


VOLVOBOUwr
AL DECENNIA AUTO'S
VAN ZEER HOGE KWALITEIT
Auto's met een langere gemiddelde levens-
duur dan andere. Auto's ook die door hun
veiligheid, comfort, rij-eigenschappen en "value
for money" tot de top behoren. Accessoires
dienen even goed te zijn als de auto waarvoor
ze bestemd zijn. Het zal u daarom niet ver-
bazen dat Volvo geen universele onderdelen
aanbiedt, maar uitsluitend accessoires die aan
de hoogste kwaliteitsnormen voldoen. Ze wor-
den ontwikkeld samen met de auto, moeten
perfect passen, volstrekt veilig zijn en even
lang goed functioneren als de auto.

Dat geldt voor het audioprogramma. voor
lichtmetalen velgen maar ook voor sierstrepen,
bekledingshoezen of een bakje voor parkeer-
geld.

Voor de Volvo 240 is inmiddels een zeer
uitgebreid assortiment originele Volvo acces-
soires ontwikkeld.

Deze maken het mogelijk uw auto aan
iedere persoonlijke wens aan te passen. Stuk
voor stuk gaat het om accessoires die dóór Volvo
en uitsluitend vóór Volvo zijn ontwikkeld.

"Made to match'; aangepast aan ieder type
Volva. Dat maakt het assortiment originele
Volvo accessoires in deze brochure tot het
meest unieke en uitgebreide ter wereld.



2. Voor de Radar Radio bevelen wij voor het Sedan-model aan:

Versterker 2X25 W, HA~3121 (1343089~7),
versterker 2X40 W, HA~3141 (1343088-9). kabelset (1384505~2),
portierluidsprekers voor, HT~168 (1343040~0),
luidsprekers achterin HT~169 (1343041 ~8),
elektrisch bedienbare antenne (1343102~8).

3. VOLVO GRAPHIC 7~BANDS EQUALIZER. Een geavanceerde uitvoering van
de gewone toonregeling. waarbij men door het scheiden van het frequentiegebied in
7 banden een vee! gevoeligere toon balans krijgt (1384667~0).

4. COMFORT RADIO: De CR-402X met microprocessor is een zeer geavanceerde
radio/cassettespeler voor u die hoge eisen stelt aan de geluidsweergave. U heeft de
beschikking over 15 voorprogrammeerbare frequenties (5 FM, 5 MG en 5 LG).
waarbij drie verschillende zoeksystemen gebruikt kunnen worden: Automatisch
zoeken, waarbij gestopt wordt bij iedere zender van voldoende sterkte. U kiest dan
de gewenste zender. Automatisch zoeken met behulp van een voetschakelaar (als
extra leverbaar), waarbij bij ieder hoorbaar station wordt gestopt. Zoeken met de
hand waarbij via de tuning-knop de frequentie heen en terug kan worden afgetast.
Het radiodeel is verder voorzien van Soft Muting. een glijdende overgang van stereo
naar mono wanneer de ontvangst slecht is en een elektronische ruisonderdrukking.
Ingebouwde fader, d.w.z. balansregeling voor vóór-en achterluidsprekers (alleen bij
gebruik van een extra versterker). De cassettespeler heeft auto-reverse, vergrendelbare
snelspoeltoetsen. aparte hoge en lage tonenregeling en DNR~ruisonderdrukking.
Comfort radio CR~402X (1129838~7). CR~405X met AVl (1343118-4). Inbouwpaneel
benodigd voor installatie in dashboard of console.

5. MELODY RADIO. Met de CR-407X1408X kunt u 18 zenders voorprogrammeren
op drie verschillende banden, n.l. FM, MG en LG. Het elektronische zoeksysteem
houdt de gekozen frequente exact vast. Door licht in te drukken, kunt u een andere
zender of programma kiezen. U kunt de radio het hele bandgebied laten afzoeken,
totdat u weet naar welke zender u wilt luisteren. Ook verkrijgbaar met AVI, d.wz.
automatische verkeersinformatie, die zowel de radio als de cassettespeler onderbreekt
wanneer belangrijke informatie uitgezonden wordt. Soft Muting beperkt de storing
tussen de zenders. De cassettespeler is voorzien van een auto-stop en vergrendelbare
snelspoeltoetsen vooruit. Melody Radio CR-407X (1343206-7). CR-408X met AVJ
(1343205-9). Inbouwpaneel benodigd voor installatie in dashboard of console.

6. ELEKTRONISCHE DIEFSTALBEVEILIGING MET EEN MAGNETISCH
GECODEERDE SLEUTEL. Als uw auto voorzien is van kostbare geluidsapparatuur,
dan is een goede en betrouwbare diefstalbeveiliging een uitstekende investering. Het
Volvo Alarm beveiligt uw auto, accessoires en andere inhoud tegen diefstal. De claxon
begint te loeien en de verlichting te knipperen, wanneer iemand probeert om de

portieren, motorkap of kofferdeksel te openen. Dit kan
gebeuren voordat de inbreker de auto binnen is, b.v. als
geprobeerd wordt een ruit in te slaan. Tegelijkertijd wordt
dan ook direct de ontsteking geblokkeerd. Een knipperende
lichtgevende diode op de voorruit waarschuwt dat hier
een auto staat met een geactiveerde diefstalbeveiliging -
hetgeen op zich reeds een factor is, die afschrikkend
werkt. Het alarm kan automatisch worden ingeschakeld
of door middel van een speciale magnetische sleutel. Met
vibratiesensor (1343409-7), zonder vibratiesensor
(1343862-7).



1.MUSIC RADIO. Ideaal voor u die er van houdt om naar muziek te luis-
teren onder het rijden. Radio met voorkeuzemogelijkheden en snel instellen
van drie FM-, één MG-en één LG-zender. Aparte hoge en lage tonenregeling,
met Loudness-functie en fader voor vier luidsprekers in combinatie met een
extra versterker. Bovendien automatische ruisonderdrukking tussen de zen-
ders - Soft- Muting - en glijdende overgang van stereo naar mono bij slechte
ontvangst. Uitgangsvermogen: 2x8 W Geavanceerde cassettespeler met al
de noodzakelijke finesses. De dynamische ruisonderdrukking, DNR werkt
zowel voor de radio als.voor de cassettespeler. Auto-reverse, vergrendelbare
snelspoeltoetsen en schakelaar voor Metal-cassettebandje.
Music Radio CR-308X (1129833-8). CR-309X met AVI (1343072-3).
Inbouwpaneel benodigd voor installatie in dashboard of console.

2. VOOR DE MUSIC RADIO BEVELEN WIJ VOOR HET SEDAN-
MODEL AAN, Versterker 4X20 W, HA-4111 (1343094-7). portierluidspre-
kers voor, HT-173 (1343101-0), luidsprekers achterin, HT-l72 (1343100-2)
en een achterop gemonteerde telescopische antenne (1384500-3).

