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y Drag

Op. no.fast

Volvos drag är konstruerade, utprovade och godkända för
Volvos bilmodeller.
Den smidda dragkulan är röntgentestad, och dragkrokens
inpassning är exakt i de förborrade hålen i sidobalkarna på
S40, V40.
Draget levereras tillsammans med nödvändiga bultar och
muttrar samt monteringsanvisning. Speciellt värmeskydd
levereras mot separat order. Elkabelsats ingår ej.

Fakta & Fördelar
• Passar exakt i bilens förborrade bulthål.
• Tillverkad i stål av högsta kvalitet.
• Röntgentestad.
• Rostskyddad.
• För släpfordonsvikt 1400 kg (2,0 liter, Diesel och Turbo).
• För släpfordonsvikt 1200 kg (1,6 liter och 1,8 liter).
• Rekommenderad belastning på dragkulan: 75 kg.
• Kuldiameter: 50 mm.
• EU-godkänd enligt 94/20/EC.
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y Drag 89

Op. no. 89204fast

S40, V40
01-
Drag, fast

Högt drag 30889 089-6

Till bil utan Helautomatisk nivåreglering

Lågt drag 30889 090-4

Till bil med Helautomatisk nivåreglering

+ Värmeskydd

excl Turbo, excl
2.0 30618 368-2

Turbo, 2.0 30618 370-8
Värmeskydd behövs ej för Diesel

Säkerhetskrok 3462 178-9

-00

Drag, fast

Högt drag 30862 273-7

Till bil utan Helautomatisk nivåreglering

Lågt drag 30863 533-3

Till bil med Helautomatisk nivåreglering

+ Värmeskydd

excl Turbo 30816 663-6

Turbo 30857 418-5
Värmeskydd behövs ej för D4192T2

Säkerhetskrok 3462 178-9



y Drag

Op. no.delbart

Ett praktiskt drag för den som inte använder drag särskilt ofta.
Kuldelen kan lätt tas bort och sättas tillbaka. I motsats till
många andra avtagbara typer av dragkulor innehåller den här
kuldelen den kompletta mekanismen och är därmed skyddad
mot smuts och korrosion etc när den ej används. Kuldelen kan
förvaras i bagageutrymmet i den kraftiga bomullssäcken.
Mekanismen i kuldelen har behandlats med ”dracolite” för
självsmörjning samt för ökad livslängd. Draget levereras
tillsammans med nödvändigt material såsom bultar, muttrar,
fästplatta för stickdosan samt monterings-anvisningar. Skydd
medföljer. Speciellt värmeskydd levereras mot separat order.

Fakta & Fördelar
• Låsbar kuldel.
• Passar exakt i bilens förborrade bulthål.
• Kuldelen monteras/demonteras med lätthet utan verktyg.
• Pulverlackerad och fosfaterad.
• För släpfordonsvikt 1400 kg (2,0 liter, Diesel och Turbo).
• För släpfordonsvikt 1200 kg (1,6 liter och 1,8 liter).
• Rekommenderad belastning på dragkulan: 75 kg.
• Kuldiameter: 50 mm.
• EU-godkänd enligt 94/20/EC.
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y Drag 89

Op. no. 89204delbart

S40, V40, excl US, CA

01- Drag, delbart

Högt drag 8698 905-0

Till bil utan Helautomatisk nivåreglering

Lågt drag 8698 899-5

Till bil med Helautomatisk nivåreglering

+ Värmeskydd

Excl Turbo, excl
2.0 30618 368-2

Turbo, 2.0 30618 370-8
Värmeskydd behövs ej för Diesel

Bultsats 00- 30889 730-5

Kuldelen skall förvaras i reservhjulet. Bultsatsen krävs för att
minireservhjulet ska kunna vändas.
En skyddskåpa för kulaxeln medföljer. Denna skyddar kulaxeln
då dragkroken ej används.

Reservdelar

Kuldel för 8698
905-0 8698 907-6

Kuldel för 8698
899-5 8698 904-3

Skyddskåpa 01- 30889 091-2

Smörjmedel för
kultapp (10 g) 8624 203-9



y Drag 89

Op. no. 89204delbart

S40, V40, excl US, CA

-00 Drag, delbart

Högt drag 8698 911-8

Till bil utan Helautomatisk nivåreglering

Lågt drag 8698 908-4

Till bil med Helautomatisk nivåreglering

+ Värmeskydd

Excl Turbo 30816 663-6

Turbo 30857 418-5
Värmeskydd behövs ej för Diesel

Bultsats 00- 30889 730-5

Kuldelen skall förvaras i reservhjulet. Bultsatsen krävs för att
minireservhjulet ska kunna vändas.
En skyddskåpa för kulaxeln medföljer. Denna skyddar kulaxeln
då dragkroken ej används.

Reservdelar

Kuldel för 8698
911-8 8698 913-4

Kuldel för 8698
908-4 8698 910-0

Skyddskåpa 30880 004-4

Smörjmedel för
kultapp (10 g) 8624 203-9
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y Drag 89

Op. no. 89204delbart US CA

S40, V40, US, CA

Drag, komplett

01-

US 30889 669-5
01-

CA 30618 074-6

-00

US, CA 30889 232-2

00-

Bultsats 30889 730-5

Kuldelen ska förvaras i reservhjulet. Bultsatsen krävs för att
minireservhjulet ska kunna vändas.

Fakta & Fördelar
Max. dragvikt: 900 kg/2000 lbs.
1 7/8” kula.
Låsbar kuldel.
Skyddskåpa ingår.

Reservdelar

Skyddskåpa 30889 091-2

Skyddskåpa 30889 670-3

Kuldel 30889 084-7

Kuldel 30889 079-7

Skyddskåpa 30880 004-4

Smörjmedel för
kultapp (10 g) 8624 203-9



y Drag 89

Op. no. 89208"Flange" FR GB

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

+ Elkabelsats

, se s. 9 och s.10 och s.11 och s.12.

+ Värmeskydd

exkl. Turbo 30618 362-2

Turbo 30618 370-8

Värmeskydd behövs ej för Diesel

Detta drag har genomgått noggranna tester, både i Volvos
provningslaboratorie och på testbana, och är konstruerat för
höga struktur- och släpvikter.
Dragkulan fästs på bilen med två M16 bultar och muttrar, och
kan enkelt tas av om man så önskar. Muttrarna får endast
användas en gång, och ska ersättas med nya nästa gång
kulan ska monteras på bilen.
För att erbjuda bästa korrosionsskydd, är dragkulan
grönkromaterad och därefter pulverlackad med svart färg.
Dragkroken levereras komplett med alla nödvändiga muttrar,
bultar och en monteringsanvisning. En särskild värmesköld
måste beställas separat).
Godkänd enligt EU-direktiv 94/20/EC.

