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Reeds in standaarduitvoering
behoort Volvo tot de best uitgeruste auto's,

die op de markt zijn.
Als u uw keuze op een Volvo laat vallen,
kiest u welbewust voor veiligheid, comfort,
betrouwbaarheid en duurzaamheid Kortom,
u kiest voor kwaliteit.

Maar u krijgt meer dan dat. U kunt
uw auto geheel aangepast krijgen aan uw
eisen verlangens. Dit komt, doordat Volvo
éen van de meest uitgebreide accessoire-
programma's heeft, die er zijn. De ontwikke-
ling en constructie hiervan is nauw ver-
bonden met die van de auto, met dezelfde
hoge eisen aan kwaliteit.

De eigenaar kan pas volledig profijt
van zijn auto hebben als deze geheel is
aangepast aan zijn wensen. De caravanbe-
zitter heeft bijvoorbeeld een trekinstallatie
nodig en misschien een hoogteregeling, ge-
zinnen met kleine kinderen hebben behoefte
aan een speciale veiligheidsuitrusting etc.

Op de volgende bladzijden ziet u enke-
le auto's, die wij speciaal hebben uitgerust
met de meest gebruikelijke accessoires.

Naast deze accessoires vindt u acces-
soires, zoals bijvoorbeeld een kindervei-
ligheidsuitrusting voor als u kleine kinderen
hebt. Een uitgebreid radio/stereo programma
en vele andere, interessante accessoires.
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Volvo's combinatiewagens
De Volvo combinatiewagens hebben dezelfde karakteristieken
als de overige modellen, maar ze zijn ruimer. Vijf volwassenen
zitten comfortabel en bovendien is er veel bagageruimte
achterin. Wordt de achterbank naar voren geklapt dan onstaat
een vlakke laadvloer van maar liefst 188 cm met een totale
inhoud van ruim 2100 liter.

Om volumineuze bagage in de wagen te kunnen krijgen is
de opening aan de achterkant 116 cm breed gemaakt en 78 cm
hoog. De scharnieren zitten aan de buitenkant om niet in de
weg te zitten. De starre achteras zorgt ervoor, dat de wagen
flink geladen kan worden, zonder dat hij door zijn "knieën"
zakt.

Om deze wagen nog verder te completeren, hebben wij
hem uitgerust zoals u hiernaast ziet. Een uitrusting, die de auto
nog meer aanpast aan een uitgesproken behoefte aan
laadvermogen en de mogelijkheid om te kunnen trekken.



I. Inklapbare trekhaak. Niet leverbaar in Nederland. (283/66-7.)

2. Trekhaak. De trekkogel is demonteerbaar. Goedgekeurd trekgewicht
1500 kg (1400 kg in België) vanaf de 1975-modellen. Ook geschikt voor de
1974-modellen. max. trekgewicht 1200 kg (283087-5).
3. Bagagedrager (283276-4). Met kunststof overtrokken stalen buizen met
brede. aluminium steunen. Kan worden gecompleteerd met een houder
voor een boot (//28897·4), dragende spijlen. skihouder en verlengstukken
voor het transporteren van volumineuze vrachten.

4. Imperiaal 145.245,265. Aluminium. Met kunststof beklede. speciale
bevestigingsklcmmen voor eenvoudige montage zonder de lak te
beschadigen. Voorzien van een spoiler voor minder windgeruis.
(J /285/2-9.)

5. Niveauregcllng. Leverbaar in drie uitvoeringen: de semi- (28363/-0) en
automatisch (183632-8) bedienbare en de volledig automatische versie.
vanaf de 1979-modellen is de volledig automatische uitvoering leverbaar.
standaard op 265 GLE (Nederland). (/ /28791-9.)

6. Caravansplegcls. Set van twee. Eenvoudige klem montage. (België
/ /28757-0.) (Nederland op speciale bestelling.)

7. Beschemmet, 145.245.265, Van staal of nylon. Voorkomt. dat de hond
of de bagage bij krachtig remmen naar voren vliegt. Hel beschermnel kan
eenvoudig tegen het dak geklapt worden. als het niet wordt gebruikt of als
het in de weg zit bij volumineuze lading (/ /29079-8 nylon. 1129091 -3 staal).

7. Hoofdsteun achter. Wordt gemonteerd op hel beschermnet en kan
gemakkelijk worden verwijderd als de achterbank wordt neergeklapt.
Verticaal verstelbaar (/ /29/32-5).

