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Volvo bouwt al decennia auto's van zeer hoge kwaliteit.
Al/to's met een langere gemiddelde levensduur dan andere. Auto's ook die door hun veiligheid,
comfort, rij-eigenschappen en .ualue for money" tot de top behoren.
Accessoires dienen even goed te zijn als de auto waarvoor ze bestemd zijn.
Het zal u daarom niet verbazen dat Volvo geen universele onderdelen aanbiedt. Maar uitsluitend
accessoires die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.
Ze worden 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. bekledings-
hoezen of een bakje voor parkeergeld.
Voor de Volvo 240 is inmiddels een zeer uitgebreid assortiment originele Volvo accessoires ontwikkeld.
Deze maken het mogelijk uw auto aan iedere persoonlijke wens aal! te passen.
En stuk voor stuk gaat het om accessoires die dóór Volvo en uitsluitend vóór Volvo zijn ontwikkeld .
.Madt to match~ aangepast aan ieder type Volva. Dat maakt het assortiment originele Va/va acces-
soires in deze brochure tot het meest unieke en uitgebreide ter wereld.





VOLVO SOUND SYSTEM.
In samenwerking met een toonaangevende fabrikant van geluidsappara-
tuur voor auto's is, uitsluitend voor VOIVD, een eigen audioprogramma
ontwikkeld: het Volvo Sound Systern. Dat betekent dat alle apparatuur
volledig is aangepast aan het Volvo-interieur. Ieder onderdeel is boven-
dien snel en mooi in te bouwen en voldoet aan de hoogste eisen op het
gebied van kwaliteit en veiligheid.
leder onderdeel is ook uitgebreid getest, in elke mogelijke situatie: in labo-
ratoria, op snelwegen en de meest slechte binnenwegen, in ijzige kou en
ondraaglijke hitte. Want alleen zó konden wij er zeker van zijn dat de
apparatuur onder alle omstandigheden zo optimaal mogelijk blijft func-
tioneren, dat de ontvangers zuiver zijn en dat bijvoorbeeld de resonantie-
frequenties van de luidsprekers en die van de auto zelf niet samenvallen.
Het Volvo Sound System. Een beter audioprogramma voor uw Volvo
bestaat niet.

RADAR RADIO. Absoluut één van 's-werelds meest geavanceerde audiosyste-
men. En tegelijkertijd eenvoudig te bedienen. Daarvoor zorgt de ingebouwde
microprocessor. Hij kan in zijn geheugen 78 verschillende frequenties opslaan.
Daaruit zoekt hij, altijd en overal, voor de gekozen zender de meest krachtige fre-
quentie en past die voortdurend aan. Door dit MTS - Microprocessor Tuning
System - behoort het vervelende zoeken en de slechte ontvangst van een zender
tot het verleden.

TUNER: Digitale aflezing van de gekozen frequentie en golflengte (FM, Midden-
of Langegolf). Electtonische storings-onderdrukking (ESD). De Radar Radio is
leverbaar in twee uitvoeringen: alsCR-4040 met Loudness-schakelaar en als
CR-4060 met AVI-systeem. Door het indrukken van de Loudness-knop worden
de hoge en lage tonen wat versterkt en naar voren gehaald, waardoor, ook bij een
laag volume, het geluid voller klinkt. Bij het AVI-systeem wordt automatisch in
West-Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk het radioprogramma of cassette-
bandje onderbroken als er verkeersinformatie is, op een automatisch afgeregeld
geluidsniveau.

CASSETTEDECK: Geschikt voor diverse bandsoorten schakelaar voor Metal-
bandjes. Dolby ruisonderdrukking. vergrendelbare toetsen voor vooruit-en terug-
spoelen, auto-reverse voor automatisch wisselen van het spoor. Ingebouwde
balansregelaar waarbij één enkele knop de geluidebalans zowel links als rechts,
vóór en achter én toon en volume regelt. Radar Radio CR-4040 met Loudness
(1343115-0), CR-4060 met AVI (1343l13-5).

2. VOOR DE RADAR RADIO BEVELEN WIJ AAN: Eindversterker 2X25W.
HA-3121 (1343089-7), eindversterker 2X40W, HA-314I, (1343088-9), kabelset
(1384505-2), portier-luidsprekers HT-168 (1343040-0), luidsprekers achterin
HT-169 (1343041-8), electrisch bedienbare antenne (1343102-8).

3. VOLVO G RAPH IC EQUALIZER Een vooruitstrevende toon regel-eenheid die
door het scheiden van het frequentiegebied in vijf banden een betere toon balans
mogelijk maakt. De vijf gebieden kunnen apart geregeld worden (IJ29458-4). Met
Sound Effector voor nog meer diepte (1129586-2).

4. ELECTRONISCHE DIEFSTALBEVEILIGING MET MAGNETISCHE SLEU-
TEL. Inbraak in auto's komt helaas steeds frequenter voor. Als uw auto voorzien
is van kostbare geluidsapparatuur zal een goede en betrouwbare diefstalbeveili-
ging een uitstekende investering zijn. Het.Volvo Alarm beveiligt uw auto, acces-
soires en andere inhoud tegen diefstal. Bij Iedere poging tot inbraak gaat de
claxon loeien en de verlichting knipperen. Dat kan al gebeuren voordat een inbre-
ker de auto binnen is, bijvoorbeeld als geprobeerd wordt een ruit in te slaan. Het

gevoelige systeem werkt ook wanneer getracht wordt
portieren. motorkap of kofferdeksel ongewenst te
openen. Dan wordt bovendien direct de ontsteking
geblokkeerd. Een knipperende rode LED bovenop het
dashboard geeft aan dat de auto beveiligd is door een
ingeschakeld alarm, wat op zich al een waarschuwing
is. Het alarm kan automatisch worden ingeschakeld, of
door middel van een speciale magnetische sleutel.
Volvo Alarm met trillingssensor (1343409-7), zonder
trillmgssensor (1343862-7).
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L MUSJe RADIO. Een ideale radio/cassettespeler met uitstekende muziekweer-
gave-kwaliteiten. Voorkeuzetoetsen voor 5 zenders, drie op FM, één MG en één
LG. Gescheiden hoge- en lage tonenregeling. Loudness en balansregeling voor
vier speakers in combinatie met een extra versterker, Soft-Muting voor automa-
tische ruisonderdrukking bij zenderontvangst. automatische stereo/mono rege-
ling. Uitgangsvermogen 2X8 W. De cassettespeler is voorzien van DNR-Dyna-
mie Noise Rednetion (werkt ook op de radio-ontvangst). Auto-reverse, vergren-
delbare toetsen voor snel vooruit- en terugspoelen, schakelaar voor Metat-tape.
enz. Kan ook gecombineerd worden met de equalizer. Ook leverbaar met AVI-
systeem. Music Radio CR-308X (1129833-8). CR-309X met AVI (1343072-3).
Inbouw paneel benodigd voor installatie in dashboard of console.

2. VOOR DE MUSIC RADIO BEVELEN WIJ AAN, versterker 4X20 W
HA-4111 (1343094-7), portierluidsprekers HT-173 (1343101-0), speakers achter
HT-l72 (1343100-2), en raamstijlantenne (1128483-3) óf telescopische antenne
(1128735-6).

3. MONO/STEREO RADIO. Eenvoudig te bedienen radio met hoge prestaties
voor een aantrekkelijke prijs. In mono- of stereo uitvoering met 8 W of 2X8 W
uitgangsvermogen. Voorkeuzetoetsen voor 3XFM, IXMG en lXLG. Ontvangst-
gedeelte met FET- Field Effect Transistor-die sterke stations naar voren haalt.
Handbediende toonregeling electtonische ruisonderdrukking en automatische
Soft Muting. De stereo-uitvoering heeft een balansregeling voor vier luidsprekers
bij gebruik van een extra versterker en een mono/stereo knop. Tevens een .auto".
schakeling waarbij afhankelijk van de ontvangst automatisch van mono naar
stereo en andersom wordt geschakeld. Mono-radio R-3042 (1129827-0), stereo-
radio SR-3022 (1!29829-6).lnbouwpaneel benodigd voor installatie in console.

4. RADIO/CASSETTESPELER POPULAR. Uitstekende radio/cassettespeler. FM/
MGILG-ontvangst, voorkeuze-druktoetsen, toonregeling en balansregelaar voor
vier speakers bij gebruik van een extra versterker. Soft Muting. uitgangsvermo-
gen 2X8 W. De cassettespeler heeft auto-reverse, vergrendelbare toetsen voor
versneld vooruit- en terugspoelen en een pinch-off systeem waarbij de aandrijf-
en geleiderollen van de band worden teruggetrokken bij uitgeschakeld apparaat.
Zo wordt beschadiging van de band voorkomen. Ook leverbaar met AVI-
systeem. Radio/cassettespeler Popular CR-303X (1129821-3), CR-306X met AVI
(1343076-4).lnbouwpaneel benodigd voor installatie in dashboard of console.

S. MUSIC MACHINE. De ster in het Volvo audioprogramma. Voorkeuzetoetsen
voor 12 FM, 6 MG en 6 LG-zenders. Local.Dx.schakelaar voor sterke of zwakke
zenders, automatische overschakeling van stereo maar mono en andersom. Elec-
tronisch zenderzoeksysteem. DNR-ruisonderclrukking. Loudness-schakelaar en
gescheiden regeling van hoge- en lage tonen. Cassettedeck met automatisch cas-
sette-transport. Auto-reverse.vergrendelbare toetsen voor vooruit- en terugspoe-
len, Dolby-ruisonderdrukking en schakelaar voor Meral-cassettes. Uniek is ook
de .Nextt-knop waarmee de af-speler razendsnel naar de volgende opname op de
cassette spoelt. Radio tevens voorzien van digitaal uurwerk. De Music Machine
is een tuner/cassettedeck en moet daarom voorzien worden van een aparte ver-
sterker. Ook leverbaar met AVI-systeem. Music Machine TD-304X (1129817-1),
TD-30SX met AVI (TI29825-4l.lnbouwpaneel benodigd voor installatie in dash-
board of console.

COMFORT RADIO. (Niet afgebeeld). De CR-402X met microprocessor is een
zeer hoogwaardige radio/cassettespeler voor Volvo-rijders die uitermate hoge
eisen stellen aan hun audiosysteem. De radio kan eenvoudig geprogrammeerd
worden op 15 zenders (5 FM, 5 MG en 5 Le) waarbij drie verschillende zoeksy-
stemen gebruikt kunnen worden: Automatisch zoeken waarbij gestopt wordt bij
iedere zender van voldoende sterkte. Kies zo de gewenste zender. Automatisch
zoeken met behulp van een voetschakelaar (als extra leverbaar) waarbij bij ieder
hoorbaarstation wordt gestopt. Zoeken met de hand waarbij via een drukknop
de frequentie heen en terug kan worden afgetast. Het radiodeel is verder voorzien
van Soft Muting en van een automatische overschakeling van stereo naar mono
als het signaal onvoldoende krachtig is. Electtonische ruisonderdrukking en inge-
bouwde balansregelaar voor vóór- en achterspeakers (alleen bij gebruik van een
extra versterker). De cassettespeler heeft auto-reverse, vergrendelbare toetsen
voor vooruit- en terugspoelen, gescheiden regeling van hoge-en lage tonen en
DNR-ruisonderdrukking. Ook leverbaar met AVI systeem. Cernfort Radio
CR-402X (1129838-7). CR-405X met AVI (1343118-4).lnbouwpaneel benodigd
voor installatie in dashboard of console.
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Alle onderdelen uit het Volvo audioprogramma zijn volledig op elkaar
afgestemd. Dat betekent dat luidsprekers bijvoorbeeld aan dezelfde hoge
normen voldoen en volledig zijn aangepast aan de akoestiek van de auto.