Tekniska data

Max dragvikt:
2,0 liter, Diesel och Turbo
1,6 liter och 1,8 liter

1400 kg
1200 kg

Kuldiameter: 50 mm

Rek. kultryck: 75 kg

Reservdelar

Skruvsats 8682 285-5

OBS!
Skruvarna (M16) till dragkroken får endast användas
en gång och måste sedan ersättas med nya.
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y El-kabelsats, 7-polig

Op. no.för drag

Den 7-poliga stickdosan vid den bakre änden har en
envägsmontering som förhindrar att den felansluts samt
garanterar optimal elektrisk anslutning. I händelse av skada är
den 7-poliga stickdosan det enda som behöver bytas ut.
Den enkla strömuttagssatsen är avsedd att användas som ett
+30 strömuttag från reläsockel 54G.
eller
en dimljusreläsats kan användas på reläsockel 54G. Reläet
släcker bilens bakre dimljus och tänder istället släpfordonets
dimljus.
För att erhålla en kontrollfunktion i kombinationsinstrumentet
för släpfordonets körriktningsvisare används en extra reläsats.
Årsmodell 00– är förberedd för montering av extra strömuttag i
bagageutrymmet.



y El-kabelsats, 7-polig 89

Op. no. see belowför drag

S40, V40
Elkabelsats1

00-

7-polig 30887 690-3

-99

7-polig 30818 529-7

Reläsats för bakre dimljus2 30864 346-9

Reläsats för kontrollfunktion,3

30864 347-7

körriktningsvisare

-99

Enkelt strömuttag 30818 530-5

1 Op. no. 36401
2 Op. no 36450
3 Op. no. 37107
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y El-kabelsats, 13-polig

Op. no.för drag

Den 13-poliga stickdosan används för körriktningsvisare,
jordanslutning, bakre dimljus, bakljus och bromsljus.
Körriktningsvisarnas blinkningsfunktion på släpfordonet
kontrolleras. Varningslampan för denna funktion är placerad
i kombinationsinstrumentet.
Så snart dimljusen slås på med släpfordon kopplat, kommer
en elektronisk styrenhet att automatiskt släcka bilens bakre
dimljus och istället tända släpfordonets bakljus.
Den 13-poliga stickdosan uppfyller kraven för DIN standard
72570 och är TÜV godkänd.
Extra strömanslutning
Extra matarkabel för anslutning till den 13-poliga stickdosan.
Används till batteriladdare, kylskåp, belysning eller annan
strömförbrukare.
Satsen består av 4 kablar: 1x för jordanslutning, 1x för +30,
1x för +75 och 1x för backljus.
Matarkablarna är kopplade via säkringarna i säkrings-boxen.



y El-kabelsats, 13-polig 89

Op. no. see belowför drag

S40, V40

Elkabelsats

00-

13-polig1 30887 691-3

-99

13-polig¹ 30818 533-9

Matarkabel

00-

13-polig2 30889 531-7

-99

13-polig² 30818 534-7

1 Op. no. 36401
2 Op. no. 36451
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y Adapter 89

Op. no. 89991för dragkablage

För tillfällig anpassning av bilens dragkablage till annan
pol-anslutning på släpfordonet

1. Adapter 8698 977-9

• 7-polig anslutning till bilen
• 13-polig anslutning till släpet
• Dimbakljus

2. Adapter 8685 525-1

• 13-polig anslutning till bilen
• 7-polig anslutning till släpet
• Kompakt adapter utan kabel

3. Adapter (UK) 30864 345-1

• 13-polig anslutning till bilen
• Dubbel 7-polig anslutning till släpet



y Husvagnsspegel 89

Op. no. 1 pce 84664 2 pcs 84665

S40, V40

Sats med 2 st 8662 530-8

Sidospegel för körning med brett släp, t.ex. husvagn.
Spegeln har en design med en epoxylackerad rörstomme
och monteras mellan hjulhuset och övre skärmkanten. Den
är enkel att montera och skaver inte mot bilens lackering.
Spegeln låses fast av motorhuven.
Utstickslängden är justerbar. Spegeln kan fällas in vid trånga
passager och fällas ihop vid förvaring då den inte används.

Tekniska data

Max utstickslängd: 500 mm (till spegelns centrum)

Spegelyta: 175x125 mm

Uppfyller EU-norm.

Reservdelar

Fäste 8698 361-6

Spegelhuvud 9187 502-1
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y Nivåreglering

Op. no.helautomatisk

Att utrusta din bil med Volvos helautomatiska nivåreglering,
innebär följande fördelar och egenskaper:

• Komfort även vid tung last och ingen risk för bländning av
medtrafikanter.

• Återgår till den obelastade höjdnivån automatiskt.
• Stabiliserar vid släpvagnsdragning.
• Lätt att montera; inga extra ledningar eller pumpar.
• Alla funktioner inbyggda i stötdämparen.
Hur fungerar den?
Utan extra motor eller batteri pumpar den med hjälp av bilens
rörelse mellan axel och kaross upp stötdämparen till den nivå
som bilen skulle ha om den var obelastad. Den klarar att
göra detta med en belastning upp till bilens tillåtna maxvikt.
Varje dämparesats är definierad till varje bilvariant för att
uppnå maximal komfort och dämpning både till obelastad och
fullastad bil.
Den helautomatiska nivåregleringen återtar grundnivån
successivt under körning efter ca 500-1.500 meter.



y Nivåreglering 72

Op. no. 76414helautomatisk

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

Sportchassi 30850 974-4

V40 -97

Sportchassi 30850 975-1

Oberoende av hur tungt du lastar din Volvo kan du alltid hålla
den i horisontalläge med nivåreglering. Då slipper du ställa om

strålkastarna och bilen blir behagligare och säkrare att köra.
Perfekt för dig som kör med släp eller husvagn.