7. Beschermnet voor de bagageruimte. Zwart, zuurbestendig rubber.
Beschermt de vaste vloerbedekking tegen slijtage en vervuiling (283539-5).

8. Afdekhoes, 245/265. Wordt gemonteerd achter de rugleuning van de
achterbank. Kan gemakkelijk als een rolgordijn over de bagage worden
getrokken en wordt vastgehouden door twee haken aan de achterste
deurstijlen (1/29025-/). \
9. Spoiler voor de carevan. Dakspoiler voor auto's. die een caravan of
aanhangwagen trekken. Eenvoudige montage met Volvo's bagagedrager
(spoiler 1/28898-2. bagagedrager 283276-4). Een zeer nuttig accessoire.
vooral voor combinatiewagens. Voordelen: 28% minder luchtweerstand.
waardoor een economischer brandstofverbruik van zo'n 10% wordt bereikt.
Tevens wordt de richtingsstabilitcit verbeterd.
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De auto voor de winter
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Regen, sneeuwen gepekelde winterse wegen vormen een
onderdeel van het harde, Scandinavische klimaat. Een Volvo is
erop berekend hiertegen een lang leven bestand te zijn. De
meest kwetsbare carrosserie delen zijn warmgegalvaniseerd
(aan beide kanten lagen zink).

Bovendier zijn de meest kwetsbare delen van het uitlaats-
systeem zijn gemaakt van een roestbestendige aluminiumlege-
ring. Het verwarmings- en defrostersysteem heeft een grote
capaciteit.

Reeds in standaard-uitvoering is een Volvo zodoende een
goede auto voor de winter. Maar ook een auto, die uitermate
goed op de winter is voorbereid, kan nog beter worden. De
hiernaast afgebeelde auto is speciaal uitgerust voor het rijden
op besneeuwde en beijzelde wegen. Of u nu naar de
wintersportplaatsen rijdt of niet.



I. Afsluithaar skirek. Plaats voor vier paar ski's. volvo's afsluitbare skirek
zorgt ervoor. dal de ski's rustig op hel autodak kunnen blijven liggen als
men de auto alleen laat. Zowel de houder als de ski's worden door één en
dezelfde handeling afgesloten (283352-3)

2. wlntcrbuudcn. Niet leverbaar in Nederland en België.

3. Suceuwkcuiugen. Een uitstekend hulpmiddel voor rijden over ijs. in losse
sneeuwen op een modderig wegdek (1129010-3 244/264. /1290//-/
245/265).

4. Buitentemperatuurmeter. Meet de temperatuur net boven het wegdek.
Een lampje gaal branden als er kans bestaat op opvriezen (+ 2 lot -10 Cl.
Kan ook in het instrumentenpaneel worden gemonteerd (282597-4
standaard inssrumesupaneet. J 128426-2 VDO instrumentpaneet. 1J 28415-4
Yasaki instrumentpaneel).

5. Tijdschakeling achterruitvcrwarming. (gaat het nodeloze werken van de
achterruitverwarming tegen. Na ongeveer 15 minuten schakelt de
achterruitverwarming altijd uit Eenvoudige montage. Vanaf rnodeljaur
1973 (JJ29022-8).

6. Beschermkap. Voorkomt dat sneeuw of regen via de luckuntaai in' het
ventilatiesysteem kOI111.Het besfaun van de voorruit bij ingeschakelde
oefrosters wordt zo voorkomen. Gcmukkelijk Ie monteren over de
luchtinlaat zonder gebruik te rnaken va n speciaal gereedschap (/ /28848-7).

7. Radiatorhoes. Van sterke kunststof. Zorgt ervoor. dal de motor eerder op
temperatuur komt en voorkomt. dal vocht en zout in de motorruimte
komen en corrosie veroorzaken. Moutugc wordt vaam I voor dieselmotoren
aangeraden. Leverbaar in verscheidene uitvoerineen voor de verschillende
grilles. 240 75-77 (11]9]57·0).24078-79 (J11Y]58-8). 240 79
GL+ GLE+ Diesel (J /19]59-6). 260 DL (1/]9260-4). 260 G L+ GLE
(1/2926/-2).
8. Hulpstartkabels. Bij lege accu kunt u door middel van deze kabels gemak-
kelijk wat stroom "lenen" van een andere auto (181971-9).

