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SVERIGES POPULÄRASTE BIL I SITT ESSE

VOLVO V70 TOPPAR ÅR EFTER ÅR LISTAN ÖVER SVERIGES MEST SÅLDA BILAR.

OCH DEN GÖR DET PÅ GODA GRUNDER. DEN HYLLAS I PRESSEN FÖR SIN

HÖGA SÄKERHETSNIVÅ OCH SINA KÖREGENSKAPER. DEN ÄLSKAS AV SINA

ÄGARE OCH FÖRARE. DEN GÖR VARDAGEN ENKLARE, ROLIGARE OCH LÖSER

ALLSKÖNS PROBLEM MED GOTT HUMÖR – OAVSETT OM DET HANDLAR OM

ARBETSLIVET ELLER FRILUFTSLIVET.
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MER VOLVO ÄN NÅGONSIN FÖR PENGARNA

NÄR VOLVO V70 NU FINNS I CLASSICUTFÖRANDE BELÖNAR DEN DESSUTOM

MED EN EXTRA OMFATTANDE UTRUSTNINGSNIVÅ REDAN I GRUNDUTFÖRANDET.

FLER DETALJER SOM FÖRGYLLER DESIGNEN OCH MER UTRUSTNING SOM GÖR

TILLVARON BAKOM RATTEN ÄNNU MER OMBONAD OCH BEHAGLIG. 

VÄLKOMMEN OCH UPPTÄCK DEN UNDERHÅLLANDE TILLVARON BAKOM RATTEN

I VOLVO V70 CLASSIC.
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Säkerhetsnivå av yppersta världsklass.

Exempel aktiv säkerhet

• Multilink bakhjulsupphängning

• ABS – låsningsfria bromsar

• EBA – panikbromsassistans 

• EBD – bromskraftsfördelning 
mellan fram- och bakhjul

• DSTC – antisladdsystem

Exempel passiv säkerhet

• Extremt stark säkerhetsbur

• Bältesförsträckare på alla 
fem platser

• Adaptiva krockkuddar på 
förarplats och passagerarsida

• Underglidningsskydd i stolar 
och baksäte 

• SIPS – sidokollisionssystem 

• WIPS – whiplashskydd 

• IC – krockgardiner

Utökad standardutrustning – Volvo V70 Classic.
• 3-ekrad läderratt

•  Aluminumhjul Nodus 7x16” (V70 2.4 170)

•  Aluminumhjul Ursa 7x16” (2.5T, 2.5T AWD,
2.4D, D5, D5 AWD, Bi-Fuel)

• Textil-/läderklädsel ”Mixed”,  Arena stolar
kombinerat med mörkgrå interiör 

• Färganpassade stötfångare och trösklar

• Kromade yttre handtag

• Classicemblem

• Watch Dials (Kronografinspirerade 
ringar runt instrumenten)

• Metalliclack

Aluminumhjul
Nodus 7x16” 

Aluminumhjul
Ursa 7x16” 

3-ekrad läderratt
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Standardutrustning – Volvo V70 Classic.

Backspeglar (yttre)

• Elmanövrerade med uppvärmning

• Vidvinkelspeglar, höger och 
vänster sida

Baksäte

• Fällbar rygg, delbar 40/60

Belysning (inre)

• Belysta make-upspeglar i
solskydden

• I lastutrymmet

• I handskfacket

• Innerbelysning/läslampor 
med fördröjning 

• Instegsbelysning

Belysning (yttre)

• Dimljus, bak med automatisk
avstängning

• Ledbelysning 
”Följ mig hem funktion”

• Ljushöjdsreglering (inifrån 
nerställbara strålkastare)

• Separata reflektorer för hel- och 
halvljus i huvudstrålkastare

• Sidopositionsljus

Dörrar

• Barnsäkra dörrlås, bak

• Elfönsterhissar, (auto-up funktion fram,
auto-down funktion fram och bak)

• Fjärrstyrt centrallås med blockerat 
låsläge (BLL)

Förvaring

• Bärkassehållare i lastutrymmet 

• Fack i framdörrar

• Fack mellan framstolarna 
(under och framför armstödet)

• Förvaringsfack under lastrumsgolvet

• Insynsskydd, lastutrymmet

• Låsbart handskfack

Färganpassning

• Sidolister och stötfångarinlägg

• Färganpassad nederdel

Aluminiumhjul:

