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y Vetokoukku

Op. no.kiinteä

Volvon vetokoukut on suunniteltu, testattu ja hyväksytty Volvon
automalleihin.
Taottu vetokoukun kuula on röntgentestattu, ja vetokoukku on
sovitettu tarkasti sivupalkkien reikiin malleissa S40, V40.
Vetokoukun mukana toimitetaan tarvittavat ruuvit, mutterit
ja asennusohje. Erityinen lämpösuojus toimitetaan eri
tilauksesta. Johdinsarja ei kuulu toimitukseen.

Tiedot ja edut
• Sopii tarkasti auton valmiiksi porattuihin ruuvinreikiin.
• Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä.
• Röntgentestattu.
• Ruostesuojattu.
• Perävaunun painolle 1400 kg (2,0 litraa, diesel ja turbo).
• Perävaunun painolle 1200 kg (1,6 litraa ja 1,8 litraa).
• Vetokoukun kuulan suositeltu kuormitus: 75 kg.
• Kuulan halkaisija: 50 mm.
• Hyväksytty EU-direktiivin 94/20/EC mukaisesti.
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y Vetokoukku 89

Op. no. 89204kiinteä

S40, V40
01-
Vetokoukku, kiinteä

Korkea vetokoukku 30889 089-6

Autoon, jossa ei ole täysautomaattista tasonsäätöä

Matala vetokoukku 30889 090-4

Autoon, jossa on täysautomaattinen tasonsäätö

+ Lämpösuojus

paitsi turbo, paitsi
2,0 30618 368-2

Turbo, 2,0 30618 370-8
Lämpösuojusta ei tarvita diesel-mallissa

Turvakoukku 3462 178-9

-00

Vetokoukku, kiinteä

Korkea vetokoukku 30862 273-7

Autoon, jossa ei ole täysautomaattista tasonsäätöä

Matala vetokoukku 30863 533-3

Autoon, jossa on täysautomaattinen tasonsäätö

+ Lämpösuojus

paitsi turbo 30816 663-6

Turbo 30857 418-5
Lämpösuojusta ei tarvita moottorissa D4192T2

Turvakoukku 3462 178-9



y Vetokoukku

Op. no.irrotettava

Käytännöllinen vaihtoehto vetokoukkua harvoin käyttävälle.
Kuulaosa on helppo irrottaa ja asentaa takaisin. Monesta
muusta irrotettavasta vetokoukusta poiketen tässä
kuulaosassa on täydellinen mekanismi, joka näin ollen on
suojassa lialta ja korroosiolta yms., kun sitä ei käytetä.
Kuulaosaa voidaan säilyttää lujassa puuvillakangaspussissa
tavaratilassa.
Kuulaosan mekanismi on käsitelty "dracolitella", joka voitelee
ja pidentää kestoikää. Vetokoukun mukana toimitetaan
tarvittavat ruuvit, mutterit, pistorasian kiinnityslevy sekä
asennusohje. Mukana suojus. Erityinen lämpösuojus
toimitetaan eri tilauksesta.

Tiedot ja edut
• Lukittava kuulaosa.
• Sopii tarkasti auton valmiiksi porattuihin ruuvinreikiin.
• Kuulaosa on helppo asentaa/irrottaa ilman työkaluja.
• Jauhemaalattu ja fosfatoitu.
• Perävaunun painolle 1400 kg (2,0 litraa, diesel ja turbo).
• Perävaunun painolle 1200 kg (1,6 litraa ja 1,8 litraa).
• Vetokoukun kuulan suositeltu kuormitus: 75 kg.
• Kuulan halkaisija: 50 mm.
• Hyväksytty EU-direktiivin 94/20/EC mukaisesti.
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y Vetokoukku 89

Op. no. 89204irrotettava

S40, V40,paitsi US, CA

01- Vetokoukku, irrotettava

Korkea vetokoukku 8698 905-0

Autoon, jossa ei ole täysautomaattista tasonsäätöä

Matala vetokoukku 8698 899-5

Autoon, jossa on täysautomaattinen tasonsäätö

+ Lämpösuojus

Paitsi turbo,
paitsi 2,0 30618 368-2

Turbo, 2,0 30618 370-8
Lämpösuojusta ei tarvita diesel-mallissa

Ruuvisarja 00- 30889 730-5

Kuulaosa säilytetään varapyörän sisällä. Ruuvisarja tarvitaan
minivarapyörän kääntämiseen.
Mukana kuulatapin suojus. Se suojaa kuulatappia, kun
vetokoukku ei ole käytössä.

Varaosat

Kuulaosa
vetokoukkuun
8698 905-0 8698 907-6

Kuulaosa
vetokoukkuun
8698 899-5 8698 904-3

Suojus 01- 30889 091-2

Kuulatapin
voiteluaine (10
g) 8624 203-9



y Vetokoukku 89

Op. no. 89204irrotettava

S40, V40,paitsi US, CA

-00 Vetokoukku, irrotettava

Korkea vetokoukku 8698 911-8

Autoon, jossa ei ole täysautomaattista tasonsäätöä

Matala vetokoukku 8698 908-4

Autoon, jossa on täysautomaattinen tasonsäätö

+ Lämpösuojus

Paitsi turbo 30816 663-6

Turbo 30857 418-5
Lämpösuojusta ei tarvita diesel-mallissa

Ruuvisarja 00- 30889 730-5

Kuulaosa säilytetään varapyörän sisällä. Ruuvisarja tarvitaan
minivarapyörän kääntämiseen.
Mukana kuulatapin suojus. Se suojaa kuulatappia, kun
vetokoukku ei ole käytössä.

Varaosat

Kuulaosa
vetokoukkuun
8698 911-8 8698 913-4

Kuulaosa
vetokoukkuun
8698 908-4 8698 910-0

Suojus 30880 004-4

Kuulatapin
voiteluaine (10
g) 8624 203-9
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y Vetokoukku 89

Op. no. 89204irrotettava, US, CA

S40, V40, US, CA

Vetokoukku, täydellisenä

01-

US 30889 669-5
01-

CA 30618 074-6

-00

US, CA 30889 232-2

00-

Ruuvisarja 30889 730-5

Kuulaosa säilytetään varapyörän sisällä. Ruuvisarja tarvitaan
minivarapyörän kääntämiseen.

Tiedot ja edut
Suurin kytkentämassa: 900 kg/2000 lbs.
1 7/8” kuula.
Lukittava kuulaosa.
Mukana suojus.

Varaosat

Suojus 30889 091-2

Suojus 30889 670-3

Kuulaosa 30889 084-7

Kuulaosa 30889 079-7

Suojus 30880 004-4

Kuulatapin
voiteluaine (10
g) 8624 203-9



y Vetokoukku 89

Op. no. 89208"Flange" FR GB

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

+ Johdinsarja

, katso s. 9 jas.10 jas.11 jas.12.

+ Lämpösuojus

paitsi turbo 30618 362-2

Turbo 30618 370-8

Lämpösuojusta ei tarvita diesel-mallissa

Tämä vetokoukku on läpäissyt tarkat testit sekä Volvon
koelaboratoriossa että koeajoradalla ja suunniteltu suurille
rakenne- ja perävaunupainoille.
Vetokoukun kuula kiinnitetään autoon kahdella M16 ruuvilla ja
mutterilla, ja se on helppo irrottaa haluttaessa. Mutterit saa
käyttää vain kerran ja ne on korvattava uusilla, kun kuula
asennetaan seuraavan kerran autoon.
Parasta ruostesuojausta silmällä pitäen vetokoukun kuula
on vihreäkromatoitu ja sen jälkeen jauhemaalattu mustaksi.
Vetokoukun mukana toimitetaan kaikki tarvittavat ruuvit,
mutterit ja asennusohje. Erityinen lämpösuojus pitää tilata
erikseen.
Hyväksytty EU-direktiivin 94/20 EC mukaisesti.

