2
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Vloermatten

85

volledig dekkend rubber

Op. no. 85532

S40, V40 (set/4 matten)

Gegevens en Voordelen

01Oak

LHD

RHD
Off-black/Dark
Grey

30889 944-2
30889 945-9

LHD

RHD

30618 364-1
30889 282-7

-00
Platina/Light
Grey

LHD

RHD

30618 366-6
30889 281-9

-99
Manatee

LHD

RHD

30865 336-9
30865 338-5

+ Set van 2 klemmen,
Ch -200282
Voor auto’s zonder montageklemmen.

9166 926-7

Rubber matten vervaardigd van slijtvast natuurlijk rubber.
Comfortabel en praktisch, met opstaande randen om te
voorkomen dat vuil en water onder de mat terecht kan komen.
2

• Kleur passend bij het interieur en voorzien van
Volvo-embleem met een fraai en praktisch patroon.
• Sets van vier matten.
• Auto’s van de S40/V40-serie met chassisnr. 200283– zijn
standaard voorzien van montageklemmen.
• Voor auto’s met chassisnr. –200282 zonder klemmen is een
losse set klemmen verkrijgbaar.
Zie achter in de catalogus voor de afstemming van
interieurcodes en kleuren.

y

Matten vloer passagiersruimte

85

egaal textiel

Op. no. 85532

S40, V40 (set/4 matten)

Platina/Light
Grey

01-

LHD

RHD
Oak

LHD

RHD

30883 679-0

30889 952-5
30889 953-9

1999
Manatee

99-

LHD

RHD
Offblack/Dark
Grey

LHD

RHD

30618 462-3
30618 463-1

-98
Offblack/Dark
Grey

-98

-98
Manatee

LHD

30883 676-6
30883 678-2

+ Clipset x 2,
LHD

30864 477-2
30864 490-5

Ch -200282

9166 926-7

Voor auto’s die niet zijn uitgerust met bevestigingsclips.

99-00

RHD

30889 283-5
30889 286-8

RHD

RHD

Platina/Light
Grey

30883 677-4

De matten zijn gemaakt van polyamide met een synthetische
waterdichte onderkant.
LHD

30618 460-7
30618 461-5

Gegevens en Voordelen
• Set van 4 matten.
• Op auto’s met Ch 200283- is de S40/V40-serie uitgerust met
fabrieksgemonteerde bevestigingsclips.
• Voor auto’s met Ch -200282 die niet zijn uitgerust met
bevestigingsclips, is er een aparte clipset verkrijgbaar.
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Matten vloer passagiersruimte
egaal textiel

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

4

85
Op. no. 85532

y

Vloermatten

85

vlak textiel

Op. no. 85532

S40, V40 (set/4 matten)
99-

LHD

30623 899-9

-98

LHD

30623 894-0

+ Set van 2 klemmen
Ch -200282

9166 926-7

Voor auto’s zonder montageklemmen.
De set bestaat uit vier grijze vilten matten.
De matten zijn vervaardigd van polypropyleen en hebben een
waterbestendige synthetische onderzijde.
De mat voor de bestuurdersplaats is versterkt op de plaats
waar de hielen rusten.
De voormatten zijn voorzien van het Volvo-embleem en zijn
in de auto vastgezet voor optimaal rijcomfort en optimale
veiligheid.

5
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Tunnelmat

85
Op. no. 85545

S40, V40
Beige

Grijs

9192 840-8
9192 842-4

Een beschermingsmat is geplaatst over de tunnel in de
achterbank. Beschermt de originele mat van de auto tegen
vuil en slijtage. Vooral handig als er drie passagiers op de
achterbank zitten.
Vervaardigd uit 1,5 mm dik natuurrubber met een fijn patroon
aan de bovenzijde. Volgt de vorm van de tunnel.
Vormgegeven voor verschillende modellen en aan de
achterzijde voorzien van snijmarkeringen met aanduidingen
voor de relevante modellen.
Zie achter in de catalogus voor de afstemming van
interieurcodes en kleuren.

6
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Armsteunset

85
Op. no. 88202

S40, V40

Voor nog meer comfort is de armsteun in hoogte verstelbaar.
De armsteun is in alle interieurkleuren leverbaar.

