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y Trekhaak

Op. no.vast

De Volvo-trekhaak is getest en goedgekeurd voor
Volvo-modellen.
De gesmede trekhaak is met röntgenstraling getest en is
precies uitgelijnd met de voorgeboorde gaten in de langsliggers
van de S40, V40.
De trekhaak wordt geleverd met alle benodigde bouten en
moeren en met de betreffende montage-instructies. Het
speciale hitteschild moet apart worden besteld. De kabelboom
is niet inbegrepen.

Gegevens en Voordelen
• Is precies uitgelijnd met de voorgeboorde gaten in de auto.
• Vervaardigd van hoogwaardig staal.
• Getest met röntgenstraling.
• Corrossiebestendig.
• Maximaal aanhangwagengewicht 1400 kg (2,0 liter, Diesel
en Turbo).

• Maximaal aanhangwagengewicht 1200 kg (1,6 en 1,8 liter).
• Aanbevolen kogeldruk: 75 kg.
• Kogeldiameter: 50 mm.
• Goedgekeurd volgens EU-richtlijn 94/20/EC.
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y Trekhaak 89

Op. no. 89204vast

S40, V40
01-
Trekstang, vast

Hoge trekstang 30889 089-6

Voor auto’s zonder volledige automatische niveauregeling

Lage trekstang 30889 090-4

Voor auto’s met volledige automatische niveauregeling

+ Hitteschild

excl. Turbo, excl.
2,0 30618 368-2

Turbo, 2,0 30618 370-8
Hitteschild niet nodig voor dieselmodellen

Veiligheidshaak 3462 178-9

-00

Trekstang, vast

Hoge trekstang 30862 273-7

Voor auto’s zonder volledige automatische niveauregeling

Lage trekstang 30863 533-3

Voor auto’s met volledige automatische niveauregeling

+ Hitteschild

excl. Turbo 30816 663-6

Turbo 30857 418-5
Hitteschild niet vereist voor D4192T2

Veiligheidshaak 3462 178-9



y Trekhaak

Op. no.afneembaar

Een praktische oplossing voor wie niet regelmatig met een
aanhanger rijdt.
De trekhaak is eenvoudig te verwijderen en monteren. Anders
dan bij veel vergelijkbare systemen is het mechanisme volledig
in de trekhaakconstructie geïntegreerd en daardoor goed
tegen vuil en vocht beschermd als de haak niet is bevestigd.
De haak zelf kan in de bagageruimte worden bewaard in een
dikke katoenen hoes.
Het bevestigingsmechanisme is voor automatische smering
en een lange levensduur behandeld met ’dracolite’. De
trekhaak wordt geleverd met alle benodigde bouten en
moeren, een bevestigingsbeugel voor de contactdoos en
montage-instructies. Het afdekplaatje is inbegrepen. Het
speciale hitteschild moet apart worden besteld.

Gegevens en Voordelen
• Vergrendelbare trekhaak.
• Is precies uitgelijnd met de voorgeboorde gaten in de auto.
• De trekhaak kan zonder gereedschap eenvoudig worden
verwijderd en gemonteerd.

• Gepoedercoat en met fosfaat behandeld.
• Maximaal aanhangwagengewicht 1400 kg (2,0 liter, Diesel
en Turbo).

• Maximaal aanhangwagengewicht 1200 kg (1,6 en 1,8 liter).
• Aanbevolen kogeldruk: 75 kg.
• Kogeldiameter: 50 mm.
• Goedgekeurd volgens EU-richtlijn 94/20/EC.
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y Trekhaak 89

Op. no. 89204afneembaar

S40, V40, excl VS, CA

01- Trekhaak, afneembaar

Hoge trekstang 8698 905-0

Voor auto’s zonder volledige automatische niveauregeling

Lage trekstang 8698 899-5

Voor auto’s met volledige automatische niveauregeling

+ Hitteschild

Excl. Turbo, excl.
2,0 30618 368-2

Turbo, 2,0 30618 370-8
Hitteschild niet nodig voor dieselmodellen

Boutenset00- 30889 730-5

De trekhaak moet worden bewaard in de velg van het
reservewiel. De boutenset is nodig voor gebruik van het
compact reservewiel.
Er wordt een beschermhoes voor de kogel meegeleverd. Deze
beschermt de kogel als de trekhaak niet in gebruik is.

Vervangingsonderdelen

Kogeldeel voor
8698 905-0 8698 907-6

Kogeldeel voor
8698 899-5 8698 904-3

Beschermkap
01- 30889 091-2

Smeermiddel
voor de kogelpen
(10 g) 8624 203-9



y Trekhaak 89

Op. no. 89204afneembaar

S40, V40, excl VS, CA

-00 Trekhaak, afneembaar

Hoge trekstang 8698 911-8

Voor auto’s zonder volledige automatische niveauregeling

Lage trekstang 8698 908-4

Voor auto’s met volledige automatische niveauregeling

+ Hitteschild

Excl. Turbo 30816 663-6

Turbo 30857 418-5
Hitteschild niet nodig voor dieselmodellen

Boutenset00- 30889 730-5

De trekhaak moet worden bewaard in de velg van het
reservewiel. De boutenset is nodig voor gebruik van het
compact reservewiel.
Er wordt een beschermhoes voor de kogel meegeleverd. Deze
beschermt de kogel als de trekhaak niet in gebruik is.

Vervangingsonderdelen

Kogeldeel voor
8698 911-8 8698 913-4

Kogeldeel voor
8698 908-4 8698 910-0

Afdekplaatje 30880 004-4

Smeermiddel
voor de kogelpen
(10 g) 8624 203-9
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y Trekhaak 89

Op. no. 89204afneembaar VS CA

S40, V40, VS, CA

Trekhaak, set

01-

VS 30889 669-5
01-

CA 30618 074-6

-00

VS, CA 30889 232-2

00-

Set bouten 30889 730-5

De trekhaak moet worden bewaard in de velg van het
reservewiel. De boutenset is nodig voor gebruik van het
compact reservewiel.

Gegevens en Voordelen
Maximum trekgewicht: 900 kg/2000 lbs.
1 7/8” kogel.
Vergrendelbare trekhaak.
Afdekplaatje ingebrepen.

Vervangingsonderdelen

Afdekplaatje 30889 091-2

Afdekplaatje 30889 670-3

Kogeldiameter 30889 084-7

Kogeldiameter 30889 079-7

Afdekplaatje 30880 004-4

Smeermiddel
voor de kogelpen
(10 g) 8624 203-9



y Trekhaak 89

Op. no. 89208"Flens" FR GB

S40, V40
_
01- FR, GB 8670 933-4

+ Set kabelboom

, zie p. 9 enp.10 enp.11 enp.12.