Tekniset tiedot

Suurin kytkentämassa:
2,0 litraa, diesel ja turbo
1,6 litraa ja 1,8 litraa

1.400 kg
1.200 kg

Kuulan halkaisija: 50 mm

Suos. kuulaan kohdistuva
massa:

75 kg

Varaosat

Ruuvisarja 8682 285-5

HUOM!
Vetokoukun ruuveja (M16) saa käyttää vain kerran, ja
ne on sen jälkeen korvattava uusilla.
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y Johdinsarja, 7-napainen

Op. no.vetokoukkuun

Takaosan 7-napaisessa pistorasiassa on mekaaninen
koodaus, joka estää väärin kytkemisen ja takaa parhaan
sähköisen liitännän. Vauriotapauksessa vain 7-napainen
pistorasia tarvitsee uusia.
Yksinkertainen virranottoliitäntä on tarkoitettu käytettäväksi
+30-virranottona releenkannasta 54G.
tai
sumuvalorelesarjaa voidaan käyttää releenkannassa 54G.
Rele sammuttaa auton sumutakavalot ja sytyttää sen sijasta
perävaunun sumutakavalot.
Jotta perävaunun suuntavaloista saataisiin tarkastustoiminto
yhdistelmämittariin, käytetään ylimääräistä relesarjaa.
Vuosimallissa 00– on lisäsähköliitännän asennusvalmius
tavaratilassa.



y Johdinsarja, 7-napainen 89

Op. no. see belowvetokoukkuun

S40, V40
Johdinkimppu1

00-

7-napainen 30887 690-3

-99

7-napainen 30818 529-7

Sumutakavalon relesarja2 30864 346-9

Tarkistustoiminnon relesarja3

30864 347-7

suuntavalot

-99

Yksinkertainen sähköliitäntä 30818 530-5

1 Työvaihenumero 36401
2 Työvaihenumero 36450
3 Työvaihenumero 37107
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y Sähkökaapelisarja, 13-napainen

Op. no.vetokoukkua varten

13-napaista pistorasiaa käytetään suuntavaloja,
maattoliitäntää, takasumuvaloja, takavaloja ja jarruvaloja
varten.
Suuntavalojen vilkkutoimintoa perävaunussa valvotaan.
Tämän toiminnon varoitusvalo sijaitsee yhdistelmämittarissa.
Kun sumuvalot kytketään päälle perävaunun ollessa kytkettynä,
elektroninen ohjausyksikkö sammuttaa automaattisesti auton
takasumuvalot ja sytyttää sen sijaan perävaunun takavalot.
13-napainen pistorasia täyttää DIN standardin 72570
vaatimukset ja on TÜV:n hyväksymä.
Lisävirtaliitäntä
Lisäsyöttöjohdin 13-napaiseen pistorasiaan liitäntää varten.
Käytetään akkulaturia, jääkaappia, valaistusta tai muuta
virrankuluttajaa varten.
Sarjassa on 4 kaapelia: 1 maattoliitäntää, 1 +30-liitäntää, 1
+75-liitäntää ja 1 peruutusvaloja varten.
Syöttökaapelit on kytketty varokerasian varokkeiden kautta.



y Johdinsarja, 13-napainen 89

Op. no. see belowvetokoukkuun

S40, V40

Johdinsarja

00-

13-napainen1 30887 691-3

-99

13-napainen¹ 30818 533-9

Syöttökaapeli

00-

13-napainen2 30889 531-7

-99

13-napainen² 30818 534-7

1 Työvaihenumero 36401
2 Työvaihenumero 36451

12



13

y Sovitin 89

Op. no. 89991vetokoukun johdinkimppuun

Auton vetokoukun johdinkimpun tilapäiseen sovittamiseen
perävaunuun, jossa on erilainen liitäntä

1. Sovitin 8698 977-9

• 7-napainen liitäntä autoon
• 13-napainen liitäntä perävaunuun
• Sumutakavalot

2. Sovitin 8685 525-1

• 13-napainen liitäntä autoon
• 7-napainen liitäntä perävaunuun
• Kompakti sovitin ilman kaapelia

3. Sovitin (UK) 30864 345-1

• 13-napainen liitäntä autoon
• Kaksinkertainen 7-napainen liitäntä perävaunuun



y Matkailuperävaunupeili 89

Op. no. 1 pce 84664 2 pcs 84665

S40, V40

Sarjassa 2 kpl 8662 530-8

Taustapeili leveän perävaunun, esim. matkailuvaunun
vetämistä varten.
Peilissä on epoksimaalattu putkirunko, joka asennetaan
pyöräkotelon ja lokasuojan yläreunan väliin. Se on helppo
asentaa, eikä se hankaa auton maalipintaa. Konepelti lukitsee
peilin paikalleen.
Ulkonemaa voi säätää. Peili voidaan kääntää sisään esim.
porttikäytävissä ja taittaa kokoon, kun sitä ei käytetä.

Tekniset tiedot

Suurin ulkonema: 500 mm (peilin keskustaan)

Peilipinta: 175x125 mm

EU-normin mukainen.

Varaosat

Pidin 8698 361-6

Peiliyksikkö 9187 502-1
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y Tasonsäätö

Op. no.täysautomaattinen

Autonne varustaminen Volvon täysautomaattisella
tasonsäätimellä, sisältää seuraavat edut ja ominaisuudet:

• Mukava myös raskaasti kuormattuna eikä vaaraa
vastaantulijoiden häikäisystä.

• Palautuu automaattisesti kuormittamattomalle tasolle.
• Vakaat ajo-ominaisuudet perävaunua vedettäessä.
• Helppo asentaa; ei lisäputkia tai pumppuja.
• Kaikki toiminnot on yhdennetty iskunvaimentimeen.
Miten se toimii?
Ilman lisämoottoria tai paineakkua se pumppaa auton akselin
ja korin välisen liikkeen avulla iskunvaimentimen tasolle,
jolla auto olisi kuormittamattomana. Se selviää tehtävästään
auton suurimpaan sallittuun kuormitukseen saakka. Kutakin
automallia varten on määritelty oma vaimenninsarja, jotta
mukavuus ja vaimennus olisivat mahdollisimman hyvät sekä
tyhjällä että täyteen kuormatulla autolla ajettaessa.
Täysautomaattinen tasonsäätö nostaa auton asteittain
perustasolle n. 500-1500 m matkalla.



y Tasonsäätö 72

Op. no. 76414täysautomaattinen

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

Sport-alusta 30850 974-4

V40 -97

Sport-alusta 30850 975-1

Riippumatta siitä kuinka raskaasti Volvo kuormataan, se
voidaan pitää aina vaaka-asennossa tasonsäädön avulla.
Tällöin ei tarvitse säätää valonheittimiä uudelleen ja autoa on

miellyttävämpi ja turvallisempi ajaa. Erinomainen vedettäessä
perävaunua tai asuntovaunua.

HUOM!
Ei madalletun alustasarjan yhteydessä.
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y Jousisarja 72

Op. no. 76114

S40, V40

01- 30805 458-4

Vain autot, joissa on Comfort-jousituksenasetus

01- 30618 506-7

Vain autot, joissa on Dynamic-jousituksenasetus

-00 30805 458-4

Kaikki jousituksenasetukset

Sarja sisältää kaksi progressiivista jousta, jotka korvaavat
vakiotakajouset.
Jouset nostavat kuormaamattoman auton takaosaa 15 mm.
Suunniteltu erityisesti auton käyttäjille, jotka ajavat usein
raskaasti kuormattuna (nestekaasu1 tai matkailuvaunu).