OBS!
Inte i kombination med sänkt chassisats.
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y Fjädersats 72

Op. no. 76114

S40, V40

01- 30805 458-4

Endast bilar med Comfort-fjädersättning

01- 30618 506-7

Endast bilar med Dynamic-fjädersättning

-00 30805 458-4

Alla fjädersättningar

Satsen består av två progressiva fjädrar som ersätter
standardfjädrarna som är monterade på de bakre
stötdämparna.
Fjädrarna lyfter den olastade bilens bakre del med 15 mm.
Speciellt konstruerade för folk som ofta kör med tung last
(LPG1 eller husvagn).

Tekniska data

Material: CrSi fjäderstål med gummiöverdrag (delvis).

OBS!
Inte i kombination med chassisats.

1 Endast NL



y Lasthållare

Op. no.allmän beskrivning

Vi har utvecklat ett flexibelt lastsystem för taket på din Volvo.
Grunden i systemet är lasthållarna, som är dimensionerade för
att klara 100 kg. De är enkla att montera, eftersom varje Volvo
är förberedd med fästpunkter i taket. Ännu enklare blir det om
din bil är utrustad med rails.
Med Volvos lasthållare monterade på din bil, kan du välja
fritt bland en mängd olika tillbehör, specialdesignade för
varje specifikt ändamål. Vill du ta med dig dina cyklar, finns
cykelhållare som fraktar dem lika säkert på taket som bak
på bilen. Vill du ha med dig snowboard, slalomskidor eller
windsurfingbräda erbjuder vi en rad olika transport-lösningar.
Alla lika eleganta, och särskilt utvecklade för att komplettera
din Volvo på ett snyggt och säkert sätt.
Alla våra taklasttillbehör bygger på maximal enkelhet, såväl
vid montering på bilen, som vid lastning och lossning. Inga
verktyg behövs, allt du behöver ingår i våra satser.
Eftersom våra olika hållare kan kombineras med varandra,
kan du utnyttja ditt tak maximalt. Samtidigt kan du vara
säker på att allt sitter på plats, lika säkert under färd som
stöldsäkert under rast. Vårt “One key system” innebär att du
kan använda samma nyckel till praktiskt taget alla produkter i
taklastprogrammet.
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y Lasthållare 89

Op. no. 89142

S40 8633 061-0

V40 8633 062-8

Transportsystem för last på biltaket. Lasthållarna består av två
kraftiga, galvaniserade, plastöverdragna stålprofiler samt fötter
med heltäckande plastkåpor.

Tekniska data

• Max. taklast: 100 kg.
• Längd:
S40: 865 mm fram, 835 mm bak.
V40: 865 mm fram, 820 mm bak.

• ”One key system” kan användas.



y Rails 89

Op. no. 89162

V40 30805 401-4

Ett prydnadsräcke i elegant kontinental stil. Aerodynamiskt
utformat vilket ger minimalt vindbrus och luftmotstånd. Mycket
lättmonterat, genom att det skruvas fast utifrån i förmonterade
muttrar, som ligger dolda under taklisten.
• Inga specialverktyg erfordras.
• Med lasthållare för rails kan upp till 100 kg lastas på taket (se
s.22 och s.21).

Reservdelar

Täcklock, sats
med fyra st 30883 366-4
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y Lasthållare 89

Op. no. 89142för rails, oval profil

V40

Lasthållare med oval profil, aluminium

9499 675-6

Lasthållare för montering på rails. Elegant designad
lasthållarfot med inbyggd, dold fastsättningsmekanism som
dessutom är stöldskyddad. Inga lösa detaljer, vilket ger en
praktisk och enkel montering. Foten kläms fast på railsskenan
med hjälp av en medföljande momentnyckel. Denna sticks in i
ändstycket på röret för åtdragning med angivet moment.
Ett slagtåligt, svart plasthölje omger foten och ett gummi-belagt
grepp runt railsskenan förhindrar skavmärken.
Volvoidentifierad.

Fakta & Fördelar
Längd: 108 cm

Lastkapacitet: max. 100 kg

Med oval aluminiumprofil.

Elegant design i aluminium och ändstycket i svart plast.

T-spår på ovansidan för säker och praktisk montering av
Volvos olika lasthållartillbehör.

Reservdelar

Momentnyckel 8624 192-4



y Lasthållare

Op. no.för rails, fyrkantig profil

V40

Lasthållare med fyrkantig profil

9499 673-3

Lasthållare för montering på rails. Elegant designad
lasthållarfot med inbyggd, dold fastsättningsmekanism som
dessutom är stöldskyddad. Inga lösa detaljer, vilket ger en
praktisk och enkel montering. Foten kläms fast på railsskenan
med hjälp av en medföljande momentnyckel. Denna sticks in i
ändstycket på röret för åtdragning med angivet moment.
Ett slagtåligt, svart plasthölje omger foten och ett gummibelagt
grepp runt railsskenan förhindrar skavmärken.
Volvoidentifierad.

Fakta & Fördelar
Längd: 108 cm

Lastkapacitet: max. 100 kg

Med plastöverdragen fyrkantig profil.

Klassisk design för taktransporter.

Reservdelar

Momentnyckel 8624 192-4
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y Takskyddsribbor

Op. no. 84103

V40 8622 655-2

Speciellt formgivna takskyddsribbor som monteras
längsgående på taket. De är främst avsedda att ytterligare
förhöja bilens utseende, men skyddar också mot repor vid
transporter på taket med Volvos olika taklasttillbehör.
Lättare, väl utbredd last (max 35 kg) går att lasta direkt på
ribborna utan att taket deformeras.

Fakta & Fördelar
• Sex längsgående ribbor
• Enkla att montera (med dubbelhäftande tejp)

Tekniska data

Material: EPDM gummi

Längd: 990 mm

Bredd: 30 mm

Lastkapacitet: 35 kg, väl utbredd

Färg: Antracitgrå



y Låssats 89

Op. no. 89183"One key system"

S40, V40

4 lås 9124 983-9

8 lås 9134 605-6

Ett låssystem som gör det enklare för dig som kompletterar
lasthållaren med fler tillbehör.
Du behöver endast en nyckel för upp till 8 lås som passar till
hela taklastsortimentet.

Låssats, 8 lås och 4 lås, passar till:
• Lasthållare S40 och V40 (ej lasthållare för rails).
• Skid-/Snowboardhållare.
• Cykelhållare.
• Takboxar.
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y Takräckskorg 89

Op. no. 89174

S40, V40 8690 157-6

+ Monteringssats

För lasthållare
med T-spår 8624 355-7

En elegant takräckskorg, konstruerad i aluminium och
plastöverdragna stålrör som monteras snabbt och enkelt på
bilens lasthållare.
Passar samtliga lasthållare.
För lastsäkring rekommenderas att man kompletterar med
Volvos spännband.

