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Volvo 244 GLE
Topmodel van de 24D-serie is de Volvo
244 GLE. Luxueus interieur met tal van
doordachte extra's. Representatieve
verschijning, onderscheidend.
De 244 GLE wordt in twee uitvoe-
ringen geleverd. Met een handgeschakel-

de vierversnellingsbak met overdrive en
met automatische transmissie. De 244
GLE automaat heeft bovendien stuur-
bekrachtiging.



Een ideale, uiterst comfortabele reis-
wagen met alle comfort van dien:
de Volvo 244 GL.
Gebouwd voor mensen die meer rijden
dan de gemiddelde automobilist. Voor

mensen die daarom ook meer eisen dan
de gemiddelde automobilist.

Volvo 244 GL





Standaard uitvoering 242 244 244 244 245 245 245
GL DL GL GLE DL GL GL(E)

Schijfremmen rondom • • • • • • •
Gescheiden triangel remsysteem • • • • • • •
Deuren versterkt met ingebouwde stalen buizen • • • • • • •
Schokabsorberende bumpers • • • • • • •
Anti-rocstbchanclcling volgens Mf.-mctbodc • • • • • • •
Lendensteun • • • • • • •Driepunts rolgordels vóór en achter mei • • • • • • •waa rschuwingssignaal

Controlelampje voor defect aan dim-, achter- en • • • • • • •remlichten

Opbergvakkeu in de voorportieren • • • • • • •
Quartz uurwerk • • • • • • •
Achtcrruitvcrwarrni ng • • • • • • •
Verlichting in dashboardkastje • • • • • • •
Makc-up spiegel • • • • • • •
Kindersloten op aclncrportiercn • • • • • •
Halogeen koplampen • • • • • • •
Verwarmde bestuurdersstoei • •
Ccum glas rondom 0 0 • 0 0 •
Stoffen bekleding • • • • • •
Lederen bekleding •
Hoogte- instelling bestuurdersstoel met hendels • • • • • • •
Toerenteller • •
Schuifdak 0 •
Stu ti rbckrachrigi ng 0 0 0 O' 0 0 0
Anti- vcrblindings binnenspiegel • • • • • • •
Ruitesproeier en -wisscr op de achterruit • • •
Metallic lak 0 • •
Extra buitenspiegel • • • •
Verlichting in bagageruimte • • • • • • •
Mistachterlicht • • • •
Intcrvalschakelaa r rui teevissers • • • • • • •
Inklapbaar kinderbankje • •
Bevestigingspuuten voor vastzenen lading • • •
o Als extra legen meerprijs leverbaar • Standaard "Standaard op 24-1 (;I.E automaat



Volvo 245 DL, GL en GL(E)
De Volvo 245 is een combinatiewagen
met dezelfde voortreffelijke eigenschap-
pen als de Volvo 242/244. Het interieur
is identiek aan dat van de Volvo 244,
met voldoende ruimte voor vijf volwas-
senen, maar met een bagageruimte van
1200 liter. Wordt de achterbank neerge-
klapt, dan ontstaat zelfs een 188 cm

diepe laadruimte van meer dan 2100
liter. Een kinderbankje dat kan worden
opgeborgen onder de vloer is standaard
in de 245 CL en CL(E). Wilt u meer
informatie over Volvo's combinatiewa-
gens, dan hebben wij een speciale
brochure voor u.



rijke test- en ontwikkelingsprogramma.
Veel belangrijker is de aandacht die
wordt besteed aan het samenspel tussen
automobilist en auto.

Iemand die Volvo rijdt moet zich
zeker weten van zijn Volvo. Onder alle
omstandigheden. En er met plezier in
rijden. Met dat doel wordt de Volvo
240-serie gebouwd. Volgens, inderdaad,
extreem hoge normen. Voor alle
zekerheid.

Op Volvo kunt U rekenen

Al jarenlang is Volvo befaamd om zijn
pionierswerk op het gebied van auto-
veiligheid. Bijna iedereen kent wel de
beelden van botsproeven in het
laboratorium. De robuuste, typische
Volvo-bumpers spreken voor zich. En de
doeltreffendheid van een stalen buis in
de portieren wordt vrijwel dagelijks
bewezen.