Tekniset tiedot

Materiaali: CrSi-jousiteräs ja kumipäällyste (osittain).

HUOM!
Ei alustasarjan yhteydessä.

1 vain NL



y Taakkatelineet

Op. no.yleistä

Olemme kehittäneet joustavan kuormausjärjestelmän
Volvonne katolle. Järjestelmän perusta ovat taakkatelineet,
jotka on mitoitettu kantamaan 100 kg. Ne on helppo asentaa,
koska jokaisen Volvon katossa on valmiit kiinnityspisteet.
Asennus on vielä helpompaa, jos autonne on varustettu
kattokiskoilla.
Kun autoonne on asennettu Volvon taakkatelineet, voitte
vapaasti valita joukosta erilaisia, kuhunkin tarkoitukseen
erityisesti suunniteltuja lisävarusteita. Polkupyörät on kulkevat
turvallisesti mukana polkupyöränpitimissä, joko katolla tai
auton takana. Lumilaudoille, laskettelusuksille ja surffilaudoille
meillä on tarjolla useita erilaisia kuljetusratkaisuja. Kaikki yhtä
tyylikkäitä ja kehitetty erityisesti täydentämään Volvoanne
näyttävästi ja turvallisesti.
Kaikki kattokuormavarusteemme perustuvat äärimmäiseen
helppouteen sekä asennuksen että kuormaamisen ja
purkamisen osalta. Työkaluja ei tarvita, kaikki tarvittava
sisältyy sarjoihimme.
Koska erilaiset pitimemme voi yhdistää toisiinsa, katon voi
hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla voitte olla
varma siitä, että kaikki on paikallaan, turvallisesti ajon aikana
ja suojassa varkailta tauoilla. Yhden avaimen järjestelmämme
One key system tarkoittaa, että voitte käyttää samaa avainta
käytännöllisesti katsoen kaikkiin kattokuormavalikoimamme
tuotteisiin.

18



19

y Taakkatelineet 89

Op. no. 89142

S40 8633 061-0

V40 8633 062-8

Kuljetusjärjestelmä auton katolla kuljetettavalle kuormalle
Taakkatelineet koostuvat kahdesta galvanoidusta,
muovipäällysteisestä teräsprofiilista ja tukijaloista, jotka on
varustettu kokonaan peittävillä muovikuorilla.

Tekniset tiedot

• Suurin kattokuorma: 100 kg.
• Pituus:
S40: 865 mm edessä, 835 mm takana.
V40: 865 mm edessä, 820 mm takana.

• Yhden avaimen järjestelmää One key system voidaan
käyttää.



y Kattokiskot 89

Op. no. 89162

V40 30805 401-4

Koristekaide mannermaiseen tyyliin. Aerodynaaminen
muotoilu takaa minimaalisen tuulen suhinan ja ilmanvastuksen.
Helppo kiinnittää ulkopuolelta ruuveilla valmiiksi asennettuihin
muttereihin, jotka on piilotettu kattolista alle.
• Erikoistyökaluja ei tarvita.
• Kattokiskoille suunnitelluille taakkatelineille voi kuormata
jopa 100 kg (ks. s.22 jas.21).

Varaosat

Peitekansi, sarja
neljä kpl 30883 366-4
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y Taakkatelineet 89

Op. no. 89142kattokiskoille, soikea profiili

V40

Taakkatelineet soikeaa alumiiniprofiililla

9499 675-6

Taakkatelineet asennettavaksi kattokiskoille. Tyylikkäästi
muotoillut tukijalat, joissa yhdennetty, piilotettu
kiinnitysmekanismi, joka myös suojaa varkaudelta. Ei
irrallisia osia, minkä ansiosta asennus käy kätevästi ja
nopeasti. Jalat kiinnitetään kattokiskoon mukana toimitetulla
momenttiavaimella. Se työnnetään putken päätykappaleen
sisään ja tiukataan ilmoitettuun momenttiin.
Iskunkestävä, musta muovikuori ympäröi jalan, ja
kumipäällysteiset kiinnikkeet kattokiskon ympärillä estävät
hankausjäljet.
Varustettu Volvo-logoilla.

Tiedot ja edut
Pituus: 108 cm

Kuormitettavuus: maks. 100 kg

Soikea alumiiniprofiili.

Tyylikäs alumiinirakenne ja päätekappale mustaa muovia.

T-ura yläsivulla Volvon erilaisten taakkatelinevarusteiden
varmaan ja kätevään kiinnitykseen.

Varaosat

Momenttiavain 8624 192-4



y Taakkatelineet

Op. no.kattokiskoille, suorakaideprofiili

V40

Taakkatelineet suorakaideprofiililla

9499 673-3

Taakkatelineet asennettavaksi kattokiskoille. Tyylikkäästi
muotoillut tukijalat, joissa yhdennetty, piilotettu
kiinnitysmekanismi, joka myös suojaa varkaudelta. Ei
irrallisia osia, minkä ansiosta asennus käy kätevästi ja
nopeasti. Jalat kiinnitetään kattokiskoon mukana toimitetulla
momenttiavaimella. Se työnnetään putken päätykappaleen
sisään ja tiukataan ilmoitettuun momenttiin.
Iskunkestävä, musta muovikuori ympäröi jalan, ja
kumipäällysteiset kiinnikkeet kattokiskon ympärillä estävät
hankausjäljet.
Varustettu Volvo-logoilla.

Tiedot ja edut
Pituus: 108 cm

Kuormitet-
tavuus:

maks. 100 kg

Muovipäällysteinen suorakaideprofiili.

Klassinen muotoilu kattokuljetuksiin.

Varaosat

Momenttiavain 8624 192-4
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y Katonsuojalistat

Op. no. 84103

V40 8622 655-2

Erikoismuotoillut katonsuojalistat, jotka asennetaan
katolle pituussuuntaan. Ne on ensisijassa suunniteltu
korostamaan auton ulkonäköä, mutta ne suojaavat myös
kattoa naarmuuntumiselta, kun kuljetetaan tavaroita Volvon
erilaisissa kattokuormavarusteissa.
Kevyehkö, tasaisesti jaettu kuorma (enintään 35 kg) voidaan
lastata suoraan listojen päälle katon vahingoittumatta.

Tiedot ja edut
• Kuusi pituussuuntaista listaa
• Helppo kiinnittää (kaksipuolisella teipillä)

Tekniset tiedot

Materiaali: EPDM-kumi

Pituus: 990 mm

Leveys: 30 mm

Kuormitet-
tavuus:

35 kg, tasaisesti jaettuna

Väri: Antrasiitinharmaa



y Lukkosarja 89

Op. no. 89183"Yhden avaimen järjestelmä"

S40, V40
4 lukkoa 9124 983-9

8 lukkoa 9134 605-6

Lukitusjärjestelmä, joka helpottaa taakkatelineiden
täydentämistä lisävarusteilla.
Tarvitaan vain yksi avain enimmillään 8 lukkoon, jotka sopivat
koko kattokuormavalikoimaan.

Lukkosarja, 8 lukkoa ja 4 lukkoa, sopivuus:
• Taakkatelineet S40 ja V40 (ei kattokiskoille tarkoitetut
taakkatelineet).

• Suksen-/lumilaudanpitimet.
• Polkupyöränpidin.
• Kattolaatikot.
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y Kattokori 89

Op. no. 89174

S40, V40 8690 157-6

+ Asennussarja

T-urilla
varustettuihin
taakkatelineisiin 8624 355-7

Tyylikäs tavarakori, alumiinia ja muovipäällystettyä
teräsputkea, nopea ja helppo asentaa auton taakkatelineille.
Sopii kaikkiin taakkatelineisiin.
Kuorman kiinnitykseen suositellaan Volvon kiinnityshihnoja.