2.4

• Nodus 7x16" med 
däck 205/55 R16

2.5T, 2.5T AWD, 2.4D, D5, 

D5 AWD, Bi-Fuel 

• Ursa 7x16" med 
däck 205/65 R15 

• Låsbara hjulbultar

RESERVHJUL: Tempa spare 
(ej Bi-Fuel)

Däcklagningssats med 
kompressor (Bi-Fuel)

Instrument

• Färddator (ej Bi-Fuel)

• Klocka

• Varningssymbol – om den 
lyser, kan du läsa meddelande 
i informationsdisplayen om 
vad som inträffat

• Varvräknare

• Yttertemperaturmätare

Klädsel

• Nordborg (textil/läder) 
Mixed

Ljudanläggning

• Performance: 

HU-650 RDS-radio med 
1cd-spelare och inbyggd
förstärkare på 4x25 W, 
samt 6 högtalare

• AUX-ingång

• Rattknappar

Panelinlägg

• Manganite

Rutor

• Bakrutetorkare

• Eluppvärmd bakruta

• Tonade rutor

• Vindrutetorkare/spolare 
med justerbar intervallfunktion 

Stolar

• Armstöd mellan framstolarna

• Eluppvärmda framstolar 

• Framstolar, juster- och 
vinklingsbara i höjdled med
justerbart svankstöd

• Sidokrockkudde i framstolarna

• Snabbfällning framåt av 
passagerarstolens ryggstöd 
(för lång last)

Styrning

• Justerbar ratt i höjd- och längdled

• Läderklädd ratt

• Servostyrning 

Stöldskydd

• BLL – blockerat låsläge

• Elektronisk startspärr

• Frilöpande låscylindrar 

Säkerhet

• ABS – låsningsfria bromsar 

• DSTC – antisladdsystem

• EBA – ”panikbromsassistent” 

• EBD – (elektronisk bromskrafts-
fördelning mellan fram- och 
bakhjul)

• Fästöglor för barnstol

• Förberedd för ISOFIX-fästen 

• Första förbandskudde

• Högt mittplacerat bromsljus

• Krockgardin, IC (Inflatable Curtain) 
– skydd mot huvudskador

• Krockkudde, förarplats

• Nackskydd på alla fem platserna

• Sidokrockkuddar i framstolar

• SIPS – sidokollisionsskydd

• Skyddsnät i nylon mellan 
last- och passagerarutrymme

• Underglidningsskydd i stolar 
och baksäte

• WHIPS (Whiplash Protection
System) – skydd mot whiplash-
skador

Säkerhetsbälten

• Automatisk höjdjustering av
främre bälten

• Bältespåminnare, förarplats

• Trepunkts säkerhetsbälte med
bältesförsträckare på alla
fem platser

Värme- och

ventilationsanläggning

• Klimatanläggning 
ECC – elektronisk

• Luftkvalitetssystem med
Multifilter

• Tillsatsvärmare 
(Diesel, 2.4D, D5)

• Ventilationsmunstycken i 
B-stolpar för baksätet

• Värmekanaler till baksätet

Övrigt

• Läderklädd växelspaksknopp

• Läderklätt handbromshandtag

• Nivåreglering – automatisk 
(Bi-Fuel)

• Rails

• Hållare för t ex stor PET-flaska, bak  

• Larm, Volvo Guard

• Panelinlägg: Mesh 

• Parkeringshjälp, bak

• Regnsensor

• Spoilerljus, dimljus fram

• Xenonljus på hel- och 

halvljus – Bi-Xenon

Volvo V70 Classic Momentum.
STANDARDUTRUSTNING UTÖVER GRUNDBIL
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Tillval – Volvo V70 Classic.

2.4/Bi-Fuel 2.5T 2.4D/D5 Momentum

Aluminiumhjul: 

– Orestes 7,5x17" med däck 225/45 R17 !! !! !!

– Tucana 7x17" med däck 225/45 R17 !! !! !!

– Eurus 7x16" med däck 205/55 R16    !! !! !!

– Nodus 7x16" med däck 205/55 R16 !/!! !! !! (!)
– Ursa 7x16" med däck 205/55 R16 !!/! ! ! (!)
– Echo 6,5x16" med däck 205/55 R16 !! !! !!/–

– Electra 6,5x16" med däck 205/55 R16  !! !! !!/–

– Musca     6,5x15" med däck 195/65 R15 (ej D5) !!/– – !!/–

Automatisk växellåda !! – –

Automatisk växellåda, Geartronic – !! !!

