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Chevrolet
_ vdrldens mest kł'pta bilmdrke
CHEVROLET REGULAR . CHEVELLE . CAMARO

CHEVY II NOVA . CORVAIR . CORVETTE
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CHEVFI()LET



bakre stÓtfengaren med bl. a.Chevrolet Caprice Sedan med elegant infattat bakljusarrangemang
Vinyltop kan erh llas i vitt eller svart.

backlyse.

Chevrolet lmpala Cabriolet med elektriskt manÓvrerad cabriolet-top isvart, vitt eller bl tt.

Listerna efter karosserisidan har svart vinyl i mittf ltet.

Omslagets bild visar en Chevrolet lmpala Custom Coup med svart vinyltop.



h rolet

med 3 s ten har blanka
av valnotsimitation.

Caprice  -dorr Herrg rdsvagn
arna. Exteriorsidorna ćir utfÓrda

lister efter hjulhusoppning-

Chevrolet 1968 h ller sitt fÓrsprring i stor stil.
Nya fartfyllda linjer fr n kylargrill till baklucka.
Den aerodynamiskt utformade motorhuven dÓljer
de tekniskt fulliindade fÓrsżrnkta vindrutetorkarna,
som verkligen sveper Óver en stor yta' Rymlig och
komfortabel interiÓr med klżidsel i nya fżirger och
material. Ny instrumentpanel i panoramautfÓrande
med stora lćittavlasta instrument.

FÓr Chevrolet Regular 1968 finns som standard
fÓr Sveriges del tv V-B motorer pż 275 hk sAE
resp. 325 hk SAE beroende p modellserien.

Chevrolet Regular finns i totalt 1B olika modeller
i fyra serier. (Alla dessa modeller tas dock ej in
till Sverige, men de kan naturligtvis erh llas p
spec. bestżillning.)

IMPALA
Amerikas popul raste modellserie sedan m nga r
kommer stikert ven i fortsćittningen att vara den
ledande. FÓrst i modellparaden for ]968 kommer
den nya Custom Coupe med sin sdrprćiglade tak_
linje, dżirefter Sport Coup , Sport Sedan, Cabriolet,
4-dÓrr Sedan och Herrg rdsvagn med 2 eller 3
sdten. Till Sverige importeras 4-dÓrr Sedan med
en V-B motor pź 275 hk SAE.

lmpala-serien har sćiten med extra tjock skum-
gummistoppning for b sta sittkomfort. Cabriolet
och Herrg rdsvagn har kl dsel helt av vinyl medan
Óvriga modeller har klćidsel i kombination tyg-
vinyl i nya monster och fżirger.

CAPRICE
Caprice Coup uppvisar en ny
Hel sidoruta for att ge b sta sikt
tionsrutor stÓr Caprice-modeIlens
spel.

elegant taklinje.

- inga ventila-
klassiska linje-

lnbjudande interiÓr med m nga komfortdetaljer.
Sittriktigt utformade sćiten med pipstoppning och
mÓnstrat tyg i hard-topmodellerna och klŻidsel
helt av vinyl i Herrg rdsvagnen. Det finns fyra
olika klŻidself rger att vtilja p ' Fiillbart mittarm-
stod fram och bak dr standard i Sedan-modellen.
Ett nytt ventilationssystem żir standard i Custom
Coup (kan spec. best llas till Óvriga Caprice-
modeller). Det tar in luften utlfr n och trycker den
genom passagerarutrymmet utan att nÓgot fonster
behÓver h llas Óppet (och Ni slipper !fr n buller,
regn och damm utifr n).

Ni kan ocks utrusta Er Caprice med helt fram-
s te och separata ryggstÓd, ftillbart mittarmstÓd i

Coup - och Sedan-modellerna eller separata stolar
i Coupe-modellen. Till Caprice Coup och Sedan
Hard Top, de modeller som erbjuds pÓ svenska
marknaden, Żrr den stora V-B motorn p 325 hk
SAE standard.

Chevrolet lmpala Custom Coup har llksom alla
fÓr alla passagerare, heltżickande mjuka mattor
handtagen infżillda i armstoden.