3. VOOR DE MUSIC RADIO BEVELEN WIJ VOOR HET
STATIONCAR-MODEL AAN, Versterker 4X20 W, HA-4111 (1343094-7).
portierluidsprekers voor, HT-173 (1343101-0), luidsprekers achterin 20 W,
wat kleur betreft aangepast aan het interieur, en raamstijl antenne
(1128483-3)

4. MONO/STEREO RADIO. Een eenvoudig te bedienen kwaliteits radio
met een goed geluid voor een aantrekkelijke prijs voor u die meer praktisch
denkt. Verkrijgbaar zowel in mono-als stereo-uitvoering. De radio heeft drie
golflengten met een uitgangsvermogen van max. 8 W (2X8 W). U kunt drie
FM-, één MG-en één LG-frequentie voorkiezen. Ontvangstgedeelte is uitge-
rust met FET (Field Effect Transistor) voor uitstekende frequentiescheiding.
De radio heeft met de hand bediende toonregeling. ingebouwde elektro-
nische storingsonderdrukking en automatische Soft Muting. De stereo-
uitvoering heeft een balansregeling voor vier luidsprekers - de z.g, fader, bij
gebruik van een extra versterker, en een stereo/mono knop. De stereo-radio
heeft een glijdende overgang van stereo naar mono bij slechte ontvangst.
Mono Radio R-3042 (1129827-0), Stereo Radio SR-3022 (1129829-6).
Inbouwpaneel benodigd voor installatie in console.

5. POPULAR RADIO. Een uitstekende allround-radio. Heeft een buitenge-
wone ontvangst op drie golflengten met voorkeuzemogelijkheden, toonre-
geling, fader voor vier luidsprekers, bij gebruik van een extra verksterker.
De radio heeft bovendien Soft Muting. Het uitgangsvermogen bedraagt
2X8 W Cassettespeler met auto-reverse, auto-eject, vergrendelbare snel-
spoeltoetsen, en pinch-off, waarbij het cassettebandje ontkoppeld wordt,
wanneer men de radio afzet. Popular Radio CR-303X (1129821-3). CR-306X
met AVI (1343076-4). Inbouwpaneel benodigd voor installatie in dashboard
of console.

6. MUSJC MACHINE. Een werkelijke ster met vele finesses in Volvo's audio-
programma. Voorkeuzetoetsen voor 12 FM-, 6 MG- en 6 LG-zenders. Local!
DX-schakelaar voor sterke of zwakke zenders, glijdende overgang van stereo
naar mono en andersom, elektronische storingsonderdrukking en DNR
ruisonderdrukking. zorgen voor een storingsvrij luisteren. Loudness-funktie,
fader en aparte hoge en lage tonenregeling. Cassettedeck met automatisch
cassettetransport. auto-reverse, vergrendelbare snelspoeltoetsen voor voo-
ruit-en terugspoelen, Dolby ruisonderdrukking en schakelaar voor Metal-
cassettebandje. Uniek is ook de .NEXT" -functie, die er voor zorgt dat de
cassettespeler de volgende melodie opzoekt, wanneer u op knop drukt. De
radio is tevens voorzien van een digitaal uurwerk.. De Music Machine is een
z.g. tuner-deck, waarvoor een extra versterker nodig is. Music Machine TD-
304X (1129817-1), TD-305X met AVJ(1129825-4). Inbouwpaneel benodigd
voor installatie in dashboard of console.
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Om de geluidskwaliteit van Volvos radia-en radiercassettespeler-
programma te optimaliseren, haren de luidsprekers dezelfde hoge
kwaliteit te bezitten en samen te werken met de akoestiek van de auto.

1.TWEETERS HT-164. Hoge tonenluidspreker. Wordt aanbevolen als een
extra luidspreker in een 4-luidsprekersysteem, wanneer u een dieper toon-
bereik wilt hebben. De tweeters worden dan op het dashboard gemonteerd.
Max. ingangsvermogen 40 W. Frequentiegebied 1.600-20.000 Hz. De set
bestaat uit twee luidsprekers (1129432-9).

2. PORTIERLUIDSPREKERS HT-173. 20 W. Voor montage in de voorpor-
tieren. De set bestaat uit twee luidsprekers met montagemateriaal (1343101-0).

3. PORTIERLUIDSPREKERS HT-168. 30 W. De set bestaat uit twee luid-
sprekers met montagemateriaal (1343040-0).

4.INBOUWLUIDSPREKER HT-l72. 25 W. Voor montage in de hoeden-
plank. De set bestaat uit één luidspreker met montagemateriaal (1343100-2).

5. INBOUWlUIDSPREKER HT-169. 40 W. De set bestaat uit één luid-
spreker met montagemateriaal (1343041-8).

6. LUIDSPREKERS ACHTER, STATIONCAR. 20 W. Speciaal aangepast
aan de stationcar. ook wat kleuren betreft. Frequentiegebied 130-13.000 Hz.
Zwart(1129481-6), blauw(1129564-9), beige(1129565-6), bruin (1129566-4),
grijs (1129567-2). Set van twee stuks.

Volvo versterkers zijn speciaal gebouwd en geheel aangepast aan Volvo's
verschillende radiomodellen en luidsprekers. Zowel voor wat betreft elek-
tronica als aansluitingen en uiterlijk. Dit is uw garantie voor een luidspreker-
geluid dat uw radio tot zijn volle recht laat komen. Bijna alle radio-eenheden
kunnen worden voorzien van een extra versterker. Dit geeft u de volle vrijheid
om die combinatie van radio, versterker en luidspreker te kiezen die bij u
past. Maar ook de mogelijkheid om de geluidsinstallahe van de auto later
uit te breiden.

7.VERSTERKER HA-4111. Uitgangsvermogen max. 4X20 W. Frequentie-
gebied 30-25.000 Hz (1343094-7).

7.VERSTERKER HA-3121. Uitgangsvermogen max. 2X25 W. Frequenhe-
gebied 35-20.000 Hz. (1343089-7).

7.VERSTERKER HA-3141. Uitgangsvermogen max. 2X40 W. Frequentie-
gebied 10-50.000 Hz. (1343088-9).

8. TELESCOPISCHE ANTENNE ACHTER. Wordt op het linker achter-
scherm gemonteerd (1384500-3).

8. TELESCOPISCHE RAAMSTIjLANTENNE. Voor montage op de linker
voorruitstijl. Voorzien van een spiraalgroef om windgeruis tegen te gaan.
Zwart(1128483-3).

9. ELEKTRlSCH BEDIENBARE ANTENNE. Schuift automatisch uit en
in bij het aan-en afzetten van de radio. Kan ook onafhankelijk van de radio
bediend worden (1343102-8).

10. VOETSCHAKELAAR. Voor een comfortabele en veilige bediening van
het zoeksysteem van de radio. Te gebruiken bij alle elektronische radio's
(1129480-8).

11. CASSETTE BOX. Wordt in het accessoiresvakgemonteerd en beschermt
de cassettes tegen stof en vuil. Dashboard (1343020-2), Console(1343168-9).
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VERANDER UW VOLVO IN EEN LIMOUSINE!
Comfort- en rij-eigenschappen van de Volvo 240 staan op buiten-
gewoon hoog peil. De auto's zijn gebouwd op lange, zware ritten
en blijven ook onder moeilijke omstandigheden volstrekt veilig,
comfortabel en betrouwbaar.

Als u echter nog meer comfort wenst biedt Volvo u keuze uit
een uitgebreid assortiment accessoires, inclusief airconditioning en
cruise control. Juist deze extra's zorgen ervoor dat u uw reisdoel ont-
spannen, fris en veilig bereikt.