LOPBOUW LUIDSPREKERS. 30 W. Driewegluidsprekerboxen voor montage
op de hoedenplank. Een complete set bestaat uit twee boxen en montagemate-
rieal. (I 129597-9).

2. PORTIER LUIDSPREKERS HT-173. 20 W Voor montage in de voorportieren.
Eenvoudige montage. Set van twee, inclusief montagemateriaal (1343101-0).

3. PORTIERLUIDSPREKERS HT-168. 30 W Voor montage in de voorportieren.
Set van twee (1343040-0).

4. TWEETERS HT-164. Een tweeter is een hoge-tonen speaker. Bij montage in
combinatie met vier andere luidsprekers zorgen twee tweeters voor een groter en
dieper toonbereik. De twee tweeters worden op het dashboard gemonteerd. Max.
ingangsvermogen 40 W, frequentiegebied 1.600-20.000 Hz. Set van twee
(1129432-9).

5.INBOUWLUIDSPREKER HT-l72. 25 W Voor montage in de hoedenplank.
Set bestaat uit één luidspreker en montagemateriaal 0343100-2).

6.INBOUWLUIDSPREKER HT-169. 40 W Voor montage in de hoedenplank.
Set bestaat uit één luidspreker en montagemateriaal (1343041-8).

7.INBOUWLUIDSPREKER 240 - 5 DEURS. 20 W Speciale luidspreker voor
inbouw achterin de stationcar. In kleur afgestemd op het interieur. Frequentiege-
bied l30 - 1.3.000Hz. Zwart (1129481-6); blauw (1129564-9); beige (I 129565-6);
bruin (1129566-4); grijs (1129567-2). Wordt als set geleverd.

Volvo levert een aparte serie versterkers/boosters voor gebruik in combinatie met
de verschillende radio/cassettespelers en luidsprekers. Ze zijn kwalitatief, qua
prestaties en ontwerp, van even hoog niveau en bieden een optimaal gebruiksple-
zier. Op een paar uitzonderingen na kunnen alle Volvo rediercassettespelers van
een versterker/booster worden voorzien. Dit betekent dat 1I een ruime keus heeft
bij het samenstellen van uw eigen Volvo audiosysteem de combinatie van radial
cassettespeler, versterker of booster en luidsprekers. En het betekent ook dat u het
systeem geleidelijk kunt uitbreiden of verder verbeteren.

8. VERSTERKER HA-41 Il. Vertnogen max. 4X20 W, frequentiegebied 30-25.000
Hz (1343094-7).

8. VERSTERKER HA-3121. Vermogen max. 2X25 W, frequentiegebied
35-20.000Hz (1343089-7).

8. VERSTERKER HA-3141. Vermogen max 2X40 W. frequentiegebied 10-50.000
Hz (1343088-9).

9. BOOSTER Speciale versterker die weinig ruis afgeeft. Uitgangsvermogen
2X20 W (I 129463-4).

10. ELECTRISCH BEDIENBARE ANTENNE ACHTERSCHERM. Schuift auto-
matisch uit en in bij aan- en uitzetten van de radio. Kan ook apart via een schake-
laar worden bediend (als extra leverbaar) (1343102-8).

11.TELESCOPISCHE ANTENNE. Voor montage op het linker achterscherm.
Roestvrijstaal (1128735-6).

Il. TELESCOPISCHE RAAMSTIJLANTENNE.Montage op de linker voorruit-
stijl. Zwart, voorzien van een spiraalgroef om windgeruis tegen te gaan. Lengte,
geheel uitgetrokken l250 mrn (1128483-3).

12. VOETSCHAKELAAR. Voor een comfortabele en veilige bediening van het
zenderzoeksysteem, te gebruiken bij alle electrorusche radio's (I J 29480-8).

13.CASSETTE BOX. Opbergruimte voor muziekcassettes. Voorkomt beschadi-
ging en vuil worden (1343020-2).
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ALs ALLEEN HET BESTE GOED GENOEG IS.
Comfort en rij-eigenschappen van de Volvo 240 staan op buitengewoon
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 uitge-
breid assortiment accessoires, inclusief aircondihoning en cruise control.
Juist deze extra's kunnen ervoor zorgen dat u uw reisdoel ontspannen, fris
en veilig bereikt.

1. AIRCONDITIONING. Van een Volvo airconditioning hebt u het gehele jaar
plezier. Dit systeem vormt één geheel met de standaard verwarming en ventilatie.
Daarin verschilt het duidelijk van andere systemen waarbij airconditioning en
verwarming/ventilatie gescheiden werken. Volvo airconditioning heeft ook een
hoger koel vermogen dan de meeste anderen. Een genot op warme zomerdagen,
zeker bij lange riHen. Het zorgt ervoor dat u fris en ontspannen aankomt. In de
herfst zult u plezier hebben van de combinatie van Volvo airconditioning en het
standaard verwarmings- en ventilatiesysteem. De airconditioning haalt het vocht
uit de lucht voordat het door de kachel wordt verwarmd. Dat vermindert de kans
op beslagen ruiten. En in de lente haalt de airconditioning het stuifmeel uit de
lucht. Ideaal bij allergieën LET OPl Airconditioning kan uitsluitend worden
gemonteerd als uw auto uitgerust is met een CU Combiried Unit-verwarmings-
systeem.

2. CRUISE CONTROL. Geavanceerde electronica zorgt ervoor dat een inge-
stelde snelheid wordt vastgehouden. U accelereert naar de gewenste snelheid en
drukt dan de cruise control-knop in. De auto blijft nu rijden op de gekozen snel-
heid zonder dat 1I het gaspedaal hoeft te bedienen. Ideaal op lange afstanden en
nog brandstofbesparend ook. Zodra koppelinga- of rempedaal worden aange-
raakt schakelt het systeem uit. Door vervolgens de Resurne-knop in te drukken
accelereert de auto weer naar de eerder ingestelde snelheid.
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1. ELECTRISCHE BEDIENING VOOR HET SCHUIFDAK. Complete set voor
auto's met een handbediend schuifdak. Comfortabel en veilig opdat uw aandacht
bij de weg blijft-(1333687-0). De afdekplaat voor de handbediening dient van-
wege de kleur van de hemelbekleding apart te worden besteld.

I.WINDKAP VOOR SCHUIFDAK. Vermindert windgeruis en tocht b;j ge-
opend schuifdak. Gemaakt van gekleurd, warmte-en koudebestendig kunststof
Rookkleur (J [88546-4); bruin (1128615-0); blauw (1 [286 [6-8); groen ([ [28617-6);
oranje (1128618-4).

2. GLAZEN ZONNEDAK Kan in twee standen worden geopend. Zorgt voor
een aangename, tochtvrije ventilatie. Ook geheel uitneembaar. Het geharde.
getinte glas beschermt tegen zonnestraling en warmte en laat-ca. "18%licht door.
Past in alle Volvo-modellen van het type 1401160/240 en 245 die niet standaard
met een schuifdak zijn uitgerust (1333888-4).

3. ELECTRISCH BEDIENBARE BUITENSPIEGEL. Eenvoudig met een knopin
de auto te verstellen. Gaten boren is niet nodig. Twee uitvoeringen. Vanaf model-
jaar 1974, links (1[29250-5), rechts 0129251-3).

4. ELECTRISCH BEDIENBARE ZIJRUITEN. Met een druk op de knop schuift de
ruit omlaag of omhoog. leverbaar voor vóór - of achterportieren. voor
(283595-7). achter ([ [28388-4).

5. ZONWERENDE ROLGORDIJNEN B;j sterk zonlicht houden de rolgordijnen
het interieur koeler. Ze beschermen passagiers op de achterbank tegen onplezie-
rige warmte en straling. Geen beperking van het uitzicht naar achteren
(1 [28304-[).

6. CENTRALE PORTIERVERGRENDELING. Hierrnee kunnen alle portiersloten
bediend worden vanaf het bestuurders portier. Werkt van binnenuit- met de ver-
grendel knop of van buiten met de portiersleutel. Geschikt vanaf modeljaar [980,
set voor voorportieren (1333583-1). Aanvullingsset achterportieren (1.333585-6),
voor Se deur stationcar (1333586-4). Voor kofferdeksel sedan, vanaf modeljaar
'86 (1343742-1).
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ALLES ONDER CONTROLE.
Wie actief en sportief rijdt zal ook alle functies van de auto onder con-
trole willen houden. Daarom heeft Volvo in het accessoireprogramma
een aantal uitstekende extra instrumenten opgenomen. Zij maken het
tevens mogelijk om zuiniger te rijden. De andere accessoires zullen uw
sportieve rijplezier eveneens vergroten.

LR-SPORT STUURWIEL Handgenaaid sportstuur, in zwart, rood, beige en
wit leder of in zwart suede. Voldoet aan alle eisen op het gebied van veilig-
heid. Diameter 360 mln. Aparte naaf.

2. LEERBEKLEED CT-STUURWIEL. Exclusief stuurwiel bekleed met echt
leer van hoge kwaliteit. Beklede naaf. voldoet aan alle veiligheidseisen. Dia-
meter 370 Olm, Vanaf modeljaar 1979- (1333971-8).

3. TOERENTELLER. Maakt het mogelijk het motortoerental in de gaten te
houden, de motor zo efftctent mogelijk te gebruiken en brandstof te besparen.
Grote, duidelijk afleesbare schaal met een rood waarschuwingsvlak voor te
hoog toerental. Vanaf modeljaar 1981, voor modellen met benzine- of diesel-
motor. <I> 80 mm voor montage in het standaard instrumentenpaneel (niet
voor 4-cilinder, 4-deurs1985-model). Benzinemotor (1129310-7) of
(l129337-0), afhankelijk van type instrumentenpaneel. Dieselmotor
(lU9338-B). <I> 52 mm voor montage in het extra instrumentenpaneel. Benzi-
nemotoren (1129335-4). Dieselmotoren (1129336-2). Auto's met dieselmotor
hebben voor montage van de toerenteller een andere dynamo nodig (1982-).

4. OLiETEMPERATUUR.METER. Ceeft de temperatuur van de olie in het
motorcarter aan en waarschuwt tegen overbelasting van de motor. Meetbe-
reik 50"C-150"C (1343324-8). De zender dient apart besteld te worden, het
type is afhankelijk van het type motor.

5. OUEDRUKMETER Geeft de druk van de motorolie aan. Een lage oliedruk
kan worden veroorzaakt door overbelasting van de motor, motorslijtage of
olielekkage. (1333929-6). De zender dient apart te worden besteld. (Niet
geschikt voor F-Turbomotoren met 70A dynamo, tot '84).
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o. ECONOMETER Geeft de onderdruk aan in het inlaatspruitstuk en waar-
schuwt voor oneconomisch brandstofverbruik (1129312-3). (Niet geschikt
voor diesel- of turbomotor).

