




VOLVO 850

De Vol\'o 850, één van de veiligste 0/110:' Ier wereld.

WoorOlI1tou 11 met minder genoegen nemen als de Volvo

850 aan al /1\1' \l'ensen voldoet. Een auto waarin geen con-

cessies gedaan ~)jll ten aontien van comfort, ruimte. \'ei-

ligheid en sportiviteit. Een Cl/III!die 11 daarnaast volop rij-

plezier biedt. Een auto waarin u /1\\' ge~in veilig kunt

\'et"\'Oeren, en die hel u daardoor nioeelijk moakt extra Ie

geniesen. Een auto die uitsteekt boven de rest - outdat de

auto krachl;}.!, is en precies doel wat u wilt, maar 1I daar-

,,({(lSI (Jok rekerneid en vrijheid f!,ee./i, OIJ/dOf u erop kun

l'e (Irouwen.

Vrijheid hebt /I ook in hel samenstellen \'on de auto

naar lil\' persoonlijke wensen.

Duukzi] he! door Vol\'o outwikkelde svsteein van de

volvo Lines kun I /I bijvoorbeeld de eenvoudigste tnotor

combineren met he! all er-esclusiejste interiein: ofde tur-

botuotor niet een standaardbekleding. Hel is een door /I

persoonlijk Ie maken keu:e.

VrJOrvolledige inîortnatie betreffende de mogelijkheden

en hel samenstellen 1'(/1/ UH' Va/va 850 verwijzen \\'U u naar

de bijbehorende prijslijst.
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111slechts drie jaar lijd heeft de Volvo 850 in

twintig landen maar liefst ZO'n veerlig interna-

tienale prijzen in de wacht gesleept: voor weglig-

ging, voor veiligheid, voor geavanceerde techno-

logieën, en voor hel ontwerp. In 1993 werd de

Volvo 850 door een Italiaanse jury bijvoorbeeld

uitgeroepen 101 de mooiste aula van hel jaar.

Of u nu kies I voorde Estare ofde Sedan,

beiden bieden ze ongekend rijplerier; comfort en

veiligheid. Welk model u kiest, is een kwestie van

smaak.
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Waarschijnlijk ::.il 11 ac/lier hel stuur
1'(111 111\' VOII'V X50 comfonabeter dan
in 1I\!' sneest [avoriete fouteuitthuis.
111 een handcnndraui verstelt ti de
lendesteun. de hoogte en hellings-
hoek 1'01/ het zitknssen en rugleuning.
Hef stuur is zowel venicaal als 110/";-

rontaal verstelbaar.
Niets is {lal/ hel toevat overgeld-

ten: in de 01//0 ::.;111 wann en consjor-
label. ::.eU.\' bij hel koudste v-inter-
Il'eer beslaan de ralllell niet dankzij
de als extra leverbare airconditio-
lIillg die levens op wanne corner-

dagen POOI' verkoeling -orgt. zodat 11

altijd alert blijft. De zitpttuusen van
de bestuurder en de voorpassagier
hebben allebei hun eigen l'erH'Clr-

nsingscenheid. Ze beschikken boven-
dien allebei o\'cr een eigen svstecm
0111 koele. frisse lucht binnen Ie la/en,
zonder dat daardoor de temperosuur
in de rest val/ de auto beïnvloed
wordt. Voor rijn tevens electrisch
verwarnsbare stoelen leverbaar,

De andio-svssemen ilO/I Vo/vo
:ijn speciaal ontworpen voor de
akoestiek in een Vol 1'0, en maken van
//11' (/1/10 een coneen-aal.

De als ex/ra leverbare 1/111110-

biti-er 1'011 Vo/vo zorgt voor ex/ra
veiligheid. doordat de auto alteen
/I/({or niet de juiste sleutel gestart kan

worden.

INTERIEUR VOLVO 850
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Het electronisch informatiecentrum geeft
informatie over de tijd, gemiddelde snelheid,

afgelegde afstand, hel huidige en gemiddelde
brandstofverbruik en de afstand die u nog kunt

afleggen met de resterende brandstof.
U kunt ook aflezen wat de buitentemperatuur

vlak boven hel wegdek is, en u krijgt een
waarschuwing als er gevaar voor gladheid IS.

De Eleclronic Climate contral unit, de EeC,
handhaaft exact de door u ingestelde

temperatuur, hoe warm of koud het buiten ook
is. Desgewenst is er ook een airconditioning

verkrijgbaar. Op pagina 41 vindt u meer
informatie over hel Volvo audio-programma,

Extra comforlabel zijn de electrisch verstelbare
voorstoeien. U kunt dne verschillende standen

opslaan in het geheugen, hetgeen ideaal is
als verschillende bestuurders van de auto

gebruik maken.
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De Volvo 850 Estate kan in de laadruimte
worden uitgerust mei een extra achterbank
voor twee kinderen en biedt dan plaats aan

zeven personen. Ook dit achterbankje
is voorzien van driepuntsveiligheidsgordels

en hoofdsteunen. Heeft u hel niet nodig.
dan kunt u hel gemakkelijk onder de laadvloer

wegklappen.

Wilt u een volledig vlakke en extra ruime
laadvloer, dan kunt u de zittingen en rugleunin-

gen neerklappen. De lage lildrempel
(slechts 59 cm boven de grond) en de ruime

achterklep maken u het laden van zware of on-
handzame voorwerpen extra gemakkelijk.

INTERIEUR VOL V 0 850
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Bij hel neerklappen van de rugleuningen hoeft u
de hoofdsteunen niet te verwijderen.

Ook van de veiligheidsgordels hebt u, dankzij
een speciaal mechanisme in de rugleuningen,
verder geen last. De achterbank kan worden

voorzien van een speciaal veiligheidsnet dal u
uil kunt trekken wanneer u hel nodig heeft,

Als u bagage mei een lengte van maximaal
2,75 meter wilt vervoeren, hoeft u alleen de

passagiersstoel voor neer te klappen, Alle pas-
sagiersplaatsen van de sedan zijn uitgerust mei

neerklapbare rugleuningen.
Dankzij een luikje achter de armsteun in hel

midden van de achterbank kunt u lange voor-
werpen vervoeren zonder dat u de rugleuning

neer hoeft te klappen.
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Kracht winnen en ruimte behouden
Uitzonderlijke kwaliteit in combinatie met comfort is al-
leen mogelijk met een uitzonderlijke motor: de motor van

de Volvo 850 is met recht uitzonderlijk te noemen.