2000
Platina/Light
Grey

Materiaal: Leder
LHD

RHD
Off-black/Dark
Grey

30889 486-4

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

30889 489-8

LHD

RHD

30889 488-0
30889 491-4

-99
Platina/Light
Grey
LHD

30883 545-3

RHD

30883 548-7

Manatee LHD

30883 546-1

RHD

30883 549-5

Offblack/Dark
Grey
LHD

30883 547-9

RHD

30883 550-3

Armsteun voor meer comfort. Wordt op de achterleuning van
de bestuurdersstoel bevestigd.

7
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Bekerhouder

88

voor passagiers op de achterbank

S40, V40 01-

30618 475-5

Bekerhouder met ruimte voor één beker.
Eenvoudig bereikbaar vanaf de achterbank wanneer de
houder voor op de middenconsole is geplaatst.
Het afvalbakje wordt door de bekerhouder vervangen.

8

Op. no. 88271

y

"Tafeltje"
achterbank

S40, V40

Op. no. 89991

8641 590-8

Praktisch tafeltje voor de passagiers op de achterbank.
Gemonteerd onder de armsteun in de achterbank. Kan worden
gebruikt voor eten enz. en heeft houders voor bekers van
verschillende grootten. Het tafeltje is eenvoudig onder de
armsteun te monteren en steunt op de voorste rand van de
zitting van de achterbank.
Kan worden gebruikt met de armsteun omhoog en omlaag.
Kan niet worden gebruikt als er een passagier op de middelste
zitplaats zit.
Technische gegevens
Materiaal:

ABS-kunststof

Kleur:

Anthracite grey

BELANGRIJK!
De auto moet voor montage zijn uitgerust met een armsteun in de achterbank.

9
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Koel-/Warmhoudbox

88
Op. no. 88263

S40, V40

9184 606-3

Technische gegevens
Koel-/Warmhoudbox

+ Montageset
S40

Ch 713491-

9192 610-5

S40, V40

Ch -713490

30862 703-3

Transformator
(excl. GB)

230/12 V

9481 788-9

Een praktische, draagbare koel-/warmhoudbox die voedsel op
uitstapjes koud of warm houdt. Geplaatst in de bagageruimte
en vastgezet met spanbanden zodat hij veilig vervoerd kan
worden.
De set bevat een elektrische kabel van 1,5 m die op de
12-voltuitgang van de auto past.
In de box kunnen door een thermo-elektrisch systeem zowel
koude als warme producten bewaard worden.
Met de transformator is de box nog flexibeler te gebruiken.
Hierdoor is het bijv. mogelijk de box binnenshuis te gebruiken
bij het inpakken of koelen.

10

Kleur:

Anthracite grey

Capaciteit koeling/warmhouden:

Min. +5°C, max. +60°C

Stroomverbruik:

4A

Gewicht:

5,6 kg

Volume:

18 liter (binnenafmetingen
geschikt voor 2-literflessen)

Buitenafmetingen (L x B x
H):

412 x 300 x 391 mm

Materiaal:

PP-PUR (polypropyleen
polyurethaan)

Typegoedkeuring:

TÜV-GS en CE

Transformator
230/12 V (excl. UK)
Ingang:

230 V, ~50 Hz, 0,6 A

Vermogen:

13 V, 5 A, 65 W

Buitenafmetingen (L x B x
H):

170 x 115 x 65 mm

Gewicht:

0,6 kg

y

Koel-/Warmhoudbox

88
Op. no. 88263

BELANGRIJK!
Om aan de aanrijdingsveiligheidseisen te voldoen,
moet de box in het voertuig geïnstalleerd worden met
de aangegeven bevestigingsset.
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Stoelafdekking
Op. no. 89991

S40, V40

1343 999-7

Een praktische stoelafdekking voor de voorstoel. Handig ter
bescherming van de bekleding in de auto tegen vuil en vocht.
Gegevens en Voordelen
•
•
•
•
•
•

Een stoelafdekking voor tijdelijk gebruik.
Sterk kunststof materiaal
Kan herhaaldelijk worden gebruikt
Neemt weinig plaats in - altijd bij de hand
Beschermt de originele bekleding tegen vuil en vocht
Apart verpakt