7. BOORDCOMPUTER. Een microprocessor geeft zes belangrijke gegevens
op afroep door: actueel benzineverbruik in 11100km; gemiddeld verbruik in
11100km, aantal verbruikte liters, snelheidsmeter, afstandmeter en digitale
klok. De funkties worden aangegeven door diodes, de cijfers hebben twee
lichtsterktes- normaal voor gebruik overdag en gedempt bij ingeschakelde
verlichting. Dan gaat ook de verlichting achter de knoppen branden. Set met
complete inbouw-instructies. Voor carburateurmotoren (1l88575-3); motoren
met Ljetronic inspuiting (1333613-6).

INBOUWPANEEL VOOR BOORDCOMPUTER Om de computer in te
bouwen in het aflegvakje. Zorgt dat kleine dingen in dat vak niet achter de
computer kunnen schuiven (!333989~O).

8. VOLTMETER Meet bij ingeschakeld kontakt de laadspanning en conditie
van de accu. Bij draaiende motor geeft de meter de spanning aan die de
dynamo afgeeft (1l293 14-9).

9. BUITENTEMPERf'TUURMETER DIGITAAL. De buitentemperatuur

wordt net boven het wegdek gemeten en direct via de meter op hel dash-
board aan u doorgegeven. Een rode LED waarschuwt bij gevaar voor opvrie-
zen van het wegdek. De groene display is duidelijk afleesbaar en schijnt bij
ingeschakelde verlichting minder fel (1333737-3), De temperatuurmeter kan
worden uitgebreid met een sensor voor de temperatuur in de auto
(1333739-9).

10.BUITENTEMPERATUURMETER ANALOOG. Werkl op dezelfde
manier als de digitale buitentemperatuurrnetcr, maar heeft een analoge. ronde
afleesschaal. Een rode LED geeft aan wanneer de lernpcraluur tussen +2OC en
-[(1)C bedraagt. Electronisch systeem met meter voor inbouw in de bovenste
inbouwruimte voor extra instrumenten. Schaalverdeling in graden Celsius
(1I29311-5).

[I. QUARTZ UURWERK. Electrisch uurwerk met zeer grote precisie. Kan
gemonteerd worden in het eXITdinstrumentenpaneel indien de standaardklok
wordt vervangen door een toerenteller (1188269-3).

[2. LEDEREN POOKHOES. Sportieve pookhoes van echt leer. leverbaar in
zwart (1264664-2) en beige (1295553-0).

13





IN PERFECTE HARMONIE.
leder mens heeft een eigen smaak, voelt zich in zijn eigen omgeving het
plezierigst.
Volvo realiseert zich dat. En biedt u in het assortiment originele Volvo
accessoires de mogelijkheid om het interieur van uw Volvo 240 geheel
aan de eigen smaak aan te passen. Vanzelfsprekend voldoen deze acces-
soires op het gebied van ontwerp, kwaliteit en veiligheid aan de bekende
hoge Volvo-kwaliteitsnormen.

1. BEKLEDINGSHOEZEN, DIPLOMAT Het fraaie streepdessin is in kleur aan-
gepast aan het interieur van de auto. In blauw of bruin met een grijs of beige
streepje. Vervaardigd van zacht, comfortabel en sterk materiaal. Reinigen met
droogschuim. Complete set voor voorstoelen en achterbank. Hoezen voor de
hoofdsteunen dienen apart te worden besteld.

I. HOOFDSTEUNKUSSENS. Voor de hoofdsteunen voor en achter; in dezelfde
kleur als de bekleding. Alleen per paar leverbaar.

2. R-SPORT BEKLEDINGSHOEZEN. Zien er niet alleen sportief uit, maar geven
de voorstoelen ook een meer geprofileerde vormgeving voor meer zijdelingse
steun. Materiaal van topkwaliteit corduroy en imitatie-suede in zacht, vlamver -
tragend polyester. In marmermiddenblauw. beige/bruin, zwart en zwart/rood (niet
voor auto's van modeljaar '86). Complete set voor voorstcelen en achterbank.
Hoofdsteunkussens zijn in dezelfde kleuren en materialen leverbaar, in sets van
twee voor de hoofdsteunen voorin of achterin.

3. HOOFDSTEUNEN ACHTERBANK. Extra comfort en veiligheid voor de pas-
sagiers achterin. Vanaf modeljaar '75. Worden per stuk verkocht. Zwart
(1188207-3). Beige (1188209~9). Blauw (1188208-1). Bruin (I 18821 1-5).Grijs
(1188210-7).

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

4. HOOFDSTEUNKUSSENS, PLUCHE. Idem, onderdeelnummers afhankelijk
van modeljaar en kleur. Vraag uw Volvo-dealer.

5. KUSSENS, SENATOR. Gerieflijke. decorative kussens voor gebruik op voor-
stoelen of achterbank. In beige, bruin en zwart.

6. VLOERMATTEN, STOF. Geluiddempend, eenvoudig schoon te houden. Deze
exclusieve vloermatten met een uitstekende pasvorm zijn in kleur aangepast Jan
het interieur, bieden extra cernfort en beschermen de originele vloerbekleding.
Wasbaar.

7.VLOERMATTEN, THERMOPLASTIC. Geheel gemodelleerd naar de vorm
van de vloer. Door de opstaande rand blijven vuil en b.v. smeltwater erin liggen.
In kleur aangepast aan het interieur, vlamvertragend en koude- en warmtebesten-
dig. Voldoen aan alle Volvo -veiligheidseisen. Complete sef voor voor en achter.
Zwart (1129300-8). blauw (1l2930l~6), grijs (1129303-2), beige (I 129302-4) en
bruin (1129304-0).
15



DE COMBINATIE VAN WERK EN PLEZIER
Het is prettig als autorijden een plezier kan zijn. Niet alleen op vakan-
tie 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 lichtmeralen velgen en
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extra lampen. Dat geeft de auto een sportiever, persoonlijker uiterlijk
en verhoogt het rijplezier nog verder.

I. LICHTMETALEN VELGEN MET LAAG-PROFIELBANDEN. Sportieve
5-spaaks velgen. ÓX 15",gewicht slechts 7.6 kg. Hoge kwaliteit. Lichtmetalen
velg (1128867-7). Velg met laag-profielband, 195160 HR 15, gemonteerd en
gebalanceerd (J1290BO-ó). Ook leverbaar met banden met lage rolweerstand,
in de maat 185/65 HR 15. Velg en band, gemonteerd en gebalanceerd
(1333769-6). Naafdop (1272604-8). Wiel moeren, set van 10 stuks voor twee
wielen (1129273-7).

2. GT-VELG 5';'X 14",gewicht 5.7 kg. (283075-0). Naafdop wordt apart gele-
verd.

3. VELG MET 25 SPAKEN. 5V,X 14",gewicht 6.8 kg. Aanbevolen banden-
maat 185/70 SR 14. Past op alle modellen vanaf modeljaar '75. Lichtmetalen
velg (1l28730-7). Grote naafdop (1129031-9), kleine naafdop (1129021-0). De
standaard wiel moeren kunnen worden gebruikt.

4. VELG MET 20 SPAKEN. 5';'X14", gewicht 5.8 kg. Aanbevolen banden-
maat 185170 SR14. Lichtmetalen velg. inclusief naafdop (.1 1.28493-2). Wiel-
moeren (1.273332-5).

5. LICHTMETALEN VELG, NIEUW. 5';'X 14",gewicht 6.5 kg. Aanbevolen
bandenmaat 185{70 SR14. Een klassieke velg die op alle Volvo 200-modellen
past. Eenvoudig schoon te houden. lichtmetalen velg (1359026-0), naafdop
(1372007-3). De standaard wielmoeren kunnen worden gebruikt.

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

7. MISTLAMPEN, RECHTHOEKIG. Breedstralers voor montage onder de
bumper. Leverbaar als complete set",met montagematertaal. Lichtopening
150X65 mm (1129281-0).

8. MISTLAMPEN, ROND. Als breedstraler of verstraler met een diameter
van 170,186 of192 mm. Zes modellen, compleet met monlagernateriaal.

17



ORlGINELE VOLVO ACCESSOIRES BIEDEN
LOUTER VOORDELEN.
Aan originele Volvo accessoires stellen wij dezelfde hoge eisen als aan
originele Volvo onderdelen. Zij zijn dus eveneens volledig aan de auto
aangepast.
Daarom worden nieuwe auto's en accessoires bij ons gezamenlijk ont-
wikkeld en getest.
Ieder onderdeel bijvoorbeeld van het Volvo audioprogramma is aan-
gepast aan de akoestiek van een Volvo. Op die rnanier zijn wij er zeker
van dat onder alle omstandigheden het geluid optimaal is.
Zoals iedere Volvo is voorbereid op de montage van een trekhaak, zo
is de auto ook volledig voorbereid op de inbouw van het Volvo
Sound System. Elk onderdeel past nauwkeurig maakt deel uit van het
interieur. Elk onderdeel is zodanig ontworpen dat bij een ongeval het
risico van verwondingen tot het minimum wordt teruggebracht.
Dat laatste is vanzelfsprekend voor een autofabrikant als Volvo. Meer
dan alle anderen zijn wij immers, al meer dan 40 jaar, bezig met de
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-V-OL-V-O 240
ACCESSOIRES

PRIJZEN VANAF FEBRUARI 1986



Blz. Nr. Omschrijving Artikel In· Verkoopprijs
nummer bouw- incl.

tijd 19% B.T.W.

