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De votvo 850 GLT rijdt In de stad even

soepel en alert als op de snelweg.

Fileparkeren is eenvoudig oankzu de
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baarheld is uitstekend, ondanks de

voorwielaandrijving en de laag-

profielbanden. De verve 850 GL T is

met zijn compacte afmetingen en zijn

• • ongekend korte draaicirkel (10.2 meter)

voor een auto met voorwielaandrijving

ook in de drukste steden uitstekend

hanteerbaar
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ErgonomIe en rupte zrer gaan hand on hand
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De nieuwe generatie heet Volvo 850 GLT. Een innovatieve, dynamische auto met rijeigenschappen

waarover zelfs de meest veeleisende automobilist verrukt zal zijn. Ronduit baanbrekend niet alleen

voor Volva, maar voor de gehele autoindustrie zijn: de GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE in de

dwarsgeplaatste 5-cilinder 20-kleppenmotor, de volledig nieuwe ophanging en overbrenging en de

PRESTATIES extra investeringen in veiligheid en comfort. AI deze

vernieuwingen dienen slechts één doel: optimale PRESTATIES koppelen aan ongekend rijplezier. De

2,5-litermotor, mei 170 pk vermogen. een compressieverhouding van 10,5:1 en elektronische

brandstofinjectie, ontwikkelt een hoog koppel van 220 Nm bij 3300 omw/min, Kortom, een motor vol

temperament, zelfs bij lage toerentallen. Het pittige karakter blijkt ook uit het acceleratievermogen

van 0-100 km/u in 8,9 seconden en de topsnelheid van 215 km/u. Een primeur voor Volvo vormt de

krachtige VOORWIELAANDRIJVING via een geheel nieuw ontworpen handgeschakelde 5-

versnellingsbak of automatische a-versnenmosoek met een lengte van slechts 35 cm. Hierdoor blijft

de auto altijd volledig VC>C>RVVIELAANDRIJVING
onder controle, ongeacht de weersömstandigheden of de kwaliteit van het wegdek. Hel

revolutionaire Dettatmk- ophangingssysteem, dat de voordelen van een starre achteras combineert

met een onafhankelijke achterwielophanging, zorgt voor een uitstekende bestuurbaarheid en

stabiliteit. Zelfs bij het nemen van bochten op hoge snelheid helt de auto nauwelijks over. De goede

WEGLIGGING wordt onder andere bereikt door de geavanceerde. onafhankelijke voorwielophanging,

die voorkomt dat de aula bij het remmen duikt en bij het optrekken lift. Oe positieve rijervaring berust

verder in belangrijke mate op de uitgebalanceerde gewichtsverdeling en het zelfslurende karakter

van de auto. Na zorgvuldig testen is de zijwindgevoeligheid minimaal. dankzij de solide carrosserie

gekoppeld aan aërodynamische eigenschappen. VVEGLIGGING
Diepgaand onderzoek werd verricht naar de luchtcirculatie rondom en onder de auto, alsook naar de

luchtweerstand van de radiateur en het motorcompartiment. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een

ongekend lage Cw-waarde van slechts 0.32, hetgeen een gunstig effect heeft op wegligging,

windgeruis, brandstofverbruik en natuurlijk de snelheid.