1. AIRCONDITIONING. Volvos airconditioning heeft men gecombineerd
met het normale verwarmingssysteem tot een eenheid, n.l. een klimaatrege-
lingsinstallahe. Dit in tegenstelling tot de meeste andere systemen, waar men
de airconditioning en de verwarming gescheiden heeft gehouden. Volvo's
airconditioning heeft een hogere capaciteit dan de meeste andere. Dit merkt
men duidelijk op warme zomerdagen. U kunt lange afstanden rijden en u
toch de hele tijd fris en ontspannen voelen. In de herfst zult u plezier hebben
van de combinatie airconditioning en verwarming. De airconditioning ver-
wijdert het vocht uit de lucht voordat deze verwarmd wordt. Hierdoor
wordt het beslaan van de ruiten minder. In de lente haalt de airconditioning
het stuifmeel uit de lucht, hetgeen ideaal is voor mensen die last hebben van
allergieën. LET OP! Airconditioning kan uitsluitend worden gemonteerd, als
de auto uitgerust is met een z.g. CU-verwarmingssysteem.

2. CRUISE CONTROL. Het automatisch vasthouden van de snelheid met
behulp van geavanceerde elektronica.
U accelereert de auto tot de gewenste snelheid en drukt daarna op de cruise
control-knop en de auto blijft dan met de gekozen snelheid rijden. Comfor-
tabel wanneer men langere afstanden moet rijden en men bespaart boven-
dien ook nog brandstof. Zodra het koppelings-of rempedaal wordt aange-
raakt, schakelt het systeem uit. Door vervolgens de Resumé-knop in te
drukken, accelereert de auto weer automatisch naar de eerder ingestelde
snelheid.







6. CENTRALE PORTIERVERGRENDELING. Hiermee kunnen alle portier-
sloten bediend worden vanaf het bestuurdersportier. Werkt van binnenuit
met de vergrendelknop of van buitenuit met de portiersleutel. Set vanaf
modeljaar 1980, voorportieren (1333583-1), achterporneren (1333585-6),
achterklep stationcar (1333586-4), voor de kofferdekselsedan vanaf het
modeljaar 1986 (1343 742-1).
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1. ELEKTRISCHE BEDIENING SCHUIFDAK Complete set voor auto's
met een handbediend schuifdak. Verhoogt de verkeersveiligheid en het
comfort (1333687-0). De afdekplaat voor de handbediening dient vanwege
de kleur van de hemelbekleding apart besteld te worden.

1. WINDKAP VOOR SCHUIFDAK. Vermindert windgeruis en tocht
wanneer men met een open schuifdak rijdt. Gemaakt van warmte-en koude-
bestendig kunststof. Rookkleur (1188546-4), bruin (1128615-0), blauw
(1128616-8), groen (1128617-6), oranje (1128618-4).

2. GLAZEN ZONNEDAK. Zorgt voor een aangename ventilatie. Kan in
twee standen geopend worden. Gemaakt van getint glas, dat beschermt
tegen zonnestraling en -warmte. Laat ca. 18% licht door. Geheel uitneem-
baar. Voor de 1401160/245-modellen (1333888-4). Voor het 240 Sedan-
model (J 343986-4).

3. ELEKTRISCH BEDIENBARE BUITENSPIEG EL.Eenvoudig met een
knop in de auto te verstellen. Vanaf modeljaar 1974. Links (1129250-5),
rechts (1129251-3).

4. ELEKTRISCH BEDIENBARE ZIJRUITEN. Met een lichte druk op de
knop schuift de ruit omlaag of omhoog. Verkrijgbaar voor vóór-en achter-
portieren. Voor (283595-7), achter (J 128388-4).

5. ZONWlERENDE ROLGORDIJNEN ACHTERRUIT Bijsterk zonlicht
houden de gordijnen het interieur koel en beschermen de passagiers op de
achterbank tegen irriterend zonlicht. Beperken het zicht naar achteren niet
(1128304-1).



MAAK UW VOLVO TOT EEN RI]BELEVENI5!
uheeft er plezier in wanneer u auto rijdt. Blij in harmonie te zijn
met de auto, de weg en het verkeer. Het gaat er om alles optimaal
te beleven. Een combinatie van geuren, geluid, stemmingen en
gevoelens.

Voor u die van auto's en autorijden houdt, heeft men Volvo
Ortginale Extra instrumenten.

1. R-5PORT STUURWIEL Sportief stuurwiel. handgenaaid in leder: Zwart
(8360870-3), rood (8360840-6), beige (8360892-7), wit (8360891-9) of zwart
suede(8360890-1), Beproefd op veiligheid en botsingen. Diameter 360 mmo
Aparte stuurwielnaaf

2. LEER BEKLEED CT-STUURWIEL. Exclusief stuurwiel bekleed met echt leer
van hoge kwaliteit. Beproefd op veiligheid en botsingen. Diameter 370 mmo
vanaf modeljaar 79 (1.333971-8).

3. TOERENTELLER. Om het motortoerental in de gaten te houden, de motor zo
efficiënt mogelijk te gebruiken en om de brandstofkosten te verminderen. Grote,
duidelijk afleesbare schaal met een rood waarschuwingsveld voor te hoog
toerental. Past voor de 240-serie vanaf het modeljaar 1981 met -l-cilinder benzine-
motor of met 6-cilinder dieselmotoren.

Diameter 80 mm voor montage in het standaard instrumentenpaneel. Benzine-
motoren (112931.0-7) of (J 12933 7-0) afhankelijk va n het type instrumenten-
paneel (niet voor a-cilinder motoren 1985), Voor diesel motoren vanaf] 982
(1 J 29338-8).

Diameter 52 mm voor montage in het extra instrumentenpaneel. Benzinemoto-
ren 0129335-4). Voor dieselmotoren (1] 29336-2). Auto's met dieselmotoren
hebben voor de montage van de toerenteller een speciale dynamo nodig
(J 982- ).

4. OLIETEMPERATUURMETER. Geeft de temperatuur van de olie in het

12



motorcarter aan. Meetbereik 500C-1500c (1343324~8). De zender dient apart
besteld te worden, afhankelijk van het motortype.

5. OLlEDRUKMETER. Een lage oliedruk kan worden veroorzaakt door overbe-
lasting, motorslijtage of olielekkage (1333929~6). (Niet geschikt voor de F~turbo
met 70A dynamo ~84).De zender dient apart besteld te worden, afhankelijk van
het motortype.

6. ECONOMETER. Geeft de onderdruk aan in het inlaatspruitstuk en waar-
schuwt voor oneconomisch brandstofverbruik (1129312~3). (Niet geschikt voor
diesel-en turbomotoren).

7.VOLTMETER. Meet bij ingeschakeld contact de laadspanning en conditie
van de accu. De spanning die de dynamo afgeeft wordt weergegeven bij
draaiende motor (l129314~9).

8. BUITENTEMPERATUURMETER DIGITAAL De buitentemperatuur wordt
net boven het wegdek gemeten en direct via de meter op het dashboard aan u
doorgegeven. Een rode LED waarschuwt bij gevaar voor opvriezen van het
wegdek. De groene display is duidelijk afleesbaar en schijnt bij ingeschakelde
verlichting minder fel (1343 737~1).

9. BOORDCOMPUTER. De volgende zes belangrijke gegevens worden door
de microprocessor doorgeven: Actueel benzineverbruik. gemiddeld verbruik,
aantal verbruikte liters, digitale klok, snelheids-en afstandsmeter.
De functies worden weergegeven door diodes. Oe cijfers hebben twee licht-
sterktes: normaal voor gebruik overdag en gedempt bij ingeschakelde verhch-
ting. Dan gaat ook de verlichting achter de knoppen branden. Complete set met
volledige inbouwinstructies.
Voor carburateurmotoren vanaf het modeljaar 1985 met B21A B23A of
B230A motoren (11885 75~3).en alle motoren met Lletronic inspuiting
(1333613-6).