De geparenteerde versnellingsbak is bijzonder com-

pact. en wordt gecombineerd mei een ruimtebesparende

dwarsgeplaatste krachtbron, met voorwietaandrijvingen

vijf cilinders. Hel interieur van de Volvo 850 biedt daarom

veelmeer ruimte dan de buitenkant doet vermoeden.

votvo 850. Bovendien vaan hel mi-

lieu er. door hel voordelige brand-

stofverbruik. wel bij.

De automatisch werkende klep-

stoters vereisen geen onderhoud. en

het diagnosesysteem dat voortdu-

rend het motorrnanagmcntsysteern

en andere electronisch bestuurde

systemen bewaakt. leidt 101 zo

schoon mogelijke uitlaatgassen. en

maakt hel snel uitvoeren van onder-

hondsinspecties mogelijk.

U hebt de keuze uil diverse

benzinemotoren. variërend van

93 kW/l26 DINpk 101 166kW!

225 DINpk.

Van 0 naar 100 km/u in 7,5 seconden!

Een aantal motoren hebben twintig kleppen met dubbele

inlaat- en uitlaatkanalen. Een daarvan is de T-5 met een

Turbomotor van 2.3 liter en een effectief vermogen van

166 kW/225 DINpk, en kan een topsnelheid halen van 240

km/u. waarbij u met de handgeschakelde versnellingsbak

in slechts 7.5 seconden kunt accelereren van 0 naar 100

km/u. Het koppel is bij nagenoeg

elk motortoerental 300 Nm. De

Turbo in de T-5 is uitgerust met een~.-..
•• b

T ......- -

...... ."....
Wat prestaties en comfort betreft kan de turbo-
motor van de Volvo 850 T-5 vergeleken worden
met een V6-motor van tussen de 3 en 3,5 liter

Het brandstofverbruik ell de uitstoot van
schadelijke gassen is echter aanmerkelijk minder.

intercooler. die de dichtheid van de

samengeperste lucht vcrhoogt.

voordat die naar de cilinders gaat.

waardoor de verbranding extra

efficiënt geschiedt. De 2.5i

20 Vulve is een motor met vier

kleppentechnologie waarbij iedere

cilinder is voorzien van lwee inlaat-

kanalen van verschillende lengte.

Bij een laag motortoerental staat al-

leen het lange karwal open. maar bij

een hoger toerental gaat ook het

kortere kanaal open. waardoor een

betere cilindervulling wordt verkre-

gen. Bij ieder motortoerental wor-

den de cilinders optimaal gevuld.

zodat het koppel steeds uitzonder-

lijk hoog en gelijkmatig is.

Gemaakt voor snelle inhaalmanoeuvres

Zoals alle Volvo-motoren leveren ook de motoren in de

Volvo 850 al ruim voldoende trekkracht bij een laag

motortoerentul. Omdat de auto ook in hoge versnellingen

snel reageert kunt u veilig inhalen. hetgeen het rijden op

snelwegen tot een waar genot maakt. De handgeschakelde

versnellingsbak biedt tegelijkertijd het voordeel dat u ook

in het stadsverkeer weinig hoert te schakelen.

Door de aluminium uitvoering zijn het motorblok en

de cilinderkop uitzonderlijk licht in gewicht, presteren ze

bovengemiddeld en is hel brandstofverbruik voordelig.

Bovendien ligt de auto hierdoor beter in balans. hetgeen

de wegligging ten goede komt.

De dubbele bovenliggende nokkenassen en het uitge-

lezen clectronische injectie- en out-

stekingssysteem dragen extra bij

aan de feilloze prestaties van de



lijkc uitlaatgassen optimaal vermin-

derd, zelfs bij een koude start, dus

juist dan wanneer de uitstoot anders

het hoogst is. Als de motor koud is,

wordt er lucht bij de uitlaatgassen

gepompt, waardoor aanwezige

koolwaterstoffen worden omgezet

in minder schadelijke stoffen.

Dankzij dit systeem werkt de kata-

lysator nog effectiever. Als een auto

geparkeerd staal. verdampt een deel van de brandstof. Bij

de Volvo 850 worden deze dampen geabsorbeerd in een

koolsroff lter en teruggevoerd naar de motor voor verbran-

ding bij het opstarten.

De 2.5i 20 valvc motor heeft een

eneener vermogen van 125 kWf

170 DINpk.

Verder zijn er nog twee tien-

ktcppenmotorcn: een met een in-

houd van 2.5 liter en een effectief

vermogen van 106 kW/l44 DINpk,

de andere met een inhoud van 2.0

liter en een effectief vermogen van

93 kW/12ó DINpk. Beide motoren

bieden al bij een laag motortoeren-

tal een uitstekende trekkracht.

U stemt uw motorkeuze af op

uw persoonlijke voorkeur lussen

brandstofgebruik en prestatie. Alle

motoren staan dan ook garant voor

ongekend rijplezier.

Uitmuntende emissiecontrole

De driewegkatalysator en de

Lambda-sonde waarmee de moto-

ren van de Volvo 850 zijn uitgerust,

brengen de uitstoot van schadelijke

stoffen terug met bijna 95%.

Doordat de katalysator vlakbij

de uitlaatzijde van de motor is ge-

plaatst. en dc Lambda-sonde elec-

trisch verwarmd wordt. kan hel ge-

hele systeem snel op clejuiste

temperatuur gebracht worden. Hier-

door wordt de uitstoot van schade-

TECHNIEK VOLVO 850

Met vier kleppen per cilinder krijgt de motor meer
lucht. zelfs bij een hoog motortoerental. Het

resultaat is een hogere trekkracht en topsnelheid.

Dankzij de drievoudige synchronisatie van de
handgeschakelde versnellingsbak. staat deze

garant voor supersoepel schakelen.

Het Economy-programma is brandstofbesparend,
het Sport-programma laat de motor op topniveau

presteren, en het Winter-programma zorgt voor
probleemloos wegrijden op gladde wegen.
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Kies de gewenste rijstijl met

een druk op de knop

U kunt kiezen uit een automatische

versnellingsbak en een handgescha-

kcldc vijfversnellingsbak. Om het

motortoerental. het brandstofver-

bruik en het geluidsniveau bij kruis-

snelheden omlaag te brengen. be-

schi kken ze allebei over een

overdrive als hoogste versnelling.

Daarnaast zijn ze allebei onder-

houdsvrij, en zelfs de olie hoert niet

te worden ververst.