+ Hitteschild

excl. Turbo 30618 362-2

Turbo 30618 370-8

Hitteschild niet nodig voor dieselmodellen

Deze trekstang is grondig getest, zowel in de testlaboratoria
van Volvo als op de testbaan. Hij is ontworpen voor zware
belastingen en hoge aanhangergewichten.
De trekkogel wordt op de auto bevestigd met twee M16-bouten
en moeren. Hij is ook eenvoudig te verwijderen. De moeren
mogen maar één keer worden gebruikt. De volgende keer dat
de kogel wordt gemonteerd, moeten zij worden vervangen.
De kogel is groen verchroomd en is poedergespoten voor
optimale roestbescherming. De trekstang wordt geleverd met
alle benodigde moeren, bouten en montage-instructies. Het
speciale hitteschild moet apart worden besteld.
Goedgekeurd volgens EU-richtlijn 94/20/EC

Technische gegevens

Maximum trekgewicht:
2,0 litre, Diesel en Turbo
1,6 liter en 1,8 liter

1.400 kg
1200 kg

Kogeldiameter: 50 mm

Aanbevolen kogeldruk: 75 kg

Vervangingsonderdelen

Schroevenset 8682 285-5

BELANGRIJK!
De M16-schroeven voor de trekhaak mogen slechts
eenmaal worden gebruikt. Ze moeten daarna worden
vervangen door nieuwe schroeven.
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y Kabelboom, 7-polig

Op. no.voor trekhaak

De 7-polige contactdoos kan slechts op één manier worden
aangesloten, zodat onjuist aansluiten niet mogelijk is en een
goede elektrische verbinding gewaarborgd is. Bij beschadiging
hoeft alleen de 7-polige contactdoos te worden vervangen.
De losse voeding is bedoeld voor gebruik als een +30-voeding
van relaisvoet 54G.
of
een mistlamprelais kan worden gebruikt op relaisvoet 54G.
Het relais zorgt voor het uitschakelen van de mistachterlichten
op de auto en het gelijktijdig inschakelen van de mistlichten
op de aanhanger.
Met behulp van een extra relais-set kunnen de richtingaanwi-
jzers van de aanhanger op het instrumentenpaneel worden
gecontroleerd.
Auto’s van modeljaar 00 zijn voorbereid op de montage van
een extra voeding in de bagageruimte.



y Kabelboom, 7-polig 89

Op. no. see belowvoor trekstang

S40, V40
Set kabelboom1

00-

7-polig 30887 690-3

-99

7-polig 30818 529-7

Relaisset mistachterlichten2 30864 346-9

Relaisset voor diagnoseteststand 3

30864 347-7

richtingaanwijzers

-99

Enkel contact 30818 530-5

1 Hand. nr. 36401
2 Hand. nr 36450
3 Hand. nr 37107
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y Elektrische kabelset, 13-polig

Op. no.voor trekhaak

De 13-polige stekkerdoos wordt gebruikt voor richtingaanwijzer,
massa-aansluiting, mistlicht achter, achterlicht en remlicht.
De knipperfunctie van de richtingaanwijzers op de aanhanger
wordt gecontroleerd. De waarschuwingslamp voor deze
functie zit in de bestuurdersinformatie-eenheid.
Zodra het mistlicht wordt ingeschakeld terwijl de aanhanger
is aangekoppeld, dooft een elektronische regeleenheid het
mistlicht achter van de auto automatisch en in plaats daarvan
gaat het achterlicht van de aanhanger branden.
De 13-polige stekkerdoos voldoet aan de eisen voor de
DIN-norm 72570 en is TÜV-goedgekeurd.
Extra stroomaansluiting
Extra voedingskabel voor aansluiting op de 13-polige
stekkerdoos.
Wordt gebruikt voor batterijlader, koelkast, verlichting of
andere stroomverbruikers.
De set bestaat uit 4 kabels: 1x voor massa-aansluiting, 1x voor
+30, 1x voor +75 en 1x voor achteruitrijlicht.
De voedingskabels zijn via de zekeringen in de zekeringhouder
aangesloten.



y Kabelboom, 13-polig 89

Op. no. see belowvoor trekstang

S40, V40

Set kabelboom

00-

13-polig1 30887 691-3

-99

13-polig¹ 30818 533-9

Voedingskabel

00-

13-polig2 30889 531-7

-99

13-polig² 30818 534-7

1 Hand. nr. 36401
2 Hand. nr. 36451
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y Adapter 89

Op. no. 89991voor trekhaakbedrading

Voor tijdelijke aanpassing van de bedrading van de trekhaak
naar een andere aansluiting op de aanhanger

1. Adapter 8698 977-9

• 7-polige connector op de auto
• 13-polige connector op de aanhanger
• Mistachterlicht

2. Adapter 8685 525-1

• 13-polige connector op de auto
• 7-polige connector op de aanhanger
• Compacte adapter zonder kabel

3. Adapter (GB) 30864 345-1

• 13-polige connector op de auto
• Dubbele 7-polige aansluiting op de aanhanger



y Caravanspiegel 89

Op. no. 1 pce 84664 2 pcs 84665

S40, V40
2-delige set 8662 530-8

Buitenspiegel voor het rijden met brede aanhangers,
bijvoorbeeld een caravan.
De spiegel heeft een met epoxyhars gecoat buisframe dat
tussen de wielkast en de bovenkant van het spatscherm is
bevestigd. Het is eenvoudig te bevestigen en schuurt niet
tegen het lakwerk van de auto. De spiegel wordt door de
motorkap op de auto vastgezet.
Hoeveel de spiegel uitsteekt is afstelbaar. De spiegel kan
ingeklapt worden om door nauwe passages te kunnen, en kan
opgeklapt worden wanneer hij niet gebruikt wordt.

Technische gegevens

Max. uitsteeklengte: 500 mm (tot het midden van de
spiegel)

Spiegeloppervlak: 175x125 mm

Voldoet aan EU
normen.

Vervangingsonderdelen

Verankering 8698 361-6

Spiegelhoofd 9187 502-1
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y Niveauregeling

Op. no.volledig automatisch

Wanneer u uw auto uitrust met de volautomatische
niveauregeling van Volvo, heeft dat de volgende voordelen
en eigenschappen:

• Comfortabel rijden, zelfs met een zware aanhanger, en geen
risico op verblinding van tegenliggers.

• Het niveau van de auto keert automatisch terug naar
onbeladen positie.

• Stabiele rijeigenschappen, zelfs bij het trekken van een
aanhanger.

• Eenvoudig aan te brengen; zonder extra slangen of pompen.
• Alle functies zijn in de schokdemper geïntegreerd.
Hoe werkt het?
De beweging tussen de as en de carrosserie zorgt ervoor dat
de schokdemper wordt opgepompt, waardoor het voertuig
weer in de onbeladen positie wordt teruggebracht. Dit gebruikt
geen extra motor of accu. De automatische niveauregeling
blijft functioneren tot het maximum laadvermogen van het
voertuig. Elk paar schokdempers is gespecificeerd voor een
speciaal soort auto. Dit zorgt voor maximaal comfort en
demping op alle niveaus.
De automatische niveauregeling brengt het voertuig na 500
-1500 meter geleidelijk aan terug naar de onbeladen positie.



y Niveauregeling 72

Op. no. 76414volledig automatisch

S40, V40

S40 01-

Dynamic 30618 202-3

V40 01-

Dynamic 30618 201-5

S40 01-

Comfort 30618 204-9

V40 01-

Comfort 30618 203-1

S40 98-00

Dynamic, Comfort 30817 822-7

V40 98-00

Dynamic, Comfort 30817 823-5

S40 -97

Sportchassis 30850 974-4

V40 -97

Sportchassis 30850 975-1

Hoe zwaar u uw Volvo ook belast, u kunt deze met de
niveauregeling altijd in de horizontale stand houden. U hoeft
de koplampen dan niet af te stellen en de auto rijdt prettiger

en veiliger. Perfect voor mensen die met een aanhanger of
caravan rijden.

BELANGRIJK!
Niet in combinatie met een verlaagde chassisset.
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y Verenset 72

Op. no. 76114

S40, V40

01- 30805 458-4

Alleen auto’s met veerinstellingen Comfort

01- 30618 506-7

Alleen auto’s met veerinstellingen Dynamic

-00 30805 458-4

Alle veerinstellingen

De bestaat uit twee meertrapsveren die de standaardveren op
de achterschokdempers vervangen.
De veren brengen het ongeladen achterdeel van de auto met
15 mm omhoog
Speciaal voor mensen die vaak met een zware lading achter
de auto rijden (LPG1 of caravans).

Technische gegevens

Materiaal: Stalen CrSi-veren met rubberen omhulsel
(gedeeltelijk).

BELANGRIJK!
Niet in combinatie met chassissets.

