


VOLVO 850



Volvo heeft een uniek uitgangspunt ontwikkeld dm u een

ongekende keuzevrijheid biedt. Op basis van een zeer rijke
standaarduitrusting waaronder Airbag bestuurder, A.B.S. en
SIPS (Side Impact Protection Systcrn) geeft Volvo 11 de

mogelijkheid om uw eigen Volvo 850 Sedan of Estare
samen te stellen. In het kort werkt het systeem als volgt:

eerst bepaalt u het type Volvo. Vervolgens kiest u de door u
gewenste 1110tor. En tenslotte kum u de rijke standaarduit-
rusting uitbreiden met nog meer luxe en comfort door één
van de vier Volvo Lines toe te voegen. U kunt kiezen tus-
sen een Comfort-line, een Luxury-Iine, een Sports-line of

een Estate-line. Zo wordt u niet langer geconfronteerd met
het gegeven dat een door u gewenste 1110tor alleen leverbaar

is in combinatie met een uitrustingsniveau dat nu juist niet
uw voorkeur geniet. Dit toonbeeld van flexibiliteit heet sim-

pelweg Volvo Lines. Het beroemde SIPS, Side Impact
Protection Systcm van Volvo kan nu worden uitgebreid met
de nieuwe SIPS-bag. Deze in de rugleuning gemonteerde

airbag geert extra bescherming bij zijwaartse aanrijdingen.
Samen met het standaard ABS (Anti Blokkeer Rcmsysteem).

de kooiconstructie en de kreukelzones maakt dit de Volvo
850 tot een van de veiligste auto's ter wereld. De Volvo
850 heeft een dwarsgeplaatste vijfcilinder motor die de
kracht en souplesse van een zescilinder lijnmotor heeft. U
kunt kiezen uit vier krachtige motoren waaronder de 850
T-5 2.3i Turbo 20 Valve met een vermogen van 166 kW!
225 DIN pk. Dankzij een unieke achterwielophanging com-
bineert de Volvo 850 de wegligging van een sportwagen
met een hoge mate van luxe en comfort. En als Ll voor auto-
matische transmissie kiest, kunt u bovendien naar behoefte
drie verschillende programma's inschakelen: economy,
sport of winter. Verder is iedere Volvo 850 uitgerust mei
een driewegkatalysator met Lambdasonde. Uw Volvo 850
kunt u dus geheel naar e.igen eisen en behoeften samenstel-
len. Naast de verschillende keuze-mogelijkheden qUJ uit-
voering kunt u uiteraard ook uw keuzes maken betreffende
lak en bekleding en is er ook nog een breed scala aan acces-
soires leverbaar. Voor volledige informatie over de Volvo
850 met alle keuze-mogelijkheden, varianten en accessoires

raadpleeg uw Volvo-dealer.

VOLYO 850



MODELPROGRAMMA VOLVO 850

Modelprogramma Volvo 850
Sedan/Estare

8502.0i

8502.5i

850 2.5i automaat
850 2.51 20 valve

850 2.5i 20 vatve automaat

850 T-5 2.3i Turbo 20 valve

850 T-5 2.3i Turbo 20 valve automaat

Standaarduitrusting van de Volvo 850
VOlVO VEILIGHEID

Anti-blokkeer remsysteem (ABS)

Airbag bestuurder

Side Impact Proteetion System (SI PS}

Veiligheidskooi meI energie absorberende zones

Volvo Safety-Liqhts"

