
Volvo 240 GL 4-d, 1984 års modell. Extrautrustad med taklucka.

VOLVO 240 1983-1989

Volvo 200-serien är en av våra verkliga slitvargar, lika populär som PV-

och Duettmodellerna på sin tid. Inbyggd hög kvalitet och slitstyrka bidrar

till Volvobilarnas erkänt höga livslängd, de bara fortsätter att rulla på.

Under åren 1983-89 fanns 200-serien i en mängd varianter och med

många olika motoralternativ. Från den vassa turbomodellen till diesel-

modellen med mycket låga driftskostnader.

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma.
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

B21 ET 
155 HK

(114 kW) DIN
4-D

4-växlad man. 
+ överväxel

240 Turbo B21 ET 
155 HK

(114 kW) DIN
4-D, 5-D

4-växlad man. 
+ överväxel – – – – – – – – – –

B23 E 
136 HK

(100 kW) DIN
4-D, 5-D

4-växlad man.
+ överväxel

240 GLT B23 E 
129 HK

(95 kW) DIN
4-D, 5-D

4-växlad man.
+ överväxel
4-stegs aut.

B23 E 
129 HK

(95 kW) DIN
4-D, 5-D

4-växlad man.
+ överväxel
4-stegs aut.

B23 E 
129 HK

(95 kW) DIN
4-D, 5-D

5-växlad man.
4-stegs aut.

B230 F 
113 HK

(83 kW) DIN
4-D, 5-D

5-växlad man.
4-stegs aut.

B230 F 
116 HK

(85 kW) DIN
4-D, 5-D

5-växlad man.
4-stegs aut.

B230 F 
116 HK

(85 kW) DIN
4-D, 5-D

5-växlad man.
4-stegs aut.

B23 E 
136 HK

(100 kW) DIN
4-D, 5-D

4-växlad man.
+ överväxel
3-stegs aut.

240 GLE B23 E 
129 HK

(95 kW) DIN
4-D, 5-D

4-växlad man.
+ överväxel
4-stegs aut.

– – – – – – – – – – 

B23 A 
112 HK

(82 kW) DIN
4-D, 5-D

4-växlad man.
5-växlad man.
3-stegs aut.

240 GL B23 A 
112 HK

(82 kW) DIN
4-D, 5-D

5-växlad man.
4-stegs aut.

B23 A 
110 HK

(81 kW) DIN
4-D, 5-D

5-växlad man.
4-stegs aut.

B23 A 
110 HK

(81 kW) DIN
4-D, 5-D

5-växlad man.
4-stegs aut. – – – – – – 

Motor/dörrar VäxellådaModell Motor/dörrar Växellåda Motor/dörrar Växellåda Motor/dörrar Växellåda Motor/dörrar Växellåda Motor/dörrar Växellåda Motor/dörrar Växellåda

B21 A 
106 HK

(78 kW) DIN
2-D, 4-D, 5-D

4-växlad man.
3-stegs aut.

240 DL B21 A 
106 HK

(78 kW) DIN
2-D, 4-D, 5-D

4-växlad man.
3-stegs aut.

B200 K 
103 HK

(76 kW) DIN
4-D, 5-D

4-växlad man.
5-växlad man.
4-stegs aut.

B230 A 
110 HK

(81 kW) DIN
4-D, 5-D

4-växlad man.
5-växlad man.
4-stegs aut.

B230 F 
113 HK

(83 kW) DIN
4-D, 5-D

5-växlad man.
4-stegs aut. – – – –

D24 
82 HK

(60 kW) DIN
4-D, 5-D

4-växlad man. 
+ överväxel
3-stegs aut.

240 GL
Diesel

D24 
82 HK

(60 kW) DIN
4-D, 5-D

4-växlad man. 
+ överväxel

D24 
82 HK

(60 kW) DIN
4-D, 5-D

4-växlad man. 
+ överväxel – – – – – – – –



VOLVO 240 SEDAN 1990-1993

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma. *) Ej tillsammans med servostyrning och/eller GLT-/GLE-paket. 
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Bilmodell Motor Växellåda Standardutrustning Paket NyheterMod. år

Backspeglar justerbara inifrån, baksäte med lucka för lång last,
dimljus bak, nackskydd fram och bak, servostyrning (ej 4-växlad),
tonade rutor, tygklädsel. 