1 Alleen NL



y Lastdrager

Op. no.algemene beschrijving

Een flexibel systeem voor het vervoeren van bagage op het
dak van uw Volvo. De basis voor dit systeem vormen de
lastdragers met een draagvermogen van 100 kg. Dankzij de
bevestigingspunten in het dak waarover elke Volvo beschikt, is
het monteren van deze lastdragers bijzonder eenvoudig. Nog
makkelijker is het als uw auto is voorzien van dakrails.
Voor tal van specifieke toepassingen zijn er speciale
accessoires ontwikkeld die op de lastdragers kunnen worden
bevestigd. Zo zijn er fietsdragers voor het net zo veilig
vervoeren van fietsen op het dak van de auto als achterop de
auto. Er zijn diverse praktische oplossingen voor het vervoer
van snowboards, ski’s en surfplanken. Alle accessoires zijn zo
vormgegeven dat ze niet alleen veilig zijn, maar ook goed bij
het design van uw Volvo aansluiten.
Alle lastdrageraccessoires kenmerken zich door optimaal
gebruiksgemak, zowel bij het verwijderen en bevestigen op
de auto als bij het plaatsen en verwijderen van de bagage.
Hiervoor is geen gereedschap noodzakelijk, alles wat u nodig
hebt, wordt met de accessoires meegeleverd.
Omdat alle onderdelen met elkaar kunnen worden
gecombineerd, kunt u de mogelijkheden voor vervoer op
het dak optimaal benutten. Uw bagage is daarbij altijd
goed beveiligd, zowel onderweg, als wanneer de auto staat
geparkeerd. Dankzij het ’One key system’ kunt u voor alle
onderdelen uit het lastdragerprogramma dezelfde sleutel
gebruiken.
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y Lastdrager 89

Op. no. 89142

S40 8633 061-0

V40 8633 062-8

Transportsysteem voor lading op het dak. De lastdragers
bestaan uit twee sterke, met kunststof beklede profielen van
gegalvaniseerd staal en steunen die zijn bekleed met kunststof.

Technische gegevens

• Maximale dakbelasting: 100 kg.
• Lengte:
S40: 865 mm voor, 835 mm achter.
V40: 865 mm voor, 820 mm achter.

• Mogelijkheid tot gebruik ’One key system’.



y Rails 89

Op. no. 89162

V40 30805 401-4

Elegante dakrails in ’continental’-stijl. Aërodynamisch
design dat garant staat voor minimaal windgeruis en
optimale luchtweerstand. Eenvoudig te monteren dankzij de
schroefgaten onder de afdekplaten op het dak.
• Geen speciaal gereedschap vereist.
• Maximale dakbelasting 100 kg bij gebruik van lastdragers
voor montage op dakrails (zie p.22 enp.21).

Vervangingsonderdelen

Afdekplaat, set
van vier 30883 366-4
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y Lastdrager 89

Op. no. 89142voor montage op dakrails, ovalen profiel

V40

Lastdrager met ovalen profiel, aluminium

9499 675-6

Lastdrager voor bevestiging op rails. Elegant
ontworpen lastdragersteun met geïntegreerd verborgen
bevestigingsmechanisme dat ook beschermd tegen diefstal.
Geen losse onderdelen waardoor de montage praktisch en
eenvoudig is. De steun wordt op de rail vastgeklemd met
behulp van de meegeleverde momentsleutel. Deze moet op
het uiteinde van de pijp worden bevestigd om de steun met het
voorgeschreven aanhaalmoment vast te zetten.
De steun wordt afgedekt met slijtvast, zwart kunststof en een
met rubber bedekte greep voorkomt schaafplekken.
Voorzien van Volvo-embleem.

Gegevens en Voordelen
Lengte: 108 cm

Maximum belasting: max. 100 kg

Met ovalen aluminium profiel.

Elegant ontwerp in aluminium en eindstuk van zwart
kunststof.
T-stuk aan de bovenzijde voor veilige en praktische
installatie van Volvo’s verschillende lastdrageraccessoires.

Vervangingsonderdelen

Momentsleutel 8624 192-4



y Lastdrager

Op. no.voor montage op dakrails, vierkant profiel

V40

Lastdrager met vierkant profiel

9499 673-3

Lastdrager voor bevestiging op rails. Elegant
ontworpen lastdragersteun met geïntegreerd verborgen
bevestigingsmechanisme dat ook beschermd tegen diefstal.
Geen losse onderdelen waardoor de montage praktisch en
eenvoudig is. De steun wordt op de rail vastgeklemd met
behulp van de meegeleverde momentsleutel. Deze moet op
het uiteinde van de pijp worden bevestigd om de steun met het
voorgeschreven aanhaalmoment vast te zetten.
De steun wordt afgedekt met slijtvast, zwart kunststof en een
met rubber bedekte greep voorkomt schaafplekken.
Voorzien van Volvo-embleem.

Gegevens en Voordelen
Lengte: 108 cm

Maximum
belasting:

max. 100 kg

Vierkant profiel, bekleed met kunststof.

Klassiek ontwerp voor transport op het dak.

Vervangingsonderdelen

Momentsleutel 8624 192-4
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y Dakbeschermingstrips

Op. no. 84103

V40 8622 655-2

Speciaal ontworpen dakbeschermingsstrips die in de
lengterichting op het dak worden bevestigd. Deze zijn bedoeld
om het uiterlijk van de auto verbeteren en om het dak te
beschermen tegen krassen bij het vervoeren van voorwerpen
op het dak met de verschillende dakdrageraccessoires van
Volvo.
De wat lichtere, goed verdeelde lading (max. 35 kg) kan direct
op de strips worden geladen zonder dat het dak vervormt.

Gegevens en Voordelen
• Zeven lengtestrips
• Eenvoudig te monteren (met dubbelzijdige tape)

Technische gegevens

Materiaal: EPDM rubber

Lengte: 990 mm

Breedte: 30 mm

Maximum
belasting:

35 kg, goed verdeeld

Kleur: Anthracite grey



y Slotenset 89

Op. no. 89183"One key system"

S40, V40
4 sloten 9124 983-9

8 sloten 9134 605-6

Een slotsysteem dat buitengewoon handig is als u al
lastdragers hebt en hieraan bepaalde andere accessoires wilt
toevoegen.
U hebt slechts één sleutel nodig voor maximaal 8 sloten die op
de gehele reeks beschikbare lastdragers passen.

Slotenset, 8 sloten en 4 sloten, voor gebruik in combinatie
met:
• Lastdragers S40 en V40 (geen lastdragers voor dakrails).
• Skidrager/Snowboarddrager.
• Fietsdrager.
• Dakboxen.
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y Ladingmand 89

Op. no. 89174

S40, V40 8690 157-6

+ Montageset

Voor lastdragers
met T-gleuven 8624 355-7

Een elegante dakmand, geconstrueerd van aluminium en met
kunststof overtrokken stalen buizen die snel en eenvoudig op
de lastdrager van de auto wordt gemonteerd.
Geschikt voor alle lastdragers.
Voor het vastzetten van de lading raden wij aan de mand te
complementeren met de sjorbanden van Volvo.

Gegevens en Voordelen
• Frame van aluminium profielen met kunststof hoeken.
• Zijwaartse met kunststof bedekte stalen buizen in de
laadruimte.

• Afmetingen: L=1230 mm, B=710 mm.



y Skidrager 89

Op. no. 89167

S40, V40 8622 614-9

(slot inbegrepen)

Een houder bedoeld voor 6 paar ski’s of 4 snowboards.
Dit is een skidrager voor wie het allerbeste wil hebben.
Aërodynamisch vormgegeven in aluminium.

Gegevens en Voordelen
• De pallen worden bediend met behulp van drukknoppen
zodat ze kunnen worden geopend met dikke
skihandschoenen.

• Kan in de hoogte afgesteld worden om te voorkomen dat de
bindingen tegen het autodak aankomen.