De door een microprocessor

aangestuurde automatische versnel-

lingsbak schakelt soepel. Dit sys-

teem beschikt over drie program-

ma's. Het Economy-programrna

voor als u souplesse en brandstof-

besparing belangrijk vindt. Deze

transmissie kiest zo snel mogelijk

de hoogste versnelling en schakelt

zo laat mogelijk terug. Hel Sport-

programma schakelt pas bij hogere

motortoerentallen over opdat de

trekkracht van de motor optimaal

benut wordt. Tenslotte is er het

Winter-programma 0111 de kans op

wielspin bij het wegrijden op glad-

de wegen te verminderen. Dit kan

doordat steeds een hogere versnel-

ling dan normaal gekozen wordt.

(Als u toch een lagere versnelling

wenst kunt u die handmatig inscha-

kelen). Bij alle programma's kunt II

desgewenst gebruik maken van de

kick-down functie.

De handgeschakelde versnel-

lingsbak is volledig gesynchroni-

seerd, waardoor hel schakelen on-

gekend soepel gaat. U kunt

bijvoorbeeld zonder enige moeite overschakelen in de

achteruitversnelling. zonder dat u de auto helemaal stil

hoert te zeilen. Deze achteruilversnelling is even geruis-

loos als de S-vcrsuelling voorruit.
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Een wegligging die
trekkracht omzet
in puur rijplezier

TECI-INI[K VOLVO 850

voorwielen beter verloopt en onderstuur voorkomen

wordt. Andere auto's met voorwielaandrijving neigen

vaak wel lot onderstuur.

Bij auto's uitgerust met automatische niveau-regeling
handhaven de schokbrekers automatisch het juiste niveau.
wat cle veiligheid en het comfort zeer ten goede komt.

Zelfs bij zware belading van de bagageruimte blijft de

achterzijde van de auto namelijk op cle juiste hoogte. Hel

tegemoetkomende verkeer heen
hierdoor ook geen last van omhoog-

schijnende koplampen.

De krachtige motor van de Volvo 850 wordt ondersteund

door een wielophanging die niet alleen borg staat voor

een uitstekende wegligging, maar ook de veiligheid waar-

borgt die zo onontbeerlijk is voor onbeperkt rijplezier.

Comfort en een voortreffelijke wegligging

Zelfs onder moeilijke omstandigheden is het rijgedrag

van de volvo 850 voorspelbaar en kunt u de auto gemak-

kelijk onder controle houden. Dil

biedt u opmerkelijk veel rijplezier.

wal mede Ie danken is aan de gepa-

tenteerde Delta-Link achterwielop-

hanging. Dit systeem zorgt voor een

constante wiel stand en spoorbreed-

te. hetgeen onontbeerlijk is als u

verzekerd wilt zijn van consistent

rijgedrag.

Dankzij het Delta-link-systeem

kunnen de achterwielen in bochten

enigszins corrigerend bijsturen,

waardoor het samenspel met de
Ook op hobbelige wegen geniet u, dankzij de uit-

gekiende wielophanging van de Volvo 850,
ten volle van de krachtige vijfcilinder motor.

Volvo maakt korte metten met

geluid en trillingen

Ook het speciale voorwielophan-

gingssysrccm van de Volvo 850

draagt bij aan de superieure weglig-

ging en hel rijcomfort. Een ander

veel voorkomend euvel bij auto's

mei voorwielaandrijving is het om-

hoog komen of naar een kant trek-

De gepatenteerde Delta-Link achterwielophanging is slechts één van de unieke technische innovaties
die het rijden in een Volvo 850 een extra dimensie geeft.



ken van de auto bij het accelereren,

of hel naar beneden duiken van de

auto bij het remmen. De Volvo 850

steil u niet voor dergelijke verras-

singen. Daardoor bent u altijd ver-

zekerd van een comfortabele ril.

Voorts worden geluid en trillingen

al geabsorbeerd voordat ze het inte-

rieur van de auto kunnen bereiken.

waardoor u heerlijk rustig rijdt.

Parkeren zonder problemen

De stuurbekrachtiging brengt. via

de tandheugel. iedere beweging

van het stuurwiel direct en uiterma-

te nauwkeurig over op de voorwie-

len. U hoeft maar even aan het

stuur te draaien om de voorwielen

van uiterst links naar uiterst rechts

te sturen.

Het stuurwerk wordt dankzij cle

stuurbekrachtiging een stuk lichter.

terwijl het contact met de weg even

goed blijft. Zelfs in krappe ruimtes

kunt II gemakkelijk manoeuvreren

met de Volvo RSO. De draaicirkel i~

steelus 10.2 meter (bij de Turbo

10.6). en daarmee korter clan bij

menig kleine uuto.

Een krachtig en nimmer

aflatend ABS-remsysteem

Een volledig beladen Volvo 850

die met een snelheid van 100 km/u

op een normaal wegdek rijdt. heeft

een remweg van slechts 45 meter.

Met deze auto /ult u, als u plotse-

ling voluit moel remmen. niet snel

in een slip terecht komen. Dit is Ie

TECHNIEK VOLVO 850

Oe draaicirkel is slechts 10.2 meter kleiner dus
dan bij andere auto's met voorwielaandrijving uit

deze categorie.

Er doen twee Volvo BSO-modellen mee aan de
Bnttsh Tounng Car Championships.

Treetton Control IS extra effectief als u het
combineert met het Winter-programma van de

automatische versnelling,
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danken aan de grote remschijven.

waarvan die van de voorwielen ge-

ventileerd zijn. en aan het speciale

omwerp van hel remsysteem. dat

oververhitting van de remvloeistof

voorkomt.

Als u harder remt. komt er au-

tomatisch een groter deel van de

rem kracht op de voorwielen. Hel

rem vermogen is daardoor optimaal.

en het risico dal de achterwielen

gaan blokkeren minimaal.

De Volvo 850 is standaard uit-

gerust met het ABS-remsysteern.

Als u opeens vol uil moel remmen.

zorgt ABS ervoor dat de wielen

hun grip op het wegdek behouden

en de auto bestuurbaar blijft.

Vooral bij gladheid is dil goed

merkbaar. Het verhoogt uw kans

ongelukken te voorkomen en de

auto binnen de kortst mogelijke af-

stand tOLstilstand Ie brengen aan-

zienlijk.

Traction Control - ook op

gladde wegen optrekken

zonder wielspin
Het Traction Control Systeem van

Volvo. zorgt er bij snelheden lot 40

km/u voor dal u moeiteloos weg-

rijdt op gladde wegen. Als ecu van

de wielen dreigt Ie gaan spinnen.

zorgt hel Traction Control systeem

ervoor dat dit wiel wordt vertraagd,

zodat de aula zijn grip op de weg

behoudt en bestuurbaar blijft.
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SIPS-bags: een uniek
onderdeel van het
veiligheidssysteem

Auto's worden meer en meer onderworpen aan wettelijke

veiligheidsvoorschriften. U ZOll daarom kunnen denken

dat alle nieuwe auto's even veilig zijn. Dat is beslist niet

hel geval.

