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Nyheter 1992 240
Preliminärt

Avd O Allmänt
Detta meddelande inn ohå ller kortfattade beskrivn ing ar av de vikt ig as te
nyhete rna på 1992 års modeller.
1992 års modell får beteckn ingen N oc h chassonummer från och med fal j ande:

Mode"

Chass!nummar

240 4·dörrars
240 5· dörr ars

457500
910 500

De viktigaste nyheterna pa 1992 ars modeller
av VOlvo 240 ar :
4·dörrars varianter utgår på vi ssa markn ade r.
löpa nde unde, modell år 1991 har on ny motorvarianI
tillkommit på vi ssa marknade r, bl a Norden , Engla nd
och Japan . Denna moto, har betecknin gen 8 23 0FX och
maxeffekten 100 kW ( 136 hk).
Från 1992 års modell fi nns motorn även för Australien.
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SRS (-Supplemental Restraint System = "Rattkudde" =
Air Bag) och ASS (=A n ti -B lockerings-System=
låsningsfria brom sar) kan nu fås so m fabrik s monterat
tillval även på högersty rda b ilar.
Pulsomvandlarenh ete n för ASS ersätts ge nom att
funktionen integrera s i kombin ation sinstrumentet.

2000 km service utgå, på all a bilar med bensinmoto r.
Anledn ingen är alt olje byt et i motorn kan utgå t ack vare
bältre reni ng sprocess i motorfabriken och oljebytet i
manuella växell ådor kan utgå ge no m att avtappn in gspluggar f örsett s med mag neter fö r att få nga upp
slitagepartiklar . Även bilar utan ASS har filter i slu tväxel n.
Vidare kan konlro llen av rem spänning utgå tack vare ett
nytt exakt verktyg vid produktionen .

Ny kraftigare gene,ator.
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USA och Canada: ,.,vtc.lntervall ändrat till 10 .000
miles/ 16.000 km och dä, med påmlnna,en i kom binationsins1rumenteL

Elbackspeglar. Få, två el motorer på samma sätt som
740 och 940/ 960 . Medför ändrad infästning av gl aset.
Eluppvärmning av glaset via nyeikopp lare oc h timerrelä .

TlIlval. Elantenn på 4-dörrarsva rianter. Yttertemperaturmätare på vissa marknader .

Jordpunkter fö r bättras. nya pl ac eringar .

Kvlcksllvers1römbrytaren fö r bagagerum s belysning på
244 ersätts av mekan is k kon takt.

Avtappn ingspluggen på bakaxe ln ersätts med avtappning via ett av skruvhålen i lock/ hu s. Flytande packning
mellan lock och hus .

Ny värmevenUl lörbättrar precisionen vid inställning av
kupetemperatu r.
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