Barnsäkerhet:

– Barnstol / Bälteskudde / Ryggstöd / Barnstolstillbehör T T T

– Barnsäkerhetslås i bakdörrar, elmanövrerat !! !! !!

– Bälteskuddar – integrerad på ytterplatser bak !! !! !!

– ISOFIX-fästen för barnstol T T T

BLIS – Blind Spot Information System !! !! !!

Chassi:

– Aktivt chassi – Four-C (ej i komb. med lågt chassi) !!/– !! !!

– Lågt sportchassi (endast i kombination med nivåreglering) !!/– !! !!

– Nivåreglering, automatisk !!/! !! !!

Cigarettändare, askkopp och en mugghållare  !! !! !!

Drag, delbart eller fast T T T

Elinfällbara yttre backspeglar med markbelysning !! !! !!

Elmanövrerade framstolar med minne för förarstol/speglar !! !! !!

Elmanövrerad förarstol med minne för stol/speglar !! !! !!

Eluttag, 12 volt i lastutrymmet !! !! !!

Hållare för skräppåse/PET-flaska i mittkonsolens bakkant !! !! !! !

Innerbackspegel med automatisk avbländning !! !! !!

Klädselalternativ:

– Nordborg (textil/läder) Mixed ! ! !

– Sportläder Mixed !! !! !!

Kommunikation och underhållning:

Ljudanläggning:
– Premium Sound HU-850 Dolby Surround Pro Logic II !! !! !!

– High Performance (uppgradering av standardljudanläggning) !! !! !!

Navigation:
– RTI – navigationssystem !! !! !!

Telefon:
– Mobiltelefon, fast monterad med sekretesslur !! !! !!

– Volvo On Call – nöd- och assistanssystem !! !! !!

Krockkuddar:

– Passagerarsidan inkl. nyckelavstängning !! !! !!

Larm – Volvo Guard !! !! !! !

Läderklädd sportratt med aluminiuminlägg !! !! !!

Mattor (textil eller gummi för kupé och lastrum) T T T

Mörkt tonade bakre rutor (bakom B-stolparna) !! !! !!

Normalstort reservhjul på plåtfälg !! !! !!

8



2.4/Bi-Fuel 2.5T 2.4D/D5 Momentum

Panelinlägg:

– Mesh !! !! !! !

– Grid Aluminium !! !! !!

– Valnöt !! !! !!

– Träratt, 3-ekrad i Mahogny !! !! !!

!! !! !!

Parkeringshjälp, bak !! !! !! !

Progressiv hastighetsberoende servostyrning !! !! !!

Regnsensor för vindrutetorkare !! !! !! !

RSE – DVD i mittkonsol med skärmar, främre nackskydd !! !! !!

Sidodörrar med laminerat glas och WRG !! !! !!

Skyddsgaller / Lastrumsvägg / Hundgrind T T T

Solgardiner, sidorutor i bakdörrar och/eller lastutrymmet T T T

Spaceball växelspak (manuell) !! !! !!

Spoilerljus, dimljus fram !! !! !! !

Stötfångarskydd, bak (utvikbart) T T T

Takbox T T T

Värmare:
– Elektrisk motorvärmare med kupékontakt T T T

– Fjärrstart av parkeringsvärmare T T T

– Parkeringsvärmare, bränsledriven med tidur !!/T !! –

– Tidursfunktion för tillsatsvärmare – – !!

Aktiva Bi-Xenon !! !! !!

Xenonljus på hel- och halvljus – Bi-Xenon !! !! !! !

! = Standard   (!) = Beroende på motor mm !!   = Fabriksmonterat tillval, beställes vid bilköpet   T=Tillval som kan eftermonteras.

Tillval – Volvo V70 Classic.
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Volvo V70 Classic specifikationer.

BENSINMOTORER
Rak femcylindrig bensinmotor. Dubbla överliggande kamaxlar, 20 ventiler. Kontinuerligt
variabla ventiltider (CVVT) på insugssidan (2.4), eller både insugs- och avgassidan
(2.5T, 2.5T AWD). Elektronisk motorstyrning. Trevägskatalysator med Lambdasond.
2.5T, 2.5T AWD har dessutom turbo och dubbla laddluftkylare (intercooler). 