9. Winterhulpmiddelen. Startgas. bescherming voor de carburateur. anti-
vriesvloeistof ruitcsprocicrvloeistof deurslotolie en stotspruy.
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De sportieve uitvoering
De exacte tandheugelbesturing en de verhouding wielbasis-
spoorbreedte zijn factoren, die bijdragen tot het uitstekende wegge-
drag van een Volvo. Een nietgedeelde achteras in combinatie
met o.a. een stabilisator en de sterk uitgevoerde veerpoten zorgen
ervoor, dat van de brede staalgordelradiaalbanden een zo groot
mogelijk oppervlak contact maakt met het wegdek, wat vooral
van belang is bij sterk remmen en het snel nemen van bochten.

De gewichtsverdeling is ook een belangrijke factor voor
het weggedrag van de auto. Volvo heeft een nagenoeg ideale ge-
wichtsverdeling weten te bereiken tussen voor- en achteras.

Een Volvo is erop berekend om stevig aan de tand te worden
gevoeld. Maar om de sportieve eigenschappen nog meer te
accentueren hebben wij deze 244 speciaal uitgerust.
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I. Met leer bekleed CT-stuurwiel. Exclusiefsluurwiel van echt rundleer.
Met een speciaal schokabsorberend middenstuk en beproefde
veifigheidseigenschappen. Diameter 370 mm (1128427-0),
2. Sierstrips. Nieuw type in de kleuren zilver. bruin en rood/blauw, Zeer
goede pasvorm en goed hechtvermogen. 240/260 bruin (1129246-3). zilver
(/!29247-1). rood/blauw (1129248-9).
3. Sierstrips. Zilver metallic en matzwart. De laatste zijn ook leverbaar in
een korte sponuitvoering. Zeer goede pasvorm en goed hechtvermogen.
Bestand tegen alle autowasmiddelen (1128494-0242. zitver metatttc.
I/28496-5 244. zilver metallic. 1/28495-7241. matzwart, I/28497-3244.
/1Ial:warr. 1/28501-2244. :WGr/. kone ui/voering. I/28503-8 /4512451265
teak.]
4. CT-schokdempers. Geven een goede stabiliteit bij hoge snelheden zonder
concessies te doen aan het comfort. Alle vier de schokdempers moeten wel
tegelijkertijd worden vervangen. (België: 1/28793-5 I'ÓÓr. 1/28794-3 achter:
Nederland: 90/0223-7 vóór. 9010224-5 acluer.]

5. Knop en pookhoes. Een rundleren knop die prettig in de hand ligt
(I/28144-1). De pookhoes is van echt leer en leverbaar in de kleuren zwart
(/264664-2) en beige (1295553-0;'

6. Extra lampen. rond. Leverbaar als breedstralers of als verstrulers met een
diameter van 170. 186 of 192 mm.

7. Wegliggingssel. Deze set verbeten de stabiliteit van de auto. Speciaal
voor de wat sportievere automobilist, die genoegen neemt met een wal
stugger veercomfort. De set die bestaat uit een paar speciale voorveren en
verzwaarde stabilisatoren voor en achter past op alle 240 modellen
(J J28795~OJ
8. Aluminium velgen voor laag-profielbanden. Aluminiumvelg 6x 15". gewicht
7.5 kg. Zijdelingse slingering max. 0.5 mm. radiale slingering max. 0.6 mmo
Alleen te gebruiken in combinati met laag-profielbanden 195HR/60.
Perfecte gewichtsverdeling per cm en richtingsstabiliteit. Zeer goede greep op
natte en droge wegen. in combinatie met een lange levensduur (1/28867-7).
9. Portierruit windscherm. Vermindert tocht en suizen van de wind indien
men met geopend zijraam rijdt. Gemakkelijk te monteren zonder ingreep in
de wagen. Wordt van getint acryl plastic gemaakt. Passen vanaf modeljaar
1974. (België: / /28752-1: Nederland: 9004001-5 links. 9004002-3 rectns.)
10 Spoiler. Voor een betere luchtgeleiding en dus een nóg grotere stabiliteit.
Gemaakt van een elastische. sterke kunststof. Leverbaar in matzwart of
zilver metallic, De sierstrips in harmoniërende kleuren zijn als extra
leverbaar. Wordt speciaal gemonteerd op auto's mei velgen van een
aluminium-legering om een effectieve koeling van de remmen Ie verkrijgen
(1128485 -8 matewart. 1/28653-1) zitver metallic).
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De limousine
Volvo biedt reeds in standaard-uitvoering een comfortabel
en verzorgd interieur. Comfortable stoelen en luxueuze bekleding.
Voorstoelen met erg veel instelmogelijkheden, zoals een lenden-
steun. Neerklapbare armleuning achter (GL en GLE modellen).