12
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Hoofdsteun met zijsteun

88

achter

Op. no. 88250

S40, V40

-99 Art leder

-99 Scandic

7860 Platina/Light Grey

30856 060-6

7260 Platina/Light Grey

30850 476-0

7850 Manatee -99

30856 061-4

7250 Manatee -99

30850 477-8

7870 Off-black/Dark Grey

30856 062-2

7270 Off-black/Dark Grey

30850 478-6

Leder

-99 Art-déco

7960 Platina/Light Grey -00

30856 060-6

7560 Platina/Light Grey

30856 060-6

7950 Manatee -99

30856 061-4

7550 Manatee -99

30856 061-4

7970 Off-black/Dark Grey

30856 062-2

7570 Off-black/Dark Grey

30856 062-2

De hoofdsteun met zijsteunen vervangt de huidige hoofdsteun.
De zijsteunen kunnen uit de hoofdsteun worden geklapt. De
zijsteun voorkomt dat het hoofd opzij valt als u rust of slaapt.

-00 Aqua
7360 Platina/Light Grey

30856 060-6

7350 Manatee -99

30856 061-4

7370 Off-black/Dark Grey

30856 062-2

-00 Madison
7760 Platina/Light Grey

30850 485-1

77 50 Manatee -99

30850 486-9

7770 Off-black/Dark Grey

30850 487-7

Perfect in combinatie met het geïntegreerde kinderzitje. De
hoofdsteun met zijsteunen wordt afzonderlijk geleverd in alle
interieurkleuren.
Zie achter in de catalogus voor de afstemming van
interieurcodes en kleuren.
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Rust-/comfortkussen
Op. no. 89991

S40, V40 -02

30863 904-6

Het comfortabele rust-/comfortkussen wordt eenvoudig op de
passagiersstoel bevestigd.
Een gevuld U-vormig kussen met comfortabele extra steun
voor het hoofd van de passagier terwijl deze tijdens een reis
rust of slaapt.
Het rust-/comfortkussen is speciaal ontworpen voor de stoelen
in de S40/V40, waardoor het een geheel met het interieur
wordt en perfect past.
Het rust-/comfortkussen heeft een universele, grijze bekleding
van tricotweefsel.
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Rolgordijn

88

achterraam

Op. no. 88230

S40
01-02 Oak

30618 509-1

96-02 Off-black/Dark Grey

30850 662-5

-00 Platina/Light Grey

30850 661-7

-99 Manatee

30850 663-3

Beschermt tegen warmte en zonlicht.
Gevormd naar de hoedenplank waardoor hij in het interieur
wordt geïntegreerd en uitstekend werkt.
Het gordijn is in een aluminium cassette geïntegreerd waarvan
de kleur is afgestemd op de kleur van de hoedenplank. Het
rolgordijn wordt omhoog getrokken en aan de bestaande
uitsparing in het dak gehaakt.
Door de stof houdt u goed zicht door de achterruit.
De auto is voorbereid op het rolgordijn.
Zie achter in de catalogus voor de afstemming van
interieurcodes en kleuren.
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Tashouder
Op. no. 88275

S40, V40

9499 313-6

Een praktische tashouder voor plaatsing op de middenconsole
aan de passagierszijde vóór.
Houdt de tas of een kleine draagtas op zijn plaats terwijl de tas
bereikbaar is vanaf de voorstoelen.
Vormgegeven als een veerklem met een opening aan de
bovenkant waar de handgreep geplaatst is.
Vervaardigd uit gespoten ABS-kunststof met een omrand
oppervlak en afgestemd op de kleur van het interieur.
BELANGRIJK!
Kan worden gebruikt in combinatie met de handsfreetelefoonset.
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Zonnebrilhouder
Op. no. 88273

S40, V40

9204 651-5

Een zeer praktische zonnebrilhouder, geschikt voor alle typen
brillen.
Uw bril wordt veilig op zijn plaats gehouden door een verend
lipje dat rond de poten wordt gespannen en makkelijk open
en dicht gaat.
Zeer eenvoudig te monteren met dubbelzijdig plakband.
Technische gegevens
Materiaal:

Zacht kunststof met een zacht oppervlak
van textiel en een gegoten stalen veer.