• Brede rubberen profielen beschermen de ski’s en geven
plaats aan skihoezen.

• Dubbele borgfunctie zet zowel de ski’s als de skidrager vast
aan de lastdrager.

• Geschikt voor lastdragers met een ovaal en met een vierkant
profiel.

• Geschikt voor alle soorten ski’s en snowboards.
• Montageset voor T-gleuf wordt meegeleverd.
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y Skidrager 89

Op. no. 89168met schuifrail

S40, V40

Complete set

(Slot inbegrepen) 8682 093-3

Dit is een verdere ontwikkeling van onze traditionele skihouder,
voor 6 paar ski’s of 4 snowboards.
U hoeft niet langer op de auto te klimmen om uw ski’s vast
te zetten of los te maken, waardoor uw kleding schoon blijft.
Deze skidrager komt met een eenvoudige handbeweging een
stukje naast de auto, zodat u makkelijker bij uw ski’s kunt.
Het aërodynamische design van aluminium en zwart rubber
past bij de rest van ons lastdragerprogramma.

Gegevens en Voordelen
• Kan 60 cm naar de zijkant uitgetrokken worden.
• De pallen worden bediend met behulp van drukknoppen
zodat ze kunnen worden geopend met dikke
skihandschoenen.

• Brede rubberen profielen beschermen de ski’s en bieden
plaats aan een skihoes.

• Dubbele vergrendelfunctie zet zowel ski’s als skidragers
vast.

• Geschikt voor alle soorten ski’s en snowboards.
• Montagesets zijn meegeleverd voor:
- vierkantprofiel
- T-gleuf, ovaal profiel.



y Skidrager 89

Op. no. 89167

S40, V40 (slot inbegrepen)

3 paar ski’s 9204 955-0

4 paar ski’s 9204 956-8
Voor lastdragers met T-gleuven

Vergrendelbare skidrager voor montage op Volvo’s lastdragers
voor het vervoer van ski’s of snowboards. Op de skidragers
voor 4 paar ski’s kan men ook 1 paar ski’s + 1 snowboard
vervoeren.
De combinatiemogelijkheden zijn afhankelijk van het model
auto en de het soort lastdrager.

Gegevens en Voordelen
• Met kunststof overtrokken plaatprofielen.
• Mooie vormgeving met zachte lijnen.
• Kleur: zwart, voorzien van Volvo-embleem.
• Krachtige, soepele rubber strip die de ski’s beschermt en ze
veilig op hun plaats houdt.

• Grote drukknop vergemakkelijkt het openen, zelfs wanneer
men handschoenen draagt.

• Vergrendelbaar
• Worden per paar geleverd.
• Op de lastdragers kunnen twee paar skidragers worden
gemonteerd.
Op lastdragers die niet op dakrails zijn bevestigd, kan
slechts één paar skidragers worden gemonteerd.
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y Skidrager 89

Op. no. 89167diagonaal

S40, V40 (slot inbegrepen)

voor vierkant profiel 9441 336-6

voor T-gleuf 8624 196-5

Vergrendelbare skidrager voor het transporteren van twee
paar slalomski’s.
Dankzij het diagonale ontwerp zijn de ski’s hoger geplaatst,
zodat grote bindingen geen schade aan het dak kunnen
veroorzaken.
Eenvoudig aan te brengen.
Aërodynamisch ontwerp om windruis te beperken.
Indien men dezelfde sleutel wenst voor de lastdrager en de
skidragers kan men het "One key system" monteren.

Technische gegevens

Materi-
aal:

Roestvrij staal, gegalvaniseerd plaatstaal met
polyester
afdekking.

Kunststof steunen.

Rubberen ringen in EPDM.

Kleur: Zwart



y Snowboarddrager 89

Op. no. 89171

S40, V40 (slot inbegrepen)

Voor vierkant profiel 9441 340-8

Voor T-gleuf 8624 194-0

Drager voor twee snowboards.
Neemt weinig ruimte in beslag op het dak, wat betekent dat
andere accessoires of extra snowboard-/skidragers bevestigd
kunnen worden op de lastdrager.
Zacht POM-plastic beschermt het snowboard. Op vier
verschillende plaatsen te vergrendelen met een kabel.
Door een afstelbare boardsteun kunnen snowboards met
verschillende afmetingen vervoerd worden.
Makkelijke en stevige bevestiging op de lastdrager. Het "One
key system" kan gebruikt worden; dezelfde sleutel voor zowel
de lastdrager als de accessoires.
TÜV goedgekeurd (DIN 75302).

Gegevens en Voordelen
Materiaal: PPO-plastic en gegalvaniseerd

staalplaat met boardsteunen in zacht
POM-plastic.

Kleur: Zwart/grijs

Breedte: 155 mm
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y Kano-, kajakdrager 89

Op. no. 89172

S40, V40 8682 124-6

De perfecte drager voor vervoer op het dak van een kano of
kajak. Met een eenvoudige handeling wordt de hoek van de
dragers afgesteld, waardoor ze instelbaar zijn voor een aantal
verschillende soorten rompen.
Inclusief spanbanden en gesp.

Gegevens en Voordelen
• Constructie van zwartgelakt staal.
• Met rubber gevoerde binnenkant voor zo min mogelijk kans
op schuurplekken.

• Worden per paar verkocht.
• Geschikt voor zowel het vierkante profiel als de T-gleuf.

Vervangingsonderdelen

Montageset 8685 938-6



y Surfplankdrager 89

Op. no. 89170

S40, V40

Voor lastdragers met T-gleuven

8690 163-4

Voor lastdragers met vierkant profiel

8690 160-0

Universele drager die zich leent voor de meeste soorten
surfplanken en verschillende mastdiameters.
Een complete set bestaat uit spanriemen, zachte rubberen
lijsten (T-gleuf) of stevige vinylpads (vierkant profiel) en vier
mastdragers. De mastdragers zijn voorzien van spanriemen
om de beide delen van de mast goed op hun plaats te houden.
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y Fietsdrager 89

Op. no. 89176

S40, V40 (slot inbegrepen)

9192 484-5

Voor lastdragers met T-gleuven

Gedeelde wielrail, met voorgemonteerde framehouderarm en
wielhouder. Op het dak is plaats voor maximaal drie fietsen.
Verstelbare wielhouder, bandbreedte van 1 1/4" - 2 3/16".
Framehouder voor zowel ronde als ovale frames. Ø 22 mm
- 51 mm.
Kan zowel links als rechts worden geplaatst. Geschikt voor
"One-Key-System".
TÜV-goedgekeurd.
Lengte: 1470 mm

Breedte: 220 mm



y Fietsdrager 89

Op. no. 89176

S40, V40

(slot inbegrepen) 8622 611-5

Een fietsenhouder voor wie het beste wil hebben.
Gemaakt van aluminium en gebouwd rond een degelijke rails
en stevige stangen. Bijzonder handig voor het vervoeren van
fietsen dankzij de nieuwe gebruiksvriendelijke, zelfstellende
framehouder die bediend wordt met een eenvoudige hendel.

Gegevens en Voordelen
• Zelfinstellende framehouders voor frames tot 80 mm dik.
• De framehouder wordt op een geschikte dakhoogte afgesteld
en vergrendeld. De framehouder heeft een beschermende
rubberen laag.

• Instelbare snelklemmen voor verschillende wielmaten.
• Makkelijk te wijzigen van rechts- naar linksgemonteerd.
• Dubbele vergrendelingsfunctie die de fiets zowel op de rails
als de lastdrager vergrendelt. De drager zit vast aan de auto
ook wanneer er geen fiets vervoerd wordt.