Alleen, die botsproeven vormen
slechts een onderdeel van het omvang-

Voorbehoud
Om heel exact re zijn: de uitrusting en kleuren-
combinaties van de modellen die IJ ziel in deze
brochure. kunnen iets verschil/en met die van de
modellen in de showroom.
De specificaties voor hel in Nederland gevoerde
programma vindt u op de pagina's 24 en 27.
Wijzigingen blijven evenwel voorbehouden.
Raadpleeg de Va/vo-dealer.
Hel skirek en de radio's die op sommige afbeel-
dingen voorkomen zijn accessoires die niet tol de
standaard nitrosting behoren, Over hel ootledige
Va/va accessoireprogramma is een speciale
brochure beschikbaar.
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Dynamiek, een extra dimensie aan de veiligheid
van een Volvo

Mensen reageren verschillend onder
verschillende omstandigheden. Dat is
puur menselijk. Van een auto mag
worden geëist daaraan aangepast te zijn.
De auto moet reageren zoals de bestuur-
der verwàcht dat hij zal reageren. Een
plotselinge stuurcorrectie of iets te abrupt
remmen, daar moet de koersvastheid
van de auto op berekend zijn. Noem het
voorspelbaar rijgedrag. Maar dan wel in
iedere situatie, ook in een noodsituatie.

Dat is de dynamiek die de veiligheid
van Volvo's 24D-modellen een extra
dimensie geeft.

U merkt het aan de vingerlichte be-
stuurbaarheid van de auto. Aan de per-
fecte wegligging, die zich voegt naar
iedere rijstijl.

Aan het gemak waarmee u, comfor-
tabel zittend in uw stoel, elke vitale
functie van uw auto bedient. Aan het
gevoel dat zich van u meester maakt als
u rijdt in een Volvo 24D.
Rijgenot pur sang.
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De volvo carrosserieën ondergaan nu een nog effec-
tievere behandeling tegen roest. Ze worden onder-
gedompeld in een elektrisch geladen lakbad en in de
gesloten ruimten wordt een roestwerende vloeistof
gespoten (ML·methode). Vanaf de sierstrip naar onderen
wordt nog eens een extra laklaag aangebracht.

De wiel kuipen van de voorwielen hebben een extra
binnenscherm van kunststof dat het metaal beschermt
legen vuil en steentjes, en zodoende een effectieve
bescherming biedt tegen roest.

De remleidingen zijn vervaardigd van een harde cn roest-
bestendige koperlegering.

Carrosseriedclen, die door hun plaats extra vatbaar zijn
voor roestvorming. worden vervaardigd van dubbelzijdig
gegalvaniseerd staal.

De deurdorpels zijn zelfventilerend. D.w.z. het aanwezige
vocht verdampt onder invloed van de rijwind. De dorpels
zijn bovendien van buiten bespoten met polyester. van
binnen met een beproefd roestwerend middel.

De uiterst betrouwbare motoren staan borg voor een lange
en bedrijfszekere levensduur.



Technische gegevens 244GLE, 245 GL(E)244 DL
245DL
242/244/245GL

Motor

Cilinderaantal 4

Xlotonype B 19A B21 A B2lE

4 4

Boring x slag in mm 92xBO

Cilinderinhoud in crn3 1986 21272127

Vlaxirnum \'crmogcn kW bij omw/scc DI:\' 71/90 79/92 90/92

Maximum koppel ~1l1 bij om-v/sec DI:\! 157/53 170/42 170/58

Maximum vermogen pk bij omw/min 01:'>1 97/5400 123/5500107/5500

Maximurn koppel kgm bU om-v/min DI:'J 16.0;3200 17.3/2500 17.3/3500

Com press ieverboud ing SSI 9.31

Carburatie één carburator ééncarburator Cl-inspuiting

vierversnellingsbak

Transmissie

Automaat

Handgeschakeld vierversncll ingsbak vierversnellingsbak met overdrive

Koelsysteem

drie versnellingen, hendel met
6 standen, verlicht"

drie versnellingen, hendel met
6 standen, verlicht"