Fakta & Fördelar
• Ram av designade aluminiumprofiler med plasthörn.
• Tvärgående plastöverdragna stålrör i lastytan.
• Mått: L=1230 mm, B=710 mm.



y Skidhållare 89

Op. no. 89167

S40, V40 8622 614-9

(lås ingår)

Hållare för 6 par skidor eller 4 snowboards.
Detta är en skidhållare för dig som vill ha det allra yppersta.
Aerodynamiskt utformad i aluminium.

Fakta & Fördelar
• Tryckknappsöppning som du klarar med tjocka skidhandskar.
• Kan regleras i höjdled för att undvika att bindningarna tar
i biltaket.

• Breda gummiprofiler skyddar skidorna och ger plats för
skidfodral.

• Dubbel låsfunktion låser både skidor och skidhållare till
lasthållaren.

• Passar till lasthållare med både oval- och fyrkantsprofil.
• Passar alla sorters skidor och snowboards.
• Monteringssats för T-spår ingår.
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y Skidhållare 89

Op. no. 89168med glidskena

S40, V40

Komplett sats

(Lås ingår) 8682 093-3

En vidareutveckling av vår traditionella skidhållare, för 6 par
skidor eller 4 snowboards.
Nu slipper du klänga på bilen och smutsa ner dig när du skall
lasta och lossa dina skidor. Denna skidhållare glider med ett
enkelt handgrepp ut bredvid bilen, så att du lättare kommer
åt dina skidor.
Den aerodynamiska designen i aluminium och svart gummi
matchar vårt övriga taklastprogram.

Fakta & Fördelar
• Kan dras ut 60 cm i sidled.
• Tryckknappsöppning som du klarar med tjocka skidhandskar.
• Breda gummiprofiler skyddar skidorna och ger plats för
skidfordral.

• Dubbel låsfunktion låser både skidor och skidhållare.
• Passar till alla sorters skidor och snowboards.
• Monteringssatser ingår för:
- fyrkantsprofil
- T-spår, oval profil.



y Skidhållare 89

Op. no. 89167

S40, V40 (lås ingår)

3 par skidor 9204 955-0

4 par skidor 9204 956-8
För lasthållare med T-spår

Låsbara skidhållare för montering på Volvos lasthållare för
transport av skidor alt. snowboard. På skidhållaren för 4 par
skidor kan man alternativt transportera 1 par skidor + 1 st
snowboard.
Kombinationsmöjligheterna varierar beroende på bilmodellen
och lasthållaren.

Fakta & Fördelar
• Plastöverdragna plåtprofiler.
• Snygg design med mjuka former.
• Färg: svart, Volvoidentifierade.
• Kraftig, mjuk gummilist som skyddar skidorna och håller
dem säkert på plats.

• Stor tryck-/öppningsknapp som gör den enkel att öppna
även med handskar på.

• Låsbara
• Levereras i par.
• 2 par skidhållare kan monteras på lasthållarna.
På lasthållare utan rails kan endast 1 par skidhållare
monteras.
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y Skidhållare 89

Op. no. 89167diagonal

S40, V40 (Lås ingår)

för 4-kantsprofil 9441 336-6

för T-spår 8624 196-5

Låsbar skidhållare för transport av två par utförsskidor.
Den diagonala formen lyfter upp skidorna, så att stora
bindningar inte skadar taket.
Enkel montering.
Aerodynamisk utformning som minskar vindbrus.
”One key system” kan monteras om man vill ha samma nyckel
till lasthållare som till skidhållaren.

Tekniska data

Material: Rostfri, galvaniserad plåt med polyester
beläggning.

Stöddel av plast.

Gummiringar av EPDM.

Färg: Svart



y Snowboardhållare 89

Op. no. 89171

S40, V40 (lås ingår)

För 4-kantsprofil 9441 340-8

För T-spår 8624 194-0

Hållare för 2 snowboards.
Tar liten plats på taket, vilket gör att ytterligare
tillbehör kan monteras på lasthållaren, alternativt fler
snowboard-hållare/skidhållare.
Mjuk POM-plast som skyddar snowboarden. Låsbar med
vajer i fyra lägen. Justerbara brädstöd möjliggör transport av
snowboards med olika bredd.
Enkel och säker montering på lasthållare. ”One key system”
kan användas; samma nyckel till lasthållare som tillbehören.
TÜV-godkänd (DIN 75302).

Fakta & Fördelar
Material: PPO-plast och galvaniserad stålplåt

med brädstöd i mjuk POM-plast.
Färg: Svart/grå
Bredd: 155 mm
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y Kanot-, kajakhållare 89

Op. no. 89172

S40, V40 8682 124-6

Den perfekta hållaren för taktransport av kanot eller kajak. Med
några enkla handgrepp justeras lutningen på hållarna vilket
gör de anpassningsbara till en mängd olika typer av skrov.
Medföljer spännremmar och spänne.

Fakta & Fördelar
• Konstruktion i svartlackerat stål.
• Gummivaderad insida för minmal risk för skavmärken.
• Säljs i par.
• Passar både fyrkantsprofil samt T-spår.

Reservdelar

Monteringssats 8685 938-6



y Windsurfingbrädhållare 89

Op. no. 89170

S40, V40

För lasthållare med T-spår

8690 163-4

För lasthållare med fyrkantsprofil

8690 160-0

Universella hållare som passar de flesta typer av brädor och
mastdiametrar.
En komplett sats består av spännband, fjädrande gummilister
(T-spår) alternativt starka vinylpads (fyrkantsprofil) samt av
fyra hållare för masten. Masthållarna har spännband som
håller mastens båda delar stadigt på plats.
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y Cykelhållare 89

Op. no. 89176

S40, V40 (lås ingår)

9192 484-5

För lasthållare med T-spår

Delad hjulskena, med förmonterad ramhållararm och
hjulhållare. Tre cyklar får plats på taket.
Justerbara hjulhållare, däckbredd från 1 1/4" - 2 3/16".
Ramhållare för både runda och ovala ramar. Ø 22 mm - 51
mm.
Kan monteras på höger och vänster sida. ”One-Key-System”
kan användas.
TÜV-godkänd.
Längd: 1470 mm

Bredd: 220 mm



y Cykelhållare 89

Op. no. 89176

S40, V40

(lås ingår) 8622 611-5

Cykelhållaren för dig som vill ha det bästa.
Tillverkad i aluminium och uppbyggd runt en gedigen skena
och kraftiga stag. Mycket enkelt att lasta cykeln tack vare en
en helt ny typ av av självjusterande ramhållare som säkras
med ett enkelt handgrepp.