3 1 MTS-rad ia-cassettespeler
- Loudness CR404 1343115-0 6 f 1.700,00
- AVI CR406 1343113-5 6 f 1.800,00

2 Eindversterker
- 2 x 25 Watt 1343089-7 5 f 420,00
- 2 x 40 Watt 1343088-9 5 f 950,00
Kabelset 1384505-2 f 225,00
Portierlu idspreke r-set 1343040-0 5 f 230,00
Achterluidspreker per stuk 1343041-8 5 f 185,00
Elektrisch bedienbare antenne 1343102-8 7 f 215,00

3 Equalizer 1129458-4 5 f 320,00
- met Sound Effector 1129586-2 5 f 450,00

4 Elektronische diefstalbeveiliging
· met trillingssensor 1343409-7 f 1.600,00
- zonder trillingssensor 1343862-7 f 1.250,00

f- - -
4 1 MTR-radio-cassettespeler LD CR308 1129833-8 6 f 900,00

· frontpaneel console 1343128-3 f 30,00
- frontpaneel dashboard 1129831-2 f 30,00
MTR-radio-cassettespeler AVI CR309 1343072-3 6 f 1.000,00
· frontpaneel console 1343129-1 f 30,00
- frontpaneel dashboard 1343070-7 f 30,00

2 Eindversterker 4 x 20 Watt 1343094-7 5 f 540,00
Portierluidsprekerset 1343101-0 5 f 190,00
Achterluidspreker per stuk 1343100-2 5 f 150,00
Raamstijlantenne 1128483-3 5 f 82,50
Telescopische achteranlenne 1128735-6 7 f 62,50

3 Mono-radio R3042 1129827-0 6 f 330,00
- frontpaneel console 1343014-5 f 30,00
Stereo-radio SR3022 1129829-6 6 f 430,00
- frontpaneel console 1343015-2 f 30,00
Stereo-radio-cassettespeler RS3000 (niet afgebeeld) 1129963-3 6 f 480,00
· frontpaneel console 1129964-1 f 30,00

4 MTR-radio-cassettespeler CR303 1129821-3 6 f 800,00
- frontpaneel console 1343131-7 f 30,00
- frontpaneel dashboard 1129819-7 f 30,00
MTR-radio-cassettespeler AVI CR306 1343076-4 6 f 900,00
- frontpaneel console 1343130-9 f 30,00
- frontpaneel dashboard 1343074-9 f 30,00

5 ETR-radio-cassettedeck T0304 1129817-1 6 f 1.750,00
- frontpaneel console 1343167-1 f 30,00
- frontpaneel dashboard 1129815-5 f 30,00
ETR-radio-cassettedeck AVITD305 1129825-4 6 f 1.850,00
- front paneel console 1343166-3 f 30,00
- front paneel dashboard 1129823-9 f 30,00

6 ETR-radio-cassettespeler CR402 (niet afgebeeld) 1129838-7 6 f 1.300,00
- front paneel console 1343132-5 f 30,00
- frontpaneel dashboard 1129840-3 f 30,00
ETR-radio-cassettespeler AVI CR405 (niet afgebeeld) 1343118-4 6 f 1.400,00
- frontpaneel console 1343133-3 f 30,00
- frontpaneel dashboard 1343120-0 f 30,00

- -
7 1 Luidspreker-set 30 Watt 1129597-9 10 f 975,00

2 Portierluidspreker-set 20 Watt 1343101-0 5 f 190,00
3 Portierluidspreker-set 30 Watt 1343040-0 5 f 230,00
4 Tweeter-set 1129432-9 f 130,00
5 Achterluidspreker per stuk 25 Watt 1343100-2 5 f 150,00
6 Achterluidspreker per stuk 40 Watt 1343041-8 5 f 185,00
7 Achterluidspreker-set 5 deurs

- zwart 1129481-6 5 f 220,00
- blauw 1129564-9 5 f 220,00
- beige 1129565-6 5 f 220,00
- bruin 1129566-4 5 f 220,00
- grijs 1129567-2 5 f 220,00

8 Versterker
- HA 4111 , 4 x 20 Watt 1343094-7 5 f 550,00
- HA 3121, 2 x 25 Watt 1343089-7 5 f 420,00
- HA 3141, 2 x 40 Watt 1343088-9 5 f 950,00

9 Booster, 2 x 20 Watt 1129463-4 5 f 280,00
10 Elektrisch bedienbare antenne 1343102-8 7 f 215,00

- schakelaar 1308065-0 f 32,50
- kabelboom voor schakelaar 1128876-8 f 10,00



Blz. Nr. Omschrijving Artikel In- Verkoopprijs
nummer bouw' inel.

tijd 19% B.T.W.
-I-

7 11 Telescopische antenne achterscherm 1128735-6 5 f 62,50
Telescopische antenne raamstijl 1128483-3 5 f 82,50

12 Voetschakelaar voor ETR en MTS 1129480-8 3 f 42,50
13 Cassette-box

- dashboard 1343020-2 3 f 57,50
- console 1343168-9 3 f 70,00

- ---
8 1 Airconditioning - informeer bij uw Volvo-dealer

2 Cruise controle basisset 1333962-7 34 f 575,00
- inbouwset 6 cyl., 827E, 828E 1128724-0 f 300,00
- inbouwset 4 cyl., 821 E, 823E en 8230E 1128725-7 f 340,00
- inbouwsel4 cyl., 821 ET 1333535-1 f 410,00
- inbouwset 6 cyt., D24 1188214-9 f 380,00

I-- - I-
11 1 Elektrische schuifdak bediening 1333687-0 f 460,00

Schuildakkap
- rookkleur 1188546-4 f 240,00
- bruin 1128615-0 f 240,00
- blauw 1128616-8 f 240,00
- groen 1128617-6 f 240,00
- oranje 1128618-4 f 240,00

2 Zonnedak (alléén voor 245) 1333888-4 25 f 680,00
3 Elektrisch bedienbare buitenspiegel

- links 1974 t/rn 1985 1129250-5 15 f 370,00
- rechts 1974 t/rn 1985 1129251-3 15 f 370,00
- links vanaf 1986 - informeer bij uw Volvo-dealer 1343729-8 15
- rechts vanaf 1986 - informeer bij uw Volvo-dealer 1343730-6 15

4 Elektrisch bedienbare zijruiten
- voorportieren 283595-7 32 f 925,00
- achterportieren 1128388-4 34 f 1.000,00
Portierruit windscherm set (niet voor 242) 1128752-1 5 f 200,00
- groot model (niet voor 242) 9004012-2 5 f 155,00

5 Rolgordijn 1128304-1 f 105,00
6 Centrale portiervergrendeling

- alléén voorportieren 1333583-1 f 280,00
· aanvulling t.b.v. achterportieren 1333585-6 f 175,00
· aanvulling t.b.v, 5e deur 1333586-4 f 280,00
· aanvulling t.b.v, kofferklep - informeer bij uwVolvo-dealer 1343742-1

- -
12113 1 R-sport stuurwiel

- zwart 8360870-3 2 f 440,00
- rood 8360894-3 2 f 630,00
- beige 8360893-5 2 f 630,00
· wit 8360891-9 2 f 630,00
- fel rood 8360840-6 2 f 630,00
- zwart suède 8360890-1 2 f 630,00
Naaf R-sport stuurwiel
- vanal 1982 8360873-7 f 100,00
-1979t/mI981 8360874-5 f 100,00
- 1975 t/rn 1978 240, 260

1973,1974140,160 8360875-2 f 100,00
2 Lederen GT-stuurwiel vanaf 1979 1333971-8 2 f 925,00
3 Toerenteller 80 mm vanaf 1981

- benzine 1129310-7 10 f 250,00
- ol 1129337-0 10 f 260,00
- diesel 1129338-8 10 f 250,00
Toerenteller 52 mm vanaf 1981
- benzine 1129335-4 8 f 170,00
- diesel 1129336-2 f 175,00
Inbouwpaneel voor álle 52 mm meters
- paneel voor 1 meter 1259730-8 f 6,50
- paneel voor 3 meters 1129661-3 f 45,00

4 Olietemperatuurmeter 52 mm 1343324-8 8 f 105,00
- temperatuurzender benzine 1307535-3 f 77,50
- temperatuurzender diesel 1324625-1 f 72,50
- inbouwpaneel zie 3

5 Oliedrukmeter 52 mm 1333929-6 10 f 155,00
- drukzender benzine 1333930-4 f 115,00
- drukzender diesel 1333712-6 f 92,50
- inbouwpaneel zie 3

6 Econometer (niet voor diesel en turbo) 1129312-3 8 f 120,00
· inbouwpaneel zie 3



Blz. Nr. Omschrijving Artikel In- Verkoopprijs
nummer bouw- incl.

tijd 19% B.T.W.

12/13 7 Boordcomputer
· carburateurmotor 1188575-3 25 f 490,00
· injectiemotor 1333613-6 f 490,00
Boordcomputer
· inbouwpaneel 1333989-0 f 13,00

8 Voltmeter 52 mm 1129314-9 6 f 92,50
· inbouwpaneel zie 3

9 Buitentemperatuurmeter digitaal 1333737-3 10 f 370,00
- zender voor interieurtemperatuur 1333739-9 f 115,00
- inbouwpaneel zie 3

10 Buitentemperatuurmeter analoog 1129311-5 10 f 225,00
- inbouwpaneel zie 3

11 Quartz uurwerk 1188269-3 f 135,00
- inbouwpaneel zie 3

12 Lederen pookhoes
- zwart 1264664-2 1 f 82,50
- beige 1295553-0 1 f 77,50

15 1 Bekledinghoezenset "Diplomat"
voor en achter exel. hoofdsteunhoezen 16
- rood 4 deurs 1333781-1 f 750,00
- blauw 4 deurs 1333782-9 f 750,00
- bruin 4 deurs 1333783-7 f 750,00
- rood 5 deurs 1333784-5 f 925,00
- blauw 5 deurs 1333785-2 f 925,00
- bruin 5 deurs 1333786-0 f 925,00
Bijpassende hoofdsteunhoezen per paar
- voor rood t/m 1985 1333787-8 f 140,00
- voor blauw t/rn 1985 1333788-6 f 140,00
- voor bruin t/rn 1985 1333789-4 f 140,00
- achter rood 1333790-2 f 160,00
- achter blauw 1333791-0 f 160,00
· achter bruin 1333792-8 f 160,00

2 A-sport bekledingshoezenset
informeer bij uw Volvo-dealer

3 Hoofdsteunen achterbank 242-244 per stuk
- zwart 1188207-3 f 240,00
- beige 1188209-9 f 240,00
- blauw 1188208-1 f 240,00
- bruin 1188211-5 f 240,00
- grijs 1188210-7 f 240,00

4 Hoofdsteunkussens standaard bekleding
per stuk vóór 1986
- grijze stof 120 1370742-7 f 87,50
- blauwe stof 121 1370740-1 f 87,50
- blauw tricot-pluche 130 1370744-3 f 87,50
- beige tricot-pluche 131 1370747-6 f 87,50
- grijs tricot-pluche 133 1370746-8 f 87,50
- zwart leder 720 1354703-9 f 230,00
- beige leder 721 1370752-6 f 230,00
per stuk achter 1986
- grijze stof 120 1313808-6 f 87,50
- blauwe stof 121 1313805-2 f 87,50
- blauw tricot-pluche 130 1313990-2 f 87,50
- beige tricot-pluche 131 1313993-6 f 87,50
- grijs tricot-pluche 133 1313992-8 f 87,50
- zwart leder 720 1241938-8 f 230,00
- beige leder 721 1242236-6 f 230,00
Overige modeljaren, informeer bij uw Volvo-dealer

5 niet leverbaar in Nederland
6 Vloermatten stof per set

- cognac Bervo 9030233-2 f 155,00
- antraciet Bervo 9030234-0 f 155,00
- blauw Bervo 9030239-9 f 155,00
- cognac Ribco 9030229-0 f 105,00
- antraciet Ribco 9030230-8 f 105,00
Vloermatten set Pluche
- zwart 1343698-5 f 625,00
- blauw 1343699-3 f 625,00
- bruin 1343700-9 f 625,00
- beige 1343701-7 f 625,00



Blz. Nr. Omschrijving Artikel In- Verkoopprijs
nummer bouw- incl.

tijd 19% B.T.W.