Chevroletmodeller s kerhetsbćrlten
och stoppade armstÓd med dÓrr-



Chevrolet Bel Air 4-dÓrr Sedan.

Chevrolet Biscayne 2-dÓrr Sedan

Chevrolet
BEL AIR
Fyra prisvćirda modeller fÓr 1968: 2- och A-dÓrr
Sedan och Herrg rdsvagn med 2 eller 3 sĆiten.
Sex fćirgvariationer for interiÓren. De skumgummi-
stoppade sżitena har elegant kliidsel av tyg kombi-
nerat med vinyl. Herrg rdsvagnen har klźidsel helt
i slitstark viny|' Sedan och Herrg rdsvagn ćlr f' Ó"

de modeller i Bel Air-serien som marknadsfors i

Sverige.

I utrustningen ing r takbelysning, belysning i

handskfack och fÓr Herrg rdsvagnen żiven instegs-
belysning for 3:e sżitet. Chevrolets erkŻint tysta
och smidiga g ng har ytterligare forb ttrats genom
ny isolering av karossen och nya spiralfj drar runt
om.

BISCAYNE
Stor-bilsformat och rymlighet. Trivsam interior med
fyra fargvalsmÓjligheter. 2- och 4-dorr Sedan har
klżidsel av tyg medan Herrg rdsvagnen har hel
vinylkleidsel.

Standardmotorn dr en 6:a p 155 hk SAE och
3-vĆixlad helsynkroniserad vżixeIl da. Som extra-
utrustning kan Óvervżixel, 4-vćrxl. vćjxeil da, Power-
glide eller Turbo Hydra-Matic automatl da erh llas
beroende p valet av motor. Andra vŻirdefulIa kon-
struktionsdetaljer: sjżilvjusterande bromsar, batteri-
sparande generator, korrosionsforhindrande ge-
nomluftning av trÓskellźrdorna. (Denna modell tas
ej in till Sverige, men kan naturligtvis erh llas p
spec. bestżillning.)
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hevelle

Chevelle SS 396 Sport Coup . (Denna modell tas ej in till Sverige, men kan naturligtvis erh llas p spec. bestiillning.)

CHEVELLE
Chevelle har helt ny stil fÓr 1968 _ fr n den sżir-
prżiglade taklinjen och de nyutformade skarmarna
till det eleganta baklyktsarrangemanget. Karakte-
ristisk r den l nga motorhuven och den l ngt
utdragna taklinjen som mjukt Óverg r i det korta
akterpartiet. Tv olika axelavst nd : 112" (2.845 mm)
for Coup och Cabriolet, 116" (2.946 mm) fÓr
Sedan och Herrg rdsvagn. Den utdragna kylar-
grillen framhŻiver den breda sp rvidden.

Den p kostade interioren bidrar till att gora
Chevelle verkligt trivsam. lnstrumentpanelen har
stoppad Óverdel och har reglage och knappar vćil
infżillda. lnstrumenten r vćil samlade i tvA lćittav-
ldsta grupper pÓ var sin sida om rattrÓret. Askkopp
och reglage fÓr radio och vżirme inom bekvżimt
rackh ll. En annan detalj: Chevelles ventilations-
rutor r nu vevmanovrerade.

ss 396
SS 396 finns b de som Sport Coup och Cabriolet.
Under den l nga motorhuven sitter en 325 hk
SAE "Turbo Jet" V-B motor. SS 396 har en svart-
m lad kylargrill med SS-emblemet i mitten och
dżick med rÓd rand.

Aven inredningen dr speciell fÓr denna modell
med bl. a. hel vinylkladsel.