Maar de erg kieskeurige automobilist kan zijn Volvo toch
nog luxueuzer uitrusten.
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I. Elektrisch bedienbare zijruiten. Er bestaat geen gevaar voor het beklemd
raken van vingers aangezien er slechts 5 kg druk nodig is voor het stoppen
van hel mechanisme op elke stand. Vanaf 1975-modellen. Leverbaar zowel
vóór als achter (283595-7 vóór. / /28388-4 achter],

2. Elektrisch bedienbare buitenspiegel. Reflecteert niet en is trillingsvrij.
Wordt gemonteerd zonder ingrepen aan de carrosserie uit te voeren. Vanaf
de I974-modeJ1en (283/77-4 links, 283/78-2 rechts).
3. Luidspreker achter in de wagen. Een boxvormige luidspreker met hoog
effect zorgt voor een nog betere geluidsweergave achterin. 20 Watt
(283j 95-6).
4. vctvo Top Executlvc. Radio/stereo met cassettespeler (283790-4). Het
vlaggeschip van Volvo's radio/stereo programma. De radio heeft stereo
ontvangst en druktoetsen voor snel afstemmen. Automatische
storingsonderdrukker. frequentie-controle en stereo/mono schakelaar.
Filter voor vermindering van geruis. Geschikt voor opnemen in zowel mono
als stereo. De cassettespeler is uitgerust met o.a. het Auto-reverse en een
snel-spoel-knop. Het Pinch-off systeem maakt de casseueband vrij als de
stroom onderbroken wordt. waardoor het bandje niet wordt beschadigd.
Vier. afzonderlijke versterkers - een voor iedere luidspreker. Een
handmicrofoon voor opnemen en een afzonderlijke digital-display voor
frequentie en lijd zijn als extra leverbaar (JJ29244-8).
5. Windscherm. Leidt de rijwind langs het schuifdak. Vermindert trek en
windgeruis. ook bij rijden op buitenwegen (283982-7 antraciet, / /286/5-0
koperkleurig. /1286/6-8 blauw. 1/286/7-6 groen, IJ 286/8-4 oranje). In
Nede'rland alleen antraciet leverbaar.

6. Speedcontrol. Zorgt er langs elektronische weg voor. dat de ingestelde
snelheid behouden blijft. Schakelt automatisch uit bij afremmen of bij het

accelereren. Na het accelereren gaat de wagen automatisch weer met de
ingestelde snelheid rijden. terwijl men na het afremmen of ontkoppelen de
speedcontrol weer in dient te stellen met de speciale knop (1/28862-7)
7. Velgen van tichrmctual. Gewicht 6.8 kg. Geeft lager onafgeveerd gewicht
en betere remkoeling. Grotere spoorbreedte. Afgewerkt met een kleurloze
lak om corrosie tegen te gaan. Naafdop is los leverbaar. Passen op 240/260
vanaf het modeljaar 1975. Op enkele modellen standaard (1128730-7).

8. Airconditioning. Thermostatisch geregeld. Zo geconstrueerd om het beste
effect te krijgen tegen luchtverontreiniging, warmte en vocht. Werkt
uitsluitend in combinatie met het verwarmingssysteem van de wagen. de z.g.
Combined Unit. De auto dient van fabriekswege mei dit afwijkende
systeem te zijn uitgerust.
9. Extra opbergvak. Biedt plaats aan mappen. papieren. akten tassen en
andere voorwerpen (JI )9093-9).
10. Armleuning voor de voorstoelen. Gemakkelijk te verstellen om de best
mogelijke rij houding te verkrijgen. In de kleuren zwart. blauw of beige.
Gemakkelijk te monteren. Zwart (1129035-0). blauw (JJ29060-8). beige
(/ /29050-0).
11. Hoofdsteunen achter, hoofdsteunhoczen. jaloezie. leeslamp. De
hoofdsteunen zijn in zwart. blauw. beige. bruin en grijs verkrijgbaar. De
hoezen zijn leverbaar in blauw. beige of grijs. Keuze uit ribbelige - en
gladde plucke. De hoezen zijn ook in zwarte stof verkrijgbaar en tevens in
dezelfde kleuren als de "Senator". en "Populurv-bekteding. De jaloexie
zorgt ervoor. dat de temperalllur in het interieur als gevolg van
zonnewarmte niet te hoog wordt. Het Licht naar achteren blijft gewaarborgd
en hindert de bestuurder niet. De kaartleeslamp geeft een gerichte bundel
licht. Jaloezie (1/28304-1). leeslamp (28365/ -8).
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1. Kinderzitje. Geeft een zeer goede bescherming voor kinderen tot
ongeveer 6 jaar of met een lengte van 117 cm. Wordt achterstevoren
gemonteerd op de voorstoeI of op de achterbank. Getest in botsproeven bij
verschillende snelheden (283168-3).