Volvo V70 2.5T (210 hk)
Volvo V70 2.5T AWD (210 hk)
Motortyp: Femcylindrig 2,5-liters bensinmotor med lättrycksturbo
Max effekt: 154 kW (210 hk) vid 5000 varv
Max vridmoment: 320 Nm vid 1500–4500 varv
Acceleration 0–100 km/h, man/aut: 7,4/7,8 sek (AWD 7,6/8,0 sek)
Toppfart, man/aut: 230/225 km/h (AWD 225/220 km/h)
Bränsleförbrukning liter/100 km, blandad, man/aut: 9,2/10,1 (AWD 9,9/10,6)
Koldioxidutsläpp CO2 g/km, man/aut: 219/241 (AWD 237/255)
Miljöklass 2005
Transmission: Femväxlad manuell växellåda eller femstegad Geartronic automatlåda

Volvo V70 2.4 170 (170 hk)
Motortyp: Femcylindrig 2,4-liters bensinmotor
Max effekt: 125 kW vid 6000 varv
Max vridmoment: 225 Nm vid 4500 varv 
Acceleration 0–100 km/h, man/aut: 9,0/9,9 sek 
Toppfart, man/aut: 210/210 km/h 
Bränsleförbrukning liter/100 km, blandad körning, man/aut: 9.2/9,8 
Koldioxidutsläpp CO2 g/km, man/aut: 220/234 
Miljöklass 2005
Transmission: Femväxlad manuell växellåda eller femstegad automatlåda

DIESELMOTORER
Direktinsprutad femcylindrig 2,4-liters common rail turbodiesel i aluminium. Dubbla 
överliggande kamaxlar, 20 ventiler. Turbo med variabel turbingeometri via elektroniskt 
styrda ledskenor. Elektronisk motorstyrning. Tvåvägskatalysator med EGR.
Underhållsfritt partikelfilter. Dubbla laddluftkylare (intercooler.) 

Volvo V70 D5 (185 hk) 
Volvo V70 D5 AWD (185 hk) 
Motortyp: Femcylindrig 2,4-liters direktinsprutad common rail turbodiesel
Max effekt: 136 kW (185 hk) vid 4000 varv
Max vridmoment: 400 Nm vid 2000–2750 varv
Acceleration 0–100 km/h, man/aut: 8,5/9,0 sek (AWD 8,9/9,5 sek)
Toppfart, man/aut: 225/220 km/h (AWD 215/210 km/h)
Bränsleförbrukning liter/100 km, blandad körning, man/aut: 6,8/7,9 (AWD 7,3/8,3)
Koldioxidutsläpp CO2 g/km, man/aut: 179/209 (AWD 194/219)
Miljöklass 2005PM
Transmission: Sexväxlad manuell växellåda eller sexstegad Geartronic automatlåda

Volvo V70 2.4D (163 hk)
Motortyp: Femcylindrig 2,4-liters direktinsprutad common rail turbodiesel
Max effekt: 120 kW (163 hk) vid 4000 varv
Max vridmoment: 340 Nm vid 1750–2750 varv
Acceleration 0–100 km/h, man/aut: 9,5/10,0 sek
Toppfart, man/aut: 210/210 km/h
Bränsleförbrukning liter/100 km, blandad körning, man/aut: 6,6/7,9
Koldioxidutsläpp CO2 g/km, man/aut: 174/209 
Miljöklass 2005PM
Transmission: Femväxlad manuell växellåda eller sexstegad Geartronic automatlåda

BI-FUEL-MOTOR (METAN (CNG)/BENSIN)
Femcylindrig Bi-Fuel-motor som går på metan (naturgas CNG eller biometan) med
bensin som reservbränsle. Dubbla överliggande kamaxlar, 20 ventiler. Kontinuerligt
variabla ventiltider (CVVT) på insugssidan. Elektronisk motorstyrning.
Trevägskatalysator med Lambdasond. 