Van doorslaggevend belang is het basisontwerp van

de auto, De aandrijving en het chassis bepalen hoe doel-

treffend de bestuurder in gevaarlijke situaties kan optre-

den. De kans die inzittenden hebben om ongedeerd te

blijven bij een aanrijding wordt grotendeels bepaald door

de constructie van de carrosserie.

De veiligheidsvoorzieningen waarmee Volvo ooit

baanbrekend werk verrichtte, zijn nu ook te vinden op

veel andere autos, Dil bet.ekent echter niet dat die voor-

zieningen aan de veiligheidsstandaarden van Volvo vol-

doen. De Volvo 850 beschikt bijvoorbeeld over het unie-

ke volvo Side impact Proteelion System, SIPS, dat nu is

uitgebreid met een nieuwe Volvo-vinding: SI PS-bags.

U kunt erop vertrouwen

Voorspelbaar rijgedrag, zelfs in moeilijke omstandighe-

den, dat is een van de typerende eigenschappen van de

Volvo 850. Een aanrijding hoeft niette eindigen in een

ongeval.

De wegligging is uiterst betrouwbaar en u als bestuur-

der weel precies wat u aan uw Volvo hebt. De Volvo 850
reageert snel en adequaat op iedere stuurbeweging, en

dankzij het superieure ABS-remsys-

teem kunt u de auto in een mum van

tijd tot stilstand brengen.

Het verstellen van dc stoelen en

het regelen van de temperatuur in de

auto is in een handomdraai gebeurd.

Het instrumentenbord is in een oog-

opslag af te lezen. Volvo heeft er al-

les aan gedaan om u een ontspannen

rit te garanderen. wat zeker bij lange

ritten een geweldig pluspunt is.

De carrosserie vangt de klap op

Bij frontale of kop-staart botsingen is de robuuste veilig-

heidskooi bestand tegen zeer hoge krachten. Stalen pro-

fielen aan de voor- en achterzijde van de auto fungeren

als kreukelzone waardoor de krachten die bij een botsing

vrijkomen in hoge male vertraagd worden.

Twee paar staalprofielen aan weerskanten van de mo-

tor verdelen eveneens de kracht die bij een botsing vrij-

komt. Ze zorgen er bij een botsing

voor dat de voorwielen niet binnen-

dringen in het passagiersgedeelte.

waardoor de benen van de inzitten-

den niet in de knel komen. Een

dwarsprofiel tussen de twee onder-

ste staalprofielen biedt extra be-

scherming bij een gedeeltelijke

frontale aanrijding.

Doordat de 1110tordwarsge-

plaatst is worden de krachten nog

eens extra verdeeld over de volleVolgens het SIPS-principe worden bij een
Zijdelingse botsing de krachten

geabsorbeerd en verdeeld worden over de
verschillende delen van de auto, waardoor een

botsing beter kan worden opgevangen.



VEILIGllEID VOLVO 850

breedte van de auto. De brandstoftank is veilig geplaatst

voor de achteras. Alle leidingen zijn verder zo ontworpen

dat ze zelfs bij vervorming van de auto heel blijven.

SIPS - een buitengewone bescherming

bij botsingen van opzij

25 Procent van alle botsingen betreft een zijdelingse

botsing. Daarom is Volvos Side Impact Proteetion

Systern, SirS, zo'n belangrijke

schakel in Volvos uitgebreide vei-

lighcidssysiccm.

Hel basisprincipe van het SJPS-

systeem is dal de krachten die vrij-
komen bij een botsing geabsorbeerd

en verspreid worden over dwarspro-

fïclen, stijlen, de vloer, het dak en

andere delen van de carrosserie.

Hierdoor wordt eventueel letsel zo-

veel mogelijk beperkt.

Veel autoproducenten noemen

portierverstevigingen al Side Impact Protection. SIPS

omvat veel meer. en is aanzienlijk sterker.

De eerste auto met SIPS-bags

Volvo is de eerste autoproducent die bepaalde series

auto's standaard uitrust met SIPS-Bags. De Volvo 850 is

er een van.

Deze airbags maken eens Ie meer duidelijk hoe inno-

vatlef volvo is bij het verbeteren van veiligheidsvoorzie-

ningen. De airbags bevinden zich in de zijkant van de

rugleuningen van de voorstoelen. Dit is beter dan wan-

neer ze in de portieren zouden zinen. want nu maakt het

niet uit in welke stand de stoel staat: de airbag bevindt

zich altijd naast de inzittende. Bij een zijdelingse botsing

scheurt cle naad van cle bekleding. waarna dc airbag in on-

geveer eenhonderdste van een seconde met lucht wordt

gevuld. Deze airbag biedt vooral bescherming tegen

borst letsel. maar ook de heupen en het hoold zijn nog

eens extra beschermd.

De kans op ernstig letsel bij een zijdelingse aanrijding

wordt met SIPS in combinatie met SI PS-bags met meer

dan 35 procent verminderd.

Driepuntsveiligheidsgordels voor alle zitplaatsen,
en airbags voor de voorstoelen

Alle vijf zitplaatsen van de Volvo 850 zijn voorzien van

driepuntsveiligheidsgordels en hoofdsteunen. Bij de voor-

stoelen stellen de gordels zich automatisch op de juiste

hoogte in. en zorgen automatische gordetaanspanners er-

voor dat deze bij een botsing in een fractie van een secon-

de worden strakgetrokken.

Door het speciale ontwerp van dc stoel kan de inzit-

tende niet onder de gordel doorglijden.

De bestuurdersplaats is standaard uitgerust met een

airbag. Samen met de gordel. Je au-

tomatische gordelaanspanner en de

samendrukbare stuurkolom is de

bestuurder bij een frontale botsing

optimaal beschermd tegen ernstig

letsel. Een airbag is als extra lever-

baar voor de voorpassagier.

De 65-liter airbag van de bestuurder is in het
stuurwiel geplaatst. De passagiersstoel voor kan
desgewenst ook worden voorzien van een airbag

met een Inhoud van 135 liter. Bij een ernstige
frontale botsing worden de airbags in een fractie

van een seconde met lucht gevuld.
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lO VOL V 0

Veiligheid \'001" kinderen heef; votvo

even hoog in hel vaandel S!C/OII als

veiligheid voor volwassenen. Daarom
ontwikkelt en fes! VO/I'Ohaar eigen
kindervriligheidstltjes. die oml de

hoogste kwaliteitseisen moeten 1'0/-

doen: de eisen ,'(lil Vo!V().