15 6 Mat links voor Pluche
· zwart 1343702-5 f 310,00
· blauw 1343703-3 f 310,00
- bruin 1343704-1 f 310,00
· beige 1343705-8 f 310,00

7 Vloermatten met rand per set
- zwart 1129300-8 f 220,00
- blauw 1129301-6 f 220,00
- grijs 1129303-2 f 220,00
- beige 1129302-4 f 220,00
- bruin 1129304-0 f 220,00

17 1 Lichtmetalen velg 6J x 15" 1128867-7 f 550,00
- velg met band 195/60 HR 1129080-6 f 1.150,00
- velg met band 185/65 HR niet leverbaar
- naafdop 1272604-8 f 37,50
- 10 wielmoeren 1129273-7 f 62,50

2 Lichtmelalen GT-velg5,5J x 14" 283075-0 f 460,00
- naafdop 283092-5 f 25,00

3 Lichtmetalen velg 5,5J x 14" 1128730-7 f 490,00
- grote naafdop 1129031-9 f 67,50
- kleine naafdop 1129021-0 f 26,00
- 10 wielmoeren 1129273-7 f 62,50

4 Lichtmetalen velg 5,SJ x 14", incl. naafdop 1128493-2 f 460,00
- wielmoeren per stuk 1273332-5 f 7,00

5 Lichtmetalen velg 5,5J x 14" 1359026-0 f 520,00
- naafdop 1372007-3 f 67,50

6 Wielmoeren met slot 4 stuks 1333684-7 f 140,00
7 Breedstraler set 1129281-0 13 f 270,00

Mistlamp rechthoekig per stuk 1128507-9 f 120,00
Verstraler rechthoekig per stuk 1128508-7 f 120,00
- kabelset extra lampen 1129305-7 f 90,00

8 Mistlamp rond 9 192 mm per stuk 283248-3 f 200,00
Verstraler rond 1> 192 mm per stuk 283249-1 f 220,00
- kabelset extra lampen 1129305-7 f 90,00
· steun voor ronde lamp 1188486-3 f 50,00

- -
21 1 Extra achterbank

- zwart 1128800-8 21 f 1.150,00
- beige 1128440-3 21 f 1.150,00

2 Imperiaal
· chroom 1333577-3 10 f 700,00
· zwart 1333961-9 la f 825,00

3 Bagagehoes 1129008-7 f 180,00
· bagageriemen 1129004-6 f 130,00

4 Aluminium imperiaal 1129660-5 f 725,00
5 Beschermrek

· nylon 1129079-8 9 f 280,00
· staal 1129091-3 9 f 300,00
Hoofdsteun (ook voor nylon net) 1129132-5 f 340,00

6 Beschermmat laadruimte 283539-5 f 245,00
7 Bevestigingsriemen

· voor imperiaal 3680317-9 f 18,00
- voor laadruimte 1129004-6 f 130,00

8 Afdekhoes
- zwart, met rails 1129025-1 f 390,00
- zwart, zonder rails 1333671-4 f 500,00
· blauw, zonder rails 1333944-5 f 500,00
· bruin, zonder rails 1333945-2 f 500,00
· beige, zonder rails 1333946-0 f 500,00

9 Laadslede 1188847-6 f 1.300,00
- verlengstuk 1188848-4 f 525,00

la Intervalrelais 1128792-7 1 f 60,00
11 Sierstrip achterklep

· zilvergrijs 1312994-5 f 82,50
· zwart 1312995-2 f 82,50

12 Extra ventilator - informeer bij uw Volvo-dealer 1343657-1 7
- - -

22 1 Niveauregeling
- zonder compressor 283632-8 16 f 700,00
- met compressor 283631-0 32 f 1.550,00
- volautomatisch (alleen 5 deurs) 1128791-9 9 f 1.550,00



Blz. Nr. Omschrijving Artikel ln- Verkoopprijs
nummer bouw· incl.

lijd 19% B.T.W.

22 2 Caravan spiegelset 1128757·0 f 340,00
3 Caravan spiegelset 1333770·4 f 190,00
4 Niet leverbaar in Nederland
5 Trekhaak 1129103·6 31 f 320,00

Trekhaak 5 deurs, LPG 9005022·0 33 f 320,00
Kabelboom met contactdoos 283656·7 f 62,50

6 Oliekoelerset 1333582·3 7 f 525,00
f--

25 1 Eén lastdrager 1188756·9 f 67,50
Twee lastdragers 1188529·0 f 125,00

2 Afsluitbare bevestigingsknoppen 1188536·5 f 125,00
3 Imperiaal voor lastdragers 1128686·1 2 f 115,00
4 Skidrager voor lastdragers

- verticaal, 4 paar ski's 1188530·8 f 35,00
5 - horizontaal, 4 paar ski's 283278·0 f 30,00
6 - afsluitbaar, 4 paar ski's 1343759·5 f 170,00
7 Surfplankdrager voor lastdragers 1188531·6 1 f 92,50

- slot voor surfplankdrager 1188532·4 f 120,00
8 Bootdrager voor lastdragers 1128897·4 1 f 130,00
9 Fietsendrager voor lastdragers 1333753·0 f 120,00
10 Niet meer leverbaar
11 Kajakdrager voor lastdragers 1188535·7 f 95,00
12 Verlengstukken voor lastdragers (4 stuks) 283277·2 f 45,00
13 Dakspoiler voor één lastdrager 1128898·2 3 f 145,00
14 Afsluitbaar skirek 1188537·3 f 290,00
15 Imperiaal 1188728·8 f 160,00
16 Bagagenet 1128178·9 f 92,50

Bagagezak 1128189·6 f 77,50
---

26/27 1 Turbo-set, informeer bij uw verve-dealer
2 Opvoerset, informeer bij uw Volvo-dealer
3 Nokkenas-set, informeer bij uw Volvo-dealer
4 Carburateur- set, informeer bij uw Volvo-dealer
5 Cilinderkop, informeer bij uw Volvo·dealer
6 Rally·uitlaatsysteem

· 140 en 240 820, informeer bij uw Volvo·dealer
· 240 B21 vanaf 1976 552296·6 f 725,00
- 240 823, informeer bij uw verve-ceeter
· uitlaatspruitstuk, informeer bij uw Volvo-dealer

7 Wegliggingsset, informeer bij uw Volvo-dealer
8 Voorspoiler 552166·1 f 185,00
9 Oliekoeler

- 13 koelribben, informeer bij uw Volvo-dealer
· 19 koelribben 552919·3 7 f 900.00

10 Body·kit
· 240 sedan 1343597·9 f 3.600,00
- 240 stationcar 1343598·7 f 3.600,00

11 Stuurbekrachtigingset 8360510·5 f 2.750,00

28 1 Kinderzitje 1313148·7 f 370,00
- montageset voorstoei 1188415·2 2 f 57,50
- montageset achterbank 1333594·8 4 f 35,00
· montageset achterbank 1188416·0 f 57,50
Hoofdsteun voor kinderzitje 1188392·3 f 45,00
Zonneklep voor kinderzitje 1188393·1 f 62,50

2 Kinderzitje 1343460·0 4 f 370,00
3 Kinderkussen 1188344·4 f 175,00
4 Kinderbeschermsteun 283667·4 7 f 165,00
5 Kinderbankje 1188347·7 f 155,00

- - -
31 1 Diefstalbeveiliging-set 1188365·9 25 f 390,00

2 Eerstehulpkussen 1594644·5 f 100,00
3 Eerstehulpkussen 1128896·6 f 32,50
4 Sleepkabel 277921·3 f 27,50
5 Hulpstartkabels 1188363·4 f 72,50
6 Brandblusser

- 1 kilogram 9006018·7 f 80,00
- 2 kilogram 9006019·5 f 120,00
· navulling 1 kilogram 9006020·3 f 37,50
· navulling 2 kilogram 9006021·1 f 62,50

7 Verstelling veiligheidsgordel 1128737·2 f 155,00
8 Reservetank 1128648·1 f 72,50
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31 9 Reservetank
- 5 liter 281466-3 f 50,00
- 10 liter 281467-1 f 60,00
- reservetankhouder 5 deurs

10 Reservetank 20 liter, informeer bij uw Volvo-dealer
11 Afsluitbare tankdop 1129133-3 f 55,00
12 Gevarendriehoek 1358045-1 f 50,00
13 Reflecterende bumperstnps

- t/m modeljaar 1980 283306-9 4 f 60,00
- vanaf modeljaar 1981 1129633-2 4 f 57,50

14 Winterband met velg 1277623-3 f 480,00
15 Sneeuwkettingen

- 185 SR - 14" (stationcars) 1129011-1 f 310,00
- overige maten, exel. 195/60 HR 1129010-3 f 310,00

16 Snowgrip
- 175 x 14" 1129271-1 f 370,00
- 185 x 14" 1129272-9 f 370,00

17 Schapewollen vacht, informeer bij uw Volvo-dealer
18 Achterspoiler 1155999-4 10 f 290,00

- -
32/33 1 Jalouzie 1129665-4 f 280,00

2 Extra dashboard kast
- t/rn 1980 1129093-9 f 210,00
- vanal 1981 1188225-5 I 210,00

3 Achterschokbreker met hulpveer, per stuk 9010222-9 I 230,00
4 Gasgevulde schokdempers

- voor 1128793-5 f 230,00
- voor Koni 9010223-7 f 230,00
- achter 1128794-3 f 125,00
- achter Koni 9010224-5 f 140,00

5 Armleuning voorstoelen
- zwart 1129035-0 f 280,00
- blauw 1129060-8 I 280,00
- grijs 1129149-9 I 280,00
- bruin 1129148-1 f 280,00
- beige 1129059-0 f 280,00

6 Handgreep kollerdeksel 1343307-3 f 52,50
7 Kleingeldbakje

- zwart 1129605-0 f 25,00
- beige 1129630-8 f 25,00
- bruin 1129631-6 I 25,00

8 Parkeerkaarthouder 1333688-8 f 9,00
9 Afstandbediening kofferslot 1129317-2 9 I 150,00
10 Rek bagageruimte 281110-7 f 67,50
11 Mat bagageruimte 1128444-5 f 72,50
12 Vloermatten rubber

- rechts voor grijs 1128183-9 f 47,50
· rechts voor zwart 1128186-2 f 47,50
· links voor grijs 1128182-1 f 47.50
· links voor zwart 1128185-4 f 47,50

rechts achter grijs 1128184-7 I 40,00
- rechts achter zwart 1128187-0 f 40,00
- links achter grijs 1128184-7 f 40,00
- links achter zwart 1128187-0 f 40,00

13 Universele mand 1128721-6 f 52,50
14 Spanband kollerdeksel 1333665-6 f 42,50
15 Kledingbeschermer 1333666-4 f 110,00
16 Kaartleeslamp 283651-8 f 110,00
17 Radiatorhoes

- 2401975 -1977 1129257 -0 f 67,50
- 240 DL 1978 - 1979 1129258-8 I 67,50
- 240GL-GLE-GLT-dieseI1979-1980 1129259-6 f 67,50
- 260 DL 1129260-4 I 67,50
- 260 GL-GLE 1129261-2 f 67,50
- 240 1981 - 1982 1129663-9 I 67,50
- 240 vanall 983 1129664-7 I 67,50

18 Transparant radiatorhoes 1343752-0 f 27,50
19 Luchtinlaatklep t/m 1985 1128848-7 f 75,00
20 Ski-hoes 1188215-6 f 230,00
21 Onderhoudsmiddelen