Volvo V70 Bi-Fuel (140 hk)
Motortyp: Femcylindrig 2,4-liters Bi-Fuel-motor, metan (CNG)/bensin
Max effekt: 103 kW (140 hk) vid 5800 varv 
Max vridmoment: 192 Nm vid 4500 varv (metan), eller 220 Nm vid 3300 varv (bensin)
Acceleration 0–100 km/h, man/aut: 11,0/11,9 sek (metan), eller 10,5/11,4 (bensin)
Toppfart, man/aut: 205/200 km/h
Räckvidd med full tank, man/aut: 223/204 km (metan*), plus 322/290 (bensin)
Bränsleförbrukning CNG* m3/100 km, blandad körning, man/aut: 9,4/10,3
Bränsleförbrukning bensin liter/100 km, blandad körning, man/aut: 9,0/10,0
Koldioxidutsläpp CO2 g/km, man/aut: 169/183 (metan), eller 214/240 (bensin)
Miljöklass: 2005
Transmission: Femväxlad manuell växellåda eller femstegad automatlåda

DRIVLINA
Framhjulsdrift (2.5T AWD och D5 AWD har elektroniskt styrd fyrhjulsdrivning AWD
med Instant TractionTM). Tvärställd motor. Sexväxlad ( D5 och D5 AWD) eller
femväxlad manuell helsynkroniserad växellåda. Tillval: Femstegad automatlåda med
lock-up-funktion och vinterläge (2.4 och Bi-Fuel), sexstegad Geartronic automatlåda
(D5 och D5 AWD) samt femstegad Geartronic automatlåda med lock-up-funktion, 
vinterläge och möjligheten att växla manuellt. (2.5T).

CHASSI
Framhjulsupphängning med fjäderben (McPherson). Anti-dive- och anti-lift-funktion.
Multi-link individuell bakhjulsupphängning med bärram i aluminium.
Krängningshämmare fram och bak. DSTC – antisladdsystem.

STYRNING
Kuggstångsstyrning med servo. Steglöst ställbar ratt i höjdled och längdled. 
2,8 – 3,0 rattvarv mellan fulla styrutslag (beroende på däck). Vänddiameter 
10,9 – 11,9 m (beroende på däck). 

BROMSAR
Låsningsfria skivbromsar (ABS) med servo, ventilerade skivor fram. Elektronisk brom-
skraftsfördelning mellan fram- och bakbromsar (EBD). EBA ”panikbroms-assistent”.
Diagonaldelat bromssystem. 
16"-bromsar: 2.5T, 2.5T AWD, D5 AWD, Bi-Fuel

BRÄNSLETANK
2.4, 2.5T, 2.4D och D5: 70 liter
2.5T AWD: 72 liter
D5 AWD: 68 liter
Bi-Fuel: 21 m3 (metan/CNG)/29 liter bensin

* Beroende på metanets specifikation och kvalitet. Uppgifterna i tabellen är officiella certifieringsdata som baseras på en gas med lägre energiinnehåll än den du normalt tankar med. 
Den verkliga bränsleförbrukningen är ca 10 % lägre och räckvidden ca 10 % längre än vad som anges vid körning på naturgas.

Miljöklassning: Den 1 januari 2002 kom en ny beteckning för miljöklassning. En bil som placeras i miljöklass 2005 uppfyller EU:s Euro 4 krav från år 2005. Ju senare årtal miljöklassen anger desto mindre är
bilens utsläpp av luftföroreningar. Miljöklassen 2005PM för dieseldrivna fordon införs från och med den 1 juli 2006. Kraven för att uppfylla den nya miljöklassen 2005PM är samma som för miljöklass 2005 samt
att fordonet inte får ha ett partikelutsläpp på mer än 5 mg/km.

Garantier: Nybilsgaranti, två år. Garanti vid genomrostning, åtta år. Vagnskadegaranti, tre år.

OBS! Volvo förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, färger, material, specifikationer och modeller utan föregående meddelande. Bilarna kan därför ha ändrats på vissa punkter sedan denna 
broschyr gick i tryck. Din Volvohandlare kan ge dig den senaste informationen. De avbildade bilarna kan vara extrautrustade. 

www.volvocars.se 

10



614 Ice vit

469 Lunar guld metallic*

612 Passion röd

454 Ruby röd metallic*

463 Blackcurrant metallic

466 Barents blå metallic

 467 Magic blå metallic

613 Djupblå*

471 Willow grön metallic

465 Cedar grön metallic

426 Silver metallic

477 Electric silver metallic

455 Titanium grå metallic

452 Svart metallic

019 Svart

*Utgår V20 2007

OBS! Att i tryck återge rätta färgnyanser är inte möjligt. Detta gäller både lacker och klädslar. Be Volvohandlaren visa dig klädsel- och färgprover. 11



VB/PV 36-07. Uppfyller de nordiska miljömärkningskriterierna

Volvo. for life