GLT-paket: Alu-fälg ”Corona” med liten navkåpa, centrallås, el-
hissar fram, nackskyddskuddar fram och bak, sportfjädring, stripe,
svart dekor, trikåplyschklädsel, varvräknare, växelspaksdamask i
läder.

GLE-paket: Som GLT men med alu-fälg ”Corona” med stor
fälgkapsel, blank dekor och komfortfjädring. 

Generellt 1990:
Ny indelning bakljus, krockkudde
förarplats som tillval.

1990 240 GL
4-D

B230F 116 HK
(85 kW) DIN

4-växlad man.*)

5-växlad man. el.
4-stegs automat

Backspeglar justerbara inifrån, baksäte med lucka för lång last,
dimljus bak, nackskydd fram och bak, servostyrning, tonade 
rutor, tygklädsel. 

GLT-paket: ABS, alu-fälg ”Corona” med liten navkåpa, central-
lås, elhissar fram, nackskyddskuddar fram och bak, stripe, svart
dekor, trikåplyschklädsel, varvräknare, växelspaksdamask i läder.

Generellt 1991:
Ny vindruta, effektivare AC.

GL: ABS som tillval.

1991 240 GL
4-D

B230F 116 HK
(85 kW) DIN

5-växlad man. el.
4-stegs automat

Backspeglar justerbara inifrån, baksäte med lucka för lång last,
dimljus bak, nackskydd fram och bak, servostyrning, tonade 
rutor, trikåtygklädsel. 

SE-paket: ABS, alu-fälg ”Scorpius”, centrallås, elspeglar, 
nackskyddskuddar fram och bak, stripe, svart dekor och grill, 
trikåplyschklädsel, varvräknare, växelspaksdamask i läder.

Generellt 1992:
SE: Ersätter 1991 års GLT-
paket.

Classic: Specialversion av 240
GL med bl.a. starkare motor.

1992 240 GL
4-D

B230F 116 HK
(85 kW) DIN

5-växlad man. el.
4-stegs automat

Som GL + centrallås, ädelträpaneler. –1992 240 Classic
4-D

B230FX 136 HK
(100 kW) DIN

5-växlad man. el.
4-stegs automat

Som GL + centrallås, ädelträpaneler. –1993 240 Classic
4-D

B230FX 136 HK
(100 kW) DIN

5-växlad man. el.
4-stegs automat

Backspeglar justerbara inifrån, baksäte med lucka för lång last,
centrallås, dimljus bak, krockkudde förarplats, nackskydd med
nackskyddskuddar fram och bak, servostyrning, tonade rutor, 
trikåplyschklädsel.

SE-paket: Alu-fälg ”Scorpius”, elhissar fram och bak, elspeglar,
stripe, svart dekor och grill, plyschklädsel, varvräknare, 
växelspaksdamask i läder.

Generellt 1993: 
Krockkudde standard vid 
årsskiftet. 

Centrallås, nackkuddar och trikå-
plysch som standard.

Freonfri AC, fördragna kablar till
dragkrok.

1993 240 GL
4-D

B230LE 116 HK
(85 kW) DIN

5-växlad man. el.
4-stegs automat

En äkta klassiker. Först presenterad 1974 som ‘75 års modell, ständigt ut-

vecklad och förbättrad fram till sista årsmodellen 1993: Volvo 240

Classic. En bekväm, säker och pålitlig bil med andrahandsvärde i topp.

Samtidigt hög åkkomfort och toppvärden på säkerhetsområdet. Volvo

240 har en riklig standardutrustning och ännu mer i de paket som såldes

till många av bilarna.

Volvo 240 GL 4-d, 1991 års modell.