9.5

Tegel! vorst beveiligd en gesloten
Inhoud in liters 9.5 9.5

Elektrische uitrusting

12V/60,\h 12V/60Ah 12V/60 Ah.xccu

Benzinetank

\ Vissclstroomdynamo 55.\ 55ASSA

Veilige plaats onder de vloerplaat

luboud in liters 60 6060

Stuurmechanisme

244GLEautomaal

Tandhcugchypc
St Ll u rbek ['ach t igi ng

Aantal slagen stuurwiel van links naar rechts 4.3 4.3 4.3

Draaicirkel in meters 9.89.8 9.8

Wielen
Staalgordel radiaalbanden 165SR 14 175SR 14(242,244)

18SSR 14 (245)
185170 HR 14 (244)
185 HR 14 (245)

Velgen 5.5J~14"(245)
SJ~14" (242, 244,-) _

Remmen

s J ~14" 5.5 J.14"

voor/achterSchijfremmen voor/achter voor/achter

Schokdempers
Met gasvulling achter (244 GLE)

Wielophanging
Voorwielophanging van het z.g. Mc.Pberson-rvpe.
In rubber gelagerde draagarmen en stabilisator-
Slang. Starre achteras met in langsrichting
geplaatste wielgeleide- e11 reactiearmen en Pan-
hardstang; in rubber gelagerde bevcstigingspunten.
.\chter schroefveren.

Remsysteem
Het 'remsystccm bestaat uit twee gescheiden rem-
circuits. Ieder circuit werkt op de beide voorwielen
en op één van de achterwielen. Bekrachtigde
schijfremmen rondom op alle wielen. Door redu-
cccrvenuelen wordt bij krachtig remmen blokkeren
van de achterwielen verhinderd, voordat zulks met
de voorwielen het geval is. De handrem werkt op
de achterwielen via aparte trommelremmen. De
remleidingen zijn uitermate corrosiebestendig door
een legering van koper, nikkel en mangaanijzer.

Algemene uitrusting en uitvoering
Ruitewissera met twee snelheden. Elektrisch be-
dienbare ruitesproeiers. Waarschuwingsknippcr-
lichten. Achreruhrijlicbten. lnstrumemenpaneel
met snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, koel-
vloeistoûernperatuurmcrer en een benzinemeter.
Waarschuwings- en controlelampjes voor richting-

aanwijzers, grootliclu, handrem, waarschuwiugs-
knipperlichten, elektrische achterruitverwarming,
veiligheidsgordels, oliedruk, laadstroom,
defect remcircuit en defect aan dim-, achter- of
remlichten. Regelbare dashboardverlichting. Ver-
lichting in dashboardkastje. Halogeen koplampen .
Automatische driepuntsrolgordels voor en achter.
Uitstekend verstelbare slaapstoelen met vaste,
open hoofdsteunen. Lendensteun. Voorruit van
gelaagd veiligheidsglas. Deuren versterkt met in-
gebouwde stalen buizen (side impact prorection).
Versterkte dakconstructie. Veiligheidskooicon-
structie met energie-absorberende voor- en
achterzijde.

Gewichten
Rijklaar gewicht ca. 1255 - 1345 kg.
Toelaatbaar totaalgewicht ca. 1780 - 1950 kg.
Max. aanhangwagen gewicht geremd 1500 kg.
Max. dakbelasting 100 kg.

Garantie
Levering met 12 maanden garantie, ongeacht het
aantal gereden kilometers.

* automatische transmissie wordt uitsluitend als
extra tegen meerprijs geleverd.



Dit vierdeurs model uit de 240-serie
heeft een complete uitrusting. Is comfor-
tabel. En bied t de alom gerespecteerde
Volvo-veiligheid. Kortom, een auto
waarmee u elke verkeerssituatie met
vertrouwen tegemoet kunt treden. Zelfs
in noodsituaties. Ook dit model is tot
in de kleinste details uitgedacht. Zoals

het dashboard, met een compleet sys-
teem van waarschuwings- en controle-
lampjes. De B 19A motor levert een
vermogen van 71 kW (97 DIN pk).

Volvo 244 DL
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