- Volvo Polish 1128865-1 I 14,00
- Volvo vaste was 9006008-8 f 6,50
- Volvo Quick polish 9006012-0 f 6,50
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32/3:' 21 - ruitesproeiervloeistof voor de zomer
1 liter 1129621-7 f 6,25
5 liter 9006015-3 f 20,00

- auto wasmiddelen
lakreiniger 1128479-1 f 11,00

" velgreiniger
300 cc 1129654-8 f 37,00
500 cc 1129655-5 f 45,00

universeel reiniger 500 cc 9006016-1 f 12,00
Onderhoudsmiddelen voor de winter
- ruitesproeiervloeistof
1 liter concentraat 1381016-3 f 8,75
1 liter voorgemengd 1129621-7 f 6,25
5 liter concentraat 1381017-1 f 39,25

. slotontdooier 9006023-7 f 1,75

. ruitontdooier 9006024-5 f 3,50
Lakstiften en spuitbussen, informeer bij uw Volvo-dealer

35 1Vm4 niet leverbaar in Nederland
5 Tijdklok 1 uur 3711996-3 f 195,00
6 Digitaalklok 1347001-8 4 f 975,00

- kabelset 1308688-9 f 42,50
- montageset 1333619-3 f 170,00

7 Informeer bij uw Volvo-dealer

Vml0 niet leverbaar in Nederland
11 Parkeerverwarmer type 03, exel. montageset

- benzine 3711960-9 36 f 2.100,00
- diesel 3712555-6 40 f 2.050,00
montageset en toebehoren zijn afhankelijk
van het motortype

12 Parkeerverwarmer V300, informeer bij uw Volvo-dealer

De uitvoering van een aantal accessoires in de brochure kan verschillen met de uitvoering die in een aantal andere landen
wordt aangeboden.
De fabriek behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in constructie,
uitvoering en assortiment.
Eventuele montagekosten zijn niet bij deze prijzen inbegrepen.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Voor exacte gegevens kunt u het beste informeren bij uw Volvo-dealer.
De inbouwtijd wordt uitgedrukt in periodes van 6 minuten.
Indien geen inbouwtijd is vermeld: informeer bij uw Volvo-dealer.

Uw Volvo-dealer:

VOLVO
Volvo Nederland Personenauto B.V.

Stationsweg 2 - Postbus 16 - 4153 ZG Beesd



ontwikkeling van veiligere auto's. Meer dan alle anderen, helaas eigen-
lijk. Maar Volvo-rijders profiteren ervan.
Ze weten dat hun auto een optimum biedt aan veiligheid en dat het-
zelfde geldt voor de originele Volvo accessoires.
Het verschil tussen originele Volvo accessoires en andere wordt tij-
dens tests pijnlijk duidelijk. Een voorbeeld van wat er gebeurde bij
proefnemingen met bekledingshoezen:
Wij legden een brandende lucifer op een originele Volvo stoelhoes.
Na een paar seconden ging de vlam uit en alles wat ervan overbleef
was een kleine vlek op de hoes.
Daarna legden wij een brandende lucifer op een hoes, van een ander
fabrikaat. Binnen 30 seconden stond de hoes in lichterlaaie!
Lichtmetalen velgen zijn een ander voorbeeld. Volvo stelt hoge eisen
aan de rondheid van dergelijke velgen, aan zijdelingse en radiale slin-
gering en de sterkte van het materiaal. Uitermate belangrijk is ook dat
bij montage van de velgen de remmen optimaal gekoeld worden. En
dat de velgen lang mooi blijven. Wil Volvo een velg goedkeuren dan
moet hij aan de hoogste eisen voldoen, ook bij jarenlang gebruik op

slechte wegen en onder de meest bedroevende en agressieve klimato-
logische omsta ndigheden.
Het is een kwestie van kwaliteit en veiligheid. En de zware proefne-
mingen bewijzen keer op keer dat lichtmetalen velgen van andere
merken niet aan onze eisen voldoen.
Zo isook het Volvo autoverwarmingsprogramma er een voorbeeld
van dat vele jaren van proefnemingen en ervaringen resulteren in pro-
dukten van de hoogste kwaliteit. Wij kunnen gebruikmaken van de
enorme kennis op verbrandingsgebied die beschikbaar is bij Volvo
Flygmotor, waar o.a. vliegtuigmotoren worden gebouwd. Daardoor
waren wij in staat een serie verwarmingssystemen te ontwikkelen die
bij een geparkeerde auto zelfs tijdens de meest barre winter het inte-
rieur nog op aangename wijze kunnen verwarmen, Elk type verwar-
ming is nauwkeurig aangepast aan ieder type Volvo en er is een ruime
keus aan verwarmingssystemen.
Zomaar wat voorbeelden. Het zal u nu duidelijk zijn waarom u er
alt-yd op zou moeten staan alleen originele Volvo accessoires te laten
monteren. Ze zijn uitsluitend voor uw Volvo ontwikkeld.
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MEER GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN.
Het verschil russen een Volvo Sedan en een Stationcar zit 'rn niet in de
prestaties, het comfort of de rij-eigenschappen. Neen, het zijn de gebruiks-
mogelijkheden en de laadruimte die anders zijn.
Om daar zo uitgebreid mogelijk van te kunnen profiteren heeft Vol va een
apart programma van accessoires voor de stationcar ontwikkeld. Waar-
door dit model helemaal een allesvervoerder wordt.

1.EXTRA ACHTERBANK. Gemakkelijk te monteren kinderbankje. tegen de rij-
richting in geplaatst. Voorzien van armsteunen, hoofdsteunen en driepunts veilig-
heidsgordels. Kan eenvoudig worden neergeklapt in de bodem van de laad-
ruimte. Makkelijk schoon te houden, vlamvertragende bekleding. Past in auto's
vanaf modeljaar ·78. Zwart (1128800-81. Beige (1128440-3).

2. IMPERIAAL. Fraaie, elegante imperiaal die permanent op het dak wordt beves-
tigd. Geschikt voor de Vclvo 145 en 245. Maximum belading 50 kg. Chroom
(1333577-3). Zwart (1333961-9).

3. BAGACEHOES. Houdt de bagage op zijn plaats en onttrekt die aan het oog.
Passend vanaf '78 modellen (U 29008-7). Wordt aangebracht met bagageriemen
(I 129004-6).

4. IMPERIAAL. ALUMINIUM. Zes bevcsbgingsstcunen voor een stevige,
betrouwbare montage. Voorzien van spoiler voor minder windgeruis. Max.
draaggewichtIOû kg (1129660-5).

5. BESCHERMREK EN NET Voorkomt dal lading. bagage of huisdier bij
krachtig remmen naar voren vliegt. Vergroot daardoor ook de veiligheid van de
inzittenden Kan eenvoudig weggekanteld worden tegen de hemelbekleding. Pas-
send vanaf modeljaar '78. Nylon (1129079-8) of staal (1129091-3), Voor auto's van
een eerder modeljaar is een ander type rek leverbaar.

5. HOOFDSTEUN ACHTER Kan gemonteerd worden op het stalen bescherm-
rek. In hoogte verstelbaar (1129132-5).

6. BESCHERMMAT VOOR DE LAADRUIMTE. Beschermt de vaste vloerbe-
dekking tegen slijtage en vervuiling. Mat van zwart, zuurbestendig en vlamver-
tragend kunststof materiaal (283539-5).

7, BEVESTIGINCsRIEMEN, Om bagage snel en stevig op de imperiaal vast te
zetten (36803 17-9). De zwarte riem dient om bagage in de laadruimte op zijn
plaats te houden ("1129004-6). Stationcars vanaf modeljaar '78 hebben in de laad-
ruimte bevestigingspunten voor deze riemen.

8. AFDEK HOES. Kan als een rolgordijn uitgetrokken worden over de bagage
heen. Eenvoudig te verwijderen, kunststof materiaal. Zwart, met aluminium gelei-
derails (.I U9025-1). Zwart, zonder rails (1333671-4). Blauw, zonder rails
(1333944-5). Bruin, zonder rails (1333945-2). Beige, zonder rails (1333946-0).

9. LAADSLEDE. Maakt hel gemakkelijk om de hele laadruimte zo goed mogelijk
te benutten. Voorkomt zwaar tillen in moeilijke houdingen. Bestand tegen 400 kg
belasting. met extra slede (in uitgetrokken stand 100 kg op de rand!), Per 10 cm te
blokkeren, loopt op kogellagers. Laadslede (1188847-6), verlengsel (1188848-4).

1O.INTERVALRELAlS VOOR RUITEWlSSER ACHTER Zorgt voor één slag
van de ruitewisser iedere 15 seconden. Eenvoudig te monteren. Vanaf modeljaar
'79 (1128792-7). Op enkele modellen standaard.

11.SIERSTRIP ACHTERKLEP. Wordt aan de bovenkant van de achterklep
bevestigd. In zilvergrijs (1312994-5) en zwart (1312995-2),

12.EXTRA VENTILATOR. Verhoogt de opbrengst van het ventilatiesysteem en
zorgt zo in de zomer voor een koelere auto. Voor stationcars vanaf modeljaar '80
(1343657-1). Leverbaar vanaf najaar '85.
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EEN VEILIG EN BETROUWBAAR WERKPAARD.
Iedere Volvo wordt in de Fabriek al voorbereid op de montage van een
trekhaak. Zo heeft u de plezierige zekerheid dat het aanbrengen van een
originele Volve-trekhaak niet ten koste gaat van de sterkte en de anti-
roestbehandeling van uw auto. Bij de ontwikkeling van de trekhaken en
de beveshgingspunten worden ze aan veel grotere krachten blootgesteld
dan volgens de internationale ISO-normen wordt voorgeschreven. Daar-
door kunnen wij er zeker van zijn dat iedere originele Volve-trekhaak vol-
ledig opgewassen is tegen intensief en zwaar gebruik..
Omdat Volvo's ook veel lading op het dak kunnen vervoeren stellen wij
dezelFde hoge eisen aan imperiaals. Ze mogen geen zwakke punten verto-
nen die het in een noodgeval begeven. Het moet ook mogelijk zijn om op
een volstrekt veilige manier volumineuze goederen op zo'n imperiaal te
vervoeren.
Al deze accessoires voldoen aan onze eisen. Zodat uw Volvo onder alle
omstandigheden een betrouwbaar en veilig werkpaard kan zijn.

1. N!VEAUREGELING. Corrigeert de hoogte van de auto achter bij zware bela-
ding of het trekken van een aanhanger en verbetert zo vering en rijeigenschappen.
Drie versies; met luchttoevoer via een nippel in de bagageruimte (283632-8); met
ingebouwde compressor, drukmeter en regelknop op het dashboard (283631-0),
(afb. 2) óf volledig automatisch, voor stationcars vanaf modeljaar '79. Hierbij
worden vering en rijhoogte automatisch aangepast aan belading of aanhangerge-
wicht (1128791-9).