3/3VOLVO 240 HERRGÅRDSVAGN 1990-1993

En tålig och robust bil. Ibland kallad för ”laståsna” tack vare sina väl till-

tagna och flexibla lastutrymmen och tåliga design. Tack vare fällbart

baksäte och mycket stor lastöppning, genom den femte bakre dörren, en

bil som verkligen kan hantera de flesta laster…

Dessutom är Volvo 240 både verkligt drifts- och körsäker. Underhålls-

kostnaderna är dokumenterat låga, oavsett vad du jämför med. Original-

delar hittar du i stort sett överallt.

Bilmodell Motor Växellåda Standardutrustning Paket NyheterMod. år

Backspeglar justerbara inifrån, dimljus bak, fällbart baksäte, 
nackskydd fram och bak, servostyrning (ej 4-växlad), tonade 
rutor, tygklädsel. 

GLT-paket: Alu-fälg ”Corona” med liten navkåpa, centrallås,
elhissar fram, nackskyddskuddar fram och bak, sportfjädring,
stripe, svart dekor, trikåplyschklädsel, varvräknare, växelspaks-
damask i läder.

GLE-paket: Som GLT men med alu-fälg ”Corona” med stor
navkapsel, blank dekor och komfortfjädring.

Generellt 1990:
Ny baklucka, krockkudde på
förarplats som tillval.

1990 240 GL
5-D

B230F 116 HK
(85 kW) DIN

4-växlad man.*)

5-växlad man. el.
4-stegs automat

Dimljus bak, fällbart baksäte, nackskydd fram och bak, servo-
styrning (ej 4-växlad), tonade rutor, tygklädsel. 

GLT-paket: ABS, alu-fälg ”Corona” med liten navkåpa, cen-
trallås, elhissar fram, nackskyddskuddar fram och bak, sport-
fjädring, stripe, svart dekor, trikåplyschklädsel, varvräknare,
växelspaksdamask i läder.

Generellt 1991:
Ny vindruta, effektivare AC, ABS
som tillval. Rails som tillval.

GL: ABS som tillval.

1991 240 GL
5-D

B230F 116 HK
(85 kW) DIN

4-växlad man. 
5-växlad man. el.
4-stegs automat

Generellt 1993:
Krockkudde standard vid 
årsskiftet. 

Centrallås, nackkuddar och trikå-
plysch som standard. 

Freonfri AC, fördragna kablar till
dragkrok.

Backspeglar justerbara inifrån, dimljus bak, fällbart baksäte,
nackskydd fram och bak, servostyrning, tonade rutor, trikåtyg-
klädsel. 

SE-paket: ABS, alu-fälg ”Scorpius”, centrallås, elspeglar, 
nackskyddskuddar fram och bak, stripe, svart dekor och grill,
trikåplyschklädsel, varvräknare, växelspaksdamask i läder.

Generellt 1992:
SE: Ersätter 1991 års GLT-
paket.

Classic: Specialversion av 240
GL med bl.a. starkare motor.

1992 240 GL
5-D

B230F 116 HK
(85 kW) DIN

5-växlad man. el.
4-stegs automat

Som GL + centrallås, ädelträpaneler. –1992 240 Classic
5-D

B230FX 136 HK
(100 kW) DIN

5-växlad man. el.
4-stegs automat

Som GL + centrallås, ädelträpaneler. –1993 240 Classic
5-D

B230FX 136 HK
(100 kW) DIN

5-växlad man. el.
4-stegs automat

Backspeglar justerbara inifrån, centrallås, dimljus bak, fällbart
baksäte, krockkudde förarplats, nackskydd med nackskyddskud-
dar fram och bak, servostyrning, tonade rutor, trikåplyschklädsel. 

SE-paket: Alu-fälg ”Scorpius”, elhissar fram och bak, elspeglar,
rails, stripe, svart dekor och grill, plyschklädsel, varvräknare, 
växelspaksdamask i läder.

1993 240 GL
5-D

B230LE 116 HK
(85 kW) DIN

5-växlad man. el.
4-stegs automat

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma. *) Ej tillsammans med servostyrning och/eller GLT-/GLE-paket. 

Volvo 240 SE 5-d, 1993 års modell. Alu-fälgar ”Scorpius” (ingick i SE-paketet).