INBOUWPANEEL VOOR BOORDCOMPUTER Om de computerin te
bouwen in het opbergvakje. Zorgt dat kleine dingen in dat vak niet achter de
computer kunnen schuiven (1333989~O).

10. QUARTZ UURWERK. Elektrisch uurwerk met zeer grote precisie. Kan
gemonteerd worden in het extra instrumentenpaneel. indien de standaard klok
wordt vervangen door een toerenteller (1J 88269~3).

1J. LEDEREN POOKHOES. Sportieve pookhoes van echt leer.
Zwart (1264664-2), beige (1295553-0).





6. VLOERMATTEN, THERMOPLASTIC. Geheel gemodelleerd naar de
vorm van de vloer met opstaande rand. In kleur aangepast aan de overige
kleuren van het interieur. Voldoen aan Volvos eisen wat betreft vlamver-
traging. warmte-en slijt-bestendigheid. Complete set voor voor en achter.
Zwart (1129300-8), blauw (1129301-6), grijs (1129303-2), beige (1129302-4),
en bruin (1129304-0).

MAAK UW VOLVO TOT EENDEELVAN
U ZELF!
U houdt ervan, wanneer alles om u heen uw stempel draagt,
uw persoonlijke stijl. U appreciëert schoonheid en stijl. Maar
u appreciëert ook praktisch gebruik en functionele vorm.

Voor u heeft men dan ook Volvo's Interieurprogramma.
Volvo Originele accessoires naar uw eigen smaak Met de hoogste
kwaliteit en een grote hoeveelheid combinatiemogelijkheden.
U krijgt een persoonlijk interieur, dat zeer lang in stijl blijft.

1. BEKLEDINGSHOEZEN, DlPLOMAT Het streepdessin is in kleur
aangepast aan het interieur van de auto. Kies tussen blauwe en bruine hoe-
zen met grijze resp. beige strepen. Vervaardigd van zacht, comfortabel mate-
riaaL Reinigen met droogschuim. Complete set voor voorstoelen en achter-
bank. Hoezen voor de hoofdsteunen worden apart verkocht.

1.HOOFDSTEUNKUSSENS, DIPLOMAT. Voor de hoofdsteunen voor en
achter, in dezelfde kleuren als de bekleding. Alleen per paar leverbaar.

2. R-SPORT BEKLEDINGSHOEZEN. Geven de voorstoelen een betere
zijdelingse steun, dank zij een meer geprofûeerde vormgeving van de rug-
leuning. Materiaal van topkwaliteit corduroy en imitatie-suède, gelamineerd
met vlamvertragend polyester. In marineJmiddenblauw; beige/bruin, zwart
en zwart/rood (niet voor de auto's van modeljaar 1986). Complete set voor
voorstoelen en achterbank. Hoofdsteunkussens zijn in dezelfde kleuren en
materialen leverbaar. Worden apart verkocht in sets van twee voor de
hoofdsteunen voorin of achterin.

3. HOOFDSTEUNEN, ACHTERBANK Geeft extra comfort en veiligheid
voor de passagiers achterin. Vanaf modeljaar 1975. Worden per stuk ver-
kocht. Zwart (1188207-3), beige (1188209-9), blauw (1188208-1), bruin
(1188211-5) of grijs (1188210-7).

4. HOOFDSTEUNKUSSENS, STOF Voor hoofdsteunen voorin en achterin,
in dezelfde kleuren en materialen als de standaard bekleding.

4. HOOFDSTEUNKUSSENS, PLUCHE. Voor hoofdsteunen voorin en
achterin, in dezelfde kleuren en materialen als de standaard bekleding.

5.VLOERMATTEN, STOF Exclusieve, geluiddempende matten met zeer
grote slijtbestendigheid die tegen vocht bestand zijn en die de originele
vloerbedekking beschermen. Uitstekende pasvorm en wat kleuren betreft
aangepast aan het overige bekledingsprogramma. Wasbaar.



/

DE COMBINATIE VAN WERK EN PLEZEIR
Het is prettig als autorijden een plezier kan zijn. Niet alleen op
vakantie maar ook bij de dagelijkse kilometers. Volvo rijders
kennen dat gevoel. Het is daarom ook geen wonder dat veel
Volvo's van fraaie accessoires worden voorzien, zoals originele
lichtmetalen velgen en extra lampen. Dat geeft de auto een
sportiever, persoonlijker uiterlijk en verhoogt het rijplezier nog
verder.

1. STUURBEKRACHTIGINGSSET Geschikt voor Volvo 240-model-
lert.die stuurbekrachtiging niet als standaard hebben. Comfortabel in
stadsverkeer, tijdens het parkeren en wanneer men brede banden
gemonteerd heeft.
Uitsluitend voor auto's zonder airconditioning. Complete inbouwset.
vanaf modeljaar 1979 (836051 0-5). Voor modeljaren 1975-78 met
bepaalde completeringen.



2. LICHTMETALEN VELGEN MET 5 SPAKEN. Maat 6X15". Gewicht
7,6 kg. Velg aluminium (1128867-7), rood (1343770-2), zwart
(1343771-0), wit (1343772-8). Ook leverbaar met laag-profielbanden
met maat 195f60HR15 of met banden met lage rolweerstand met maat
185/65HR15. Naafdop (1272604-8). Wielmoeren, set van 10 stuks
(1129273-7).

3. GT-VELG. Maat 5';'X14" (283075-0). Gewicht 5,7 kg. Naafdop
(283092-5).

4. VELG MET 20 SPAKEN. Maat 5';'X14". Gewicht 5,8 kg.
Aanbevolen bandenmaat 185/70SR14. Velg (1l28493-2). Met naafdop.
Wielmoeren per stuk (1273332-5).

5. LICHTMETALENVELG. Maat 5';'X14". Gewicht 6,5 kg. Aan-
bevolen bandenmaat 185/70SR14. Een klassieke velg. Gemakkelijk
schoon te houden. Velg (1359026-0). Naa fdop (1372007-3). De sta n-
daard wiel moeren kunnen gebruikt worden.

6. VELG MET 25 SPAKEN. Maat 5,!,X14". Gewicht 6,8 kg. Aan-
bevolen bandenmaat 185/70SR14. Vanaf het modeljaar 1975. Lichtme-
talen velg grijs (1128730-7), goud (1343766-0), rood (1343767-8), wit
(1343769-4), zwart (1343768-6). Grote naafdop (1129031-9), kleine
naafdop (1129021-0). De standaard wielmoeren kunnen gebruikt
worden.

7.WIELMOEREN MET SLOT Beveiligen de wielen tegen diefstal.
Verchroomd, set van vier met twee speciale sleutels (1333684-7).

8. MISTLAMPEN, RECHTHOEKIG. Breedstralers voor montage in de
spoiler. Complete set met montagemateriaal. Lichtopening 150X65 mmo
(1129281-0).

9. EXTRA LAMPEN, ROND. Breedstralers en verstralers met 170,186
of 192 mm lichtopening. Keuze uit zes modellen.

10. Niet leverbaar in Nederland.
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VOLVO ORIGINELE ACCESSOIRES MAKEN
UWVOLVO ZOALS U DEZE HEBBEN WILT
Het zijn de accessoires die uw Volvo tot een persoonlijke,
doelmatige en bruikbare auto maken, precies zoals u deze
hebben wilt.

Daar u juist een Volvo als uw auto heeft gekozen, heeft u
ook recht om dezelfde hoge eisen aan de accessoires te stellen
als aan de auto zelf.