SS 396 kan ocks erh llas med sep. framstolar
och golvkonsol. Chevelle SS 396 med vinylkliidsel. Bilden visar en Sport Coup med separata sćiten
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Chevelle

tas ej rn till Sverige.Chevelle Malibu Cabriolet. Cabriolet-taket kan f s i

men kan naturligtvis erh llas p spec bestallning.)
svart, vitt eller blrłtt Bakrutan dr numera av glas' (Denna modell
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Chevelle 300 Deluxe Sport Coupe vlsar den n)ra forrngivningen. Det inbyggda backlyset Ar standard
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MALIBI.J
Malibu ćir Chevelles populćiraste modelIserie. Alla
fem modellerna har den nya taklinjen. Och en hel
palett av fiirger finns att vtilja bland - iinda upp
till nio, beroende p modell och Ónskad inredning.
Cabriolet och Herrg rdsvagn har inredning helt i

vinyl, medan Sport Coup , Sport Sedan och 4-dorr
Sedan har klżidsel av mÓnstrat tyg i kombination
med vinyl.

Till Sport Coup och Cabriolet kan separata sżtten
erh llas. Concours erbjuder verkligt exklusivt ut-
fÓrande s vżil interiÓrt som exteriÓrt, speciellt ef-
fektiv ljudisolering m. m.

Chevelle Malibu-serien importeras i tre modeller
till Sverige,  -dÓrr Sedan' 2-dÓrr Coupe Hard Top
och 4-dÓrr Herrg rdsvagn' Motorn Żir for Coup
och 4-dÓrr Sedan en V-8 p 200 hk SAE. A'dÓrr
Sedan kan ocksÓ erh llas med en 6:a p 140 hk
SAE, vilken motor ocks terfinnes i 4-dorr Herr-
g rdsvagn.

coNcouRs
Concours-Chevelle seriens verkligt lyxiga Herr-
g rdsvagn har 2 sŻiten. Den elegant utforda val-
nÓtsimitationen ger en .speciell touch. lnteriÓren
ćir helt i vinyl' Extra tjock skumgummistoppning
och mjuka golvmattor żir andra intressanta detaljer.

I

I
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CHEVELLE 3OO DELUXE OCH 3OO

Chevelle 300 Deluxe erbjuder fÓr 1968 tre model-
ler: Sport Coup , 2-dorr Coup och 4-dÓrr Sedan.
Klżidseln i kombination tyg-vinyl' Kan dven best l-
las helt i svart vinyl.

Chevelle 300 2-dÓrr Coup ćir den prisbilligaste
Chevelle-modellen, men har ven den de flesta
av rets nyheter i utrustningen.

NOMAD CUSTOM OCH NOMAD
HERRGARDSVAGNAR
Nomad Custom Herrg rdsvagn med 2 sirten dr
byggd fÓr att kunna transportera det mesta. Stort
lastutry'pnpe, slitstark vinylklŻidsel i sżiten och sido-
vćiggar.

Nomad med 2 s ten 
- 

Chevelles prisbilligaste
Herrg rdsvagn _ Żir b de praktisk och elegant.
Med nedfżillt baksżite f r man ett stort, rent last-
utrymme' Klźidseln tir helt i vinyl' Baklucka med
helt nedsćinkt bakfÓnster żir standard'

Chevelle Concours Herrg rdsvagn med 2
ValnÓtsimitation p karosserisidorna och
Sverige, men kan naturligtvis erh llas p

sżiten.
pA bakluckan. (Denna modell tas ej in till
spec. bestżillning.)

Chevelle 300 Coup - liksom alla Chevelle - har ny
montering som isolerar mot vŻłgbuller och vibrationer och
behagliga kkomforten.

ljudisolerande karosseri-
dćirigenom bidrar till den
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Camaro Sport Coup
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Camaro Cabriolet i Rally Sport-utf rande som bl. a. innefattar stralkastare, infAllda i grillen. (Denna modell tas ej in till Sverige, men kan
naturligwis erh lla6 pa spec. bestaillning.)
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Camaro Sport Coup i

naturligtvis erh llas p
SS-utforande. (Denna modell tas ej in till Sverige, men kan
spec' bestŻillning.)

amaro
Nyheterna p Camaro -68 iir b de av teknisk och
utseendem ssig art. Den enklaste Camaro-model-
len Sport Coup har t. ex. ny sober grill. Alla
Camaro-modeller har nu fett hel vżilvd sidoruta
utan ventilationsruta. Ett nytt ventilationssystem
ger en effektiv luftcirkulation utan att n got fÓnster
behÓver vara Óppet (befriar Er fr n buller, damm
och regn som annars kommer genom det Óppna
fÓnstret).