Tiedot ja edut
• Kehikko muotoiltua alumiiniprofiilia, muovinurkat.
• Poikittaiset, muovipäällysteiset teräsputket kuormatasossa.
• Mitat: P = 1230 mm, L = 710 mm.



y Suksenpitimet 89

Op. no. 89167

S40, V40 8622 614-9

(lukot sisältyvät toimitukseen)

Pidin 6 suksiparille tai 4 lumilaudalle.
Tämä on suksenpidin sille, joka haluaa parasta.
Aerodynaamisesti muotoiltua alumiinia.

Tiedot ja edut
• Painikeavaus, joka onnistuu paksut hiihtokäsineet kädessä.
• Voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta siteet eivät
vahingoittaisi auton kattoa.

• Leveät kumiprofiilit suojaavat suksia, ja tilaa on myös
suksipusseille.

• Kaksoislukitus lukitsee sekä sukset että pitimen
taakkatelineeseen.

• Sopii sekä soikealla että suorakaideprofiililla varustettuihin
taakkatelineisiin.

• Sopii kaikenlaisille suksille ja lumilaudoille.
• Mukana asennussarja T-uriin.
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y Suksenpitimet 89

Op. no. 89168liukukiskolla

S40, V40

Täydellinen sarja

(Lukot sisältyvät toimitukseen) 8682 093-3

Perinteisen suksenpitimemme kehittyneempi versio, 6
suksiparille tai 4 lumilaudalle.
Enää ei tarvitse kurkotella auton päällä ja liata vaatteitaan
suksia kuormattaessa ja purettaessa. Tämä suksenpidin
liukuu yksinkertaisella otteella auton viereen, jolloin suksiin
pääsee helpommin käsiksi.
Aerodynaaminen rakenne alumiinia ja mustaa kumia sopii
hyvin yhteen muun kattokuormavalikoimamme kanssa.

Tiedot ja edut
• Voidaan vetää ulos sivusuunnassa 60 cm.
• Painikeavaus, joka onnistuu paksut hiihtokäsineet kädessä.
• Leveät kumiprofiilit suojaavat suksia, ja tilaa on myös
suksipusseille.

• Kaksoislukitus lukitsee sekä sukset että pitimen.
• Sopii kaikentyyppisille suksille ja lumilaudoille.
• Mukana asennussarjat:
- suorakaideprofiilille
- soikealle T-uraprofiilille.



y Suksenpitimet 89

Op. no. 89167

S40, V40 (lukot sisältyvät toimitukseen)

3 suksiparia 9204 955-0

4 suksiparia 9204 956-8
T-urilla varustettuihin taakkatelineisiin

Lukittavat suksenpitimet Volvon taakkatelineisiin suksien tai
lumilaudan kuljetusta varten. Neljän suksiparin pitimessä
voidaan kuljettaa myös yhtä suksiparia ja yhtä lumilautaa.
Yhdistelymahdollisuudet vaihtelevat automallista ja
taakkatelineistä riippuen.

Tiedot ja edut
• Muovipäällysteiset teräsprofiilit.
• Tyylikäs muotoilu ja pehmeät linjat.
• Väri: musta, varustettu Volvo-logoilla.
• Luja, pehmeä kumilista, joka suojaa suksia ja pitää ne
varmasti paikallaan.

• Suuri avauspainike, helppo avata myös käsineet kädessä.
• Lukittavat
• Toimitetaan pareittain.
• Taakkatelineille voi asentaa kaksi paria suksenpitimiä.
Suoraan katolle asennetuille taakkatelineille voi asentaa
vain 1 parin suksenpitimiä.
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y Suksenpitimet 89

Op. no. 89167diagonal

S40, V40 (Lukot sisältyvät toimitukseen)

suorakaideprofiilille 9441 336-6

T-uriin 8624 196-5

Lukittava suksienpidin kahden laskettelusuksiparin kuljetusta
varten.
Diagonaalimuoto nostaa suksia ylöspäin niin, etteivät
suuretkaan siteet vahingoita kattoa.
Helppo asennus.
Aerodynaaminen muotoilu vähentää tuulen suhinaa.
Yhden avaimen järjestelmä One key system voidaan asentaa,
jos halutaan lukita taakkatelineet ja suksenpitimet samalla
avaimella.

Tekniset tiedot

Materi-
aali:

Ruostumaton, galvanoitu pelti ja polyesteri-
päällyste.

Muovinen tukiosa.

EPDM-kumirenkaat.

Väri: Musta



y Lumilaudanpitimet 89

Op. no. 89171

S40, V40 (lukot sisältyvät toimitukseen)

Suorakaideprofiilille 9441 340-8

T-uraprofiilille 8624 194-0

Pidin 2 lumilaudalle.
Vie vain vähän tilaa katolla; taakkatelineelle voi asentaa
muitakin varusteita tai lumilaudan-/suksenpitimiä.
Pehmeää POM-muovia, joka suojaa lumilautaa. Lukittavissa
vaijerilla neljään asentoon. Säädettävien laudantukien
ansiosta voidaan kuljettaa erilevyisiä lautoja.
Helppo ja varma asennus taakkatelineelle. Yhden avaimen
järjestelmää One key system voidaan käyttää; sama avain käy
sekä taakkatelineen että lisävarusteisiin.
TÜV-hyväksytty (DIN 75302).

Tiedot ja edut
Materiaali: PPO-muovi ja galvanoitu teräslevy,

laudantuet pehmeää POM-muovia.
Väri: Musta/harmaa

Leveys: 155 mm
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y Kanootin-, kajakinpidin 89

Op. no. 89172

S40, V40 8682 124-6

Täydellinen pidin kanootin ja kajakin kattokuljetukseen.
Pitimen kaltevuus helppo säätää, joten se sopii eri tyyppisille
kanooteille.
Mukana toimitetaan kiristyshihnat ja solki.

Tiedot ja edut
• Rakenne mustaksi maalattua terästä.
• Kumilla vuorattu sisäpuoli minimoi hankausjälkien vaaran.
• Myydään pareittain.
• Sopii sekä suorakaideprofiiliin että T-uriin.

Varaosat

Asennussarja 8685 938-6



y Purjelaudanpidin 89

Op. no. 89170

S40, V40

T-urilla varustettuihin taakkatelineisiin

8690 163-4

Suorakaideprofiililla varustettuihin taakkatelineisiin

8690 160-0

Yleispidin, joka sopii useimmille purjelautatyypeille ja maston
paksuuksille.
Täydelliseen sarjaan kuuluu kiinnityshihnat, joustavat
kumilistat (T-urat) tai lujat vinyylilaatat (suorakaideprofiili), sekä
neljä pidintä mastolle. Mastonpitimissä on kiinnityshihnat, jotka
pitävät maston molemmat osat tukevasti paikallaan.
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y Polkupyöränpidin 89

Op. no. 89176

S40, V40 (lukot sisältyvät toimitukseen)

9192 484-5

T-urilla varustettuihin taakkatelineisiin

Jaettu pyöräkisko, jossa esiasennettu rungonkiinnitysvarsi ja
pyöränpitimet. Katolle mahtuu kolme pyörää.
Säädettävät pyöränpitimet, renkaan leveys 1 1/4" - 2 3/16".
Rungonpidin sekä pyöreille että soikeille rungoille; Ø 22 - 51
mm.
Voidaan asentaa vasemmalle ja oikealle puolelle. Yhden
avaimen järjestelmää One-Key-System voidaan käyttää.
TÜV-hyväksytty.
Pituus: 1.470 mm

Leveys: 220 mm



y Polkupyöränpidin 89

Op. no. 89176

S40, V40

(lukot sisältyvät toimitukseen) 8622 611-5

Polkupyöräpidin sille, joka haluaa vain parasta.
Valmistettu alumiinista, koostuu vankasta kiskosta ja vahvoista
tuista. Polkupyörän kuormaaminen on erittäin helppoa täysin
uuden tyyppisen, itsesäätyvän rungonpitimen ansiosta, joka
kiinnitetään yksinkertaisella otteella.