HOGE EISEN WAT BETREFT DE VEILIGHEID.
Het Volvo Sound System is niet alleen maar een systeem dat een
perfect geluid geeft in de Volvo, maar is ook zodanig ontworpen,
dat bij een ongeval het risico van verwondingen tot een mini-
mum wordt terruggebracht. Alle onderdelen zitten goed vast op
hun plaats, geen onderdeel mag uitsteken en letsel veroorzaken,
Volvo heeft dit in botsproeven in het laboratorium getest.

De accessoires die erg belangrijk zijn voor de veiligheid
worden minutieus beproefd en gecontroleerd, zowel tijdens het
ontwikkelingswerk, als tijdens de produktie. Volvos trekhaken
worden b.v.onderworpen aan veel strengere proeven, dan de
wettelijke bepaligen voorschrijven.

Een bekledingshoes waar de naam Volvo op staat. moet
brandbestendig en vlamvertragend zijn.

Men stelt zeer hoge eisen aan Volvos lichtmetalen velgen
wat betreft rondheid, slagsterkte en koeling van de remmen.
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HOGE EISEN WAT BETREFT HARMONIE
EN SAMENWERKING MET DE REST VAN DE AUTO.
Het Volvo Sound System is een heel programma, dat bestaat
uit radio's, radio/cassettespelers, luidsprekers en versterkers die
alleen voor een Volvo zijn ontwikkeld. Zij harmoniëren met de
akoestiek van de auto. Op een smaakvolle manier maken zij deel
uit van het interieur.

De accessoires die belangrijk zijn voor de aerodynamische
eigenschappen van de auto worden in een windtunnel beproefd.
Om met de auto te harmoniëren en om de eigenschappen van
de auto te verbeteren.

HOGE EISEN WAT BETREFT DE KWALITEIT EN DE
FUNCTIE GELDEN OOK VOOR DE ACCESSOIRES.
Daar wij zelf bij Volvo zowel de auto's als de accessoires hebben

ontwikkeld, kunt u er rustig van op aan dat deze dezelfde hoge
kwaliteit hebben en net zo goed werken als de auto zelf.

De lichtmetalen velgen zijn b.v.beschermd tegen corrosie
om zeer agressieve klimaten aan te kunnen, zoals b.v. langs de
zeekusten en op wegen waar men zout gestrooid heeft.

De autoparkeerverwarmers zijn geintegreerd met het nor-
male verwarmingssysteem van de auto. Zij zijn aan harde proe-
ven onderworpen in het noorden van Scandinavië om er voor
te zorgen dat zij ook bij extreme koude werken en warmte ge-
ven

Zo heeft men ook de klimaatregelingsinstallaties beproefd,
zowel bij extreme kou als bij woestijnhitte.

De VoIvo Originele Accessoires behoren tot één van de
breedste accessoiresprogramma's in de wereld. Dus wanneer u
accessoires van Volva kiest, kunt u van uw Volvo precies maken
watu wilt.
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8. AFDEKHOES. Kan als een rolgordijn worden uitgetrokken over de baga-
ge heen. Eenvoudig te verwijderen. Met kunststof gecoat weefsel. Zwart in
een aluminium foedraal (J 129025-1), zwart zonder foedraal (1333671-4),
blauw zonder foedraal (1333944-5), bruin zonder foedraal (1333945-2),
beige zonder foedraal (1333946-0).

9. SIERSTREPEN ACHTER, STATIONCAR. Worden bovenaan de achter-
klep aangebracht. Zilver (J 312994-5), zwart (1312995-2).

10.INTERVALRELAIS RUITEWlSSER ACHTER. Zorgt voor 3 slagen elke
15 seconden. Eerwouding te monteren op alle stationcarmodellen vanaf het
modeljaar '79 (1128792-7).

I I. EXTRA VENTILATOR. Verhoogt de opbrengst van het ventilatie-
systeem en zorgt zo in de zomer voor een koelere auto. Voor stationcars
vanaf modeljaar '80 (1343657- I).
21

MAAK VAN UW VOLVO EEN ECHTE AUTO
VOOR DE FAMILIE!
Dit geldt voor u, die een groot gezin heeft. Voor u die graag zijn
vacantie in de natuur doorbrengt. Voor u die een boot als hobby
heeft, of voor u, die zijn auto voor zijn beroep nodig heeft. Voor u
die een stationcar heeft.

Voor u heeft men een compleet accessoiresprogramma voor
lasten, zowel in de bagageruimte als op het dak Volvo Originele
Accessoires, die perfect aangepast zijn aan een stahoncar

1. EXTRA ACHTERBANK. Gemakkelijk te monteren kinderbankje, tegen
de rijrichting in geplaatst. Voorzien van driepuntsveiligheidsgordel, arm-
steunen en een geintegreerde hoofdsteun. Kan eenvoudig worden neerge-
klapt in de bodem van de laadruimte. Makkelijk schoon te houden, vlam-
vertragende bekleding. Vanaf het modeljaar 1978. Zwart (1128800-8), beige
(1128440-3).

2.VASTE IMPERIAAL. Een zeer elegante, verchroomde imperiaal. De
voetsteunen en het frame worden permanent aan het dak vastgeschroefd.
Geschikt voor zowel de 145 als de 245. Maximum belading 50 kg bij ver-
deelde lading. Verchroomd (1333577-3), zwart (1333961-9).

3. BAGAGEHOES. Houdt de bagage op zijn plaats en onttrekt die aan het
oog. Passend vanaf de 1978-modellen (1129008-7). Wordt op zijn plaats
gehouden met behulp van bagageriemen (1129004-6).

4. IMPERIAAL, ALUMINIUM. Alleen voor stationcars. Zes stevige bevesti-
gingspunten voor een stevige en betrouwbare montage. Voorzien van spoiler
voor het minst mogelijkewindgeruis. Max. draaggewicht 100 kg(1129660-5).

5. BESCHERMREK EN -NET. Kan eenvoudig weggekanteld worden tegen
de hemelbekleding. warmneer deze niet gebruikt wordt. Vanaf het modeljaar
'78. Nylon (l129079-8) of staal (l129091-3). Ook verkrijgbaar voor auto's
van een eerder modeljaar. maar dan in een andere uitvoering. Het bescherm-
rek kan gecompleteerd worden met een aanvullingsset (1343538-3) van
doorzichtige kunststof, die verhindert dat kleine honden naar voren kunnen
springen.

5. HOOFDSTEUN ACHTER. Kan gemonteerd worden op het stalen
beschermrek. Wordt tegen de hemelbekleding weggekanteld met het
bescherm rek. In hoogte verstelbaar (1129132-5).

6. BESCHERMMAT LAADRUIMTE. Beschermt de vaste vloerbekleding
tegen slijtage en vervuiling. Zwart, zuurbestendig en vlamvertragend kunst-
stof mate/iaal (283539-5).

7.BEVESTJGINGSRIEMEN. Om de lading in de bagageruimte op zijn
plaats te houden (J 129004-6). De stationcars vanaf modeljaar ·78 hebben in
de laadruimte bevestigingspurvten voor deze riemen.



MAAK UWVOLVO TOT UW
VACANTIEPLEZIER!
U leidt een actief leven en hoort tot die mensen, die de auto voor
wat anders dan alleen maar personentransport willen gebruiken.

Voor degenen van u die het gebruiksgebied van de auto willen
uitbreiden, heeft men een Volvo lading-en trekhaakprogramma.
Een accessoiressysteem dat u flexibele oplossingen geeft wat betreft
vele verschillende transportbehoeften.