1. Hoofdzijsteunen voor kinderzitje. In dezelfde kleuren en van hetzelfde
materiaal als de bekleding van de stoel. In de wasmachine te wassen.
Gemakkelijk voor het kind, speciaal als het onder het rijden slaapt
(283/76-6).

1. Zonneklep voor kinderzitje. Dezelfde kleur en hetzelfde materiaal als de
bekleding van het zitje. Het kind heeft zo geen hinder van het zonlicht. Kan
in de machine worden gewassen (l128851-1).
2. Kinderbankje. Vuil de ruimte tussen voorstoei en de achterbank op.
Hierdoor wordt een brede en veilige slaapplaats verkregen voor uw
kinderen. Ook een handig accessoire als men een wieg op de achterbank wil
plaatsen (282441 -5).

3. Kinderbeveiliging. Voorkomt dat het kind tussen de rugleuningen
doorschiet bij bijv. krachtig remmen (283667-4).

4. Jaloezie. Houdt de warmte buiten zonder het uitzicht naar achteren te
belemmeren (1128304-1).

5. Kinderkussen. Maakt het mogelijk om voor kinderen tussen 6 en 12 jaar
van de gewone driepunts veiligheidsgordels gebruik te maken. Geeft
aanzienlijk verhoogde veiligheid. Verhindert het z.g. onderuitglijden. Het
kussen kan gemakkelijk in en uit de auto genomen worden aangezien het
uitsluitend door de veiligheidsgordel op zijn plaats gehouden wordt. De
bekleding kan gemakkelijk worden gewassen. Heeft een vlamdovende
behandeling ondergaan (I J 29023-6).
6. Extra bankje 245, 265. Gemakkelijk te monteren, achterstevoren
aangebracht bankje voor twee kinderen. Voorzien van armleuning,
hoofdsteun en driepunts veiligheidsgordels. Gemakkelijk schoon te maken.
Kan worden neergeklapt en opgeborgen onder de vloer van de
bagageruimte. (reeds standaard in diverse modellen vanaf 1973-model.)
(JJ 28799-2 zwarl. 1128439-5 beige.}

Volvo veiligheid voor kinderen
Volvo heeft internationale erkenning verworven als één van de veiligste auto's ter wereld. Maar voor kleine
kinderen is een extra veiligheid in de auto noodzakelijk. In een lange reeks van jaren heeft Volvo daarom erg veel
aandacht besteed aan deze kwestie. Na veelvuldig testen en experimenteren heeft Volvo een speciale kinderveilig-
heidsuitrusting geconstrueerd, waardoor kinderen net zo veilig in een Volvo zitten als volwassenen.
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I. volvo radio. Vijf verschillende uitvoeringen: AM/FM, AM/FM-MPX,
MW/LW/FM, MW/LW/SW. FM-MPX en MW/LW. Alle toestellen met
vijf drukknoppen voor snelle afstemming op het gewenste station. (AM/FM
en AM/FM-MPX niet leverbaar in België.)
2. Opbouw luidsprekers hoedenplank. Twee-weg luidspreker met hoog
vermogen. 1.5. liter drukkamerluidspreker. Uitgangsvermogen 20 W.
Frequentiegebied 80 - 14.000Hz (283195·6).

3. Inbouw luidsprekers hoedenplank. Uitgangsvermogen 15W.
Frequentiegebied 100- 12.000Hz (283194·9).
4. Elektrisch bedienbare antenne. Gaat automatisch omhoog als de radio
wordt ingeschakeld en omlaag als de radio wordt uitgeschakeld. (Bij enkele
typen radio's.) Kan ook onafhankelijk van de radio worden bediend
(IJ 28858-6).
5. Antennes. Veerantenne. raamstijlantenne en sparbordantenne. Uw volvo-
dealer kan u adviseren bij de keuze van de juiste antenne voor uw radio.
6. Luidsprekers achter 245/265. Worden gemonteerd in het paneel achter de
achterdeuren. Luidsprekerroosters in de kleuren zwart. beige of blauw.