Fakta & Fördelar
• Självjusterande ramhållare för ända upp till 80 mm tjock ram.
• Inställning och låsning av ramhållare sker i bekväm
biltakshöjd. Skyddande gummibeläggning på ramhållaren.

• Justerbara snabbspännen för olika hjuldimensioner.
• Enkel att skifta från höger- till vänstermonterad.
• Dubbel låsfunktion som låser cykeln både till skenan och
lasthållaren. Hållaren är fastlåst till bilen även utan cykel.

• Passar till lasthållare med både oval- och fyrkantsprofil.
• Monteringssats för T-spår ingår.
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y Cykelhållare + Hjulhållare 89

Op. no. 89178för gaffelmontering

S40, V40

(lås ingår) 8622 617-2

Med gaffelmontering blir transporten stadig utan risk för svaj
och skrammel.
Cykelhållaren har en främre hållare med snäppfäste för enkel
fastsättning av dina cyklar. Med ett par enkla handgrepp
justerar du snabbfästet för varje typ av gaffel. Minst två hållare
kan monteras, fler beroende på bil- och cykelmodell.

Fakta & Fördelar
• Snabbfäste där framgaffeln fixeras och låses med två enkla
handgrepp.

• Justerbara snabbspännen för olika hjuldimensioner.
• Dubbel låsfunktion som låser cykeln både till skenan och
lasthållaren. Hållaren är fastlåst till bilen även utan cykel.

• Passar till lasthållare med både oval- och fyrkantsprofil.
• Monteringssats för T-spår ingår.
• Bredd: 135 mm.

Hjulhållare för separat hjul 9134 945-6

+ Monteringssats

För lasthållare
med T-spår 8624 353-2

Komplettering till ovanstående cykelhållare. Hållaren kan
sättas var som helst på lasthållaren. När den inte används,
kan den fällas ner.

Tekniska data

• Bredd: 190 mm



y Cykelhållare 89

Op. no. 89177med lyftanordning

S40, V40

Basenhet

8698 601-5

Cykelfäste

8698 604-9

Monteringssats,4-kants profil

8698 610-6

För lasthållare med T-spår

En cykelhållare som fästes på bilens lasthållare.
Gasdämparen på lyftaren gör att cykeln med lätthet utan
ansträngning kan lyftas upp.
Inga belysningsramper eller draganordningar behövs, den
ideala transportlösningen av cykel på bilen.

Fakta & Fördelar
• Patenterad. Testad och godkänd av TÜV.
• Tillverkad i aluminium med fästen i hållbar plast.
• Justerbar för de flesta cykeltyper, barncyklar, mountain bikes
eller tävlingscyklar.

• Upp till två cykelhållare kan monteras på taket.
• Material: Aluminium, stål och plast.
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y Cykelhållare 89

Op. no. 89991draghängd

S40, V40

LHD

inkl. 7-poligt kablage 8622 938-2

inkl. 13-poligt kablage 8622 929-1

RHD

inkl. 13-poligt kablage 8698 533-0

+ Adapter till 7-pol

Ett transportsystem för två cyklar som är mycket praktiskt och
lätt att använda då bilen är utrustad med dragkrok. Monteras
enkelt på dragkulan med en snabbkoppling. Bekväm att lasta
då lasthöjden är låg.
Cyklarna hålls stabilt på plats med juster- och låsbara
spännarmar i ramen och med spännband runt hjulen.
Tiltbar, vilket gör att cykelhållaren lätt kan fällas ner om
bagageluckan behöver öppnas.
Utrustad med bakljusramp med stickkontakt för 7- eller 13-polig
kontaktdosa på draganordningen samt nummerskylthållare.
Kan med fördel kombineras med en hållare för extra cykel,
se s.38s.38.

Tekniska data

Material: Stål

Vikt: 16.5 kg

Mått: B = 1332 mm
L = 588 mm
H = 900 mm

Låsbar: Cykelhållare och cyklar

Lastkapacitet: Två cyklar, 30 kg

Godkännande: EEC, TÜV

Övrigt
godkännande:

Alla marknader.

Passar på Volvos samtliga dragkrokar.



y Cykelhållare, extra cykel 89

Op. no. 89991för draghängd cykelhållare

S40, V40

Cykelhållare. extra cykel

8622 939-0

+ Cykelhållare, draghängd , se s.37.

Detta tillbehör gör det möjligt för dig att transportera ytterligare
en cykel på din draghängda cykelhållare. Dina cyklar hålls
stabilt på plats med justerbara låsarmar kring ramen och
spännband runt hjulen.
Hållaren går även utmärkt att montera på Volvos förra
generation av draghängda cykelhållare.
Den monteras enkelt med två bultar, och kan lika enkelt tas
bort när den inte behövs.

Fakta & Fördelar
Vikt: 3 kg

Godkännande: EEC, TÜV
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y Takbox 89

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

Sport time 20 8698 510-8

Sport time 50 8698 514-0

Utförande i vacuumformad ABS plast, som är slagtåligt, UV-
och väderbeständigt. Silvergrå överdel, mörkgrå underdel.
Centrallås med 3 låspunkter. One-Key-System kan användas.
En fjäder håller uppe locket.
Spännband för säkring av last medföljer.
Öppnas från höger sida.
Boxarna är tillverkade i vacuumformad ABS-plast vilket gör
att de är oerhört lätta. Fördelen är ökad lastkapacitet, men
de är inte lika styva som tunga, glasfiberarmerade boxar.
Hållfastheten är dock mycket god och uppfyller alla ställda krav.
Passar alla Volvos lasthållare.
Ingen installationssats behövs.
TÜV-godkänd.