Automatische gordelaanspanners voor

Automatische hoogteverstelling veiligheidsgordels voor

Groothoek buitenspiegel bestuurder

EXTERIEUR

Stuurbekrachtiging

Bumpers in exlerieurkleur

8-Spaaks wheelcovers met 19S/60R15V banden

850 T -5 tevens 5-spaaks lichtmetalen velgen met

205/50R16Z banden

Buitenspiegels in exterieurkleur

Getint glas

Centrale vergrendeling

Afsluitbare tankdop

Raamantenne in achterste linker zijruit en amplifier estate

INTERIEUR

Ginza pluche bekleding

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Kantelbare passagiersstoel

Rugleuning passagiersstoel naar voren neerklapbaar

Verstelbare lendesteunen voorstoelen

Beklede deurpanelen

A-symmetrisch neerklapbare achterbank

Neerklapbare armsteun achter

Horizontaal en verticaal verstelbaar stuurwiel

Toerenteller

Regelbare dashboard verlichting

Afsluitbaar dashboardkastje

Verwarming met recirculatie

Leeslampjes voor en achter

Instapvloerverl ichti ng

Verlichte make-up spiegel rechts

Opbergvak middenconsole met deksel



MODELPROGRAMMA VOLVO 850

-Volvo Iines -
maak uw Volvo 850 op maat

COMFORT LlNE

24-Spaaks lichtmetalen velgen

Electrisch bedienbare, verwarm bare buitenspiegels

Electrisch bedienbare ramen voor

Buitentemperatuurmeter

LUXURY LlNE

24-Spaaks lichtmetalen velgen

Electrisch bedienbare, verwarmbare buitenspiegels

Electrisch bedienbare ramen voor en achter

Buitentemperatuurmeter

Cruise contral

Electrisch verwarmbare voorstoelen

Woodline dashboard

ESTATE LINE 'I

INTERIEUR

SPORTS LlNE

ê-Spaaks lichtmetalen velgen met 205/55R15V banden

Electrisch bedienbare. verwarmbare buitenspiegels

Electrisch bedienbare ramen voor

Buitentemperatuurmeter

Mistlampen voor

Koplampwissers met sproeiers

Verlagingsset

Automatische niveauregeling

Traction control

Electronisch informatiecentrum

Lederen stuurwiel

OPTIES TEGEN MEERPRIJS - AF FABRIEK - LEVERBAAR

LAKENBEKLEDING

Metallic lak

Mistra pluche bekleding

Dakar pluche/Ieder bekleding

Lederen bekleding

EXTERIEUR

5-Spaaks lichtmetalen velgen 205/50R16Z banden ')

6-Spaaks lichtmetalen velgen

6-Spaaks lichtmetalen velgen 205/55R15V banden J)

24-Spaaks lichtmetalen velgen 205/55R15V banden J)

Mistlampen voor

Electrisch bedienbare ramen voor en electrisch bedienbare

buitenspiegels

Electrisch bedienbare ramen achter ')

Koplampwissers met sproeiers

Automatische niveauregeling achter

Traction contra I

In hoogte verstelbare koplampen

Zwarte roofrails estate

Verlagingsset sedan

Verlagingsset estate incl. automatische niveauregeling achter

Achterspoiler in exterieurkleur sedan

Electrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak

Zwarte raofrails

Automatische niveau regeling achter

Airbag passagier

SIPS-bag (airbag in voorstoeleo)

Electrisch verwarmbare voorsloeien

Electrisch bedienbare bestuurdersstoel met geheugen ')

Electrisch bedienbare voorstoelen met geheugen ')

'Woodline' dashboard

Airconditioning

Elektrome Climate Con trol (ECG)

Geïntegreerd kinderzitje achter

Cruise control

Electronisch informatiecentrum

Buitentemperatuurmeter

Lederen stuurwiel

') Estate-line tevens leverbaar In combinatie met Comfort-line en
Luxury-line

2) Standaard op 850 T-5 2.3i turbo 20 valve
") Niet leverbaar in combinatie met 850 T-5 2.3i turbo 20 vafve
"') Uitsluitend leverbaar in combinatie met electrisch bedienbare

ramen voor



LAK EN BEKLCDING VOLVO 850

Blauw Ginza pluche Beige Ginza pluche Grijs Ginza pluche

Blauw Mistra pluche Beige Mistra pluche Grijs Mistra pluche

Blauw Dakar pluche/Ieder Beige Dakar pluche/Ieder Grijs Dakar pluche/Ieder

Blauw leder Beige leder Grijs leder

Licht Beige leder



TECHNISCHE SPECifiCATIES VOLVO 850

MOTOR Benzine

850 2.51 8502.5120VALVE 850 T-S

Benzine Benzine Benzine

B5252F B5254F B5234F

5, 10 kleppen 5.20 kleppen 5, 20 kleppen

2435 2435 2319

83/90 83/90 82/90

106/144/5400 125/170/6200 166/225/5200

206/3600 220/3300 300/2000

10.0:1 10.5:1 8.5:1

Mulli pomt injectie Multi point injectie Multi pomtmiecüe

3-weg geregelde kal 3-weg geregelde kat. 3-weg geregelde kat.
mei Lambdasonde mei Lambdasonde met Lambdasonde

Loodvrij (RON 95) Loodvrij (RON 95) Loodvrij (RON 95)

73 73 73

S-bak 5-bak 5-bak

4-bak incl. overdrive met 4-bak incl. overdrive met 4-bak inel. overdrive met
Econorny. Sport Econorny, Sport Economy, Sport
en Winter programma en Winter programma en Winter programma

Voorwielen Voorwielen Voorwielen

ABS met schijfr. rondom ABS met schijfr. rondom ABS met schijfr. rondom
(vóór geventil. schijven) (vóór geventil. schijven) (vóór geventil. schijven)

850 2.01

Motortype B5202F

Cilinderaantal 5. 10 kleppen

Cilinderinhoud in cm' 1984

Boring x slag in rnm. 81/77

93/126/6100

172/4800

Max. verm. ECE kW!Pklmin'~--~~~--------~~~------------
Max. koppel ECE Nm/min 1

Compressieverhouding 10.0:1

Brandstofsysteem M="c:I;':p"°"intinje'-c"I;"e '_"CC':'---'-"-"-'''- --'-'-'''--'--''''--'- ---'=-'''~__''_ccc'__ _