Kleur:

Graphite

17
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Muntenhouder

88
Op. no. 88214

S40, V40 01-

8641 668-2

Praktisch opbergtafeltje voor parkeergeld.
De muntenhouder bevindt zich in de ruimte onder de voorzijde
van de middenarmsteun voor de voorstoelen, waar hij is
weggewerkt maar toch gemakkelijk bereikbaar is.
Uitneembaar - praktisch, kan worden meegenomen naar de
parkeermeter.
De muntenhouder heeft plek voor ongeveer 3 x 18 munten en
accepteert de meeste valuta. Klikfunctie voor het insteken en
uithalen van munten. Door de compacte afmetingen kan de
houder worden meegenomen in zakken. De muntenhouder is
gemaakt van kunststof in de kleur graphite wat past bij het
interieur van de auto.
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Parapluhouder + paraplu
Op. no. 88213

S40, V40

30863 730-5

Praktische houder voor het opbergen van kleine paraplu’s in de
auto. De parapluhouder kan eenvoudig aan de passagierszijde
van de middenconsole worden bevestigd.
Er wordt een kleine paraplu bij de set geleverd.
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Asbak en aansteker

88
Op. no. 88006

S40, V40
02Zonder afdekking

30638 331-6

01Met afdekking

30618 476-3

Asbak en aanstekers op de middenconsole voor auto’s die
hier nog niet mee zijn uitgerust.

20
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Cruise control

27
Op. no. 27502

S40, V40

GDI, (B4184SJ)
W0033-³

02- Basisset
Benzine

LHD

30618 581-0

2000 Basisset

RHD

30618 582-8

Benzine, GDI (B4184SM), excl. Diesel

+ Extra set1 Basisset
Diesel, GDI (B4184SJ)

30618 580-2

Diesel

30618 131-4

GDI (B4184SJ)

30618 132-2

2001 Basisset
LHD

30618 140-6

RHD

30618 141-3

30883 881-2

RHD

30883 882-0

Diesel, GDI (B4184SJ) W0033-3

LHD

30883 877-0

RHD

30883 878-8

+ Extra set¹ -98 Basisset
LHD

30862 250-5

RHD

30862 251-3

+ Extra set¹
Een accessoire dat een hele nieuwe dimensie aan autorijden
geeft.

+ Extra set¹ Basisset
30618 129-8

+ Systeem²
Diesel

LHD

+ Extra set¹ 1999 Basisset

+ Systeem2

Benzine, GDI
(B4184SM)

30618 132-2

De bestuurder stelt de snelheid in en de cruise control doet
de rest.
Dit betekent onder meer:

30618 131-4

• dat de chauffeur de snelheid makkelijk kan aanpassen aan
de geldende snelheidsvoorschriften,
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Cruise control

27
Op. no. 27502

• de chauffeur een gelijkmatige en comfortabele snelheid kan
aanhouden,
• het brandstofverbruik daalt.
Gegevens en Voordelen
• Zorgt ervoor dat men comfortabel en ontspannen kan rijden.
• Gelijkmatiger rijden zorgt dat het brandstofverbruik daalt.
• Nauwkeurige snelheidsregeling dankzij een elektronisch
geregeld systeem.
• De ingestelde snelheid kan eenvoudig worden gewijzigd.
• Na een tijdelijke acceleratie gaat de auto terug naar de
eerder ingestelde snelheid.
• Na het afremmen gaat de auto terug naar de ingestelde
snelheid, als men de schakelaar in de RESUME-stand
houdt.
1 Extra set:Stuur links handgesch. 30883 871-3, Stuur links autom. 30883 869-7,
Stuur rechts handgesch. 30883 872-1, Stuur rechts autom. 30883 870-5.
2 Moet volgens afzonderlijke procedures besteld worden en moet gedownload
worden met behulp van VADIS.
3 In combinatie met GDI (B4184SJ) werkt de cruise control alleen in de 4e en 5e
versnelling.
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Volvo Navigation System, HU 1205 (RDS)
Big front radio / Navigator unit

Op. no.