1. NIVEAUREGELlNG. Corrigeert de hoogte van de auto achter bij zware
lading oFhet trekken van een aanhanger. Verkrijgbaar in drie versies: Met
luchttoevoer via een nippel in de bagageruimte (283632-8). Met ingebouwde
compressor, drukmeter en regelknop op het instrumentenpaneel (283631-0).
(Afbeelding 2).Volautomatisch voor de 245 vanaf modeljaar '79, die de
demping aanpast aan belading of aanhanggewicht (1128791-9).

2,3. CARAVANSPIEGELS. Worden in een set van 2 stuks verkocht.
Verkrijgbaar in twee versies: 2. Met klemmontage op de motorkap. Geen
bevestigingsgaten nodig (1128757-0). 3. Met bevestigingssteunen die aan
de bovenkant van het spatscherm via de bestaande bouten worden aange-
bracht. Envoudig te demonteren (1333770-4).

4. NIET LEVERBAAR IN NEDERLAND.

5. TREKHAAK. Max. trekgewicht 1500 kg. Vanaf het modeljaar '81
(1129103-6).Kabelboom met kontaktdoos (283656-7). Met LPG-tank onder
de vloer (9005022-0).

6. OLlEKOELER VOOR AUTOMATISCHE TRANSMISSIE. Bij een lange
reis met een zware aanhanger of in andere extreme situaties kan de vloeistof
in een automatische transmissie erg heet worden. Daarom wordt vooral'
bij zware belasting in een warm klimaat montage van een oliekoeler
aanbevolen (1333839-7).







10. NIET LEVERBAAR

1. BAGAGEDRAGERS. Het individuele ladingssysteem, dat gebaseerd is
op de bagagedrager. Men kan daarna het systeem uitbreiden met verschil-
lende accessoires. Eén drager 0188756-9), set van twee (1188529-0). Kan
gecompleteerd worden met:

2. AFSLUITBARE BEVESTIGINGSKNOPPEN. Set van vier (1188536-5).

3. IMPERIAAL OP BAGAGEDRAGERS. (1128686-1).

4,5,6. SKlDRAGERS. Voor het vervoer van ski's in 3 uitvoeringen: 4. Hori-
zontaal (283278-0). 5. Verticaal (1188530-8).6. Afsluitbare skidrager. één
kant (1343759-5).

7. SURFPLANKDRAG ER Inclusief houders voor twee masten, twee snel-
bevestigingen met draaikruk en sjorbanden (1188531-6). Veiligheidsslot
voor surfplankhouder (1188532-4).

8. BOOTDRAGER (1128897-4)

9. FIETSDRAGERS RECHTOPSTAAND. (1333753-0).

11. KAYAKDRAGER (1188535-7)

12. VERLENGSTUKKEN LASTDRAG ER (283277-2).

13. CARAVANSPOlLER Dakspoiler voor caravan. Vermindert de lucht-
weerstand, het brandstofverbruik en het vuil worden. De rijstabiliteit wordt
verbeterd (1128898-2). Wordt op de bagagedrager gemonteerd.

14. SKIREK,AFSLUITBAAR. Met versterkte bescherming tegen diefstal.
Houdt 6 paar ski's veilig op hun plaats. Men kan de ski's gerust op de auto
laten (1188537-3).

15. IMPERIAAL. Gemaakt van staalprofielen. voorzien van een tegen roest
beschermende epoxylak. Steunen met snelsluiting beschadigen de regengo-
ten niet. Geschikt voor alle Volvo-model1en (1188728-8). Voor de stationcar
is een set beschikbaar voor hetsamenvogen van twee imperiaals (l333956-9).

16. BAGAGENET EN BAGAGEZAK. Het nylon bagagenet houdtde
bagage op zijn plaats. Past op alle Volvo imperiaals. De bagagezak is van
kunststofweefsel met gelaste naden en een ritssluiting. Effectieve bescher-
ming tegen vuil en vocht. Bagagenet (I 128178-9), bagagezak (I128189-6).
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inhalen of om snel en sportief te kunnen rijden. Of wanneer
u met een caravan rijdt en extra trekkracht kunt gebruiken,
wanneer u een helling op rijdt.

Voor u heeft men dan ook een Volvo Turbo-set, die u
achteraf in uw auto kunt inbouwen. Voor u heeft men ook acces-
soires van Volvo Report, Een heel programma van accessoires
die uw auto een nog betere wegligging en nog meer prestatie ge-
ven.

MAAK VAN UWVOLVO EENTURBO!

1. TURBO-SET Geschikt voor de 821, 823A en B230A. Verhoogt het vermogen
tot 140-143 pk. Hetdraaimoment neemt met 30% tot. 216 Nm bij 58 omw/sec
(22 kpm bij 3.500 omwlmin - dit geldt voor de BZIA). De turbo-lader zorgt
voor overdruk, wanneer het toerental van de motor boven de 2.300 omvlmin
komt. De turbo geeft u extra vermogen wanneer u die nodig heeft, terwijl u toch
economisch kunt rijden. De turbo-set is geschikt voor de Volvo 240-modeHen
met een handgeschakelde versnellingsbak type M45 (-83), M46 en M47. De set

u stelt nog hogere eisen aan de eigenschappen van uw auto.
Wanneer u b.v. meer vermogen wenst om veiliger te kunnen

26



wegliggingsset, waardoor de auto sportievere wegeigenschappen krijgt. De
R-Sport stabilisators tang is geschikt voor alle modeljaren. maar niet voor de
diesel-en turbovarianten. De 240-modellen met een uitlaatsysteem, dat onder de
achteras loopt, moeten voorzien worden van één die over de achteras heen
loopt. Wegliggingssetvoor de 140 (552179-4), voor de 140 (552095-2).

bestaat uit alle benodigde materialen inclusiefuitvoerige montage-aanwijzingen.

2. ACHTERSPOILER Vermindert de turbulentie achter de auto en verbetert de
luchtweerstand. Geschikt voor de modeljaren 1979-1985 (1155999-4).'

3. NIET LEVERBAAR IN NEDERLAND.

4. VERSTERKTE KOPPELING. Zorgt voor een grotere drukkracht voor moto-
ren met groter dan standaard vermogen. geschikt voor motoren tot en met 125
kW (170 pk) en max. draaimoment van ca. 206 Nm/21 rnkg (418930-4). Voor
motoren met groter vermogens (drukkracht 255 Nm/26 mkg) (552145-5).

5. SPERDIFFERENTIEEL.Verhoogt de kracht die naar de aangedreven wielen
overgebracht kan worden en daardoor de acceleratie en rijbaarbeid b.v. in
sneeuw. Vanaf het modeljaar 1970 (8360722-6). Mag niet gemonteerd worden
op auto's met turbomotoren.

6. VOLVO RALLY UITLAATSYSTEEM. Informeer bij uw dealer.

7.GASDRUKDEMPERlSTABILISATOR Tezamen vormen zij een complete

8.VOORSPOJLER Vermindert de luchtweerstand en verbetert daardoor zowel
de wegligging als de prestaties. Voor de 140-serie (552166-1).

9. OLIEKOELER Om de olietemperatuur bij sportief rijden laag te houden, kunt
u een oliekoeler monteren. Vooral noodzakelijk gedurende de zomer. Koeler met
13 ribben (552909-4), koeler met 19 ribben (552919-3).