3-weg geregelde kat
met Lambdasonde

Uitlaat- en emissiesysteem

Brandstof~ "L=o~o"d'-vr2ij'_(R'-O=N=95=1 '___ccc~'_"__'___'_ '___CCC2C'_"--'---'- --'-'---'---'---CCC'_"--'- _
Inhoud in liters 73

TRANSMISSIE

Handgeschakeld~ __"_5_=b=a'-k -'--'-'-- -'--'-'--

Automaat

AANDRIJVING Voorwielen

Remsysteem ABS met schijfr. rondom
(vóór qeventn. schijven)

STUURMECHANISME

Draacvket in meters 10.2

Ja Ja Ja

10.2 10.2 10.2

rpI I,

Stuurbekrachtiging Ja

1+------267 .:2;I..L----j
_--------------4" ------------------+1

f ~r(I1 I J145 1

\ L,\ ( 11 10
~1

r
76

1
Garantie:
12 maanden internationale garantie. ongeacht het
aantal kilometers.

Volvo carrosserie- en chassisgarantie:
X jaar overdraagbare garantie tegen roest van bin-
nenuit.

Wijzigingen voorbehouden:
Aangezien dit een internationale brochure betreft
is het mogelijk dat bepaalde specificaties in deze
brochure kunnen afwijken van de standaarduitvoe-
ring voor de Nederlandse markt. Voor de aktuele
stand van zaken raadpleeg de meest recente prijs-
lijst of uw Volvo-dcalcr.



LAK EN BEKLEDING VOLVO 850

019 Black stone

Niet leverbaar

411 Platina Beige metallic

417 Nautic blue pearl

420 Aubergine pearl

423 Briek orange pearl

189 Poter white

606 Classic green

412 Tropie green metallic

418 Regent red pearl

421 Dark olive pearl

601 Classic red

214 Oark grey metallic

416 Onyx green metallic

419 Silversand metallic

Niet leverbaar

N.B. Door het drukprocédé zijn geringe
kleurafwijkingen zowel in lak als bekleding-
afbeeldingen mogelijk. Vraag bij uw dealer
inzage in het lak- en bekledingsboek.



LAK E N BEKLEDING

Blauw interieur

Grijs 'Granite' interieur

VOL V 0 850

Beige interieur

Grijs 'Graphite' Interieur

LAK EN BEKLEDING VOLVQ 850 GINZA PLUCHE MISTRA PLUCHE DAKAR PLUCHE/LEDER LEDER

BEKLEDING GRIJS GRIJS GRIJS GRIJS GRIJS GRIJS GRIJS GRIJS LICHT

GRANITE GRAPH. BEIGE BLAUW GRANITE GRAPH. BEIGE BLAUW GRANITE GRAPH. BEIGE BLAUW GRANITE GRAPH, BEIGE BEIGE BLAUW

CODe LAK 3570 3571 3550 3530 3570 "'1 3650 3630 3770 3771 3750 3730 3970 3971 3%0 3960 3930

019 Black stone • • • - • • • - • • • - • • • • -

189 Polar white • • - • • • - • • • - • • • - • •
601 Classic red • • - - • • - - • • • - • • - • -

606 Classc green • • • - • • • - • • • - • • • • -
214 Dark grey metallic • • • • • • • • • • • • • • • • •
411 Platina beige metallic • • • - • • • - • • • - • • • • •
412 T ropic green metallic • • • - • • • - • • • - • • • • -
416 Onyx green metallic • • • - • • • • • • • - • • • • -

417 Naunc blue peert • • • • • • • • • • • • • • • • •
418 Regent red pearl • • • - • • • • • • • - • • • • -
419 Suversanc metallic • • • • • • • • • • • • • • • • •
420 Aubergine pearl • • • - • • • - • • • - • • • • -
421 Dark ojve pearl • • • - • • • - • • • - • • • • -

423 Snek orange peert • • • - • • • - • • • - • • • • -
• = optie
- = niet leverbaar
Metallic en Pearl lak tegen meerprijs
Grijs Granite: Bovenkant dashboard uitgevoerd in donkergrijs. onderkant en deurpanelen in lichtgrijs
Grijs Graphite: Bovenkant dashboard en deurpanelen uitgevoerd in donkergrijs, onderkant dashboard in lichtgrijs.
Misira pluche, Dakar pluche/Ieder en Leder, naar keuze, tegen meerprijs leverbaar.
Dakar pluche/Ieder en Leder: zitgedeelte en voorzijde rugleuning uitgevoerd in leder. evenals de hoofdsteunen voor.
Zij- en achterkant uitgevoerd in kunstleder



VOLVO