• Geschikt voor lastdragers met een ovalen of vierkant profiel.
• Montageset voor T-gleuf wordt meegeleverd.
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y Fietsdrager + Wielhouder 89

Op. no. 89178voor vorkbevestiging

S40, V40

(slot inbegrepen) 8622 617-2

Met vorkmontage wordt het transport stevig zonder risico van
heen en weer geslinger of gerammel.
De fietsenhouder heeft een voorste houder met een
snelbevestiging zodat u uw fietsen makkelijk kunt vastzetten.
Door de twee handgrepen is de snelbevestiging makkelijk af te
stellen voor elk type vork. Er kunnen minimaal twee houders
worden gemonteerd; er kunnen eventueel meer worden
gemonteerd, afhankelijk van het model auto en fiets.

Gegevens en Voordelen
• Snelbevestiging waar de voorvork aan wordt vastgezet en
vergrendeld met twee eenvoudige grepen.

• Instelbare snelklemmen voor verschillende wielmaten.
• Dubbele vergrendelingsfunctie die de fiets zowel op de rails
als de lastdrager vergrendelt. De drager zit vast aan de auto
ook wanneer er geen fiets vervoerd wordt.

• Geschikt voor lastdragers met een ovalen of vierkant profiel.
• Montageset voor T-gleuf wordt meegeleverd.
• Breedte: 135 mm.

Wielhouders voor afzonderlijke wielen 9134 945-6

+ Montageset

Voor lastdragers
met T-gleuven 8624 353-2

Aanvulling op de hierboven genoemde fietsdrager. De
fietshouder kan overal worden gemonteerd op de lastdrager.
Het kan worden weggeklapt wanneer het niet gebruikt wordt.

Technische gegevens

• Breedte: 190 mm



y Fietsdrager 89

Op. no. 89177met een hefinrichting

S40, V40

Basiseenheid

8698 601-5

Fietsbevestiging

8698 604-9

Montageset,vierkant profiel

8698 610-6

Voor lastdragers met T-gleuven

Een fietsdrager die de lastdrager vastzet op de auto.
Dankzij een gasveer kan de fiets op eenvoudige wijze en
zonder veel inspanning worden opgetild.
Geen verlichtingsbalk of trekhaak vereist: de ideale manier om
fietsen met een auto te vervoeren.

Gegevens en Voordelen
• Gepatenteerd. TÜV-getest en -goedgekeurd.
• Vervaardigd van aluminium met bevestigingen van
duurzaam plastic.

• Verstelbaar voor de meeste soorten fietsen: kinderfietsen,
mountainbikes of racefietsen.

• Het is mogelijk twee fietsdragers tegelijk op het dak te
monteren.

• Materiaal: Aluminium, staal en plastic.
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y Fietsdrager 89

Op. no. 89991bevestigd op de trekhaak

S40, V40

Stuur links

incl. 7-polige bedrading 8622 938-2

incl. 13-polige bedrading 8622 929-1

Stuur rechts

incl. 13-polige bedrading 8698 533-0

+ Adapter naar 7-polig

Een transportsysteem voor twee fietsen, dat erg praktisch is
en gemakkelijk te gebruiken is wanneer de auto uitgerust is
met een trekhaak. Eenvoudig te bevestigen op de trekkogel
met een snelkoppeling. Dankzij de lage laadhoogte is het
makkelijk om te laden.
De fietsen worden stevig op hun plaats gehouden met behulp
van verstelbare en vergrendelbare spanarmen in het frame en
spanriemen rond de wielen.
Kantelbaar, zodat de fietsdrager eenvoudig omlaag gehaald
kan worden voor gemakkelijke toegang tot de bagageruimte.
Uitgerust met een achterlichtbalk met stekker voor het
7- of 13-polige contact van de trekhaak en voor de
kentekenplaathouder.
Kan ook gecombineerd worden met een drager voor een extra
fiets, ziep.38p.38.

Technische gegevens

Materiaal: Staal

Gewicht: 16,5 kg

Afmetingen: W = 1332 mm
L = 588 mm
H = 900 mm

Vergrendelbaar: Fietsdrager en fietsen

Maximum
belasting:

2 fietsen, 30 kg

Goedgekeurd: EEC, TÜV

Overige
goedkeuringen:

Alle landen.

Geschikt voor alle Volvo-trekhaken.



y Fietsdrager, extra fiets 89

Op. no. 89991voor fietsdragers die op de trekhaak gemonteerd zijn

S40, V40

Fietsdrager, extra fiets

8622 939-0

+ Fietsdrager, op trekhaak gemonteerd , ziep.37.

Dit accessoire maakt het mogelijk dat u nog een fiets kunt
vervoeren op uw op de trekhaak gemonteerde fietsdrager. Uw
fietsen worden stabiel op hun plek gehouden met instelbare,
vergrendelende spanarmen in het frame en met spanbanden
rond de wielen.
De drager kan ook heel goed gemonteerd worden op de
eerdere versie van de op de trekhaak gemonteerde fietsdrager
van Volvo.
De drager wordt eenvoudig gemonteerd met twee bouten en
kan net zo makkelijk weer verwijderd worden als hij niet nodig
is.

Gegevens en Voordelen
Gewicht: 3 kg

Goedgekeurd: EEC, TÜV
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y Dakbox 89

Op. no. 89175"Sport time 20" en "Sport time 50"

Sport time 20 8698 510-8

Sport time 50 8698 514-0

Vacuümgevormd duurzaam ABS-kunststof, UV- en
weerbestendig. Zilvergrijze bovenkant, donkergrijze
onderkant. Centraal vergrendeld met drie vergrendelpunten.
Geschikt voor One-Key-System. Een veer houdt de afdekking
omhoog.
Een band voor het vastzetten van ladingen wordt geleverd.
Gaat open vanaf de rechterkant.
De boxen worden gemaakt van vacuümgevormd
ABS-kunststof. Hierdoor zijn ze zeer licht. Dit heeft het
voordeel dat de laadcapaciteit hoger is, en ze toch niet zo stijf
zijn als zware, met glasvezel versterkte boxen. Ze zijn echter
wel zeer duurzaam en voldoen aan alle vereisten.
Geschikt voor alle lastdragers van Volvo.
Geen montageset vereist.
TÜV-goedgekeurd.

Gegevens en Voordelen
Sport time 20 Sport time 50

Lengte: 1750 mm 2250 mm

Breedte: 820 mm 550 mm

Hoogte: 450 mm 380 mm

Volume: 450 liter 310 liter

Gewicht: 14 kg 12 kg

Maximum
belasting:

max. 50 kg max. 50 kg



y Dakbox 89

Op. no. 89175"Ervaring"

S40, V40

"Ervaring" 8698 516-5

Skidrager, inzetstuk 30664 163-0

Experience is een dakbox die is ontworpen voor een stoerder
uiterlijk. Het is een moderne box die ideaal is voor ski’s en
snowboards. Het "dual opening"-systeem kan van beide
kanten geopend worden.
De dakbox heeft een verstelbaar snelkoppelingssysteem
waardoor het monteren en verwijderen vergemakkelijkt wordt.
Geschikt voor alle lastdragers van Volvo.
De dakbox heeft een Volvo-badge in de vorm van een
embleem aan elke kant.
De boxen worden gemaakt van vacuümgevormd
ABS-kunststof. Hierdoor zijn ze zeer licht. Dit heeft het
voordeel dat de laadcapaciteit hoger is, en ze toch niet zo stijf
zijn als zware, met glasvezel versterkte boxen. Ze zijn echter
wel zeer duurzaam en voldoen aan alle vereisten.