10. BODY KJT Ontworpen door Volvo's Styling afdeling. Vermindert de lucht-
weerstand met 5-10% en tevens de z.g. .frontlift" bij hoge snelheden, waardoor
de auto meer stabiel wordt. De set bestaat uit een voorspoiler. skirts onder de
dorpels en een onderste achterspoiler. Worden engelakt geleverd voor indivi-
duele kleuraanpassing. met montage-materiaal en uitgebreide montage-aan-
wijzingen. Vanaf modeljaar '81. Voor de 240 Sedan (1343597-9), voor de 240
Stationca r (1343598-7).
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MAAK UWVOLVO NET ZO VEILIG VOOR DE
KINDEREN ALS VOOR UZELF!
Kinderen zijn ons kostbaarste bezit. Wij wensen hun het beste in
de wereld toe en niets mag hun overkomen. Daarom zijn wij ook
extra bezorgd voor kinderen in de auto. Het gaat om het recht van
de kinderen om veilig in een auto te kunnen rijden.

Daarom heeft men ook Volvo Originele veiligheidsaccessoires
voor kinderen. Een omvattend programma, dat er voor zorgt dat
kinderen net zo veilig in een auto kunnen rijden als uzelf.

l. KINDERZITJE IN DE RIJRICHTING. Het kind zit in de rijrichting. Voor
kinderen tot ongeveer 5 jaar. Eenvoudige montage, boren voor bevestigings-
punten niet nodig. Geadviseerd wordt om het zitje in het midden van de
achterbank te plaatsen. Kan ook buiten de auto als .jraby-sitter" gebruikt
worden. De bekleding is van vlamvertragend materiaal en kan gemakkelijk
verwijderd en gewassen worden, geel (1343460·0).

2. KINDERKUSSEN. Geeft kinderen die uit hun kinderzitje gegroeid zijn de
beste veiligheid. Het kind zit op het kussen en gebruikt de standaard drie-
punts-veiligheidsgordel. Het kussen heft op doelmatige wijze het onderuit-
glijden bij een botsing op en voorkomt aldus letsel. Uitgebreid getest in
botsproeven, voldoet aan alle Europese eisen, geel (1188344-4). blauw/grijs
(1394106·7), Ruglenning blauw/grijs (1343789·2).
Voor het gele kinderkussen is ook een blauw-grijze overtrek leverbaar dat
afgestemd is op de rugleuning (1394107·5).

3. KINDERBANKJE. Voor de allerkleinste kinderen. Zet de reiswieg of
kinderwagenbak op het bankje tussen de rugleuning van de voorstoelen en
de achterbank, zo dicht mogelijk tegen de rugleuning van de voorstoei en
vul de ruimte op met bijvoorbeeld een deken. Kan ook dienst doen als slaap-
bank (max. 50 kg) of als voetenbankje voor kinderen, die op het veiligheide-
kussen zitten (1188347·7).
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MAAKUWVOLVONOG DOELMATIGER!
Hier heeft u al die kleine details, die het rijplezier en de veiligheid
nog wat vergroten. Zo maakt u van uw Volvo uw eigen Volva.

1. EERSTE HULP-KUSSEN. Bestaat uit verbandmaterialen en andere artike-
len voor eerste hulp bij ongevallen (1594644-5).

2. EERSTE HULP-KUSSEN. Past in de hoofdsteun van de Volvo 240 tot en
met het modeljaar '85. Wordt op zijn plaats gehouden door het hoofdsteun-
kussen (1128896-6).

3. SLEEPKABEL. Van polyetheen. 5 meter lang met een rode waarschu-
wingsvlag in het midden (277921-3).

4. STARTKABELS. 2,5 meter lange kabels met geïsoleerde klemmen
(1188363-4)

5. RESERVE TANKjE. Van rood geëmailleerd staal. Met vultuit in de
schroefdop. 5 liter inhoud (281466-3), 10 liter inhoud (281467-1).

6. JERRYCAN. Inhoud 20 liter (1333796-9). Vultuit (1343425-3).

7. AFSLUITBARE TANKDOP Gegoten zink. overtrokken met rood nylon.
Vanaf modeljaar '78 (1129133-3). Ook leverbaar voor oudere modellen.

8. GEVARENDRlEHOEK. Wettelijk verplicht, solide uitvoering. In praktisch
etui (1358045-1).

9. BRANDBLUSSER. Een zeer effecheve poederblusser. 1 kg (9006018-7).
2 kg (9006019-5). Beide brandblussers zijn navulbaar.

10. BESCHERMSTEUN. Voorkomt dat losse voorwerpen naar voren vliegen
russen de stoelen bij b.v. hevig remmen. Wordt tussen de twee voorstoelen
gemonteerd (283667-4).

11. WINTERBANDEN. Staalgordel-radiaalbanden met een asymmetrisch
profiel. gemonteerd op originele Volvo velgen.

12. SNEEUWKETTINGEN. Complete set bestaat uit, twee kettingen, een
beschermmatje. een paar mouwbeschermers en vijf reserve-schakels. Wordt
geleverd in een praktische plashc hoes. Voor Sedan-modellen (1129010-3),
voor stationcarmodellen (1129011-1). Ook zijn leverbaar snel te monteren
bengelkettingen.

13. SNOWGRlP. Kan snel en eenvouding op het wiel worden aangebracht
en zorgt voor een uitstekende grip in diepe sneeuw of modder. Voor ban-
denmaat 175X14" (1129271-1), voor bandenmaat 185X14" (1129272-9).

14. SCHAPEWOLLEN BEKLEDINGSHOES. Speciaal gelooide vacht van
topkwaliteit met uitstekende pasvorm. Warm in de winter, koel in de zomer.
Voor modeljaren 1978-1985. Set voor twee voorstoelen (1129396-6).

14. SCHAPEWOLLEN HOOFDSTEUNKUSSENS. Worden per paar
verkocht. Voor (1129669-6), achter (1129670-4).

15. BUITENTEMPERATUURMETER, ANALOOG. Geeft de buitentempe-
ratuur aan op een analoge afleesschaal. Een rood lampje gaat branden
wanneer de temperatuur russen de +2OC en -looe ligt. Elektronisch meet-
systeem. Wordt in het bovenste accessoiresvak gemonteerd (1333674-8).

16. REFLECTERENDE BUMPERSTRlPS. Complete set, wit voor de bum-
per vóór en rood voor de bumper achter. Tot en met het modeljaar '80
(283306-9), vanaf modeljaar '81 (1129633-2).
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hoge snelheden, zonder negatief effect op het comfort. Vanaf het modeljaar '78.
Voor (1128793-5) of (9010223-7), ach te, (1128794-3) of(9010224-5).

5. ARMLEUNING VOORSTOELEN. Verstelbaar. Eenvoudig te monteren.
Zwart (1 129035-0), blauw (1129060-8), grijs (1129149-9), bruin (I129148-1),
beige (1129059-0).

1. JALOEZIE VOOR DE ACHTERRUIT Verlaagt de temperatuur in de coupé
op warme zomerdagen en beschermt de achterruit tegen sneeuwen ijsvorming.
Gemaakt van ABS-kunststof. Geschikt voor alle modeljaren (1] 29665-4),

6. HANDGREEP KOFFERDEKSEL. Maakt het openen en sluiten van het koffer-
deksei gemakkelijker. Kan ook in de kleur van de auto gespoten worden. Wordt
op het kofferdeksel vastgeschroefd (1343307-3),

2. BESCHERMHOES, VOORSTOEL. Om de bekleding tijdelijk te beschermen.
Gemaakt van sterk, kunststof materiaal (1343999-7).

7. MUNTENBAK]E. Praktisch opbergbakje. Qua kleur aangepast aan het dash-
board. Vanaf modeljaar '81. Zwart (1'129605-0), beige (1129630-8), bruin
(1129631-6).