2.3. AANHANG ERSPIEGELS.Worden geleverd als complete set. Twee uitvoe-
ringen: 2. Met klemmontage op de motorkap. Geen bevestigingegaten nodig
geschikt voor alle modellen uit de 1401160/240 en 260-serie (1128757-0). 3. Met
bevestigingssteunen die aan de bovenkant van het spatscherm via de bestaande
bouten worden aangebracht. De spiegels worden daarna op de steunen vastgezet.
Eenvoudig te demonteren (1333 770A).

4. TREKHAAK INKLAPBAAR Eenvoudig onder de bumper weg te klappen.
Vanaf modeljaar '81.,geschikt voor aanhangers van max. 1500 kg. (Niet leverbaar
in Nederland.)

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

6.OLIEKOELERVOOR AUTOMATISCHE TRANSMISSIE. Bijeen lange reis
met een zware aanhanger of in andere extreem zware 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).
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I. BAGAGEDRAGERS. Dit handige systeem voor het vervoer van artikelen op
het dak is gebaseerd op snel te monteren bagagedragers. Eén drager (11BB7 56-9),
set van twee (11BB529-0). Systeem uit te breiden met:

2. AFSLUITBARE BEVESTIGINGSKNOPPEN. Voorkomen diefstal. set van vier
stuks ([ [88536-5).

3. IMPERIAAL (lU8686-1).

4.5.6. SKIDRAGERS. Voor het vervoer van ski's, in 3 uitv.: 4. Ski's verticaal
(H88530-8). 5. Ski's horizontaal (283278-0). 6. Afsluitbare skidrager, één kant
(1343759-5).

7. DRAGER VOOR SURFPLANK. Inclusiefbevestiging voor twee masten en
twee bevestigingen met sjorbanden om de plank veilig vast te zetten (1188531-6).
Veiligheidsslot voor surfplankbevestiging (1188532-4).

8. DRAGER VOOR EEN BOOT (1128897-4).

9.10. FIETSDRAGERS. Voor het vervoer van fietsen. 9. Drager voor vervoer
rechtop (1333753-0). 10. Drager voor vervoer ondersteboven (1188533-2). (Niet
leverbaar).

11DRAGER VOOR EEN KAYAK(1l88535-7).

12. VERLENGSTUKKEN VOOR EEN BREDE LADING. (283277-2).

13. DAKSPOILER Te monteren bij het trekken van een hoge aanhanger of cara-
van. Vermindert in belangrijke mate de luchtweerstand en daardoor het brand-
stofverbruik. Verbetert de richtingsstabiliteit en houdt de aanhanger schoner
(1128898-2). Wordt gemonteerd op een bagagedrager.

14. SKIREK, AFSLUITBAAR Om zes paar ski's stevig te bevestigen en veilig mee
te nemen (1188537-3).

15. IMPERIAAL. Gemaakt van staalprofiel. voorzien van een tegen roest bescher-
mende epoxylak. Steunen met snelsluiting beschadigen de regengoten niet.
(1188728-8).

16 BAGAGENET EN BAGAGEZAK. Het nylon bagagenet houdt de bagage
veilig op zijn plaats. Past op alle Volvo-irnpertaals. De bagagezak is van kunststof
met gelaste naden en een ritssluiting. Effectieve bescherming tegen vuil en vocht.
Bagage net (1128178-9), bagage zak (1128189-6).
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VOLVO R-SPORT.
Bij de Europese toerwagenraces vegen Volvo's de vloer aan met de
concurrentie. En ook in andere takken van autosport wordt in de hele
wereld succesvol met Volvo's aan wedstrijden deelgenomen.
Volvo Report-accessoires staan aan de basis van deze successen.
Ze zijn bestemd voor wedstrijdgebruik. maar ook voor gebruik op de
normale weg door Vol va-rijders die een nog betere wegligging en nog
meer prestaties wensen. Of die een auto willen rijden die er sportiever
uitziet. Vanzelfsprekend is ieder onderdeel uitgebreid getest.

I. TURBO-SET. Cesclukt voor B21 A en B23A-motoren. Verhoogt het motor-
vermogen tot ca. 140-[43 pk, terwijl het koppel toeneemt met ca. 30% tot 2]6
Nm bij 59 rls (22 mkg bij 3500 omwlmin voor de BlIA). De turbo levert ver-
mogen vanaf ca. 2300 omw/min. De turbo-set is geschikt voor 240-modellen

met een handgeschakelde transmissie, type M45 (tot '83), M40 of M47. De set
bestaat uit alle benodigde materialen, inclusief inbouwinstructies.

2. OPVOERSET STAGE 1,B20. Voor 140 pk motorvermogen, goedgekeurd
voor Volvo 140-serie. De set bestaat uit een cilinderkop, hard verchroomde
nokkenas, Wizeman klepstoters. twee dubbele Solex 45 ADDHE-carbura-
teurs, luchtfilter, uitlaatspruitstuk en een mechanische benzinepomp met hoge
capaciteit. Geschikt voor modellen tot en met modeljaar 1973 (55286[-7).
Vanaf modeljaar '74 (552861-7) en (552833-6).

3. NOKKENAS-SET K, B20. Geeft meer vermogen in de standaard motor
met één of twee carburateurfs) en levert meer koppel bij lage toerentallen in
injectiemotoren. Inclusief klepstoters (552492-1).

3. NOKKENAS-SET F,B20. Ceschikt voor normaal weg- en rallygebruik.
levert gemat-igde vermogenswinst. Hardverchroomd voor een langere levens-
duur. Inclusiefstoters (552493-9).

4. CARBURATEURSET B20. Complete set met twee dubbele Solex 45
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ADDH-carburateurs, aluminium inlaatspruitstuk. luchtfilter en een speciale
benzinepomp. Bedoeld voor rao-modellen met Bzö-rnotor, tot'71 (552615-7).

5. CILINDERKOP STAGE 1, B20. Voor carburateurmotoren. Zorgt voor een
betere mengselstroming en een compressieverhouding van 10.5 ;'[,en pak-
kingdikte 1,2 Olm 1552441-8).

6. VOLVO RALLY UITLAATSYSTEEM Verhoogt het vermogen met 3-5
pk. Laag geluidsniveau. Voor teö-modeilen tot '74 (552298-2), 140 en 240-
serie (552289-0, 240-serie met Bz r-motor (552296-6), 240-serie met B23A-
motor (8360425-6). Montageset (8360424-9). Speciaal uitlaatspruitstuk voor
lqû-serie (419381-9), voor BJ9, B21 en B23-motoren (552378-2).

7. WEGLIGGINGSSET Schokdempers en stabilisatoren, vormen een com-
plete wegliggingsset voor sportieve rijders. De R-Sport stabilisatorstang past
niet op diesel- of turbomodellen. Volvo 240-modellen met een uitlaatsysteem
dat onder de achteras loopt moeten bij montage van de set van een systeem
worden voorzien dat over de as heenloopt. Wegliggingsset voor Volvo 140
(552179-41. voor Volvo 240 (552095-21.

8. VOORSPOILER. Vermindert de luchtweerstand en verbet-ert zo de presta-
ties en wegligging. Voor 140-modellen (552[66-1).

9. OLlEKOELER Om de olietemperatuur bij sportief gebruik laag te houden.
Koeler met 13 koelribben (552909-41, met 19 koelribben (552919-3)

10. CARROSSERIESET. Ontworpen door Volvos Styling afdeling. Vertuin-
dcrr de luchtweerstand (met 5-10%) en de lift bij hoge snelheden, verbetert de
stabiliteit. De set bestaat uit een voorspoiler. sktrts onder de dorpels en een
lage achterspoiler. Wordt engelakt geleverd om in de wagenkleur gespoten
te kunnen worden, inclusief montagemateriaal en een uitgebreide montage-
handleiding. Vanaf modeljaar '8L voor 240 Sedan (1343597-9), voor 240
Stationcar (1343598-7).

[1. STUURBEKRACHTIGING. Geschikt voor Volvo zee-modellen die niet
standaard voorzien zijn van stuurbekracht-iging. Uitsluitend voor auto's met
links stuur, zonder air-conditioning. Vooral uiterst comfortabel in de stad en
bij montage van brede banden. Complete inbouwset. vanaf modeljaar "79
(8360510-5).
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VOLVO VEILIGHEID VOOR KINDEREN.
20 jaar geleden introduceerde Volvo het eerste écht veilige kinderstoeltje.
Uit onderzoek was gebleken dat een veilige auto voor volwassenen niet
automatisch ook optimale veiligheid biedt aan kinderen. Daarvoor zijn
extra maatregelen nodig, rekening houdend met de anatomie van een
klein kind.
Volvo is nog steeds een pionier op het gebied van veiligheid voor jeug-
dige inzittenden. Volvo's zijn dan ook als referentiekader gebruikt bij de
ontwikkeling van veiligheidsnormen in de Verenigde Staten.
Het betekent ook dat u een keuzemogelijkheid heeft uit accessoires die
stuk voor stuk ontworpen zijn om kinderen even veilig in een Volvo te
laten reizen als uzelf.

J. KINDERZJT]E. Bij dit model kinderstoel zitten kinderen tot ongeveer 5 jaar in
de rijrichting. Eenvoudige montage, boren voor bevestigingspunten niet nodig.
Geadviseerd wordt het stoeltje in het midden van de achterbank te plaatsen. Kan
ook buiten de auto als "baby-sitter" worden gebruikt. De bekleding van vlam ver-
tragend materiaal kan eenvoudig worden gewassen (1343460-0).

2.KlNDERKUSSEN.Geeft kinderen die uit hun kinderzitje gegroeid zijn de beste
veiligheid. Het kind zit op het kussen en gebruikt de standaard Volvo drie-punts
veiligheidsgordel. Het kussen heft op doelmatige wijze het onderuitglijden bij een
botsing op en voorkomt aldus letsel. Uitgebreid getest in botsproeven, voldoet
aan alle Europese eisen (1188344-4).

3. KlNDERBESCHERMSTEUN.Voorkomt dat het kind tussen de rugleuningen
doorschiet bij b.v. hevig remmen, Wordt tussen de voorstoelen bevestigd
(283ó67 -41.

4. KJNDERBANKJE. De beste en veiligste plaats in de auto voor de allerkleinsren
Zet de reiswieg oF kinderwagenbak op het bankje tussen de rugleuningen van de
voorstoelen en de achterbank, zo dicht mogelijk tegen de voorstoelen. Vul de
ruimte op met bijvoorbeeld een deken oF een tas. Het bankje kan in hoogte wor-
den versteld. Kan ook dienst doen als slaapbank (max. 50 kg) en als voetenbankje
voor kinderen die op het veiligheidskussen zitten (1188347-7).
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DE FlNISHING TOUCH.
Het zijn soms de kleine dingen die hetrn doen. Accessoires die het rij
comfort wat verhogen, die te pas komen als het nodig is en die uw rijple-
zier of veiligheid wat vergroten. Zo maakt u van uw Volvo uw eigen
Volva.

1. DIEFSTALBEVEIlIGING. Waarschuwt indringend als geprobeerd wordt aan
uw auto te knoeien of in te breken. Alle portieren, de motorkap en het kofferdek-
sel zijn beveiligd. Voor het alarm wordt een aparte claxon gebruikt. Het systeem
wordt aan- en uitgeschakeld via de kontaktsleutel (1188365-9).