S40, V40, 01-, EU
Dit is een systeem dat u naar de geselecteerde bestemming
leidt. De gewenste eindbestemming wordt gekozen door op
een paar knoppen te drukken. U krijgt aanwijzingen door
middel van een stem, ruim op tijd voor iedere nieuwe afslag. U
krijgt tegelijkertijd aanvullende informatie via het beeldscherm.
Dit wordt "turn-by-turn-guiding" genoemd.
Het scherm in de middenconsole laat altijd de precieze positie
zien en laat u de route van tevoren zien. Een grote pijl heeft
aan welke richting u op moet. U kunt voor de kortste of de
snelste route kiezen.
Behalve het kiezen van een straatnaam als eindbestemming,
kunt u kiezen uit een lange lijst met diverse gelegenheden,
bijv. bezienswaardigheden, hotels en restaurants. Als
u de naam van het restaurant niet weet, kunt u in een
lijst met de dichtstbijzijnde gelegenheden in de omgeving
zoeken. Uiteraard staan alle Volvo-dealers ook vermeld.
Daarnaast wordt andere praktische informatie ook getoond,
zoals telefoonnummers en adressen voor een groot aantal
andere faciliteiten. U kunt ook persoonlijke bestemmingen
opslaan. Mocht u van de geplande route afwijken, dan kunt u
automatisch een nieuwe route ontvangen.
U kunt kiezen uit de volgende talen voor geluid en tekst:
Zweeds, Engels, Duits, Nederlands, Frans, Italiaans, Spaans.
Er zijn kaarten van Europa met de volgende gebieden
beschikbaar op CD-ROM:
•
•
•
•
•
•
•

Het zuiden van Zweden en Denemarken
De Benelux-landen
Duitsland
Frankrijk
Oostenrijk, Zwitserland en Italië
Verenigd Koninkrijk
Spanje
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Volvo Navigation System, HU -1205 (RDS)

39

Big front radio / Navigator unit

Op. no. 39705

S40, V40, 01EU

30623 240-6

HU-1205 Audio/RTI heeft dezelfde specificaties en prestaties
als de HU-605, het enige verschil is dat hij geen cassettespeler
heeft. Voor specificaties / prestaties, zie .
Specificaties:
• Een mannenstem geeft duidelijke instructies via de
luidsprekers in het portier, wat betekent dat de bestuurder
niet op het display hoeft te kijken.
• Het systeem wordt via de knoppen op de radioeenheid
bediend. Het navigatiesysteem kan via een
afstandsbediening (accessoire) worden bediend.
• Het systeem werkt met cd-romkaarten, dezelfde kaarten die
het navigatiesysteem van onze andere modellen gebruikt.
• De GPS-antenne is onder het dashboard geplaatst.
• Het systeem is uitgerust met een kleurenmonitor.
• Uit veiligheidsoverwegingen kan de bestemming alleen
worden geprogrammeerd als de auto stil staat en niet
beweegt.
• Met uitgangen voor een externe versterker.

Italië,
Zwitserland,
Oostenrijk (twee
schijfjes)

8691 704-4

Frankrijk
(twee
schijfjes)

8691 702-8

Duitsland
(twee
schijfjes)

8691 701-0

Scandinavië
(twee
schijfjes)

8691 700-2

Spanje

8691 706-9

HU-1205 kan worden aangevuld met:
Cd-wisselaar, zie .

Cd-kaarten
Afstandsbediening*
Benelux
Verenigd
Koninkrijk
(twee
schijfjes)

24

8691 705-1

8622 115-7

High Performance Sound met digitale versterker 03–.
Voor specificaties / prestaties, zie .
8691 703-6

y

Volvo Navigation System, HU -1205 (RDS)
Big front radio / Navigator unit

39
Op. no. 39705

* De afstandsbediening kan alleen worden gebruikt om het
navigatiesysteem te bedienen.
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Cd-kaarten

39

Navigatie - RTI (Verkeersinformatie)

S40, V40, 01Cd-kaarten

26

Benelux

30669 119-7

Verenigd
Koninkrijk

30669 117-1

Italië,
Zwitserland en
Oostenrijk

30669 118-9

Frankrijk
(twee
schijfjes)

30669 116-3

Duitsland
(twee
schijfjes)