Andra nyheter i bilens inre: nyutformad instru-
mentpanel, 3-ekrad ratt, hel vinylklŻidsel p dorrar
och sidopaneler i svart, guld, bl tt eller rÓtt' Se-
parata sk lade fram- och baksćiten.

Titta g rna ing ende p Camaro, men Ni m ste
kÓra Camaro fÓr att verkligen lŻ|ra kćrnna dess
fÓrn mliga egenskaper. Camaro f r sitt fina vżig-
grepp genom en kombination av l ngt axelavst nd,
2.743 mm, och extra bred sp rvidd (1.499 mm fram),
en ny fÓrbżittrad framfjżidring och en rad andra
konstruktionsdetaljer som t. ex. snedstżillda bakre
stÓtddmpare.

Camaro Sport Coup samt Rally Sport ćir de mo-
deller som marknadsfors h r i Sverige. Rally Sport
har en V-B motor pA 275 hk SAE och automatisk
vźixell da.

Utrustningen i Rally Sport-versionen har bl. a. ele-
gant golvkonsol' differentialspżirr, servobromsar
med skivor fÓr framhjulen och servostyrning.

rt

'*F

Camaro Custom - interior med klŻidsel helt i

trÓskell dor. Separata stolar ćir standard.
vinyl, sżikerhetsarmstod, mattklŹidda
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Chevy ll Nova

Glom bort vad Ni vet om Chevy ll fÓrutom att
den r ekonomisk och prisvżird - fÓr det żir den
fortfarande. Det Óvriga Żir he|t nytt fr n grunden.
Den ar lagre, ltingre och bredare. UtÓkat axel-
avsi nd, 2.819 mm, for Nova Coup och Nova
4-dÓrr Secan; ny indiv. framfjżidring med spiral-
fjadrar. Och nytt utseende! Bak tsvept taklinje,
valvda sidorutor, ny utformning av motorhuv, bak-
vagn och kylargrill.

lnteriÓren bjuder p stora Óverraskningar; okat
benutrymme fram, Ókad inre bredd b de fram och
bak. Elegant kliidsei av tyg-vinyl i mÓrkbl tt eller
guld, eller hel vinylk|Żldsel i svart. Ny instrument-
panel med nytt utfÓrande aV instrument och
reglage' fotmanovrerad parkeringsbroms' hćrngande
gaspedal och framsćitets ryggstÓd energiupptagan-
de. Alla dÓrrar żrr l sbara utan nyckel, precis som
p stora Chevrolet.

Motorn i Chevy ll Żłr Chevrolets vdlkŻrnda 6:a p
140 hk SAE men mot spec. bestćlllning kan dven
en V-8 p 20o hk SAE erh;5llas. Vżixell dan ar
3-vdixlad och helsynkroniserad - men Powerglide
helautomatisk vćlxell da f inns ocks att fe mot
extra kostnad. Bensintanken har ocks gjorts stÓr-
re fÓr att ge okad aktionsradie.

Chevy ll Nova Coup
motor. (Denna modell
best llning.)

spec. bestSllning
Sverige, men kan
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erh llas med hypersnabb V-B
naturligtvis erh llas p spec.
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Chevy ll Nova A-dÓrr Sedan. L ngt utdragen taklinje, v lvda siclofÓnster och tank-
locket elegant placerat bakom bakre nummerpl ten żir n gra av de 100-tals ny-
heterna p Chevy ll Nova -68.
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SS kan mot
tas ej in till
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Chevy ll Nova Coup finns i15 olika Magic Mirror-farger (12 nya f r aret). Pe spec- bestitllning kan vinyltop isvart eller vitt erh llas
f r s Val coL]pć som Sedan modellerna.