Technische gegevens

Kleur: Zilver

Lengte: 1900 mm (extern)

Breedte: 900 mm (extern)

Hoogte: 370 mm (extern)

Volume: 450 liter

Gewicht: 23 kg

Maximum
belasting:

75 kg

Materiaal: ABS

Slot: Inclusief

De slotenset met “One key system” kan worden gebruikt.
TÜV-goedgekeurd.
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y Dakbox 89

Op. no. 89175"Dynamic 65 en Dynamic 85"

S40, V40

"Dynamic 65" 8698 131-3

"Dynamic 85"

Geborsteld aluminium 8698 138-8

Anthracite grey 8698 134-7

Een dakbox in een elegant, aërodynamisch design die zorgt
voor een lagere luchtweerstand en minder windgeruis dan
traditionele dakboxen.
De dakboxen hebben een voorgemonteerd snelbevestig-
ingssysteem dat in te stellen is, wat het aanbrengen en
verwijderen vereenvoudigt.
Geschikt voor alle lastdragers van Volvo.
Kan aan beide zijden worden geopend dankzij het "dual
opening"-systeem en heeft een openingshandgreep die op
slot kan.
Aan de binnenkant zijn de boxen uitgerust met flexibele
dragers voor ski’s en snowboards.
De dragers kunnen eenvoudig worden verwijderd indien men
de ruimte voor andere bagage wilt gebruiken.
De boxen worden gemaakt van vacuümgevormd
ABS-kunststof. Hierdoor zijn ze zeer licht. Dit heeft het
voordeel dat de laadcapaciteit hoger is, en ze toch niet zo stijf
zijn als zware, met glasvezel versterkte boxen. Ze zijn echter
wel zeer duurzaam en voldoen aan alle vereisten.
Deze dakboxen hebben een Volvo-badge in de vorm van een
embleem aan elke kant.

Technische gegevens

"Dynamic 65" "Dynamic 85"

Lengte: 2280 mm 2290 mm

Breedte: 650 mm 850 mm

Hoogte: 350 mm 380 mm

Volume: 405 liter 510 liter

Gewicht: 18 kg 22 kg

Maximum
belasting:

75 kg
(6-7 paar ski’s)

75 kg
(7-9 paar ski’s)

Slot: Inclusief Inclusief

Materiaal: 5 mm duurzaam ABS-kunststof, UV- en
weerbestendig.
De slotenset met “One key system” kan worden gebruikt.
TÜV-goedgekeurd.
Geschikt voor alle lastdragers van Volvo. Geen montageset
vereist.

BELANGRIJK!
Op auto’s met dakrails kan de achterklep niet volledig
worden geopend. De achterklep raakt de dakbox
met het risico op krassen of andere beschadiging tot
gevolg.



y Dakbox 89

Op. no. 89175"Weekender"

S40, V40

(slot inbegrepen) 8698 140-4

+ Afstand

alleen voor auto’s
zonder rails 9481 679-0

Dakbox in een korte uitvoering. Een zeer praktische
en makkelijk te gebruiken extra bagagedrager voor bijv.
activiteiten in uw vrije tijd.
De boxen worden gemaakt van vacuümgevormd
ABS-kunststof. Hierdoor zijn ze zeer licht. Dit heeft het
voordeel dat de laadcapaciteit hoger is, en ze toch niet zo stijf
zijn als zware, met glasvezel versterkte boxen. Ze zijn echter
wel zeer duurzaam en voldoen aan alle vereisten.
Geschikt voor alle dakrails van Volvo

Gegevens en Voordelen
• Is van beide kanten te openen; "Dual opening"-systeem
• Af te sluiten. Het "One-key-system" kan ook gebruikt
worden.

• Voorzien van twee spanriemen voor de bagage.
• Een aërodynamisch ontwerp.
• Volvo-embleem aan de lange zijden.
• Wordt op de Volvo-dakdragers gemonteerd met
schroefbeugels.

• Technisch goedgekeurd om te voldoen aan TÜV/GS DIN
75302.

Technische gegevens

Materiaal: Vacuümgevormd ABS-kunststof,
bestand tegen UV.

Kleur: Anthracite grey

Lengte: 1750 mm (extern)

Breedte: 820 mm (extern)

Hoogte: 365 mm (extern)

Volume: 370 I

Gewicht: 15 kg

Maximum belasting: max. 50 kg

BELANGRIJK!
De dakbox kan met de dakantenne en dakspoiler wor-
den gebruikt. De antenne moet echter wel worden
gebogen. Wees ook voorzichtig als u de achterklep
opent.
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y Veiligheidsnet 85

Op. no. 88051nylon

V40 98- 30618 525-7

Voorkomt dat losse voorwerpen bij krachtig remmen naar
voren schuiven.
Getest in botsproeven, voldoet aan Volvo’s eisen voor
materiaalsterkte (ongeveer 325 kg). Nylon veiligheidsnet,
vierkant patroon. Eenvoudig te verwijderen.
De bovenste en onderste stangen zijn demonteerbaar zodat
het veiligheidsnet indien gewenst kan worden opgevouwen en
bij het reservewiel kan worden opgeborgen.

BELANGRIJK!
Combinatie met hoedenplank mogelijk.



y Beschermrek 88

Op. no. 88050

V40 30618 533-1

Als het veiligheidsrek voor de bagageruimte in combinatie met
de hoedenplank/bagagerolhoes moet worden gemonteerd, is
een extra montageset vereist.

Montageset 30887 089-8

Voor auto’s met hoedenplank/bagagerolhoes.

Voorkomt dat losse voorwerpen bij krachtig remmen naar
voren schuiven.
Getest in botsproeven, voldoet aan Volvo’s eisen voor
materiaalsterkte (ongeveer 325 kg).
Stalen rek voor montage achter de achterbank.
Eenvoudig te verwijderen.
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y Sjorband

Op. no. 89991voor lading op het dak

S40, V40 (set/2 riemen)

1,5 m 9499 237-7

3,5 m 9499 238-5

Een set sjorbanden om bagage op het dak eenvoudig en veilig
vast te kunnen zetten. Twee verschillende bandlengtes voor
aanpassing aan de grootte van de bagage op het dak: korte,
hoge, lange en hele brede bagage.

Gegevens en Voordelen
• De set bevat twee riemen.
• Volvo-emblemen met een label.

Technische gegevens

Materiaal: Polypropyleen

Lengte: 1,5 of 3,5 m

Bandbreedte: 25 mm

Snelsluiting: Zwartgechromeerd

Treksterkte: 350 kg

Kleur: Blauw

Verpakking: Pinpack (voor display in
winkel)



y Net voor het vastzetten van lading 88

Op. no. 88217vloer van de bagageruimte

S40, V40 Ch
713491- Grijs 9192 993-5

+ Lastogen

(V40) 30623 984-9

Een praktisch net dat voorkomt dat de lading gaat schuiven in
de laadruimte. Het net is vervaardigd uit elastisch materiaal
waardoor bagage eenvoudig onder het net geplaatst kan
worden.
Wordt plat op de vloer van de bagageruimte bevestigd en
is voorzien van bevestigingshaken die in de ogen worden
gehaakt.
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y Bevestigingsriem 88

Op. no. 89991voor lading in de bagageruimte

S40, V40 Ch 713491-

Bevestigingsriem (2) 1129 004-6

Met de bevestigingsriem wordt de lading in de bagageruimte
veilig op haar plaats gehouden. De riem is 7 meter lang en
heeft haken die in de ogen in de bagageruimte van de auto
vastgehaakt worden. De treksterkte van de riem is 600 kg.

Montageset (3) 9192 610-5

Het oude systeem voor het vastsjorren van bagage in de
bagageruimte van de S40 is vervangen door een systeem met
vier sjorogen.

De bovenstaande set is vereist voor het veilig verankeren van
de Volvo-koel-/warmhoudbox.



y Ruimteafscheiding voor bagage

Op. no. 88052in de lengte

V40 8641 200-4

+ Beschermrek , ziep.44.

Een zeer praktische accessoire voor hondeneigenaren.
Met het rek in de auto kunt u een hond gescheiden van de
bagage en het passagierscompartiment vervoeren. Het is ook
handig voor het afscheiden van de bagageruimte voor vuile
of breekbare ladingen.
De ruimteafscheiding voor de bagage wordt samen met het
beschermrek gemonteerd.