30669 115-5

Scandinavië

30669 114-8

Japan
(drie
schijfjes)

30657 414-6

Spanje

30669 120-5

Op. no. 89991

y

Waarschuwingssysteem achteruitrijden

36
Op. no. 36630

S40, V40

30618 166-0

Waarschuwing voor voorwerpen achter de auto bij het
achteruitrijden. Een pulserende toon neemt toe tot een
continue toon als het voorwerp zich op ongeveer 25 cm
van de achterbumper bevindt. Wordt geactiveerd als de
achteruitrijversnelling wordt geselecteerd. Begint als de
auto ongeveer 150 cm van het obstakel verwijderd is. Een
uitstekend hulpmiddel bij het parkeren.
De set bestaat uit vier sensors die onzichtbaar in de
achterbumper zijn gemonteerd, een regeleenheid en een
zoemer met afstelbaar geluidsniveau. Spuit de zichtbare
gebieden van de sensors met twee lagen lak.
Het systeem kan worden uitgeschakeld door de
richtingaanwijzer eenmaal te laten knipperen, bijvoorbeeld als
u achteruitrijdt met een caravan achter de auto.
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Boordcomputer

38
Op. no. 38224

S40, V40, excl. Bi-fuel

(km)

30883 638-6

03-

(mijl)

30883 641-0

Upgrade²

30883 642-8

Boordcomputer

30623 234-9

01-02

LCD-scherm in het instrumentenpaneel geïntegreerd. De
boordcomputer wordt met een schakelaar in de middenconsole
bediend en heeft de volgende functies.

Boordcomputer

Huidig brandstofverbruik:

Brandstofverbruik op dat moment.

30896 571-4

Gemiddeld
brandstofverbruik:

Gemiddeld brandstofverbruik sinds
laatste reset.

30896 572-2

Gemiddelde
snelheid:

Gemiddelde snelheid sinds laatste
reset.

Kilometerstand:

Kilometerstand sinds laatste reset.

Bereik:

Af te leggen afstand op resterende
brandstof + waarschuwingsfuncties.

Buitentemperatuur:

De buitentemperatuur net boven het
wegoppervlak, temperatuurbereik
-40°C tot +50°C, ijssymbool tussen
+2°C en –5°C.

Kilometerweergave:

Km, km/uur, liter/100 km en °C of °F.

Mijlenweergave:

Mijlen, MPH, MPG en °C of °F.

(km)

30896 570-6

(mijl)
Upgrade1
2000
Boordcomputerset (excl. D4192T)
(km)

30883 638-6

(mijl)

30883 641-0

Upgrade²

30883 642-8

1999
Boordcomputerset (excl. D4192T)

Het ijssymbool en waarschuwingsfunctie voor lege tank
worden geactiveerd ongeacht de stand van de schakelaar.
1 Een upgrade van de buitentemperatuurmeter naar de boordcomputer.
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Buitentemperatuurmeter

38
Op. no. 38426

S40, V40
03-

30623 233-1

99-02
(Km/u)1
99-02
(M/u)¹

30883 634-5

-98

30862 805-6

30883 636-0

Meet de buitentemperatuur net boven het wegoppervlak.
Er wordt een ijssymbool weergegeven bij onderstaande
temperaturen als waarschuwing voor ijsvorming op het
wegoppervlak.
LCD-scherm met zwarte cijfers op een lichte achtergrond.
Ingebouwd in het instrumentenpaneel.
De auto heeft vooraf aangebrachte kabels voor de
temperatuurmeter.
De eenheden voor modeljaar 99- kunnen voor °C en F worden
geprogrammeerd.
Ze kunnen ook met de boordcomputerfuncties worden
geüpgrade, zie p. 28.
Temperatuurbereik:
Ijssymbool:
Speling:

-40°C tot +50°C
99-

tussen +2°C en -5°C

-98

tussen +5°C en -5°C
±2°C bij -30°C
±0,5°C bij 0°C
±1°C bij +50°C

1 Display voorbereid voor gebruik als boordcomputer. Na montage moet de functie via Vadis worden geactiveerd.
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Luchtfilter in het passagierscompartiment

87
Op. no. 87207

S40, V40

Het filter verwijdert schadelijke gassen en onaangename
luchtjes, maar ook pollen- en vuildeeltjes.