Fakta & Fördelar
Sport time 20 Sport time 50

Längd: 1750 mm 2250 mm

Bredd: 820 mm 550 mm

Höjd: 450 mm 380 mm

Volym: 450 liter 310 liter

Vikt: 14 kg 12 kg

Lastkapacitet: max 50 kg max 50 kg



y Takbox 89

Op. no. 89175"Experience"

S40, V40

"Experience" 8698 516-5

Skidhållare, insats 30664 163-0

Experience är en takbox med en design som är lite tuffare
och lite mer iögonfallande. En modern box som är idealisk för
carvingskidor och snowboards. Den är öppningsbar från båda
sidorna tack vare ”dual opening”-system.
Takboxen har ett snabbfästesystem som är reglerbart,
vilket förenklar på- och avtagning. Passar samtliga Volvos
lasthållare.
Takboxen är Volvoidentifierad med ett emblem på varje sida.
Boxarna är tillverkade i vacuumformad ABS-plast vilket gör att
de är oerhört lätta. Fördelen är ökad lastkapacitet, men de
är inte lika styva som de tunga glasfiberarmerade boxarna.
Hållfastheten är dock mycket god och uppfyller alla ställda krav.

Tekniska data

Färg: Silver

Längd: 1900 mm (utvändigt)

Bredd: 900 mm (utvändigt)

Höjd: 370 mm (utvändigt)

Volym: 450 liter

Vikt: 23 kg

Lastkapacitet: 75 kg

Material: ABS

Lås: Inkluderat

Låssats ”One key system” kan användas.
TÜV-godkänd.
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y Takbox 89

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

S40, V40

"Dynamic 65" 8698 131-3

"Dynamic 85"

Borstad Aluminium 8698 138-8

Antracitgrå 8698 134-7

En takbox i en elegant, aerodynamisk design som ger lägre
luftmotstånd och mindre vindbrus än traditionella takboxar.
Takboxarna har ett förmonterat snabbfäste-system som är
reglerbart, vilket förenklar på- och avtagning.
Passar samtliga Volvos lasthållare.
Öppningsbara från båda sidorna tack vare "dual
opening"-system, och med ett öppningshandtag som är
låsbart.
Inuti är boxarna utrustade med flexibla hållare för skidor
alternativt snowboard.
Hållarna går enkelt att ta bort om man vill använda utrymmet
för annat bagage.
Boxarna är tillverkade i vacuumformad ABS-plast vilket gör att
de är oerhört lätta. Fördelen är ökad lastkapacitet, men de
är inte lika styva som de tunga glasfiberarmerade boxarna.
Hållfastheten är dock mycket god och uppfyller alla ställda krav.
Takboxarna är volvoidentifierade med ett emblem på varje
sida.

Tekniska data

"Dynamic 65" "Dynamic 85"

Längd: 2280 mm 2290 mm

Bredd: 650 mm 850 mm

Höjd: 350 mm 380 mm

Volym: 405 liter 510 liter

Vikt: 18 kg 22 kg

Lastkapacitet: 75 kg
(6-7 par skidor)

75 kg
(7-9 par skidor)

Lås: Inkluderat Inkluderat

Material: 5 mm ABS plast som är slagtåligt och har
långtidsverkande UV-skydd.
Låssats ”One key system” kan användas.
TÜV-godkänd.
Passar alla Volvos lasthållare. Ingen installationssats behövs.

OBS!
För bilar med rails kan inte bakluckan öppnas helt.
Bakluckan tar då i takboxen med risk för skador/repor
som följd.



y Takbox 89

Op. no. 89175"Weekender"

S40, V40

(lås ingår) 8698 140-4

+ Distans

endast för bil
utan rails 9481 679-0

Takbox i kort utförande. Ett mycket praktiskt och lätthanterligt
extra bagageutrymme vid t.ex. fritidsaktiviteter.
Boxarna är tillverkade i vacuumformad ABS-plast vilket gör att
de är oerhört lätta. Fördelen är ökad lastkapacitet, men de
är inte lika styva som de tunga glasfiberarmerade boxarna.
Hållfastigheten är dock mycket god och uppfyller alla ställda
krav
Passar alla Volvos lastbågar

Fakta & Fördelar
• Öppningsbar från båda sidorna; "dual-opening-system"
• Låsbar. "One-key-system" kan också användas.
• Utrustad med två st spännremmar för bagaget.
• Aerodynamisk design.
• Volvoemblem på långsidorna.
• Monteras på Volvos lasthållare med skruvkonsoler.
• Tekniskt godkänd enl. TÜV/GS DIN 75302.

Tekniska data

Material: Vaccumformad ABS plast,
UV-beständig.

Färg: Antracitgrå

Längd: 1750 mm (utvändigt)

Bredd: 820 mm (utvändigt)

Höjd: 365 mm (utvändigt)

Volym: 370 I

Vikt: 15 kg

Lastkapacitet: max 50 kg

OBS!
Takboxen kan användas i kombination med takantenn
och takspoiler. Det krävs dock att takantennen böjs
och att försiktighet iakttas vid öppning av bakluckan.
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y Skyddsnät 85

Op. no. 88051nylon

V40 98- 30618 525-7

Hindrar bagage och last att kastas fram vid kraftig inbromsning.
Krocktestat enligt Volvos hållfasthetskrav, ca 325kg.
Rutmönstrat säkerhetsnät i nylon. Lätt att ta ut.
Övre och undre stång är delbar så att nätet kan vikas ihop och
stuvas framför reservhjulet vid behov.

OBS!
Kan kombineras med hatthylla.



y Skyddsgaller 88

Op. no. 88050

V40 30618 533-1

Om skyddsgallret skall installeras tillsammans med
hatthylla/insynsskydd krävs en extra monteringssats.

Monteringssats 30887 089-8

För bilar med hatthylla/insynsskydd.

Förhindrar gods från att kastas framåt vid häftig inbromsning.
Krocktestad för att uppfylla Volvos hållfasthetskrav, ca 325 kg.
Nätkonstruktion av stål anpassad för montering bakom
baksätet.
Lätt att ta bort.
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y Spännband

Op. no. 89991för taklast

S40, V40 (sats/2 band)

1.5 m 9499 237-7

3.5 m 9499 238-5

Spännbandssatser för enkel och säker förankring av taklast.
Två olika bandlängder för anpassning till taklastens storlek:
kort, hög, lång eller utbredd last.

Fakta & Fördelar
• Sats med två st. band.
• Volvoidentifierade med etikett.