o
(Dezelfde kleuren als de hoofdsteun en de andere details van het imerieur.)
JO Watt. Zwart (283199·8). blauw (283/96·4). beige (1/29032·7), Jicht beige
(IJ 29033-5).
7. Luidsprekers portieren. Uitgangsvermogen 10 W (1/28506·/).
8. Adapter versterker ("Booster"). Versterker voor u. die extra hoge eisen
stelt. zonder vervorming van het geluid. ook bij hoog volume. Om de kans
op beschadiging van de luidspreker te voorkomen, moet alleen een hoog-
vermogen-luidspreker worden aangesloten op de versterker.
Uitgangsvermogen: 2xlS W (1128703-4).
9. volvo radio stereo met cassettespeler MW/LW/FM-MPX. Twee
uitvoeringen: volvo 4 Stereo (283777-1) en volvo Top Executive
(283790-4). Beide zijn geavanceerde installaties voor de allerbeste
geluidsweergave. Een groot aantal praktische details op zowel het radio- als
het cassettesysteem. De Top Execurive is ook geschikt voor het opnemen in
mono en stereo. Een handmicrofoon hoort ook bij de uitrusting.
(1/28282·9.) Afzonderlijk digiraldisplay (frequentie en ujdopgave) als
accessoire leverbaar. (/129244·8';

Radio &Stereo
Volvo's eigen radio laboratorium werkt nauw samen met één van de toonaangevende radioproducenten, maar ook
met de constructeur van de auto, om radio en auto op elkaar af te stemmen.

Yolvo's radio- en stereoprogramma omvat alles, vanaf eenvoudige radio's tot exclusieve radio- en stereo-
installaties. Als u meer wilt weten over het radio- en stereoprogramma, heeft de Volvo-dealer een speciale brochure
voor u.
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I. Dashboardbakje. Praktische opbergplaats voor kleine dingen (283673-2).

2. Vak voor kleingeld (J /29024-4).

3. Extra opbergvak. Biedt plaats aan mappen, papieren. aktetassen en
andere voorwerpen (//29093-9).

4. Extra hoezen, Senator. Bruin. beige of zwart, harmoniërend met het
interieur van de wagen. Hoogwaardig pluche met nylon velours aan de
zijkanten van de stoel en de achterkant van de rugleuning. Eenvoudige
montage en perfecte pasvorm.
Complete set voor de voorstoelen en de achterbank. maar zonder
hoofdsteun hoezen. Vlamdovend materiaal en machinaal te wassen.

4. Hoofdsteunhoezen. Senator. Voor de voorste en achterste hoofdsteunen.
Vlamdovend materiaal en machinaal te wassen.

5. Bekledingshoezen, Popular. In de kleuren beige, blauw of rood. Materiaal
doorgestikt velours van 100% nylon. terwijl de zijkanten en de achterkant
van de rugleuning voorzien zijn van gemakkelijk schoon Ie houden vinyl.
De kleuren zijn afgestemd op het interieur en de hoezen zijn in de machine
te wassen en gemaakt van vlamdovend materiaal.
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5. Hoofdsteunhoezen. Popular. Voor de voorste en achterste hoofdsteunen.
Glad in de kleuren beige, blauwen grijs, gestreept in de kleuren blauw.
beige. bruin en grijs. vlamdovend materiaal en machinaal te wassen.

6. Hoofdsteunhoezen, pluche. Voor de voorste en achterste hoofdsteunen.
Glad in de kleuren beige. blauwen grijs. gestreept in de kleuren blauw.
beige. bruin en grijs. Vlamdovend materiaal en machinaal te wassen.
7. Hoofdsteunhoezen. velours. Voor de hoofdsteunen vóór. 100% nylon in
de kleuren blauw, bruin. beige. grijs of zwart.

8. Hoofdsteunen achter. In de kleuren zwart. beige. blauw. bruin of grijs.
Vanaf de 1975-modellen.

9. Handgreep. Comfortabel en praktisch. Vergemakkelijkt het in- en
uitstappen. Wordt gemonteerd aan de onderkant van het
instrumentenpaneel (1128680-4).



I. Mat voor de bagageruimte. Beschermt de originele mat. Bestaat uil twee
delen en is dus gemakkelijk te verwijderen om schoongemaakt te worden.
Zwart. zuurbestendig thermoplastic. Heeft een vlamdovende behandeling
ondergaan (/ /28444·5).

2. vloermat. Leverbaar voor zowel vóór als achter. Grijs of zwart.