Gegevens en Voordelen
• Gemonteerd met het beschermrek.
• Gemaakt van stalen buizen van 13 mm en 8,5 mm.
• Met grijze epoxylak gespoten.
• Hetzelfde ontwerp als het beschermrek.
• Aanrijdingsfunctie, wat betekent dat de ruimteafscheider
voor de bagage getest is met de aanrijdingsproef en het
passagierscompartiment niet binnen kan dringen.
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y Mat voor de bagageruimte 85

Op. no. 85526vormgegoten kunststof

S40

Platina/Light Grey 30623 868-4

V40

Platina/Light Grey 30623 986-4

Off-black/Dark Grey 30623 975-7

Oak 30623 976-5

Handige polyprolyleen veiligheidsmat.
Speciaal voor de bagageruimte van de S40 en V40.
Beschermt de originele mat van de auto tegen vuil, vocht en
slijtage. De omhoogstaande randen maken het makkelijker
de mat te reinigen en voorkomen dat vuil en water onder de
mat terecht komen.

Gegevens en Voordelen
• Eenvoudig te verwijderen en terug te leggen, daardoor
gemakkelijk schoon te houden.

• Perfecte pasvorm.
• Vervaardigd van polypropyleen, voorzien van
TPE/SBR-antisliplaag.

• Voldoet aan Volvo’s hoge eisen op het gebied van
brandveiligheid en bestendigheid tegen olie en benzine.

Zie achter in de catalogus voor de afstemming van
interieurcodes en kleuren.



y Bagagebox 85

Op. no. 85526

V40 Grijs 8641 197-2

Een gegoten bagagebox van ABS-kunststof die de
standaardmat in de bagageruimte beschermt.
Eenvoudig schoon te maken.
Vooral geschikt voor mensen die zware of vieze ladingen
vervoeren.
De set omvat een antislipmat voor in de bagagekuip. Dit
vermindert de kans op rondglijdende lading.
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y Opbergdoos

Op. no. 89991

S40, V40 30865 216-3

Opvouwbare doos die bij het reservewiel kan worden geplaatst.
Houdt losse voorwerpen in de reservewielkuip bij elkaar.
Het plat opgevouwen pakket dat eenvoudig tot deze handige
opbergdoos kan worden uitgevouwen.
Vervaardigd van PP-materiaal.



y Opbergdoos

Op. no. 89991in het reservewiel

S40, V40 98- 30863 729-7

Een praktische opbergdoos die bij het reservewiel van 15"
kan worden geplaatst. De opbergdoos kan worden gebruikt
om kleinere onderdelen in op te bergen, zoals gloeilampen,
handschoenen, klein gereedschap, etc. zodat deze niet
kunnen gaan rammelen.
De opbergdoos is vervaardigd van met PU afgedekte polyester.
Als het reservewiel met de velg omhoog ligt, moet het worden
gedraaid en worden aangevuld met set 30889 730-5.

BELANGRIJK!
Kan niet in combinatie met een brandstofvat of
afneembare trekstang worden gebruikt (het re-
servewiel is bezet).
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y Bescherming tegen vuil

Op. no. 84232achterbumper

S40 30851 064-3

V40 30854 917-9

Een praktische beschermer voor de achterbumper die
voorkomt dat kleding vies wordt en de bumper beschermt bij
in- en uitladen.
• Gemakkelijk op de drempel van de bagageruimte te
bevestigen.

• Vervaardigd van geïmpregneerd textiel.



y Tashouder

Op. no. 88261bagageruimte

S40 9166 746-9

Een hangend systeem in de bagageruimte voor draagtassen
en boodschappentassen. Voorkomt dat boodschappentassen
omvallen en de inhoud eruit valt. Bestaat uit een aluminium
rail met 5 kunststof haken die bevestigd is in de bagageruimte
onder de hoedenplank.
De tassen worden opgehangen aan hun handvatten en
worden goed vastgehouden. De tassen zijn eenvoudig op te
hangen en te verwijderen. De haken schuiven in de rail en
kunnen naar één kant worden geschoven als u alle ruimte
in de bagageruimte nodig heeft. Met behulp van draaibare
beugels op de rail eenvoudig te bevestigen in de aanwezige
gaten onder de hoedenplank.
Max. gewicht/haak: 8 kg (totaal 40 kg) om te voldoen aan
veiligheidsnormen voor aanrijdingen.
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y Tas

Op. no. 89991

S40 9184 482-9

Aparte, veelzijdige tas die vooral wordt gebruikt in combinatie
met verschillende Volvo-tashouders voor in de bagageruimte.
Gemakkelijk om bij de hand te hebben als u gaat winkelen.
Gemaakt van sterk katoen en gekleurd met milieuvriendelijke,
natuurlijke verf.
De tas heeft aan de binnenzijde van het handvat een
Volvo-label en kan op 40°C worden gewassen.



y Opvouwbare mand

Op. no. 89991Allroundbox

S40, V40 1128 721-6

Een praktische en eenvoudige mand waardoor het makkelijk is
om kleine dingetjes in de bagageruimte op orde te houden.
De mand kan heel makkelijk opgevouwen worden en neemt
dan weinig ruimte in.
Vervaardigd uit polypropyleen.
520 x 360 x 250 mm.
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y Business bag

Op. no. 89991als organizer

S40, V40 Zwart 9499 577-6

De Business bag van Volvo is nu verder verbeterd zodat deze
ook als organizer in de auto gebruikt kan worden.
De tas wordt vastgezet op de rugleuning van de voor- of
achterstoel en wordt geopend zodat de vakken e.d. kunnen
worden gebruikt. Uitstekend om kleine voorwerpen op orde te
houden, terwijl ze toch makkelijk bereikbaar zijn. Wordt de
auto als kantoor gebruikt, dan kan de organizer heel goed
worden gecombineerd met de PC-tafel. Praktisch om allerlei
documenten, diskettes, kaarten enz. te bewaren.
Voor het veilig vastzetten van de tas moet de veiligheidsgordel
worden gebruikt.
De wijziging is uitgevoerd op de zwarte uitvoering van de
business bag.



y Het tassenassortiment van Volvo

Op. no.VOLVO LIFE

S40, V40
We bieden een breed assortiment met verschillende tassen
voor verschillende behoeften, zowel voor vrije tijd als werk.
De unieke, speciaal ontworpen tassen zijn leverbaar in drie
kleuren: zwart, rood of Volvo-blauw.
De tassen zijn vervaardigd van comfortabel, stevig
polyesterweefsel dat waterdicht is. Op de greepvriendelijk
ontworpen ritssluitingpanden staat een discreet Volvo-logo.
De tassen bevatten geen PVC. Het metaalbeslag heeft een
matte aluminiumlook en bevat geen cadmium.
Verstevigingsdetails van PP, ABS en leer zorgen voor
duurzaamheid en beschermen tegen ruwe behandeling.
Verstevigde en comfortabele handgrepen en schouderriemen.
Het merendeel van de tassen heeft nylonvoeten met een
wafelpatroon, zodat ze stabieler staan, beter bestand zijn
tegen slijtage van de bodem en niet rechtstreeks in plassen
staan enz.
De meeste grotere tassen hebben een praktisch binnennet en
een haak. Zo is het eenvoudiger om sleutels en andere kleine
voorwerpen op orde te houden.
De tassen zijn op maat gemaakt zodat de bagageruimte van
de Volvo-wagens zo goed mogelijk benut wordt.
Verder werden ze uitgebreid getest om een zo hoog
mogelijke kwaliteit te garanderen. Zo werden ze getest op
brandveiligheid, op slijtagebestendigheid, op UV-bestendigheid
(bleken) en op kleurbestendigheid. Bovendien werden de
handvatten en schouderriemen getest op belasting.
De tassen kunnen het best schoongemaakt worden door ze af
te nemen met een water- en zeepoplossing.
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y Het tassenassortiment van Volvo

Op. no.algemene beschrijving

1. BUSINESSBAG/ORGANIZER (420 X 110 X 310 mm)
• Kan als organizer gebruikt worden, zie p.57.
• Grote, ruime gewatteerde tas, waarin de meeste laptops
passen.