Tekniska data

Material: Polypropylen

Längd: 1,5 resp. 3,5 m

Bandbredd: 25 mm

Snabbfäste: Svartkromaterat

Draghållfasthet: 350 kg

Färg: Blå

Förpackning: Pinpack (för display i butik)



y Lastfixeringsnät 88

Op. no. 88217bagagerumsgolv

S40, V40 Ch
713491- Grå 9192 993-5

+ Lastsäkringsöglor

(V40) 30623 984-9

Ett praktiskt textilnät som förhindrar att bagaget glider omkring
i bagageutrymmet. Tillverkat i elastiskt material vilket gör det
enkelt att lasta bagaget under nätet.
Monteras platt på bagagrumsgolvet, och är försett med
fastsättningskrokar som hakas i öglor.
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y Lastsäkringsband 88

Op. no. 89991för last i bagageutrymmet

S40, V40 Ch 713491-

Lastsäkringsband (2) 1129 004-6

Med lastsäkringsbandet hålls lasten i bagagerummet säkert
på plats. Det är 7 meter långt och försett med krokar som
fästs i öglorna i bilens lastutrymmet. Bandets draghållfasthet
är 600 kg.

Fästsats (3) 9192 610-5

Lastsäkringssystemet i bagageutrymmet på S40 har utgått ur
produktion, och ersatts med fyra lastöglor.

För att kunna förankra Volvos Kyl-/Värmebox på ett säkert sätt,
krävs att man använder ovan nämnda sats.



y Lastrumsvägg

Op. no. 88052längsgående

V40 8641 200-4

+ Skyddsgaller , se s.44.

Ett mycket praktiskt tillbehör för framförallt hundägaren.
Gallret gör det möjligt att transportera hunden avskild från
bagage och passagerarutrymme. Är även mycket användbart
om man vill dela av ett utrymme för t ex smutsig eller ömtålig
last.
Lastrumsväggen monteras ihop med skyddsgallret.

Fakta & Fördelar
• Monteras ihop med skyddsgaller.
• Tillverkat av stålrör, dim 13 mm och 8,5 mm.
• Epoxylackerat i grå färg.
• Samma design som skyddsgallret.
• Kollapsfunktion, vilket innebär att lastrumsväggen är
krocksäker och inte kan tränga in i passagerarutrymmet.
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y Bagagerumsmatta 85

Op. no. 85526formgjuten plast

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

Praktisk skyddsmatta i polypropylene- plast.
Formanpassad för bagageutrymmet i S40 samt för
lastutrymmet i V40.
Skyddar bilens standardmatta från smuts, fukt och slitage.
De upphöjda kanterna gör det lätt att hålla mattan ren och
förhindrar effektivt smuts och vatten att tränga in under mattan.

Fakta & Fördelar
• Lätt att lägga in och ta ur och därmed lätt att hålla ren.
• Perfekt passform.
• Tillverkad av polypropylene plast som är överdragen med en
TPE/SBR beläggning som förhindrar glidning.

• Uppfyller Volvos höga krav på brandsäkerhet och
motståndskraft mot oljor och bensin.

För koordination mellan interiörkoder och färger, se tabell
längst bak i katalogen.



y Lastlåda 85

Op. no. 85526

V40 Grå 8641 197-2

Formgjuten lastlåda i ABS-plast som skyddar bilens ordinarie
matta i bagageutrymmet.
Lätt att göra ren.
Speciellt lämpad för dem som kör tung eller smutsig last.
I satsen ingår även en glidskyddande matta som placeras inuti
lastlådan. Denna minskar risken för att lasten glider omkring.
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y Förvaringsbox

Op. no. 89991

S40, V40 30865 216-3

En förvaringsbox som kan placeras framför reservhjulet.
Denna box förhindrar att innehållet sprids ut i hela
"reservhjulsbrunnen".
Levereras som en platt produkt som lätt kan vikas till denna
praktiska box.
Boxen är tillverkad av PP material.



y Förvaringsbox

Op. no. 89991i reservhjul

S40, V40 98- 30863 729-7

En praktisk förvaringsbox som placeras i 15” reservhjul.
Förvaringsboxen kan användas för förvaring av mindre detaljer
så som glödlampor, handskar, mindre verktyg, etc, detta
medför ordning samt att det förhindrar dessa saker från att
skramla runt.
Förvaringsboxen är tillverkad av pu-överdragen polyester.
Om reservhjulet ligger med fälgsidan upp skall detta vändas
och kompletteras med sats 30889 730-5.

OBS!
Ej möjlig att använda tillsammans med bensindunk
eller delbart drag (reservhjulet upptaget).
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y Smutsskydd

Op. no. 84232bakre stötfångare

S40 30851 064-3

V40 30854 917-9

Ett praktiskt skydd över bakre stötfångaren som både hindrar
att man smutsar ned kläderna och skyddar stötfångaren vid
i- och urlastning.
• Lätt att montera på bakluckans tröskel.
• Tillverkat av impregnerad textil.



y Bärkassehållare

Op. no. 88261bagagerum

S40 9166 746-9

Ett upphängningssystem för bär- och matkassar i
bagageutrymmet. Förhindrar att kassarna välter och innehållet
sprids runt. Består av en aluminiumskena med fem st
plastkrokar som monteras under hatthyllan i bagage-utrymmet.
Kassarna hakas genom bärhandtaget i krokarna och får en
fast förankring. Mycket lätt att sätta dit och ta ut kassarna.
Krokarna är skjutbara på skenan och går att dra åt sidan om
hela lasthöjden i bagageutrymmet behöver utnyttjas. Lätt att
installera under hatthyllan i befintliga hål med vridkonsoler på
skenan.
Max vikt/krok: 8 kg (totalt 40 kg) för att uppfylla
krock-säkerhetskrav.
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y Bärkasse

Op. no. 89991

S40 9184 482-9

Separat bärkasse i allround-utförande; den används i första
hand i kombination med Volvos olika bärkassehållare i
bagageutrymmet.
Praktisk att alltid ha till hands vid shopping.
Tillverkad av robust bomullsmaterial i miljövänlig naturfärg.
Volvoidentifierad med en etikett på insidan vid bärhandtaget
med tvättråd 40°C.



y Hopfällbar korg

Op. no. 89991allroundbox

S40, V40 1128 721-6

En praktisk och enkel korg som gör det lätt att hålla reda på
småsaker i bagagerummet.
Korgen kan lätt vikas ihop och tar då liten plats.
Tillverkad av polypropylen.
520 x 360 x 250 mm.
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y Business bag

Op. no. 89991som organizer

S40, V40 Svart 9499 577-6

Volvos Business bag är nu ytterligare förbättrad så att den
även går att använda som en organizer i bilen.
Väskan sätts fast på ryggstödet i fram eller baksätet och
öppnas så att fack mm kan användas. Utmärkt när man vill
ha ordning och reda på sina saker samtidigt som de är lätt
åtkomliga. Används bilen som kontor kan organizern med
fördel kombineras med PC-bordet. Praktisk till förvaring av
diverse dokument, disketter, kartor mm.
För säker fastsättning av väskan skall säkerhetsbältet
användas.
Förändringen är gjord på den svarta varianten av businessbag.