Tiedot ja edut
• Itsesäätyvä rungonpidin enintään 80 mm paksuisille
rungoille.

• Rungonpitimen säätö ja lukitus tehdään mukavasti
auton katon korkeudella. Rungonpitimessä suojaava
kumipäällyste.

• Säädettävät pikakiinnitykset eri kokoisille pyörille.
• Helppo vaihtaa oikealta tai vasemmalta kuormattavaksi.
• Kaksoislukitustoiminto lukitsee pyörän sekä kiskoon että
taakkatelineeseen. Pidin on lukittuna autoon myös ilman
polkupyörää.

• Sopii sekä soikealla että suorakaideprofiililla varustettuihin
taakkatelineisiin.

• Mukana asennussarja T-uriin.
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y Polkupyöränpidin + pyöränpidin 89

Op. no. 89178haarukkakiinnitys

S40, V40

(lukot sisältyvät toimitukseen) 8622 617-2

Haarukkakiinnityksen ansiosta vakaa kuljetus ilman huojumis-
ja kolinavaaraa.
Edessä oleva pikakiinnitys takaa polkupyörien vaivattoman
kiinnityksen. Pikakiinnitys on helppo säätää kaiken tyyppisille
haarukoille. Vähintään kaksi pidintä voidaan asentaa, auto- ja
polkupyörämallista riippuen useampia.

Tiedot ja edut
• Pikakiinnitys, johon etuhaarukka kiinnitetään ja lukitaan
kahdella helpolla otteella.

• Säädettävät pikakiinnitykset eri kokoisille pyörille.
• Kaksoislukitustoiminto lukitsee pyörän sekä kiskoon että
taakkatelineeseen. Pidin on lukittuna autoon myös ilman
polkupyörää.

• Sopii sekä soikealla että suorakaideprofiililla varustettuihin
taakkatelineisiin.

• Mukana asennussarja T-uriin.
• Leveys: 135 mm.

Pyöränpidin erilliselle pyörälle 9134 945-6

+ Asennussarja

T-urilla
varustettuihin
taakkatelineisiin 8624 353-2

Täydentää yllä mainittua polkupyöränpidintä. Pidin voidaan
asentaa mihin kohtaan tahansa taakkatelineelle. Sen voi
kääntää alas, kun sitä ei käytetä.

Tekniset tiedot

• Leveys: 190 mm



y Polkupyöränpidin 89

Op. no. 89177nostolaitteella varustettuna

S40, V40

Perusyksikkö

8698 601-5

Polkupyöränpidin

8698 604-9

Asennussarja,suorakaideprofiili

8698 610-6

T-urilla varustettuihin taakkatelineisiin

Polkupyöränpidin, joka kiinnitetään auton taakkatelineisiin.
Nostolaitteen kaasujousen ansiosta polkupyörän voi nostaa
kevyesti ja vaivattomasti.
Valoramppeja ja vetokoukkuja ei tarvita, ihanteellinen tapa
kuljettaa polkupyörää autossa.

Tiedot ja edut
• Patentoitu. TÜV:n testaama ja hyväksymä.
• Valmistettu alumiinista, kiinnikkeet kestävää muovia.
• Säädettävissä useimpia polkupyörätyyppejä (lasten-,
maasto- ja kilpapyöriä) varten.

• Katolle voidaan asentaa kaksi polkupyöränpidintä.
• Materiaali: Alumiini, teräs ja muovi.
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y Polkupyöränpidin 89

Op. no. 89991vetokoukkuun kiinnitettävä

S40, V40

LHD

mkl. 7-napainen johdinkimppu 8622 938-2

mkl. 13-napainen johdinkimppu 8622 929-1

RHD

mkl. 13-napainen johdinkimppu 8698 533-0

+ Sovitin 7-napaiseksi

Kätevä ja helppokäyttöinen kahden polkupyörän
kuljetusjärjestelmä vetokoukulla varustettuun autoon.
Asennetaan vetokoukun kuulaan pikakiinnikkeellä. Pienen
kuormauskorkeuden ansiosta vaivaton käyttää.
Polkupyörät kiinnitetään tukevasti paikalleen säädettävillä
ja lukittavilla kiinnitysvarsilla rungosta ja kiinnityshihnoilla
pyöristä.
Polkupyöränpidin on helppo kallistaa alas, kun takaluukku
halutaan avata.
Varustettu takavalosarjalla, jossa pistoke vetolaitteen 7- tai
13-napaiseen pistorasiaan ja rekisterikilven pidin.
Voidaan käyttää yhdessä lisäpolkupyörän pitimen kanssa,
katso s.38s.38.

Tekniset tiedot

Materiaali: Teräs

Paino: 16,5 kg

Mitat: L = 1332 mm
P = 588 mm
K = 900 mm

Lukittava: Polkupyöränpidin ja polkupyörät

Kuormitettavuus: Kaksi polkupyörää, 30 kg

Hyväksyntä: EEC, TÜV

Muu hyväksyntä: Kaikki markkina-alueet.

Sopii Volvon kaikkiin vetokoukkuihin.



y Lisäpolkupyörän pidin 89

Op. no. 89991vetokoukkuun kiinnitettävään polkupyöränpitimeen

S40, V40

Lisäpolkupyörän pidin

8622 939-0

+ Polkupyöränpidin, vetokoukkuun kiinnitettävä , katso
s.37.

Tämä lisävaruste mahdollistaa lisäpolkupyörän kuljettamisen
vetokoukkuun kiinnitettävässä polkupyöränpitimessä.
Polkupyörät kiinnitetään tukevasti säädettävillä lukkovarsilla
rungosta ja kiinnityshihnoilla pyöristä.
Pidin voidaan asentaa myös Volvon aikaisemman sukupolven
vetokoukkuun kiinnitettävään polkupyöränpitimeen.
Kiinnitetään kahdella ruuvilla, ja irrotus käy yhtä helposti, kun
sitä ei enää tarvita.

Tiedot ja edut
Paino: 3 kg

Hyväksyntä: EEC, TÜV
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y Kattolaatikko 89

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

Sport time 20 8698 510-8

Sport time 50 8698 514-0

Tyhjömuovattua ABS-muovia, joka on iskun-, UV-valon-
ja säänkestävää. Hopeanharmaa yläosa, tummanharmaa
alaosa. Keskuslukitus, 3 lukituspistettä. Yhden avaimen
järjestelmää One-Key-System voidaan käyttää. Jousi pitää
kannen ylhäällä.
Kiinnityshihnat kuorman kiinnittämiseen toimitetaan mukana.
Avataan oikealta puolelta.
Uskomattoman kevyet kattolaatikot on valmistettu
tyhjömuovatusta ABS-muovista. Etuna on suurempi
kantavuus, mutta ne eivät ole yhtä jäykkiä kuin painavat,
lasikuituvahvisteiset laatikot. Ne ovat kuitenkin erittäin kestäviä
ja täyttävät kaikki vaatimukset.
Sopii kaikkiin Volvon taakkatelineisiin.
Asennussarjaa ei tarvita.
TÜV-hyväksytty.