3. Rubbermat met opslaande rand. Voor opvangen van vuil en water.
Leverbaar voor zowel vóór als achter. Grijs of zwart.

4. Alarm tegen diefstal. Beschermt doeltreffend tegen diefstal. Alle
portieren. motorkap en kofferdeksel zijn van alarm voorzien en bij inbraak
treedt de claxon in werking. Kan uitgeschakeld worden. Wordt zonder
ingreep in de carrosserie gemonteerd (J J 28746·3).
5. "Schuifdak" van glas. Gaat aan de achterkant open en zorgt voor een
aangename luchtventilatie. Hel glas is goedgekeurd volgens de Europese
normen en het zonwerende materiaal laat ca. 18% licht door. Past op alle
140/160 en 24O/260-wagens. die niet met een schuifdak zijn uitgerust
( 1128740~6).
6. Eerste Hulpuitrusling, aangebracht in de hoofdsteun. Eerste
Hulpuitrusting die in de hoofdsteun past en op zijn plaats wordt gehouden

door het hoofdsteunkussen. Zit niet in de weg en is toch gemakkelijk
bereikbaar. Stickers op de zijruiten geven aan waar in de wagen de Eerste
Hulpuitrusting te vinden is (J/28896-6). (Niet beschikbaar in Nederland en
België.)

7. Rek in bagageruimte. Uitstekend geschikt voor het opbergen van kleine
dingen. Wordt tussen de schokdempers in de bagageruimte aangebracht
(28)110~7).

8. Intervatschakelaar voor de achterruitwisser 245/265. Regalt de tijdsduur
tussen de slagen van de wisser op de achterruit. Gemakkelijk te monteren
aangezien alle combinatiewagens van het bouwjaar '79 zijn voorbereid op
deze uitrusting. Standaard op de 265 GLE (1/28792-7).
9. Toerenteller. Wordt gemonteerd in de hiervoor bestemde plaats in het
instrumentenpaneel. Vanaf de 1973-modellen. 240 VDO
instrumentenpaneel 283546-0. 240 Yasaki instrumentenpaneel 283260-8, 260
alle typen 283547-8.

10. Econometer. Een vacuummetcr helpt u een regelmatiger rijstijl te
ontwikkelen en draagt zo bij tot een economischer brandstofverbruik
(0/ / 2886) ~O).
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I. Afsluitbare tankdop. Gemaakt vanonder druk gegoten zink, overtrokken
met rood nylon of mat-verchroomd. Vanaf de 1974-modellen.
2. Benzinetankje van kunststof met rekje. De inhoud van het tankje is 5
liter. Vultuit in de dop. Het rekje wordt vastgehaakt op het reservewiel.
(1128177-/ beneinetankje, 1128275-3 rekje.)
3. Rond kunststof tankje. Past in 14" wiel. Inhoud 5 liter. Vultuit in de dop.
(1128648-1.)
4. Reservetankjes. Een stalen reservetankje met een inhoud van 5 resp. 10
liter, 20 liter met vultuil in de dop. (281466-35 liter, 281467·1 /0 titer,
282442-3 20 titer.}
5. Brandblusser. Een zeer effectieve poederblusser van I kg. Compleet met
bevestigingsmateriaal. Ook leverbaar als 2 kg blusser (Nederland). Beide
blussers navul baar. (Speciale uitvoering voor Nederland en België.)
Nederland I kg 9006018-7, 2 kg 9006019·5.
6. Bumper strip. Leverbaar als set voor zowel de vóór- als achterbumper.
(1128742-2 vóór, 1128741·4 achser.]
7. Reflectorstrip voor de bumpers. Aangepast aan het profiel van de
bumpers. Wordt geleverd als set (wit en rood). (283306-9.)
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8. Verstelbare veiligheidsgordel. Verstelbaar bovenste bevestigingspunt
veiligheidsgordel. Meer comfort bij het dragen van een gordel bij ieder
postuur. (1128737-2.)
9. Sleepkabel. Polytheen. 5 meter lang met een waarschuwingswimpelrje in
het midden. Max. belasting [800 kg. (27792/-3.)
10. Waarschuwingsdriehoek. Verpakt in een praktisch etui. Wettelijk
verplicht. (283343-2.)
11. Set gloeilampen. Extra gloeilampen en zekeringen als complete set in
een handig en stevig etui. (240 - 282862·2, 260 - 9007011-9.)
12. Extra verlichting rond. Breedstralers of verstralers met een diameter van
170, 186 of 192mmoAparte kabel- en montagesets.
13. Extra verlichting, vierkant. Breedstralers of verstralers. Afmeting 170x85
mmo Wit of geel glas. Aparte kabel- en montagesets. (1128507-9
breedstralers, J 128508-7 verstraters.)
14. Mistachterlicht. Zorgt ervoor dat u bij mist sneller zichtbaar bent voor
het achteropkomende verkeer. Standaard op diverse modellen. (283576-7.)