y Volvos väskprogram

Op. no.VOLVO LIFE

S40, V40
Vi erbjuder ett brett program med olika väskor för olika behov
för såväl fritid som arbete.
De unikt designade väskorna finns i tre olika färger; svart, rött
eller Volvo-blått.
Väskorna är tillverkade i bekväm, kraftig polyesterväv som
är vattentät. Diskret Volvoidentifikation på de greppvänligt
designade dragkedjekläpparna.
Väskorna är fria från PVC. Alla metallbeslagen i matt
aluminiumlook är kadmiumfria.
Förstärkningsdetaljer i PP, ABS och läder för hög hållbarhet
och som skydd mot ovarsam behandling.
Förstärkta och bekväma bärhandtag och axelremmar.
De flesta väskor har våffelmönstrade ”fötter” i nylon för att stå
stabilare, skydda mot bottenslitage och så att väskan inte
behöver stå direkt på våta underlag.
I de flesta större väskorna finns en praktisk nätinnerficka ock
krokanordning – för att bättre se och hålla reda på nycklar och
andra småsaker.
Väskorna är måttanpassade för att ge bästa möjliga
fyllnadsgrad i Volvobilarnas bagageutrymme.
Har omfattande testats för bästa möjliga kvalitet,
brandhärdighet, nötning, UV-strålning (blekning), avfärgning
samt belastning av handtag och axelremmar.
Väskorna rengöres enklast genom avtorkning med en tvål-
och vattenlösning.

58



59

y Volvos väskprogram

Op. no.allmän beskrivning

1. BUSINESSBAG/ORGANIZER (420 X 110 X 310 mm)
• Går att använda som organizer, se s.57.
• Stor rymlig madrasserad ficka som passar de flesta av
marknadens bärbara PC.

• Dubbla fastsättningsband för låsning av PC.
• PC-fickan har en borttagbar reglerbar sidovägg för att dela
facket i två delar.

• Många praktiska fack varav en nätficka för pennor, disketter,
CD-rom mm.

• Separat delad pärm och dokumentficka.
• Två utvändiga fickor.
• Dubbla tyglock för bättre skydd av innehåll.
• Praktiska snabblås.
• Avtagbar, stoppad, lätt justerbar axelrem.
• Bärvänlig nedvikbart bärhandtag.
• Krok, lämplig att fästa reseplånbok i.
• Fötter.
2. CABIN BAG (450 x 280 x 240 mm)
• Uppfyller flygets krav på handbagagestorlek.
• Många dragkedjeförsedda fickor.
• Avtagbar, stoppad, lätt justerbar axelrem.
• Separat greppvänligt bärhandtag.
• Krok, lämplig att fästa reseplånbok i.
• Fötter.
3. TRAVEL WARDROBE (570 x 130 x 570 mm)
• Tre stora praktiska ytterfickor.
• Två invändiga större nätfickor.
• Två invändiga större plastfickor.
• Garderobficka med extra utvik för att rymma ex.
långklänning.

• Bälte för klädlås.
• Två galgar.
• Praktisk avtagbar upphängnings-S-krok i lättåtkomlig
särskild innerficka.

• Avtagbar, stoppad, lätt justerbar axelrem.
• Separat greppvänligt bärhandtag.
• Nätinnerficka och krok.
• Fötter.
4. TRAVEL BAG (790 x 300 x 340 mm)
• Stor rymlig väska.
• Avtagbar, kraftigt stoppad, lätt justerbar axelrem.
• Greppvänligt dubbelhandtag.
• Praktisk lyfthandtag vid ur- och ilastning.
• Passar under Volvos insynsskydd.
• Nätinnerficka och krok.
5. CITY BAG (500 x 250 x 300 mm)
• Praktisk mindre väska.
• Avtagbar, lätt justerbar axelrem.
• Separat greppvänligt bärhandtag.
• En utvändig ficka.
• Nätinnerficka och krok.
• Fötter.
6. TRAVEL WALLET (235 x 120 mm)
• Invändigt klädd med nappaskinn.
• Separat passficka.
• Visitkorts och bankkortsfickor.
• Separat biljettficka.
• Invändig dragkedjeficka för tex. valuta.
• Volvo präglat på insidan (istället för på dragkedjekläpp).

• Liten metallring att fästa i övriga väskors krokar.
• (Väskan finns ej med på bild.)
7. TOILET BAG, SMALL (250 x 100 x 150 mm)
• Traditionell necessär.
• Två invändiga långsidodelade fack.
• Nätinnerficka.
• Bärhandtag.
• (Väskan finns ej med på bild.)
8. TOILET BAG, LARGE (260 x 100 x 150 mm)
• Utvikningsbar.
• Kardborrelåsning.
• Fyra fack, varav ett i nät.
• Upphängningsögla.
9. SPORT BAG (540 x 310 x 340 mm)
• Ett stort mittfack samt två större gavelfickor.
• En mindre utvändig ficka.
• Avtagbar, stoppad, lätt justerbar axelrem.
• Lättöppnad engrepps dubbeldragkedja.
• Dubbelt bärhandtag.
• Anpassad för Volvos bagageutrymmen.
• Nätinnerficka och krok.
• Fötter.
10. SAILING BAG (350 x 250 x 780 mm)
• Kan bäras som sjösäck eller ryggsäck.
• Utvändig dragkedja för lättare åtkomst i hela bagen.
• Praktiskt lyfthandtag vid ur- och ilastning.
• Snölåssnörning.
• Lätt förslutbar med rep och glidlås.
• Mindre yttre ficka.
• Nätinnerficka och krok.
• Fötter.
11. SKI-BOOT BAG (400 x 200 x 420 mm)
• Traditionell flerfunktionell väska.
• Utvändig dragkedjeficka.
• Utvändig nätficka.
• Avtagbar, stoppad, lätt justerbar axelrem.
• Dubbelt bärhandtag.
• Lättstuvad.
• Nätinnerficka och krok.
• Fötter.
• (Väskan finns ej med på bild.)



y All markets excl. USA and Canada

Op. no.

Variants Measures Part No.

Black Blue Red
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 USA and Canada

Op. no.

Variants Measures Part No.
Black Blue Red

1. Busienss 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. Tooilet 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