Her ::'0/ 11 dan ook niet verba-rn
dal hel kinder:i(je \'(11/ Vo!I'O voorals-

1I0g als enige voldoe! aall de

Europese 1101'/1/ in de caieeorie 'auto-
specifiet:. De ze no mi vereist dot hel

.itje realistisch geresl is. dar w;J :eg-
geil op iedere passagiersplaats in de

0///0 \l'C/arro()r hel bedoeld is.

VoJI'O heep fIOOl" kinderveilig-

beidsassortiment speciaal ontwikkeld

\'{Jor votvo-nsodetlen. A fles is spcci-

(Ia! op I//[/[/{ gemaakt, zodat 1/ er van
op aan klim dal de verankeringspun-

feil voldoende sterk ;Jjn. en precies

op de juiste plaats .inen.

Voor kil/deren lot vierjaar is er
een :.iOe dat tegen de rijrichting in

geptaatst nioes worden. Voor de:e

/ee.fiijdsgroep is di! de veiligste I//CI-

niev I'{II1 reizen.

Het geïntegreerde kinderzitje zit opgeborgen in
de centrale armsteun op de achterbank en IS

geschikt voor kinderen van 3 tot ca. 10 jaar.
Dit ontwerp, waarmee voivo diverse

internationale prijzen heeft gewonnen, loont
vofvo's visie op kmderveiliqheid. Oe armsteun
kan naar beneden worden geklapt, waardoor

het bovenste deel de rugleuning wordt, en hel
onderste deel het Zitkussen.

KINDERVEILIGHEID
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Kinderen tot ca. vier jaar (3 tot 18 kg) zitten in
de Volvo 850 hel veiligst in het speciale

kinderveiligheidszitje. Dit zitje is als enige in zijn
soort bij botsproeven getest en 'autoepectfiek'
goedgekeurd. Het kan op alle passagiersplaat-

sen tegen de rijrichting in worden geplaatst.
behalve op de passagiersstoeiindien een twee-
de airbag aanwezig is. De zijranden bieden extra
bescherming bij een botsing van opzij. Het zitje
weegt 4,5 kg. Leverbaar zijn een bijpassende

zonneklep, slaapkussen en speettafeltie.

Het kinderveiligheidszilje kan worden uitgebreid
met een speciaal inlegkussen voor baby's

van 0 tot 9 maanden, dat extra steun geeft aan
hun lichaam en hoofdje. Een speciale hoes met

opbergvakken is verkrijgbaar als
trappelbescherming voor de rugleuning

van de voorstoet

Kinderkussen voor grotere kinderen van drie tot
ca. tien jaar (15 tot 36 kg), die hierdoor wat

hoger komen te zitten zodat de driepuntsveilig-
heidsgordel precies op de goede hoogte zit.

Een comfortabel, verstelbare rugleuning is ver-
krijgbaar om hoofd en nek extra te beschermen.
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1944 Veiligheidskooi

VEILIGHEID

t944 Gelaagde voorruit

De verantwoordelijkheld \Ion een automobietfobrikam.
Meer dan 50jaor ervaring op her gebied \'(1// auto-
veiligheia. Hiernaast -iet u sommige \Ion de veilig-
beids-innovaties die Va/va heef; verricht.

1969 Verwarmde achterruit

1974 Samendrukbare
stuurkolom

1986 Derde remlicht

1972 Driepunts-
veiligheidsgordel achter

1975 Remsysteem met
hoofdremcilinder

1987 Automatische
gordelaanspanner voorsloeien

1954 Voorruit ontwaseming

1966 Triangel gescheiden
remsysteem

1972 Kinderveiligheidszilje
en kinderslot

1978 Mistlampen
voor en achter

1987 Airbag bestuurder

1956 Voorruitsproeiers

1966 Kreukelzones voor
en achter

1972 Waarschuwingslicht
gordels

1979 Groothoek
buitenspiegels

1990 Geïntegreerd
kinderzitje achterbank



1956 Bekleed dashboard

1966 Versterkingsprofiel
in het dak

1972 Alarmlichten

1982 Bescherming doorglijden
onder veiligheidsgordels

1991 SIPS Side Impact
Prolection System

1957 Veiligheidsgordels voor

1967 Veiligheidsgordels
achterin

1973 Energie absorberende
bumpers

1982 Waarschuwingslamp
in de portieren

1991 Automatische
hoogteverstelling gordel

VEILIGHEID

1959 Driepunts-
veiligheidsgordels voor

1968 Hoofdsteunen voor

1973 Koplamp
WisNJas installatie

1984 ABS
Antiblokkeerremsysteem

1992 Airbag voorpassagier

}}

1965 Rembekrachtiging en
begrenzer

1969 Automatische
rolgordels voor

1974 Geïsoleerde vervorm-
bare brandstoftank

1984 Traction Control

1994 SIPS-Bag
op voorsloeien





•
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Auto's, het milieu, en de bijdrage van Volvo
De auto is een van de vele zaken in het le-

ven die veel in de belangstelling staan.

Wij willen allemaal graag schone

lucht inademen, gezonde bomen zien,

schoon water in onze meren en zeeën en

genieten van de zon zonder dal we ons

zorgen hoeven te maken.

Een van de grootste prioriteiten van

Volvo is niet alleen het zorgdragen voor

een milieuvriendelijk productieproces,

maar dil ook gedurende het autogebruik

en bij de recycling na te streven.

Voor het productieproces heeft Volvo

zijn eigen Volvo Environmental Manage-

ment Systcm (VEMS) ontwikkeld.

Dit milieubeleidssyxteern stelt zelfs

hogere eisen dan de EMAS voorschriften

(Milieubeheer en Auditsysteern).

Bij het ontwerpen van een
produkt benadert Volvo milieu-

kwesties op holistische wijze, om
het welzijn van de mens, flora en

fauna te behouden,

van de produktie tot aan de recycling.

Volvo was een van de eerste autoprodu-

centen die ozonvernietigende chemische

verbindingen bij de produktie uitschakel-

de. De huidige volvo's bevatten geen as-

best, geen kwik en geen cadmium.

Bovendien is het gebruik van andere che-

micaliën systematisch omlaag gebracht.