Tiedot ja edut
Sport time 20 Sport time 50

Pituus: 1.750 mm 2.250 mm

Leveys: 820 mm 550 mm

Korkeus: 450 mm 380 mm

Tilavuus: 450 litraa 310 litraa

Paino: 14 kg 12 kg

Kuormitet-
tavuus:

enintään 50 kg enintään 50 kg



y Kattolaatikko 89

Op. no. 89175"Experience"

S40, V40

"Experience" 8698 516-5

Suksenpitimet, sisäke 30664 163-0

Experience-kattolaatikko on suunniteltu kestävämmäksi ja
huomiota herättäväksi. Nykyaikainen kattolaatikko, joka on
ihanteellinen carving-suksien ja lumilautojen kuljettamiseen.
Avattavissa molemmilta puolilta dual opening –järjestelmän
ansiosta.
Kattolaatikossa on säädettävä pikakiinnitysjärjestelmä,
joka helpottaa asennusta ja irrotusta. Sopii kaikkiin Volvon
taakkatelineisiin.
Kattolaatikon tunnistaa sivuilla olevista Volvo-logoista.
Uskomattoman kevyet kattolaatikot on valmistettu
tyhjömuovatusta ABS-muovista. Etuna on suurempi
kantavuus, mutta ne eivät ole yhtä jäykkiä kuin painavat,
lasikuituvahvisteiset laatikot. Ne ovat kuitenkin erittäin kestäviä
ja täyttävät kaikki vaatimukset.

Tekniset tiedot

Väri: Hopea

Pituus: 1900 mm (ulkomitta)

Leveys: 900 mm (ulkomitta)

Korkeus: 370 mm (ulkomitta)

Tilavuus: 450 litraa

Paino: 23 kg

Kuormitet-
tavuus:

75 kg

Materiaali: ABS

Lukot: Toimitetaan mukana

Yhden avaimen lukkosarjaa voidaan käyttää.
TÜV-hyväksytty.
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y Kattolaatikko 89

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

S40, V40

"Dynamic 65" 8698 131-3

"Dynamic 85"

Harjattu alumiini 8698 138-8

Antrasiitinharmaa 8698 134-7

Tyylikäs, aerodynaaminen kattolaatikko, jonka aiheuttama
ilmanvastus ja tuulen suhina on vähäisempi kuin tavanomaisilla
kattolaatikoilla.
Kattolaatikoissa on valmiiksi asennettu, säädettävä
pikakiinnitysjärjestelmä, joka helpottaa asennusta ja irrotusta.
Sopii kaikkiin Volvon taakkatelineisiin.
Avattavissa molemmilta puolilta "dual opening"–järjestelmän
ansiosta, varustettu lukittavalla avauskahvalla.
Kattolaatikon sisällä joustavat pitimet suksille tai lumilaudalle.
Pitimet on helppo ottaa pois, jos laatikkoa käytetään muun
matkatavaran kuljetukseen.
Uskomattoman kevyet kattolaatikot on valmistettu
tyhjömuovatusta ABS-muovista. Etuna on suurempi
kantavuus, mutta ne eivät ole yhtä jäykkiä kuin painavat,
lasikuituvahvisteiset laatikot. Ne ovat kuitenkin erittäin kestäviä
ja täyttävät kaikki vaatimukset.
Kattolaatikot tunnistaa sivuilla olevista Volvo-logoista.

Tekniset tiedot

"Dynamic 65" "Dynamic 85"

Pituus: 2.280 mm 2.290 mm

Leveys: 650 mm 850 mm

Korkeus: 350 mm 380 mm

Tilavuus: 405 litraa 510 litraa

Paino: 18 kg 22 kg

Kuormitet-
tavuus:

75 kg
(6-7 suksiparia)

75 kg
(7-9 suksiparia)

Lukot: Toimitetaan mukana Toimitetaan
mukana

Materiaali: 5 mm ABS-muovia, joka on iskunkestävää ja
varustettu kestävällä UV-valon suojalla.
Yhden avaimen lukkosarjaa voidaan käyttää.
TÜV-hyväksytty.
Sopii kaikkiin Volvon taakkatelineisiin. Asennussarjaa ei
tarvita.

HUOM!
Kattokiskoilla varustetussa autossa takaluukkua ei voi
avata kokonaan. Takaluukku ottaisi silloin kiinni kat-
tolaatikkoon, jolloin vaarana on vaurioituminen/naar-
muuntuminen.



y Kattolaatikko 89

Op. no. 89175"Weekender"

S40, V40

(lukot sisältyvät toimitukseen) 8698 140-4

+ Välike

vain autoon ilman
kattokiskoja 9481 679-0

Lyhyt kattolaatikko. Kätevä ja helppokäyttöinen lisätavaratila
esim. vapaa-ajan harrastuksien yhteydessä.
Uskomattoman kevyet kattolaatikot on valmistettu
tyhjömuovatusta ABS-muovista. Etuna on suurempi
kantavuus, mutta ne eivät ole yhtä jäykkiä kuin painavat,
lasikuituvahvisteiset laatikot. Ne ovat kuitenkin erittäin kestäviä
ja täyttävät kaikki vaatimukset
Sopivat kaikkiin Volvon taakkatelineisiin

Tiedot ja edut
• Molemmilta sivuilta avattava; "dual-opening-järjestelmä"
• Lukittava. "Yhden avaimen järjestelmää One-key-system"
voidaan myös käyttää.

• Mukana kaksi kiinnityshihnaa matkatavaroille.
• Aerodynaaminen muotoilu.
• Volvo-logo kyljissä.
• Asennetaan Volvon taakkatelineille ruuvikannattimilla.
• TÜV/GS-hyväksytty (DIN 75302).

Tekniset tiedot

Materiaali: Tyhjömuovattu ABS-muovi,
UV-valon kestävä.

Väri: Antrasiitinharmaa

Pituus: 1.750 mm (ulkomitta)

Leveys: 820 mm (ulkomitta)

Korkeus: 365 mm (ulkomitta)

Tilavuus: 370 I

Paino: 15 kg

Kuormitettavuus: enintään 50 kg

HUOM!
Kattolaatikkoa voi käyttää yhdessä kattoantennin ja
kattospoilerin kanssa. Tämä edellyttää kuitenkin, että
kattoantennia taivutetaan ja että takaluukku avataan
varovasti.
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y Suojaverkko 85

Op. no. 88051nailon

V40 98- 30618 525-7

Estää matkatavaroita ja kuormaa sinkoutumasta eteenpäin
voimakkaassa jarrutuksessa.
Törmäystestattu Volvon lujuusvaatimuksien mukaisesti, n. 325
kg. Ruutukuvioinen, nailonista valmistettu turvaverkko. Helppo
irrottaa.
Ylä- ja alatanko voidaan purkaa, joten verkon voi tarvittaessa
taittaa kokoon ja pakata varapyörän eteen.

HUOM!
Voidaan yhdistää hattuhyllyyn.



y Suojaritilä 88

Op. no. 88050

V40 30618 533-1

Jos suojaritilä asennetaan yhdessä hattuhyllyn/näkösuojan
kanssa, tarvitaan lisäasennussarja.

Asennussarja 30887 089-8

Autoihin, joissa on hattuhylly/näkösuoja.

Estää matkatavaroita sinkoutumasta eteenpäin voimakkaassa
jarrutuksessa.
Törmäystestattu Volvon lujuusvaatimuksien mukaisesti, n. 325
kg.
Teräsverkko asennettavaksi takaistuimen taakse.
Helppo irrottaa.
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y Kiinnityshihnat

Op. no. 89991kattokuormalle

S40, V40 (sarja/2 hihnaa)

1,5 m 9499 237-7

3,5 m 9499 238-5

Kiinnityshihnasarjat kattokuorman helppoon ja turvalliseen
kiinnitykseen. Kaksi eri hihnan pituutta kattokuorman koon
mukaan: lyhyt, korkea, pitkä tai leveä kuorma.

