
W
H

O
L

E
 V

E
H

IC
L

E
 T

Y
P

E
 A

P
P

R
O

V
A

L

VERSATILITY
INTELLIGENCE
Luxury



Nilsson Special Vehicles
Vi erbjuder våra kunder kvalitet i världsklass, 
exceptionellt värde för pengarna och ett tryggt ägande. 
Vi producerar och säljer limousiner, ambulanser och 
begravningsbilar. Våra kunder finns främst i Europa men 
vi levererar specialbilar över hela världen. Företaget 
har en effektiv produktionsprocess i att förlänga 
standardbilar och anpassa dem till en ny funktion.  
All konstruktion och montering är unika för varje bil och 
sker vid specialinredda stationer.

Värdighet
På ceremoniella fordon ställs särskilda krav. De ska bidra till 
den värdiga inramning som är viktig för sörjande anhöriga 
och vänner. Med sin eleganta design och goda funktion 
uppfyller en Nilsson begravningsbil de krav som användare och 
sörjande har anledning att ställa. Det hantverkskunnande som 
utmärker Nilsson Special Vehicles gör att anpassningar kan 
ske till olika krav på de fordon som används i samband med 
begravningsceremonin.

Utrymme och funktion
Vår ambition är att skapa utrymme med intelligenta 

och nya tekniska lösningar. I samband med 
framtagande av nya funktioner så tar vi hänsyn till 

ergonomiska aspekter. Ett urval av praktiska tillval 
finns att erbjuda för att tillgodose våra kunders 

önskemål i största möjliga utsträckning. Vi har alltid 
användaren i fokus när vi vidareutvecklar våra fordon. 

Säkerhet och Kvalitet
Världsledande forskning och utveckling har gjort Volvo 
till ett av världens ledande företag inom bilsäkerhet. 
Vi ägnar stor del av vår tid till att ständigt förbättra vår 
kvalité in i minsta detalj. En effektiv kvalitetskontroll följer 
hela produktionsprocessen och avslutas med en intern 
besiktning av fordonet innan leverans till kund kan ske.  
Kvalité i vår värld innefattar inte bara fordonet utan även 
hantering innan och efter leverans.

Fakta
Våra begravningsbilar byggs på Volvos V90-chassi  
och finns som 3-dörrars i flera olika varianter och 
inredningsmöjligheter. 
Vi erbjuder olika utrustningsnivåer, både på Volvos och 
våra egna speciellt framtagna optioner.
Motor:  4-cylindriga bensin- och dieselmotorer.
 All wheel drive finns som option.  

Total längd 5,79 m
Total höjd 1,84 m
Total bredd 2,02 m

Nilsson Special Vehicles AB, Box 83, 312 22 Laholm 
0430 49050, info@nilsson.se, www.nilsson.se