2. EERSTE HULP-KUSSEN. Met verbandmaterialen en andere artikelen om bij
een ongeval te kunnen helpen (1594644-5).

3. EERSTE HULP-KUSSEN. Past in de armsteun middenin de achterbank van de
Volvo 240, tot en met modeljaar '85 (1]28896-6).

4. SLEEPKABEL. Lengte, 5 meter met een rode waarschuwingsvlag in het
midden. (277921-3).

5. HULPSTARTKABELS. Om stroom te lenen bij een andere auto, als de accu
leeg is. Met geïsoleerde klemmen, lengte 25 m (rl88363-4).

6. BRANDBLUSSER Een zeer effectieve poederblusser. Compleet met drukmeter
en bevesbgtngsmateriaal voor montage vóór de passagiersstoel. I kg (9006018-7),
2 kg (90060 19-5). Beide blussers navulbaar.

7. VERSTELLING VOOR VEILIGHEIDSGORDEL. Het bovenste bevestigfngs-
punt van de veiligheidsgordel kan hiermee in hoogte versteld worden. Meer
comfort bij het dragen van de gordel bij ieder postuur. (1128737-2).

8, RESERVETANKJE, ROND. Past in alle 14" reservewielen, Kunststof, inhoud 5
liter, met vultuit (1128648-1).

9. RESERVETANKJES. Handige rood gelakt metalen tankjes met vultuit. 5 liter
inhoud (281466-3) en JO liter inhoud (281467-1).

JO. JERRYCAN. Metaal, inhoud 20 liter (1333796-9). Aparte vllltllit(1343425-3).
Alleen op speciale bestelling.

1I. AFSLUITBARE TANKDOP. Gegoten zink overtrokken met rood nylon
Vanaf modeljaar 78 (11291.33-3). Ook leverbaar voor oudere modellen.

12. C EV ARENDRJEHOEK Wettelijk verplicht, solide uitvoering. In praktisch etui
(1358045-1).

13. REFLECTERENDE BUMPERSTRIPS. Zelfklevende strips van reflecterend
materiaal. Zorgen ervoor dat de auto bij donker of slecht weer nog beter zich baar
is. Witte strip vóór en rode strip achter. Complete set. Tot en met modeljaar '80
(283306-9), vanafêt (1129633-2).

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

15.SNEEUWKETTINGEN. Een uitstekend hulpmiddel bij rijden over ijs en in
losse sneeuw of modder. Complete set bestaat uit: twee kettingen, een matje, een
paar mouwbeschermers en vijf reserve-schakels. Verpakt in praktische plastic
hoes. Voor Sedanmodellen (IU9010-3), voor stationcars (I 12901 I-I). Passen niet
op IS" lichtmetalen velgen met 195/60 HR-banden.

16. SNOWGRIP. Kan snel en eenvoudig op het wiel worden aangebracht en
zorgt voor een uitstekende grip in diepe sneeuw of modder. Kan geen sneeuwket-
tingen vervangen. Voor bandenmaat 175X14" (1 129271-1), voor bandenmaat
185x14" (1129272-9).

17.SCHAPEWOLLEN VACHT. Speciaal gelooide vacht van topkwaliteit met
uitstekende pasvorm. Warm in de winter, koel in de zomer. Voor modeljaren '78
hrn '85. Set voor twee voorstoelen (1129396-6). Alleen op speciale bestelling.

17.BIJPASSENDE HOOFDSTEUNKUSSENS. Leverbaar voor zowel voor als
achter. Worden per paar verkocht. Voor (1129669-6), achter (1129670-4). Alleen
op speera Ie bestelling.

18.ACHTERSPOILER Vermindert de turbulentie achter de auto en verbetert de
luchtweerstand. Polyurethaan schuim, uitstekende pasvorm. Modeljaren '75 hrn
'85 (1155999-4).
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I. JALOEZIE VOOR DE ACHTERRUIT Gemakkelijk te monteren, gemaakt
van sterk ABS-kunststof. Houdt de warmte buiten en biedt in de winter
bescherming tegen sneeuwen ijsvorming. Past op alle bouwjaren (1129665-4).

2. OPBERGRUIMTE VOOR DOCUMENTEN. Om papieren, documenten
en andere zaken netjes op te bergen. Eenvoudig te openen en sluiten.

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

4. GASGEVULDE SCHOKDEMPERS. Geven een verbeterde stabiliteit bij
hoge snelheden, zonder negatief effect op het comfort. De dempers moeten
per paar worden vervangen. Vanaf modeljaar '78, voor (1128793-5) of
(9010223-7), achter (1 J 28794-3) of (90 [0224-5).

5. ARMLEUNING VOOR DE VOORSTOELEN. Comfortabel, gemakkelijk
te verstellen. Eenvoudige montage. Zwart (1129035-0), blauw (1129060-8),
grijs (n29[ 49-9), bruin (1129148-1), beige (1129059-0).

6. HANDGREEP KOFFERDEKSEL Maakt het openen en sluiten van het kof-
ferdeksei eenvoudiger. Zwart, kan ook in de kleur van de auto worden gespo-
ten. Wordt op het kofferdeksel geschroefd (1343307-3).

7. BAKJE VOOR KLEINGELD. Makkelijk voor parkeergeld. Past op alle
modellen vanaf modeljaar '81. Leverbaar in zwart (1129605-0), beige
(1129630-8) en bruin (1129631-6).

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

9. AFSTANDBEDIENING VOOR SLOT KOFFERDEKSEL Het kofferdek-
sel kan van binnenuit geopend worden via een knop in het dashboardkastje,
Voor modeljaren '81 Urn '85, niet voor stationcar (11293 17-2).

10. REK VOOR DE BAGAGERUIMTE. Om kleine artikelen op te bergen
(2811 [0-7).

11. BAGAGERUIMTEMAT Beschermt de originele mat. Gemakkelijk te ver-
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wijderen 0111 schoon te maken. Zwart, zuurbestendig thermoplastic

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

13. UNIVERSELE MAND. Gemaakt van zwarte kunststof, plat op te vouwen.
Voor vele doeleinden geschikt (1128721-6).

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

IS. KLEDINGBESCHERMER Voorkomt dat de kleding bij het in- en uitla-
den vuil wordt. Wordt in de bagageruimte tegen het achterpaneel gemon-
teerd en kan gemakkelijk worden uitgevouwen (1333666-4).

16. LEESLAMP. Geeft een goede lichtopbrengst zonder de bestuurder te hin-
deren (283651·8).

17.RADIATORHOES. Zorgt ervoor dat de motor eerder op temperatuur
komt en beschermt de motorruimte tegen vocht en zout. Vooral aangeraden
voor auto's met dieselmotor. Niet geschikt voor turbo-uitvoeringen.

18.RADIATORHOES, TRANSPARANT Gemaakt van doorzichtige kunst-
stof en daardoor vrijwel onzichtbaar. Niet geschikt voor auto's met tur-
bomotor.

19. LUCHTINLAATKAP. Voorkomt dat sneeuw, regen of andere voorwer-
pen via de luchtinlaat in het ventilatiesysteem komen. Het beslaan van de
voorruit bij ingeschakelde defrosters wordt zo voorkomen. Gemakkelijk zon-
der gereedschap te monteren over het ventilatierooster (1128848-7).

20. SKIHOES. Zo hoeft- u ski's en andere lange voorwerpen niet meer op het
dak te vervoeren. De skihoes wordt gemonteerd achter de middensteun van
de achterbank en is vervaardigd van PVc, versterkt met stof. Lengte 1,3 m
(1188215·6).

21. VOLVO ONDERHOUDSMIDDELEN. Het gebruik van de juiste onder-
houdsmiddelen maakt het eenvoudiger om uw auto schoon en in uitstekende
conditie te houden. Zo kunt u originele Volvo cleaner en was verkrijgen, maar
ook a lIe originele Volvo-lakkert in een spuitbusje of een pra ktisch flesje met
penseel. Andere originele Volvo.onderhoudsmlddeien zijn o.a. startversneller.
ant-ivries voor koelsysteem en ruitesproeiers. slotspray enz.
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WINTER COMFORT
Volvo's staan bekend om hun uitstekende verwarmings- en ventilatiesy-
steem. Zodra de motor draait werkt dat snel en doeltreffend. Maar als het
echt koud is duurt het natuurlijk toch even voor uw auto comfortabel
warm is. Het kan ook anders. Zodat u geen ruiten hoelt te krabben, geen
beslagen ruiten heelt, direct over een goed opgewarmde motor beschikt
en uzelf en uw passagiers op een lekker warm interieur kunt vergasten.
Daarvoor zorgen de Volvo parkeerverwarmingssystemen. U kunt kiezen
uit een aantal systemen, altijd volledig aangepast aan het standaard Volvo
verwarmingssysteem. De kachels werken op benzine of diesel en kunnen
zelfs van een tijdklok worden voorzien.

1. ELECTRISCHE MOTORVERWARMER. Niet leverbaar in Nederland.

1. AANSLUITCONTACT MOTORVERWARMER.Niet leverbaar in Nederland.

3. ELECTRI5CHE INTERIEURVERWARMING. Niet leverbaar in Nederland.

4. TIJDKLOK, WERKING DR.IEUUR. Niet leverbaar in Nederland.

5. MECHANISCHE TIMER, WER.KING DRIE UUR. Niet leverbaar in Nederland.

6. DIGITALE TIJDKLOK, TYPE L Regelt het inschakelen van de verwarmer via
een sensor in het interieur. Digitale klok met 24 uur-display. Bespaart electriciteit
en brandstof. Schakelt benzine- en dieselparkeerverwarmers gedurende één uur
in. Kan geprogrammeerd worden op twee tijden per etmaal.

7. DIGITALE TIJDKLOK, TYPE 2. Standaard uitvoering. Kan geprogrammeerd
worden op drie tijden per etmaal en laat de verwarmer dan gedurende één uur
functioneren. Groene display.

8. SCHAKELAAR ELECTRISCH/BRANDSTOF. Niet leverbaar in Nederland.

9. BEDIENINGSRELAlS. Niet leverbaar in Nederland.

10.ACCULADER. Niet leverbaar in Nederland.

11. PARKEERVERWARMER TYPE 03. Snel werkende, zuinige verwarmer, op
benzine (type 03-8) of diesel (type 03-0). Verwarmt het koelsysteem van de
motor en gebruikt voor het interieur het normale verwarrnings- en ventilatiesy-
steem. De eigen aanjager in de auto gaat werken als het systeem wordt ingescha-
keld. Montage in de motorruimte. verwarrningscapaciteit 4.000-4.500 W.

12. PARKEERVERWARMER TYPE 300. Op benzine werkend verwanningssy-
steem voor de motor en het interieur. Kan ook worden gebruikt als extra warmte-
bron onder het rijden. Oe verwarmer heeft een dubbele warmtewisselaar: één
voor de koelvloeistof van de motor en één voor de lucht in het interieur. Een
gepatenteerde shuntklep beperkt het geluid en voorkomt dat een koude lucht-
stroom naar binnen komt als het systeem wordt uitgeschakeld. Verwarmingsca-
paciteit 5.000 W waarvan 750 W naar de motor (afhankelijk van de buitentempe-
ratuur).
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