• Dubbele bevestigingsbanden waarmee u de PC kunt
vastzetten.

• Het PC-vak heeft een verwijderbare en afstelbare zijwand
waarmee het vak in tweeën gedeeld kan worden.

• Heeft een groot aantal praktische vakken waaronder een net
voor pennen, diskettes, cd-romschijfjes enz.

• Afzonderlijk vak voor mappen en documenten.
• Twee externe vakken.
• Dubbele stoffen kleppen om de inhoud beter te beschermen.
• Handige snelsluitingen.
• Verwijderbare, gevulde, gemakkelijk verstelbare
schouderriem.

• Draagvriendelijke handvaten die naar beneden geduwd
kunnen worden.

• Haak waaraan een reisportefeuille bevestigd kan worden.
• Bouten.
2. CABIN BAG (450 x 280 x 240 mm)
• Voldoet aan de specificaties van luchtvaartmaatschappijen
voor de maat van handbagage.

• Een groot aantal vakken met ritssluiting.
• Verwijderbare, gevulde, gemakkelijk verstelbare
schouderriem.

• Afzonderlijk draagvriendelijk handvat.
• Haak waaraan een reisportefeuille bevestigd kan worden.
• Bouten.
3. TRAVEL WARDROBE (570 x 130 x 570 mm)
• Drie grote praktische buitenvakken.
• Twee grotere netvakken binnenin.
• Twee grotere kunststof vakken binnenin.
• Garderobevak met extra uitvouwbaar stuk voor bijvoorbeeld
avondkleding.

• Een riem om kleding mee vast te zetten.
• Twee kleerhangers.
• Praktische verwijderbare S-vormige ophanghaak in
gemakkelijk bereikbaar binnenvak.

• Verwijderbare, gevulde, gemakkelijk verstelbare
schouderriem.

• Afzonderlijk draagvriendelijk handvat.
• Netbinnenvak en haak.
• Bouten.
4. TRAVEL BAG (790 x 300 x 340 mm)
• Grote, ruime tas.
• Verwijderbare, gevulde, gemakkelijk verstelbare
schouderriem.

• Draagvriendelijk dubbel handvat.
• Praktisch handvat dat het in- en uitladen vergemakkelijkt.
• Past onder Volvo’s inkijkbescherming.
• Netbinnenvak en haak.
5. CITY BAG (500 x 250 x 300 mm)
• Handige kleinere tas.
• Verwijderbare gemakkelijk verstelbare schouderriem.
• Afzonderlijk draagvriendelijk handvat.
• Eén buitenvak.
• Netbinnenvak en haak.
• Bouten.

6. TRAVEL WALLET (235 x 120 mm)
• Gevoerd met nappaleer.
• Afzonderlijk paspoortvak.
• Vakjes voor visitekaartjes en credit cards.
• Afzonderlijk vak voor tickets.
• Binnenvak met ritssluiting voor bijvoorbeeld valuta.
• Het Volvo-logo binnenin (i.p.v. ritssluitingpanden).
• Kleine metalen ring om de haken van de overige tassen in
te bevestigen.

• (De tas is niet te zien in de afbeelding.)
7. TOILET BAG, SMALL (250 x 100 x 150 mm)
• Traditionele toilettas.
• Twee inwendige, in de lengte gescheiden vakken.
• Netbinnenvak.
• Handvat.
• (De tas is niet te zien in de afbeelding.)
8. TOILET BAG, LARGE (260 x 100 x 150 mm)
• Uitvouwbaar.
• Klittenbandsluiting.
• Vier vakken waaronder één netvak.
• Ophangoog.
9. SPORT BAG (540 x 310 x 340 mm)
• Een groot middenvak en twee grotere vakken opzij.
• Een kleiner buitenvak.
• Verwijderbare, gevulde, gemakkelijk verstelbare
schouderriem.

• Gemakkelijk te openen eengreepsdubbelritssluiting.
• Dubbel handvat.
• Aangepast aan Volvo’s bagageruimte.
• Netbinnenvak en haak.
• Bouten.
10. SAILING BAG (350 x 250 x 780 mm)
• Kan gedragen worden als plunjezak of rugzak.
• Externe ritssluiting zodat men gemakkelijk bij de hele inhoud
komt.

• Praktisch handvat dat het in- en uitladen vergemakkelijkt.
• Sneeuwsluiting.
• Kan gemakkelijk gesloten worden met touw en glijsluiting.
• Kleiner buitenvak.
• Netbinnenvak en haak.
• Bouten.
11. SKI BOOT BAG (400 x 200 x 420 mm)
• Traditionele multifunctionele tas.
• Buitenvak met ritssluiting.
• Netbuitenvak.
• Verwijderbare, gevulde, gemakkelijk verstelbare
schouderriem.

• Dubbel handvat.
• Gemakkelijk op te bergen.
• Netbinnenvak en haak.
• Bouten.
• (De tas is niet te zien in de afbeelding.)



y Alle landen behalve de VS en Canada

Op. no.

Varianten Afmetingen Onderdeelnr.

Zwart Blauw Rood
1. Business bag 420x110x310mm - 9481 312-8 9481 313-6
1b. Organizer 420x110x310mm 9499 577-6 - -

2. Cabin bag 450x280x240mm 9481 314-4 9481 315-1 9481 316-9
3. Travel wardrobe 570x130x570mm 9481 317-7 9481 318-5 9481 319-3
4. Travel bag 790x300x340mm 9481 335-9 9481 336-7 9481 337-5
5. City bag 500x250x300mm 9481 326-8 9481 327-6 9481 328-4
6. Travel wallet 235x120mm 9481 338-3 - -

7. Toilet bag, small 250x100x150mm 9481 329-2 9481 330-0 9481 331-8

8. Toilet bag, large 260x100x150mm 9481 332-6 9481 333-4 9481 334-2
9. Sport bag 540x310x340mm 9481 378-9 9481 379-7 9481 380-5
10. Sailing bag 350x250x780mm 9481 320-1 9481 321-9 9481 322-7
11. Ski-boot bag 400x200x420mm 9481 323-5 9481 324-3 9481 325-0
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y VS en Canada

Op. no.

Varianten Afmetingen Onderdeelnr.
Zwart Blauw Rood

1. Business bag 420x110x 310 mm - 9481 401-9 9481 402-7
1b. Organizer 420x110x 310 mm 9499 577-6 - -

2. Cabin bag 450x280x 240 mm 9481 403-5 9481 404-3 9481 405-0
3. Travel wardrobe 570x130x 570 mm 9481 406-8 9481 407-6 9481 408-4
4. Travel bag 790x300x 340 mm 9481 424-1 9481 425-8 9481 426-6
5. City bag 500x250x 300 mm 9481 415-9 9481 416-7 9481 417-5
6. Travel wallet 235x120 mm 9481 427-4 - -

7. Toilet bag, small 250x100x 150 mm 9481 418-3 9481 419-1 9481 420-9
8. Toilet bag, large 260x100x 150 mm 9481 421-7 9481 422-5 9481 423-3
9. Sport bag 540x310x 340 mm 9481 456-3 9481 457-1 9481 458-9
10. Sailing bag 350x250x 780 mm 9481 409-2 9481 410-0 9481 411-8
11. Ski-boot bag 400x200x 420 mm 9481 412-6 9481 413-4 9481 414-2


