VOLVO

De Volvo C70.

Alles wat

II

verwacht

V,-l11

een echte Coupé.
Plus alles wal
van een Volvo.
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verwacht
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Fraaie.

sterk

geprofileerde

zitplaatsen

die ook tijdens lange ritten comfortabel

ziucn. Plaats

VQOf

twee volwassenen

achterin. Een met leder bekleed
stuurwiel.

Elektrisch

bedienbare

ramen

voor.
Elektrisch

vcrstelbare

De verwarming

buitenspiegels.

is voor bestuurder

voorpassagier

afzonderlijk

Elektronische

startbeveiliging.

De vrijheid
eigen

0111

S1l13(lk

bekleding

en kleur

tc combineren.

naar

Mogelijke

extra's zijn Woodfine-inleg
of zwart walnotenhout

en

instelbaar.

in roodbruin

of Scandinavisch

licht berken. elektronische

airconditioning.
zitplaatsen

elektrisch

voor.

op de binnenspiegel.
boordcomputer
geavanceerde
wereld.

verstelbare

automatische

dimmer

alarmsysteem.

en één van de meest
cal' audiosystemen

ter

12

MOTOREN

Er is keuze uit twee
vlitctünoermotoren

met

turbo:

177 kW/240 pk, 330 Nm.
Topsnelheid
250 km/h (5 versn.] of
240 km/h (aut.).
Acceleratie

0-100 km/h:

6,9 sec (5 versn.) of
7,2 sec (aut.).
142 kW/193 pk, 270 Nm.
Topsnelheid
230 km/h (5 versn.) of
225 km/h (aut.).
Acceleratie

0-100

km/h:

7,8 sec (5 versn.)
of 8,2 sec (aut.).
VERSNELLINGSBAK
Viertrapsautomaat

met

drie schakelprogramma's
of vijfversnellingsbak.
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en ingegoten
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duurzaamheid.
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De topsnelheid

begrensd op 250 km/h. Over het hek
teerenbereik

altijd een hoog
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De Volvo C70 heeft
een sport wagen
voorspelbaar
auto altijd
Daar

de wegligging

weggedrag
perfect

draagt

van

toe bij.

Bij het aansnijden
dit systeem

van een bocht

de achterwielen

meesturen

de

u

heeft.

de gepatenteerde

Volvo natuurlijk

laat

licht

met de voorwielen.

Het resultaat
reactie

zodat

in de hand

achtcrwielophangiug

Delta-link

van

en een zeer

is een ongewoon

en een

op stuurbewegingen

perfecte

snelle

controle.

Deze

uitzonderlijke

combinatie

van

controle

en stabiliteit

is bepalend

voor

het rijgenot. hel rijcomfort
rijveiligheid

van de C70.

ilgi ngsgeuillet

De voorwiclopha
onderdrukt
remmen.

cn de

cluikneigingen

rie

bij hel

wat het comfort

nog verder

verhoogt.
Chassis
perfect

en wielen

potentieel.

De 177 kW/2~() pk sterke

111010r wordt
Control

zijn bovendien

op het motor-

afgestemd

met Truction

uitgerust

(TRACS).

17 inch velgen

een spon

chassis

en

terwijl de versie met

142 kWII93 pk wordt geleverd met een
meer comfortgericht
16 inch velgen.
verlaagd

dynamic

Als extra

(circa 20

en 18 inch velgen

chassis

verkrijgbaar.

Het k raclu igc A BS-reJl1syst~(:11l
met schijfremmen
Electronic

Brake

rondom.

werk

EI3D-

Distribution-

verdeelt

de remkracht

de

en achterwielen

VOOI'-

en

zijn een
spon

11l!11)

chassis

optimale remwerking.

gelijkmatig
voor een

over

t

Wie zich veilig voelt,
voelt zich vrij. Zo kan
men altijd en overal
onbekommerd genieten.
Om echt prettig te rijden,
hoort een auto dan ook
echt veilig te zijn.
En dat Is de Volvo C7D.
- Sterke veiligheidskooi
met vitale onderdelen in
ultrasterk staal.
- Ruim bemeten
kreukelzones.
- Samendrukbare
stuurkolom.
- Goed beschermde
brandstoftank.
- ABS-remsysteem.
- EBD (Electronic Brake
Distribution) elektronische
remkrachtverdeling tussen
voor- en achterwielen.
- Hoog geplaatst derde
remlicht.
- SIPS, het Side Impact
Proteetton System van
volvo, ter bescherming
tegen zijdelingse
aanrijdingen.
- SIPS-bags, zij-airbag in
de rugleuning van de
zitplaatsen voor.
- Airbag bestuurder.
- Automatische driepuntsveitigheidsgordels op alle
vier de zitplaatsen, met
automatische
gordelaanspanners voor.
- Hoofdsteunen en antidoorglijbescherming

op

alle vier de zitplaatsen.

De audiosystemen
zijn werkelijk

voor C!(,! Volv o C70

buitengewoon.

Wij hebben dan ook gekozen voor
het neusje van de

7;1Im.