I. Koplampewisscrs. Werken zodra de ruitesproeiers in werking worden
gesteld. Standaard op diverse Ztiû-modeilcn.

Velgen van een aluminiumlegering. Voldoen aan extra hoge eisen wat betreft
rondheid en veiligheid. Grote sterkte. Minder onafgeveerd gewicht en
betere koeling van de remmen. 5.5.JxI4". Vanaf 1975-modeJlen. Leverbaar
in vijf uitvoeringen:

2. Velg "CT". (283075·0.)
3. Velg "Turbin". (IJ 28493·2.)

4. Velg mei 25 spaken. Glimmend gepolijst. Kleine naafdop. (1128730-7 velg,
1129021-0 naafdop.)
5, Velg mei 25 spaken. Met grote naafdop. (1128730-7 velg, 1129031-9
naafdop.)

6. 15"-velg mei laag-profielbanden. Een 6x15" velg, gewicht 7.5 kg.

Zijdelingse slingering max. 0.5 mmo radiale slingering max 0.6 mmo De laag-
profielband 195HR/60 zorgt voor perfecte drukverdeling op hel wegdek en
een uitstekende richtingsstabiliteit. Goede greep op natte en droge wegen. in
combinatie met lange levensduur. (f f 28867· 7.)

7. Winterhulpmiddelen. Startgas. bescherming voor de carburateur. antivries
vloeistof. ruitesproeiervloeistof deurslotolie en slotspray.

8. Lakken. Alle originele volvo-kleuren in een spuitbus, in blik of in een
praktisch flesje met penseel. Ook grondlak. motorverf wiellak en matzwarte
spray.

9. Reingigingsmiddclen. Universeel autoshampoo. AUlashampoo voor erg
vuile oppervlakken. Poetsmiddel. Spons.
10. Onderhoudsmiddelen. Tegen roest beschermende olie in blik en
spuitbus. Roestoplossende olie. Universeelolie. Transparante plastic lak.
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1. Bagagenet en bagagezak. Het bagagenet houdt de bagage op zijn plaats.
Gemaakt van nylon. De bagagezak van geplastificeerd linnen biedt een
effectieve bescherming tegen vuil en vocht jv /28178-9 bagagenet, /128189-6
bagagezak).
2. Strip 245/265. Strip in "teak". Goed hechtvermogen (J 128503-8).

3. Spatlap. Achterkant 2451265 (1128729-9).
4. Achterschokdempers met hulpveren. De achtervering wordt hierdoor
versterkt wat gunstig is bij zware lading of bij het trekken van bijv. een
caravan (België: 283083-3; Nederland: 90/0222-9).
5. Bevestlgmgsrlem. Met deze riem kunt u de bagage snel en onwrikbaar
vastzetten op het imperiaal (/128/68-0).
De :zwarte band dient om de bagage in de laadruimte van de
stationcarmodellen vast te zetten (/129004-6).
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6. Skihouder. Biedt plaats aan vier paar ski's, die met een spanriem worden
vastgemaakt (/128442-9).
7. Imperiaal (283276-4). Met kunststof overtrokken stalen buizen en brede,
aluminium steunen. Kan worden gecompleteerd met dragende spijlen
(Jl28686-/), skihouder (283278-0) en verlengstukken voor het transporteren
van een boot (283277-2).
8. Imperiaal. Twee bevestiginspunten op iedere voet en de buizen zijn met
kunststof overtrok.ken. De andere delen zijn elektrolytisch verzinkt
(1/28685-3).
9. Extra fraai imperiaal. Gemaakt van verchroomde staalprofielen. Voor
permanente montage (IJ 285/2-9).





V"OLV"O

De uitvoering van een aantal accessoires in deze brochure, kan
verschillen met de uitvoering die in Nederland en België wordt
geboden.
De fabriek behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande
mededeling wijzigingen aan te brengen in constructie en
uitvoering.
Voor exacte gegevens kunt u het beste de plaatselijke Volvo-
dealer benaderen.