Volvo heen drastisch afgerekend met

de uitstoot van drijfgassen en ook de lak-

afdelingen maken gebruik van de schoonst

mogelijke technologie. Dit zijn nog maar

een paar voorbeelden. Wanneer u besluit

een Volvo te kopen weet u in ieder geval

zeker dal slechts weinig auto's op milieu-

vriendelijkere wijze geproduceerd zijn

dan een Vol va.

Holistisch ontwerp

Volvo is niet de grootste producent van

auto's in de wereld. Niettemin is Volvo

nict alleen toonaangevend op het gebied

van auto's en veiligheid, maar ook op hel

gebied van auto's en het leefmilieu. Volvo houdt in zijn

ontwerpen rekening met de belasting voor hel milieu, zo-

dat de milieuvriendelijkste oplossing gekozen kan worden,

Aanpak van hel

voornaamste probleem

De meeste schadelijke effecten op het

milieu treden op wanneer de auto rijdt,

aangezien uitlaatgassen het grootste pro-

bleem vormen. Volvo heeft meer dan wel-

ke producent ook zijn best gedaan om dit probleem aan te

pakken. Reeds halverwege de jaren zeventig introduceer-

de Volvo de driewegkatalysator met Lambda-sonde die

In Volvo's proeffabriek voor
recycling zoekt men naar de

beste methodes voor het ont-
mantelen. scheiden en recyclen
van de diverse materialen die in

auto's worden toegepast.



de schadelijke uitstoot met meer dan 90 procent

terugbracht.

Sindsdien heeft Volvo de technologie

verder ontwikkeld om ervoor te zorgen

dat iedere Vol va is uitgerust met een

uiterst effectief en betrouwbaar emissie-

systeem.

De auto van de toekomst

MIL I E U

Moderne brandstoffen

Ruwe olie waaruit benzine en dieselolie worden geprodu-

ceerd zijn VUil natuurlijke bronnen. Volvo

is daarom reeds bezig met research n..iar

alternat ievc brandstolfen voor auto' s.

Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld aardgas.

biogas of alcohol. of het gebruik van elec-

triciteit als voomnnmste of extra kracht-

bron. Diverse mogelijkheden worden mo-

mentcel al op de weg uitgetest in

experimentele auto's.

Waar de voorkeur van automobilisten
De tot op heden schoonste

auto van volvo loopt op aardgas
of biogas.

De Volvo Environmental Concept
Car (ECG). Bij normaal rijgedrag

belast deze auto het milieu
slechts half zo zwaar als een

conventionele auto.

naar uit zal gaan. zal afhangen van de ver-

krijgbaarheid van de brandstof" en waar de

auto voor gebruikt gaat worden: voor kor-

te of lange afstanden.

Doeltreffende recycling

Tegenwoordig rijden er zo'n 450 miljoen

auto's op de wereld rond. Vroeg of laat

zijn deze allemaal aan vervanging toe.

Samen bevatren ze meer dan 100 mil-

joen ton rubber. plastic, textiel en andere

materialen die nu nog op de schroothoop

terecht komen. volvo werkt samen met

Zweedse recycling-bedrijven aan een

uniek project dat het binnen een paar jaar mogelijk moet

maken auto's doeltreffend en milieubewust te recyclen.

De oplossingen van lUI reiken echter nog

niet ver genoeg. volvo is al druk bezig

met de oplossingen van morgen. Sommige

van deze oplossingen worden morneutcel

uitgetest in de Volvo ECC - de eerste re-

absuschc "milieuvriendelijke" gczinswa-

geil. Hij biedt plaats aan vijf personen.

heeft een topsnelheid van 175 km/u en

hetzelfde bereik als een conventionele

uuto. Bovendien is hij even veilig als

iedere andere Volvo. Dit is niet onbelang-

rijk. want in de strijd tegen het gebruik

van schadelijke stoffen kan men in de ver-

leiding raken de uuro zoveel minder zwaar

te maken dat de veiligheid in gevaar

wordt gebracht. Dit is echter niet votvos
antwoord op het probleem.

Volvo gelooft niet in kortc-termijn-oplossingen maar

heeft altijd voor lange-tennijn-oplossingen gekozen.
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Uil" volvo 850 dient volle-
dig 0011 1/\\' persoonlijke
veensen en behoeften Ie

voldoen. Uaaroni ;.iill er
vele originele Volvo ex-

sras ontwikkeld wetlee 101

in detail op de VO/I'O 850
;Jjn aIgestenut. Vraag 1/1\"

Yalvo-dealer Ol/I meer in-

[onncuie ofraadpleeg de
speciale accessoire-bro-
ei/lire.

Zo zorgen lichtmetalen velgen
voor een sportiever uiterlijk maar
ook voor een lager onafgeveerd
gewicht. Dit zorgt voor een betere
wegligging.
De hier afgebeelde velgen zijn
speciaal voor de Volvo 850 ont-
worpen. Een perfecte passing en
een goede koeling van de remmen
zijn hierdoor gegarandeerd. Vraag
uw Volva-dealer altijd om advies
over de banden maat.
Bescherm uw lichtmetalen velgen
tegen diefstal en laat afsluitbare
wielmoeren monteren.
Ook een achterspoiler en mist-
lampen geven uw 850 een nog
sportiever aanzicht.
De transportmogelijkheden kunt u
vergroten door aanschaf van last-
dragers. Deze vormen een stevige
basis voor de vele lastdrager-
accessoires waarmee bijvoorbeeld
ski's of fietsen op de meest veilige
wijze vervoerd kunnen worden.
Lastdragers zijn ook leverbaar
voor een 850 Estate die is voor-
zien van zwarte roerrans.
Neem geen risico, laai uitsluitend
een originele Volvo trekhaak
monteren. leverbaar met vaste of
alneembare kogel.
Met de automatische niveau-
regeling blijft de achterzijde zelfs
bij zware belading op de Juiste
hoogte. Ook het rijgedrag en com-
fort blijven onverminderd gehand-
haaft.
MeI het stalen beschermrek en
scheidingsrek deelt u de bagage-
ruimte van uw Estate in zoals u dal
wenst.
Het oprolbare nylon veiligheids-
net is opgenomen in de achter-
bank en onzichtbaar weggewerkt
wanneer niet in qebnnk. Hetzelfde
geldt voor uw bagage wanneer U
de bagagerolhoes uitrolt.
Het electrisch bedienbaar glazen
schuif-/kanteldak is gemaakt van
getint glas. Door het extra licht in
het interieur wordt een aangenaam
ruimtelijk en exclusief gevoel ver-
kregen.