Tiedot ja edut
• Sarjassa kaksi hihnaa.
• Volvo-logolla varustettu.

Tekniset tiedot

Materiaali: Polypropeeni

Pituus: 1,5 ja 3,5 m

Hihnan leveys: 25 mm

Pikakiinnike: Musta kromatointi

Vetolujuus: 350 kg

Väri: Sininen

Pakkaus: Ripustuspakkaus (myymälän
telineeseen)



y Kuormaverkko 88

Op. no. 88217tavaratilan lattia

S40, V40 Alus-
tan nu-
merosta:
713491- Harmaa 9192 993-5

+ Kuormankiinnityssilmukat

(V40) 30623 984-9

Kätevä tekstiiliverkko, joka estää tavaroiden liikkumisen
tavaratilassa. Valmistettu joustavasta materiaalista, joten
tavarat on helppo sijoittaa verkon alle.
Asetetaan tasaisena tavaratilan lattialle. Varustettu
kiinnityskoukuilla, jotka kiinnitetään silmukoihin.
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y Kuormankiinnityshihna 88

Op. no. 89991tavaratilassa kuljetettaville tavaroille

S40, V40 Alustan numerosta: 713491-

Kuormankiinnityshina (2) 1129 004-6

Kuormankiinnityshihna pitää kuorman varmasti paikallaan
tavaratilassa. Hihna on 7 m pituinen ja varustettu koukuilla,
jotka kiinnitetään auton tavaratilan silmukoihin. Hihnan
vetolujuus on 600 kg.

Kiinnityssarja (3) 9192 610-5

S40-mallin tavaratilan kuormankiinnitysjärjestelmä on poistettu
tuotannosta ja korvattu neljällä kuormankiinnityssilmukalla.

Volvos kylmä-/lämpölaukun turvallinen kiinnitys vaatii yllä
mainitun sarjan käyttöä.



y Tavaratilan väliseinä

Op. no. 88052pituussuuntainen

V40 8641 200-4

+ Suojaritilä , katso s.44.

Käytännöllinen lisävaruste ennen kaikkea koiranomistajalle.
Suojaritilä mahdollistaa koiran kuljettamisen erotettuna
matkatavaroista ja matkustamosta. Voidaan käyttää myös
tavaratilan jakamiseen, esim. kuljetettaessa likaista tai helposti
särkyvää kuormaa.
Tavaratilan väliseinä kiinnitetään suojaritilään.

Tiedot ja edut
• Kiinnitetään suojaritilään.
• Valmistettu 13 ja 8,5 mm teräsputkesta.
• Harmaa epoksimaalaus.
• Sama rakenne kuin suojaritilässä.
• Kokoonpainuva, mikä tarkoittaa, että tavaratilan väliseinä on
törmäysturvallinen, eikä voi tunkeutua matkustamoon.
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y Tavaratilan matto 85

Op. no. 85526muotoonvalettua muovia

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

Kätevä suojamatto polypropyleenimuovia.
Sovitettu S40-ja V40-mallin tavaratilaan.
Suojaa auton alkuperäistä mattoa lialta, kosteudelta ja
kulumiselta. Matto on helppo pitää puhtaana ylös käännettyjen
reunojen ansiosta, jotka estävät tehokkaasti lian ja veden
tunkeutumisen maton alle.

Tiedot ja edut
• Helppo laittaa paikalleen ja ottaa pois, siis helppo puhdistaa.
• Täydellinen sopivuus.
• Valmistettu polypropyleenimuovista, joka on päällystetty
liukumisen estävällä TPE/SBR-pinnoitteella.

• Täyttää Volvon tiukat paloturvallisuutta sekä öljyjen ja
bensiinin kestävyyttä koskevat vaatimukset.

Sopivuus sisustuskoodeihin ja väreihin, katso taulukko
luettelon lopussa.



y Kuormalaatikko 85

Op. no. 85526

V40 Harmaa 8641 197-2

Muotoonvalettu ABS-muovinen kuormalaatikko suojaa auton
alkuperäistä matoa tavaratilassa.
Helppo pitää puhtaana.
Sopii erityisesti raskaita ja likaisia taakkoja kuljettaville.
Sarjaan kuuluu myös kuormalaatikkoon sopiva liukuestematto.
Tämä ehkäisee tavaroiden liukumista ympäriinsä.
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y Säilytyslaatikko

Op. no. 89991

S40, V40 30865 216-3

Säilytyslaatikko, joka voidaan asentaa varapyörän
etupuolelle. Laatikko estää tavaroiden leviämisen koko
"varapyöräsyvennykseen".
Tämä kätevä laatikko toimitetaan kokoon taitettuna, ja se on
helppo avata.
Laatikko on valmistettu PP-muovista.



y Säilytyslaatikko

Op. no. 89991varapyörän sisällä

S40, V40 98- 30863 729-7

Kätevä säilytyslaatikko, joka voidaan asettaa 15” varapyörän
sisään. Säilytyslaatikkoa voi käyttää pikkutavaroiden
kuten lamppujen, käsineiden, pienehköjen työkalujen jne.
säilytykseen, jolloin ne pysyvät järjestyksessä eivätkä kolise
ympäriinsä.
Säilytyslaatikko on valmistettu PU-päällysteisestä
polyesteristä.
Jos varapyörä on vannepuoli ylöspäin, se pitää kääntää ja
täydentää sarjalla 30889 730-5.

HUOM!
Ei mahdollista käyttää yhdessä bensiinikanisterin tai
irrotettavan vetokoukun kanssa (varapyörä varattu).

52



53

y Likaantumissuoja

Op. no. 84232takapuskuri

S40 30851 064-3

V40 30854 917-9

Kätevä takapuskurin suoja, joka estää vaatteiden
likaantumisen ja suojaa puskuria tavaroita lastattaessa ja
purettaessa.
• Helppo kiinnittää takaluukun kynnyksen päälle.
• Valmistettu kyllästetystä kankaasta.



y Kassinpidin

Op. no. 88261tavaratila

S40 9166 746-9

Ripustusjärjestelmä kanto- ja ruokakasseille tavaratilassa.
Estää kassien kaatumisen ja sisällön leviämisen ympäriinsä.
Koostuu viidellä muovikoukulla varustetusta alumiinikiskosta,
joka asennetaan hattuhyllyn alle tavaratilaan.
Kassit kiinnitetään kädensijoistaan koukkuihin ja pysyvät
tukevasti paikallaan. Kassit on helppo kiinnittää ja ottaa pois.
Koukkuja voi siirtää kiskossa ja työntää syrjään, jos tarvitaan
tavaratilan koko lastauskorkeus. Helppo asentaa hattuhyllyn
alle valmiisiin reikiin kiskon kiertopidikkeillä.
Suurin paino/koukku: 8 kg (yhteensä 40 kg)
törmäysturvallisuusvaatimuksien täyttämiseksi.
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y Kantokassi

Op. no. 89991

S40 9184 482-9

Erillinen yleiskassi; käytetään ensisijassa Volvon erilaisten
kassinpitimien kanssa tavaratilassa.
Kätevä pitää mukana ostoksilla.
Valmistettu tukevasta puuvillakankaasta ympäristöystävällisen
luonnonvärisenä.
Volvo-logolla varustettu etiketti pesuohjeineen (40 °C)
sisäpuolella kantokahvan vieressä.