De luidsprekers

zijn van Dynaudio. wereldleider in hun
vak. De versterker

is wellicht

op de car audiomnrk

t

de beste

en werd spcciaul

voor dc C70 verbeterd

en aangepast.

De SC-900 radio/casscuc/Cfr-spcler
ongetwijfeld
geavanceerde

is

één van de meest
ROS-toestellen

van het

ogenblik.
De auto is standaard
twee antennes
automatisch

uitgerust

met

en de SC-900 kiest
die met de beste ontvangst

wanneer is afgestemd op een FM-zender.
Er is keuze uit drie systemen. Het
meest exclusieve is uitgerust
wereldprimeur

met een

en maakt van de Volvo

C70 de eerste auto die vcrkrijghaar
met het Dolby Sunound

Pro Logic

Sysiern". Hiermee klinkt muziek pas
echt als in een concertzaal.
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KEUZE UIT DRIE SYSTEMEN

1. Tien luidsprekers,
versterker van 4x60W en
SC-80S radio/cassette
met 1CD-speler.
2. Tien luidsprekers,
versterker van 4x100W en
SC-900 radio/cassette
met

aco-soerer.

3. Twaalf luidsprekers,
versterker van 4x100W en
SC-900 radio/cassette
met

acn-sperer

en Dolby

Surround Pro logic
svstem-.
Deze drie systemen
kunnen nog worden
uitgebreid met een 6CDwisselaar in de baqaqeruimte.
LUIDSPREKERS

Oe C70 is standaard
uitgerust met 10 luidsprekers. Eén 8" bass en
één 4" midrange in elke
deur, twee 1" tweeters in
het dashboard, twee 8"
bass en twee 1" tweeters
in de hoedenplank.
Centrale luidsprekers in
het dashboard wanneer u
als extra kiest voor het
Dolby Surround Pro log te
System' .
RADIO

Zowel de SC-80S als de
SC-900 zijn ROS radio's
met groot bedieningspaneel, NEWS,
automatische selectie van
het programmatype,
verkeersinformatie,
ingebouwde CD-speler
(SC-80S) of 3CD-speler
(SC-900) en bedieningsmogelijkheden voor 6CDwisselaar, met functies
als Next, Random, Repeat
en Scan. Oe elektronische
cassettespeler is uitgerust
met auto-reverse en
Dolby* B. Beide toestellen
zijn ook uitgerust met
automatische loudness,
automatische aanpassing
van het volume aan de
rijsnelheid en telefoonmuting.
CD-wisselaar

Op deze pagina's
van de extra's
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U\\ Volvo dealer geert
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West-Europa

breid. De kaarten zijn verkrijghaar

op
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CD-ROM, hiervan zullen regelmatig
versies uitgebracht

bijgewerkte

RTl kan niet worden
het Dolby

De

met

Pro t.ogic Systeem.
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De boordcomputer

geeft de tijd. de

buitentemperatuur.

de gemiddelde

snelheid.
actuele

de afgelegde

resterende
Activeer

en het rijbereik

het

hoeveelheid

met de
brandstof.

de cruise control en u rijdt nog

meer ontspannen
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op
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aangehouden

u hel rem- of koppelingspedaal
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De 18 inch velg Triton
velg met titaniumbouten.
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MOTOR
Motortype
Max. verm.ECE kW/pklmin
Ci linderaantal/kleppen
Cilinderinhoud
Boring/slag

----------"'-----------1

\

Max. koppel ECE Nm/min '
(cc)
(mm)
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Brandstofsysteem
Katalysator
Brandstof
Inhoud

)
'"

brandstoftank
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Automaat
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2.5T
B5254T

T5

142/193/5100
270/1800
5/20

177/240/5100
330/2700
5/20

2435

2319

83/90

81/90

9.0:1

8.5:1

B5234T3

Multi point injectie

Multi point injectie
3-weg

geregelde

katalysator

met Lambda-sonde

loodvrij

loodvrij

70

70

5 versn.

5 versn.

4-traps incl. overdrive met Economy, Sport en Winter programma.
voorwielen

voorwielen
ABS-rem systeem met geventileerde schijven vóór en schijven achter.
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Interieurkleuren

I let interieur
dashboard,

enz. ~ is verkrijgbaar

vier vcrschillende
De bekteding
kleur

hetzelfde

in

kleuren.

[WCl:

dashboardkastje

~ d.w.z. deuren,

of zwart

kleuren.
is leverbaar

111

de hoofdkleur

een afwijkende

woodfine-inleg
middcn-zt

~ of
in één

met als

stuurwiel

behoor!

met dezelfde
eveneens

is leverbaar

op de

unnc lconvole en op hel

roodbruin

Woodline
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Een

met grijs leder

en

houtsoort

tol de mogelijkheden.

De versnellingshendel

kleur.

1~(J(I(IIr/'lIill

licht berken.

bekleed

afgewerkt

uit roodbruin
of

walnotenhout

Scandiunvisch

édu

als het interieur

van de vier intcric urkleurcn.
contrust

In

is als extra
Er is keuze

verkrijgbaar.

van de automaat

met woodfine-inleg
of zwart

wal notenhout.

in