VOL V 0 850 EX TRA 5

...I Titan 7xl7"

...J Persus 6,5~16"

...J Cotumba 6.5xI6"

.J Sprca 6.5)(16·'

...J Mistlampen

...J Achterspoiler Sedan met derde remlicht

...J Rootrails met lastdragers

...J Beschermrek en schetdmqsrek Estare ...J Nylon veiliqhetdsnet en
bagagerolhoes

...J Electrisch bedienbaar glazen
schurf-zkanteldak

...J Trekhaak met afneembare kogel

.J Automatische ruveeureçennq



.J Lederen stuurwiel met airbag

.J 'Woodltne' panelen

.J SC 801 RDS radio/cassettespeler

.J BUItentemperatuurmeter

.J Houten stuurwiel met airbag

.J Vloermatten

VOL V 0

I.J Electrisch verstelbare voorstoeuerq

.J Volvo alarmsysteem

8S0-EXTRA 5

.J Armsteun met bekerhouders

.J Inteneurfiller

.J Ceurse control

...)vofvo immobilizer

.J rtectnscn bedienbare ramen en bonenspeqeis
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Een exclusieve tint in het interieur
kan verkregen worden met het
sportieve lederen stuurwiel en
'Woodline' panelen op het dash-
board en tunnel console. Het sum-
mum van exclusiviteit is het
houten stuurwiel welke uiteraard
voldoet aan vofvo's veiligheids-
eisen.
Ook zijn vele comfortabele extra's
voor in het interieur leverbaar .
Zoals de luxe, verhoogde arm-
steun met bekerhouders. Niet al-
leen ideaal tijdens lange ritten.
Met een cruise controt rijdt u
meer ontspannen, veiliger en zui-
niger. Bovendien kan een cruise
control bekeuringen voor te hard
rijden voorkomen
Veel comfort leveren ook de elec-
trisch verstelbare voorstoelen
met 3 geheugen-posities voor de
bestuurdersstoel, electrisch be-
dienbare ramen en buitenspie-
gels, De buitenspiegels kunnen
uiteraard verwarmd worden.
De buitentemperatuurmeter is
gecombineerd met een klok en
waarschuwt u wanneer er gevaar
is voor een glad wegdek.
De vloermatten hebben dezelfde
kleur als de overige interieurbekle-
ding, passen perfect en bescher-
men de originele bekleding zo-
doende optimaal.
Het interieurtilter houdt pollen,
stof en sporen uit de passagiers-
ruimte.
Volvo ontwerpt haar eigen audio-
systemen, want een goede radio
met goede luidsprekers kan nooit
in iedere auto perfect klinken. Ook
voor de Volvo 850 zijn speciale ra-
dio/cassettespelers, luidsprekers,
tweeters en antennes ontwikkeld.
Deze zijn op elkaar en op de interi-
eur-akoestiek afgestemd en ga-
randeren hierdoor een superieure
qeluids- en ontvangstkwaliteit.
Afgebeeld is de SC 801 ROS
radio/cassettespeler met o.a.
ROS PTY, EON en TP, 4x25 Watt
uitgangsvermogen en anti-diefstal-
code. Op de SC 801 kan de Volvo
CD wisselaar, met ruimte voor 6
CD's, aangesloten worden.
Een Volvo alarmsysteem is de
meest betrouwbare beveiliging
voor uw Volvo. Het systeem is
eenvoudig met de afstands-
bediening in te schakelen .
Ook is een Volvo Immobilizer
leverbaar welke de electronica in
de auto blokkeert. Hierdoor wordt
starten en wegrijden zonder de
lenste sleutel onmogelijk
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850 2.0i 850 2.5i

MOTOR Benzine Benzine

Motortype 852028 852528
Cilinderaantal 5, 10 kleppen 5, 10 kleppen
Cilinderinhoud in cm' 1984 2435
Boring x slag in mmo 81/77 83/90
Max. vermogen ECE kW/Pklmin ' 93/126/6100 106/144/5400

Max. koppel ECE Nm/min ' 172/4800 206/3600

Com pressi everhoud ing 10.0:1 10.0:1

Brandstofsysteem Multi point injectie Multi point injectie

Uitlaat- en emissiesysteem 3-weg geregelde katalysator
met Lambdasonde

3-weg geregelde kat.
met Lambdasonde

Brandstof Loodvrij (RON 95) Loodvrij (RON 95)

Inhoud in liters 73 73
TRANSMISSIE

Handgeschakeld 5 bak S-bak

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

a-bak incl. overdrive met
Economy, Sport en Winter programma

AANDRIJVING Voorwielen Voorwielen

Remsysteem ABS met schijfremmen rondom
(vóór geventileerde schijven)

ABS met schijfremmen rondom
(vóór geventileerde schijven)

STUURMECHANISME

Stuurbekrachtiging Ja Ja
Draaicirkel in meters 10.2 10.2
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850 2.5i 20 VALVE 850 T-S 2.3i 20 VALVE

MOTOR Benzine Benzine

Motortype 852545 85234T

Cilinderaantal 5, 20 kleppen 5, 20 kleppen

Cilinderinhoud in crn' 2435 2319

Boring x slag in mmo 83/90 82/90

Max. vermogen ECE kw/Pk/mtn ' 125/170/6200 166/225/5200

Max. koppel ECE Nm/min ' 220/3300 300/2000

Compressieverhouding 10.5:1 8.5:1

Brandstofsysteem Multi point injectie Muit; point injectie

Uitlaat- en emissiesysteem 3-weg geregelde kat.
met Lambdasonde

3-weg geregelde kat.
met Lambdasonde

Brandstof Loodvrij (RON 95) Loodvrij (RON 95)

Inhoud in liters 73 73
TRANSMISSIE

Handgeschakeld 5 bak 5 bak

Automaat 4-bak incl. overdrive

met Economy, Sport
en Winter programma

4-bak incl. overdrive

met Economy. Sport
en Winter programma

AANDRIJVING Voorwielen Voorwielen

Remsysteem

ABS met schijfremmen rondom
(vóór geventileerde schijven)

ABS met schijfremmen rondom
(vóór geventileerde schijven)

STUURMECHANISME

Stuurbekrachtiging Ja Ja

Draaicirkel in meters 10.2 10.6

Garantie:
12 maanden internationale garantie, ongeacht het aantal

kilometers.