Det vackra Fisher-karosseriet r rymligare żin n -
gonsin och har ćiven tekniskt erh llit m nga ny-
heter. Fyra extra skćirmskyddspl tar liksom de ge-
nomluftade troskell dorna bidrager till att forhindra
rostbildning. Okad styrka och stabilitet har er-
h llits genom uppstyvning och fÓrstżirkning av ka-
rosseriets bottenpl t.

Dessutom g r Chevy ll tystare och smidigare dn
n gonsin. Bidragande faktor: en ny gummi-isole-
rad ram i framvagnen. Nya sżikerhetsdetaljer p
Chevy ll Nova fÓr 1968: ny infćilld askkopp i in-
strumentpanelen och sćikerhetsbdlten fÓr samtliga
kande s vŻil i fram- som baksdte'

Chevy ll
ning och

Nova Coupe med Custom interiÓr' l sćrtet extra tjock skumgummistopp-
heltćickande mjuka mattor p golvet.



Gorvair
Den sportiga bilmodellen med svansmotor. En bil
for den som ćilskar sportig korning. Corvair -68
finns som Monza Sport Coup och Cabriolet och
Corvair 500 Sport Coup ' Hel vinylklżłdsel i svart,
bl tt eller guld. lnstrumentpanelens Óverdel stop-
pad _ reglage och knappar infżillda. Monza har
svart instrumentpanel.

De som ćir fortjusta i pAkostad inredning kommer
att gilla Monzas eleganta interiÓr. Separata sk -

lade framstolar kliidda i elegant vinyl. Ett fżillbart
baks te r standard i Monza Sport Coup och kan
erh llas pA bestilllning till Corvair 500.

Motorn iir en luftkyld 6:a med liggande cylindrar
p 110 eller 140 hk SAE. Helt synkroniserad 3-vżix-
lad l da dr standard men 4-v xlad l da eller
Powerglide automatl da kan ocks erh llas mot
extra kostnad.

Modellerna importeras p specialbestćillning.

Gorvette
Corvette -68 har m nga nyheter, speciellt vad gżil-
ler exteriÓren. Den extrema glasfiberkarossen har
p b de Sting Ray Coup och Cabriolet ytterli-
gare modifierats. lnfżillda str lkastare, infŻillbara
vindrutetorkare, infallda dÓrrhandtag med tryck-
knappl s, hel sidoruta utan ventilationsruta - allt
bidragande till att siluetten blir renare och verkar
l ngre. Dessutom: riktigt utformade, sk lade sport-
vagnss ten med hÓga ryggstod. Nytt ventilations-
system, flygplansinfluerad instrumentering. Lostag-
bar hard top eller helt nedfżillbar sufflett. Skiv-
bromsar pA alla fyra hjulen och 300 hk SAE Turbo
Fire V-B motor ćlr standard. Pe specialbestźillning
kan nrotorer upp till 435 hk SAE erh llas. Och nu
kan dven Turbo Hydra Matic automatvaxell da er-
h llas p Corvette -68 p specialorder.

Modellerna importeras p specialbestćrllning.

Corvair Monza Cabriolet. Taket
till Sverige, men kan naturligtvis

!te*-4JffisŁ. qł
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vitt eller bl tt. (Denna modell tas ej in
spec. bestćlllning.)

"*".

finns i svart,
erh llas p

ovan: Corvair 500 Sport Coupe har individuell fjadring med spiralfjżidrar runt om.
(Denna modell tas ej in till Sverige, men kan naturligtvis erh llas pA spec. bestżillning.
Nedan : Corvette Sting Ray Sport Coup . (Denna modell tas ej in till Sverige, men
kan naturligtvis erh llas p spec. bestćillning.)
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GENERAL MOTORS NORDISKA AB. STOCKHOLM
Generol Motors Nordisko AB {orbeh ller sig rdtten otf uton foreg ende meddelonde ondro konstruktion, typ, utrustning osv. p

vognmodell, som ovbildots och speci{icerots idenno broschyr. S don cindring skoll icke med{oro n gon onsvorighet betrciffonde
vognor som bestcillfs eller Ievererofs fore cindringen.
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