Pollenfilter
-99
Excl. AC/ECC

30818 694-9

Multifilter

Vervangingstermijn van het filter: 20.000 km of na 1 jaar.

00AC/ECC

30883 952-1

99Excl. AC/ECC

30864 724-7

1. Pollenfilter
Pollenfilter voor bevestiging in de verwarming van het
passagierscompartiment.
Elektrostatisch geladen luchtfilter dat pollen en vuildeeltjes
uit de lucht verwijdert.
Deeltjes tot 0,25 microns (0,00025 mm) worden uitgefilterd.
Het filter is in een filterbehuizing van polypropyleen
geïntegreerd.
De verwarming voor het passagierscompartiment is voorbereid
voor eenvoudige bevestiging.
Vervangingstermijn van het filter: 15.000 km.
2. Multifilter
Een gecombineerd deeltjesfilter en een actief koolstoffilter voor
bevestiging in de verwarming van het passagierscompartiment.
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Pollen- en vuildeeltjes komen in het filtermateriaal te zitten,
terwijl de gassen worden opgenomen door het actieve koolstof
dat in het filterontwerp is geïntegreerd.
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PC-tafel

88
Op. no. 88003

S40, V40

Vervangingsonderdelen

Stuur links

9204 709-1

Stuur rechts

9204 710-9

Een tafeltje waarop een laptop stevig en praktisch op
de voorste passagiersstoel kan worden neergezet. Door
het tafeltje kan de bestuurder eenvoudig vanuit de
bestuurdersstoel bij de computer zodat deze gemakkelijk
gebruikt kan worden wanneer de auto is geparkeerd. Geschikt
voor de meeste laptops met een gladde onderkant en een
maximum gewicht van 3,5 kg.

Bevestiging
(onderkant van
de computer)

9204 423-9

Rubberen voetje
(onderkant van
de computer)

9184 729-3

BELANGRIJK!
Gebruik de computer alleen wanneer de auto op een
veilige plaats geparkeerd is.

Het tafeltje schuift tussen de rugleuning en de zitkussens.
De tafel wordt vastgezet met een spanriem en een
bevestigingsbeugel met een knop zorgt ervoor dat het tafeltje
eenvoudig te monteren en weer te verwijderen is als de
stoel nodig is voor passagiers. De computer wordt op zijn
plaats gehouden door een vergrendelingsmechanisme en vier
rubberen voetjes die aan de onderzijde zijn bevestigd. Dit kan
problemen veroorzaken als de computer wordt gebruikt met
een docking station. Er zitten ook twee vakjes in het tafeltje
voor diskettes en kleine voorwerpen. De passagiersstoel kan
worden verplaatst om de computer in verschillende posities af
te stellen. Klanteninstructies zijn bijgevoegd in de set.
Technische gegevens
Materiaal:

ABS-kunststof en een stalen frame

Kleur:

Anthracite grey

Gewicht:

2 kg
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Windgeleider
schuifdak

Op. no. 83621

S40, V40
W0035- met schuifdak

30623 025-1

Een geïntegreerde, verborgen windgeleider die automatisch
wordt uitgeklapt als het schuifdak wordt geopend. De
windgeleider vermindert tocht in het passagierscompartiment
terwijl het schuifdak geopend is, waardoor de reis aangenamer
voor u en uw passagiers.
Eenvoudig bevestiging met de aanwezige schroeven.
Vervaardigd uit zwarte kunststof (ABS).
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Windgeleider
zijramen, voorportieren

S40, V40

Op. no. 89114

30618 578-6

Een praktische accessoire die tocht en windruis in het
passagierscompartiment vermindert terwijl u het zijraam
geopend heeft tijdens het rijden. De reis wordt zo aangenamer
voor u en voor uw passagiers.
De widgeleiders zijn fraai en discreet vormgegeven door de
vorm van de voorportieren te volgen.
Eenvoudig te monteren met dubbelzijdige tape en klemmen,
waarbij de auto niet wordt beschadigd.
De windgeleiders zijn gemaakt van acrylaat worden per twee
geleverd, inclusief montage-instructies.
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