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

Volvo carrosserte- en chassisgarantie:
8 jaar overdraagbare garantie tegen roest van binnenuit.
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Blauw Ginza pluche

Niet leverbaar

Blauw Madison pluche

Blauw Dakar pluche/Ieder

E N BEKLLDING VOL V 0

Beige Ginza pluche

Nielleverbaar

Beige Madison pluche

Beige Dakar pluche/Ieder

850

Grijs Ginza pluche

Nietleverbaar

Grijs Madison pluche

Licht grijs Madison pluche

Grijs Dakar pluche/Ieder



VOLVO 850

Van Volvo kunt u meer verwachten
Natuurlijk hechten we als Volvo veel waarde aan
onze auto's; dat merkt 1I in deze brochure en dat
zult 1I zeker ervaren in de showroom van de ex-
clusieve Volvo-dealers. Maar Volvo levert meer
dan een auto alleen. De basis van ons succes
wordt immers vooral ook door andere zaken be-
paald, namenlijk door dc relatie met de beziners
en berijders van onze producten.

Volvo Advantage Card
Om dit belang te onderstrepen biedt Volvo iedere
Volvo-rijder kosteloos de Volvo Advantage Card
aan. Een card die u, als Vol va-rijder, niet alleen
verzekert altijd als eerste op de hoogte gebracht te
worden van nieuwe ontwikkelingen rond uw
merk, maar die u bovendien recht geeft op een
aantal extra services, voordelen en speciaal voor
II geselecteerde aanbiedingen. Een card die vooral
krachtig onderstreept dat het bij Volvo in haar
denken en doen niet alleen om de auto draait
maar met name om u, de Vol vo-rijder.

Amazon autopakketverzekering
Amazon lnsurance is een speciaal voor 1I in het
leven geroepen verzekeringsmaatschappij. Met
Amazon lnsurance kiest u voor maatwerk op het
gebied van autoverzekeringen. Of u nu een nieu-
wc of gebruikte Volvo te verzekeren heeft. Bel
voor meer informatie of een vrijblijvende offerte
naar Amazon lnsurance: 03458-8773 of haal de
speciale brochure bij uw dealer.

Volvo Leasing
Least u via Volvo Leasing. dan kunt u voor onder-
houd, service en/of schadeherstel bij elk van de
120 Volvo dealerbedrijven terecht. En krijgt u een
vervangende auto als de werkzaamheden aan uw
auto onverhoopt langer dan 24 uur mochten du-
ren. U least direkt bij cle importeur: scherpere ta-
rieven en maximale deskundigheid. Bel voor een
op maat gesneden offerte de Volvo Leaselijn.
03458-8222 of ga even langs bij uw dealer.

Volvo Financiering
Nieuw of gebruikt. bij Volvo heeft u de mogelijk-
heid uw aankoop te financieren op een wijze die
precies aansluit bij uw persoonlijke wensen en
mogelijkheden. Bovendien blijft uw maandbedrag

gelijk over de hele looptijd en wordt uw aanvraag
met de garantie van absolute discretie behandeld.

Volvo Touring Service
Met de Volvo Advantage Card weet u zich tevens
verzekerd van Volvo Touring Service: uitgebreide
hulpverlening bij pech of ongeval. Dag en nacht,
zowel in binnen- als buitenland. Kostenloos zo-
lang uw Vol vo niet ouder dan 3 jaar is, daarna te-
gen een geringe vergoeding.

Volvo-magazine Drive
Als bezitter van de Volvo Advantage Card ont-
vangt u drie keer per jaar het exclusieve Volvo-
magazine Drive. Een magazine dal u informeert
over alle Vol va-noviteiten. belangrijke achter-
gronden belicht en uitgebreid ingaat op alle extra
services van Volvo. Daarnaast biedt het nog ande-
re lezenswaardige artikelen. zoals toerisme, cul-
tuur en design. Drive is ook het medium waarmee
we u op de hoogte houden van dc speciaal
geselecteerde arrangementen en producten voor
houders van de Volvo Advantage Card.

Volvo Service Contract
Afhankelijk van het type Volvo en het aanral kilo-
meters dat II in drie jaar rijdt, betaalt u met dit
Service Contract op zak, een vast bedrag per kilo-
meter. Alle onderhonds- en reparatiewerkzaamhe-
den zijn daarmee gedekt. U weet dus exact waar 1I

financieel aan toe bent.

Volvo vaste prijzen principe
De volvo-dealer kan u bij reparatie of onderhoud
vooraf' haarfijn aangeven wat de daaraan verbon-
den kosten zijn. Dit principe vrijwaart u van ver-
rassingen achteraf

Volvo LPG-installaties.
Uw nieuwe Volvo kan worden uitgerust met een
speciaal voor uw type auto omwikkelde Volvo au-
togas-installatie. Dat betekent voordeliger rijden
zonder een cent toe te geven op de spreekwoorde-
lijke Volvo-veiligheid. Iedere Volvo Nederland
LPG-installatie geniet volledige garantie:
24 maanden of 100.000 km op de installatie en
12 maanden op arbeidsloon.



LAK

019 Blaek stone

604 Midnight blue

417 Nautie blue peert

420 Aubergine pearl

423 Autumn gold pearl

E N BEKLEDING VOLVO

189 Polar white

214 Oark grey metallic

418 Regent red pearl
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421 Dark olive pearl

425 Champagne pearl

850

601 Classic red

412 Tropie green pearl

419 Silver sand metathc

422 Turquoise pearl

N.B. Door het druk procédé zijn geringe
kleurafwijkmgen zowel in lak- als bekleding-
afbeeldingen mogelijk. Vraag bij uw dealer
inzage in het lak- en bekledingsboek
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Blauw leder Beige leder

Licht beige leder

l,
Licht grijs leder

STANDAARD oPTIe OPTIE OPTIE

Ginza-pluche Madison-pluche Dakar-pluche/Ieder Leder

granite grafite granite grafite licht grani!e grafite grani!e grafite licht licht

grijs grijs blauw beige grijs a-ue grijs blauw beige grijs griJs blauw beige grijs grijs grijs blauw beige beige

3570 3571 3530 3550 3470 3471 3480 3430 3450 3770 3711 3730 3750 3970 3971 3980 3930 3950 3960

• Metallic en Pearl lak tegen meerprijs leverbaar in combinatie met alle bekledingsmogelijkheden.
• Madrson pluche, Dakar pluche/Ieder en Leder, naar keuze tegen meerprijs leverbaar.
• 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
• Beige: Bovenkant dashboard uitgevoerd in zwart;

Bovenkant dashboard uitgevoerd In beige zonder meerprijs leverbaar.
• Dakar pluche/Ieder en Leder: zitgedeelte en voorzijde rugleuning uitgevoerd In leder, evenals de hoofdsteunen voor.

Zij- en achterkant uitgevoerd in kunstleder.




