
Svensk kvalité
och säkerhet.



Om Nilsson
Nilsson Special Vehicles är en ledande tillverkare av specialfordon med en lång erfarenhet
och stort yrkeskunnande.

Nilsson utvecklar, tillverkar och marknadsför ambulanser, limousiner och begravningsbilar
baserade på Volvo S80 och andra plattformar.

Nilsson Limousine
Tusentals arbetstimmar, mer än ett halvsekels erfarenhet och intensivt samarbete med
designteamet bakom Volvo S80 har resulterat i den nya generationen Nilsson Limousiner pro-
ducerade och distribuerade av Nilsson Special Vehicles. Bilen är baserad på Volvo S80, en
exklusiv bil med högsta säkerhet, komfort och köregenskaper, och designad av samma team
som utvecklade grundbilen Volvo S80.

Till skillnad från traditionell ombyggnadsteknik, har den nya generationen bilar framtagits i
Volvos regi med hjälp av modern CAD-teknik. Detta för att med största precision kunna till-
verka helpressade sidor, tak och en komplett ny serie dörrar, allt givetvis framställt i stål, rost-
skyddade direkt från underleverantörerna.

Tyst och elegant
Interiören är väl tilltagen, tyst och elegant. Läderklädsel finns som tillval och vidare dörröpp-
ningar bidrar till atmosfären av sober komfort. Motoralternativen är fem- och sexcylindriga
bensinmotorer samt en dieselmotor. Limousinen kan fås med fyrhjulsdrift för den kund som
så önskar.

Limousinen, som är 1340 mm längre än standardbilen, kan väljas i sex- eller fyrdörrars 
utförande, för att möta speciella kundönskemål. Därutöver finns ett antal utrustningsnivåer
baserade på både Volvos ordinarie utbud och speciellt framtagna av Nilsson.

Nilsson Special Vehicles erbjuder sina kunder kvalitet i världsklass, exceptionellt värde 
för pengarna och ett säkert ägande.



Kvalitet och precision
Allt detta för att uppnå en kvalitet och precision som krävs av modern bilproduktion. Detta
eliminerar givetvis också en stor del av det traditionella handarbetet som är normalt i denna
bransch, där bearbetning och skarvning av befintligt material, är mycket vanligt.

Till Nilssons fordonsombyggnad har ett unikt världsledande produktionskoncept framtagits.
Detta baseras på nya förlängnings- och svetsjiggar, lika de som används i volymproduktion
världen över. Åter bidrar detta till högsta precision, rationell tillverkning och kvalitet, allt för
att tillfredsställa världens hårdaste kvalitetsinspektörer, dvs kunderna.

Bilden till vänster visar interiören på 4-dörrars limousine.
Standard är elektrisk mellanvägg med både glas och
mörkläggningsskiva. I mellanväggen är även passagerar-
utrymmets AC-anläggning placerad. Bilden nedan visar
6-dörrars varianten som kan fås med manuell mellan-
vägg och en extra AC-anläggning placerad i bagage-
utrymmet. Nilsson limousine kan även utrustas med
mörka glas, gardiner, DVD, TV, kylskåp etc.
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Nilsson Limousine
specifikation 4-dörrars
Vänddiameter: 15,5 m Totalvikt: 2680 kg Tjänstevikt: 1960 kg

Nilsson Limousine
specifikation 6-dörrars
Vänddiameter: 15,5 m Totalvikt: 2680 kg Tjänstevikt: 1900 kg

Motor 2,9 2,4 2,4 D5 Diesel

Tvärställd 6-cyl. Tvärställd 5-cyl. Tvärställd 5-cyl. Tvärställd 5-cyl. diesel
Cylindervolym, cc 2922 2435 2435 2401
Max effekt kW/hp/rpm 144/196/5200 125/170/6000 103/140/4500 120/163/4000

Tranmission
Automat 4 -växl. adaptiv 5 -växl. adaptiv 5 -växl. adaptiv 5 -växl. adaptiv
Tankvolym 80 liter 70 liter 70 liter 70 liter

Nilsson Special Vehicles AB
Box 83, SE-312 22  Laholm, Sweden
Tfn 0430 49050, Fax: 0430 49051

E-post: info@nilsson.se
www.nilsson.se
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För mer information om utrustning etc www.nilsson.se