3. ACHTERSCHOKDEMPERS MET HULPVEREN. Voorkomen datde auto te
diep irtveert bij zware belading of het trekken van een aanhanger. Set van twee
stuks (9010222-9).

8. PARKEERKAARTHOUDER. Snel en eerwouding aan te brengen onder de
rand aan de binnenzijde van de voorruit (1333688-8).

4. GASGEVULDE SCHOKDEMPERS. Geven een verbeterde stabiliteit bij

9. AFSTANDSBEDIENING SLOT KOFFERDEKSEL Het kofferdeksel kan van
binnen uit geopend worden via een knop in het dashboardkastje. Voor model-
jaren '81-'85 (niet voor de stationcar) (I [29317-2),



10.BAGAGERUIMTEREK. Voor het opbergen van kleine voorwerpen
(28111O~7).

I I. BAGAGERUIMTEMAT Beschermt de originele mat. Gemakkelijk uit te
nemen en te wassen. Zwart, zuurbestendig thermoplastic (I 128444-5).

12.VLOERMAT Leverbaar voor zowel vóór als achter. Grijs of zwart.

13.BAGAGEBOX. Opvouwbaar en gemaakt van kunststof(1128721-ó).

14.KOFFERDEKSELSTEUN. Houdt het kofferdeksel in geopende stand vast,
wanneer lange uitstekende goederen vervoerd moeten worden (1333665-6).

15.KLEDINGBESCHERMER. Beschermt de kleding tegen het vuil worden bij
het in-en uitladen, Wordt tegen het achterpaneel gemonteerd en kan gemakke-
lijk worden uitgevouwen (1333666-4).

16. LEESLAMP Geelt de passagier licht om te kunnen lezen, zonder de
bestuurder te hinderen (28365 1-8).

17.RADIATORHOES. Zorgt er voor dat de motor op temperatuur komt.

Beschermt de motorruimte tegen vocht en vuil. Vanaf modeljaar '85. Niet
geschikt voor auto's uitgerust met turbo.

18. RADIATORHOES, TRANSPARANT Geeft hetzelfde effect als een gewone
radiatorhoes. maar is vrijwel onzichtbaar dank zij het feit dat deze gemaakt is
van doorzichtige kunststof. Vanaf modeljaar '86 (1343752-0). Niet geschikt
voor auto's uitgerust met turbo.

19. LUCHTINLAATKAPVoorkomt dat sneeuw en regen in het ventilatie-
systeem van de auto kunnen komen waardoor de ruiten aan de binnenkant
beslaan. Vanaf modeljaar 'S5 (1128848-7).

20. SKIHOES. Het foedraal wordt gemonteerd achter de middensteun van de
achterbank. De lading ligt goed beschermd en vast. Lengte 1,3 m (11882"15-6).

21. VOLVO'S ONDERHOUDSMIDDELEN. Het gebruik van de juiste onder-
houdsmiddelen maakt het eenvoudiger om uw auto schoon en in uitstekende
conditie te houden.
Reinigings- en poetsmiddelen voor lak en velgen, evenals Volvo's originele
lakken in een spuitbus of handige lakstif Startgas. koelvloeistof mei corrosie-
bescherming. ruitesproeiervloeistof en slotspray



INHOUD VOLVO 200 ACCESSOIRES
Bladzijde

Achterspoiler 26-27
Afdekhoes 20-21
Antennes 6-7
Armleuning, voorstoelen 32-33
Bagagebox 32-33
Bagagedragers 24-25
Bagagehoes 20-21
Bagagenet en-zak 24-25
Bagageruimtemat 32-33
Bekleding 14-15
Benzinetanken 30-31
Beschermhoes, voorstoelen 32-33
Beschermmat 32-33
Beschermrek 20-21
Beschermsteun 30-31
Bevestiginganemen 20-21
Body Kit 26-27
Boordcomputer 12-13
Brandblusser 30-31
Buitentemperatuurmeter 12-13,30-31
Bumperstrips. reflecterende 30-31
Caravanspiegels 22-23
Caravanspoiler 24-25
Cassettebox 6-7
Centrale portiervergrendeling 10-11
Cruise Control 8-9
Dielstalbeveiliging 2-3
Drager voor boot, kayak, surfplank 24-25
Econometer 12-13
Eerste hulp-kussen 30-31
Elektrisch bedienbare buitenspiegels 10-11
Elektrisch bedienbare zijruiten 10-11
Equalizer 2-3
Extra achterbank stationcar 20-21
Extra lampen 16-17
Extra ventilator 20-21
Fietsdrager 24-25

34

Cevarendriehoek Lc.Lc; 30-31
Handgreep, kofferdeksel 32-33
Hoofsteunkussens 14-15
Hoofsteunkussens, achter, Stationcar 20-21
Imperiaal 20-21,24-25
Intervalrelaisvoor ruitewisserachter 20-21
Jaloezievoor achterruit 32-33
Kap, luchtinlaat 32-33
Kinderbankje 28-29
Kinderkussen 28-29
Kinderzitje 28-29
Kledingbeschermer 32-33
Kleingeldbakje 32-33
Klimaatregelingsinstallatie 8-9
Klok 12-13
Kofferdekseislot, afstandsbediening 32-33
Kofferdekselsteun 32-33
Leeslamp 32-33
Lichtmetalen velgen 16-17
Luidsprekers 6-7
Mand 32-33
Niveauregeling 22-23
Oliedrukmeter 12-13
Oliekoelervoor automatische transmissie 26-27
Olietemperatuurmeter 12-13
Onderhoudsmiddelen 32-33
Parkeerkaarthouder 32-33
Pookhoes 12-13
Radiatorhoes 32-33
Radio 2-3 ,4, 5
Schapewollen-bekledingshoes 30-31
Schokdempers, gasgevulde 32-33
Schuifdak, elektrische bediening 10-11
Sierstrepen. achter, Stationcar 20-21
Skidragers 24-25
Skihoes 32-33
Skirek. afsluitbaar 24-25
Sleepkabel 30-31
Slot, bevestigingsknop 24-25
Slot, fietsdrager 24-25
Slot, skidrager 24-25
Slot, surfplank 24-25
Sneeuwkettingen 30-31
Snowgeip 32-33
Sperdifferentieel 26-27
Stabilisator 26-27
Startkabels 30-31
Stuurbekrachtigingsset 16-17
Stuurwielen 12-13
Tankdop, afsluitbaar 30-31
Toerenteller 12-13
Trekhaak 22-23
Turbo-set 26-27
Uitlaatsysteem, Volvo Rally 26-27
Universele mand 32-33
Velgen 16-17
Verlengstukken, lastdrager 24-25
Versterkers 6-7
Vloermatten 14-15
Voetschakelaar voor radio 6-7
Voltmeter 12-13
Voorspoiler 26-27
Wielmoeren met slot 16-17
Windkap voor schuifdak 10-11
Winterbanden 30-31
Zonnedak, glazen 10-11
Zonwerende rolgordijn voor achterruit _

111 hef be/allg van de produktollhoikkelil1g behoudt Volvo zich hef recht voor
om zonder voornfgaande mededeling wijzingm aan te brwgell in consirucae en
uitvoering.
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