorkare, samt elekt
riska vindrutespolare. Strålkaslar' 

torkare och -spolare. Halogen
strålkastare. Automatiskt varselljus. 
Automatiska backljus. Nackskydd 
på framstolarna. Rullbälten i fram
sätet. Bak finns två rullbälten och 
elt midjebälte. Eluppvärmd förar
stol. HHigh ImpactH lamellglas 
i vindrutan. 
Madrasserade SOlSkydd. Avbländ
bar inre backspegel av säker
hetstyp.lnnertak i pressad glas
fiberull. Bogseringsögla såväl fram 
som bak. 

Bagagerum 

Volym 615 dm3. 

Mält med SAE-väskor 395 dm3. 

Vikter 

Tjänstevikt ca 1330 kg. 
Totalvikt 1780 kg. 
Tillåten släpvagnsvikt 1500 kg. 

Bränsletank 

Säkerhetsplacerad vid bakaxeln 
Volym 60Iiler 

Styrinrättning. hjul 

Dessutom t illkommer Volvos 
Maskinskadegaranti som gäller i 
3 år f rån leveransdagen eller inom 
en körsträcka av 6000 m il. 
Maskinskadegarantin gäller för 
skador på detaljer (enligt garanti
vi llkorens specifikation) i molor. 
växellåda, kardanaxel och bakaxel, 
som uppkommit genom plötslig 
oförutsedd händelse. Undantagna 

I rattstång 

är skador, som uppkommit genom 
brand, stöld eller vagnskada. Bilar 
i taxitrafik omfattas ej av garantin. 
Maskinskadegarantin gäller enbart 
för skador som ej omfaltas av PV
garantin e ller Nybilsgarantin . 
Garantin ersätter de kostnader för 
reparat ion, som överst iger själv
risken, 6(X) kronor (+ moms). 

Bränsledeklaration enligt Konsumentverkets riktlinjer. 

Modell 

242 0L 
242DL 

Motoreffekt 

l 00 hk DIN 
l 00 hk DIN 

VB/PV 157-78 TOrO 

Växellåda 

Manuell 
Automat 

Stadskömingl /mil 

'.20 
"JO 

l andsvägskömlngl / mll 

0,75 
0.90 

Blandad körningllmll 

'.00 
1,10 

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konsrrukrion och urrus tnlng utan f6reg<lende meddelande. 
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