y Kokoontaitettava kori

Op. no. 89991allroundbox

S40, V40 1128 721-6

Kätevä ja yksinkertainen kori, joka auttaa pitämään tavaratilan
pikkutavarat järjestyksessä.
Kokoontaitettuna kori vie vain vähän tilaa.
Valmistettu polypropeenista.
520 x 360 x 250 mm.
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y Business bag

Op. no. 89991asiakirjasalkkuna

S40, V40 Musta 9499 577-6

Volvon Business bag -mallia on nyt parannettu niin, että sitä
voidaan käyttää myös asiakirjasalkkuna autossa.
Salkku kiinnitetään etu- tai takaistuimen selkänojaan ja
avataan, niin että lokeroita yms. voidaan käyttää. Mainio
apuväline, kun halutaan pitää tavarat järjestyksessä ja
samalla helposti käsillä. Kun autoa käytetään toimistona,
asiakirjasalkun voi yhdistää PC-pöytään. Kätevä säilytystila
erilaisille dokumenteille, levykkeille, kartoille, yms.
Salkun turvalliseen kiinnitykseen pitää käyttää turvavyötä.
Muutos on tehty businessbagin mustaan malliin.



y Volvon laukkuvalikoima

Op. no.VOLVO LIFE

S40, V40
Meillä on tarjolla laaja valikoima erilaisia laukkuja sekä
vapaa-aikaan että työkäyttöön.
Yksilöllisesti suunniteltuja laukkuja on saatavana kolmen
värisenä: mustana, punaisena ja Volvonsinisenä.
Laukut on valmistettu mukavasta, kestävästä ja vedenpitävästä
polyesterikankaasta. Hillitty Volvo-logo helppokäyttöisiksi
muotoilluissa vetoketjun vetimissä.
Laukut eivät sisällä PVC:tä. Himmeät metalliosat eivät sisällä
kadmiumia.
PP- ja ABS-muovista sekä nahasta valmistettujen vahvikeosien
ansiosta laukut ovat lujia ja kestävät huoletonta käsittelyä.
Vahvistetut ja mukavat kantokahvat ja olkahihnat.
Useimmat laukut on varustettu vohvelikuvioisilla nailontassuilla,
jotka pitävät laukun tukevammin pystyssä, suojaavat pohjaa
kulumiselta ja nostavat sen irti märästä alustasta.
Useimmissa suurissa laukuissa on kätevä verkkosisätasku
ja koukkupidin avainten yms. pikkutavaroiden pitämiseen
järjestyksessä.
Laukut on mitoitettu käyttämään Volvo-autojen tavaratila
mahdollisiman tehokkaasti hyväksi.
Laukkujen palokestävyys, kulumiskestävyys, UV-säteilyn
kestävyys (haalistuminen), värikestävyys sekä kahvojen
ja olkahihnojen kuormituksenkestävyys on testattu
perusteellisesti parhaan laadun takaamiseksi.
Laukut on helpoin puhdistaa pyyhkimällä ne saippuaveteen
kostetulla rievulla.
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y Volvon laukkuvalikoima

Op. no.yleistä

1. BUSINESSBAG/ORGANIZER (420 X 110 X 310 mm)
• Voidaan käyttää asiakirjasalkkuna, katso s.57.
• Tilava, pehmustettu laukku, joka sopii useimmille
kannettaville tietokoneille.

• Kaksi kiinnityshihnaa PC:n kiinnittämiseen.
• PC-osastossa on irrotettava ja säädettävä sivuseinä, jolla
osaston voi jakaa kahtia.

• Monia käteviä lokeroita, kuten verkkotasku kynille,
levykkeille, CD-levyille, yms.

• Erillinen, jaettu kansio- ja asiakirjatasku.
• Kaksi ulkotaskua.
• Kaksinkertainen kangasläppä suojaa sisällön paremmin.
• Kätevät pikalukot.
• Irrotettava, pehmustettu, helposti säädettävä olkahihna.
• Kantamista helpottava, alas käännettävä kantokahva.
• Koukku, johon matkakukkaro on helppo kiinnittää.
• Tassut.
2. CABIN BAG (450 x 280 x 240 mm)
• Täyttää lentoyhtiöiden käsimatkatavaran koolle asettamat
vaatimukset.

• Useita vetoketjutaskuja.
• Irrotettava, pehmustettu, helposti säädettävä olkahihna.
• Erillinen, käteen sopiva kantokahva.
• Koukku, johon matkakukkaro on helppo kiinnittää.
• Tassut.
3. TRAVEL WARDROBE (570 x 130 x 570 mm)
• Kolme suurta, kätevää ulkotaskua.
• Kaksi sisäpuolista, suurehkoa verkkotaskua.
• Kaksi sisäpuolista, suurehkoa muovitaskua.
• Pukuosasto, jossa ylimääräinen taite, esim. juhlapuvun
kuljetukseen.

• Vaatteiden kiinnityshihna.
• Kaksi ripustinta.
• Kätevä, irrotettava S-koukku hyvin käsillä olevassa,
erillisessä sisätaskussa.

• Irrotettava, pehmustettu, helposti säädettävä olkahihna.
• Erillinen, käteen sopiva kantokahva.
• Verkkosisätasku ja koukku.
• Tassut.
4. TRAVEL BAG (790 x 300 x 340 mm)
• Tilava laukku.
• Irrotettava, reilusti pehmustettu ja helposti säädettävä
olkahihna.

• Käteen sopiva kaksoiskantokahva.
• Kätevä nostokahva purkua ja lastausta varten.
• Sopii Volvon näkösuojan alle.
• Verkkosisätasku ja koukku.
5. CITY BAG (500 x 250 x 300 mm)
• Käytevä, pienehkö laukku.
• Irrotettava, helposti säädettävä olkahihna.
• Erillinen, käteen sopiva kantokahva.
• Yksi ulkopuolinen tasku.
• Verkkosisätasku ja koukku.
• Tassut.
6. TRAVEL WALLET (235 x 120 mm)
• Sisäpuoli verhoiltu nappanahalla.
• Erillinen passitasku.
• Nimi- ja pankkikorttitaskut.
• Erillinen matkalipputasku.

• Sisäpuolinen vetoketjutasku esim. matkavaluutalle.
• Volvo-logo leimattu sisäpuolelle (vetoketjun vetimen sijasta).
• Pieni metallirengas muiden laukkujen koukkuihin kiinnitystä
varten.

• (Laukku ei ole kuvassa.)
7. TOILET BAG, SMALL (250 x 100 x 150 mm)
• Perinteinen toilettilaukku.
• Kaksi sisäpuolista, pitkittäistä lokeroa.
• Verkkosisätasku.
• Kantokahva.
• (Laukku ei ole kuvassa.)
8. TOILET BAG, SMALL (260 x 100 x 150 mm)
• Aukitaitettava.
• Tarrasulkija.
• Neljä lokeroa, joista yksi verkkoa.
• Ripustussilmukka.
9. SPORT BAG (540 x 310 x 340 mm)
• Yksi suuri keskilokero ja kaksi suurehkoa päätylokeroa.
• Pienehkö ulkopuolinen tasku.
• Irrotettava, pehmustettu, helposti säädettävä olkahihna.
• Helposti yhdellä otteella avattava kaksoisvetoketju.
• Kaksoiskantokahva.
• Sovitettu Volvon tavaratiloihin.
• Verkkosisätasku ja koukku.
• Tassut.
10. SAILING BAG (350 x 250 x 780 mm)
• Voidaan kantaa merimiessäkkinä tai selkäreppuna.
• Ulkopuolinen vetoketju, helpottaa pääsyä koko laukkuun.
• Kätevä nostokahva purkua ja kuormausta varten.
• Lumilukko.
• Helposti suljettavissa nyörillä ja liukulukituksella.
• Pienehkö ulkotasku.
• Verkkosisätasku ja koukku.
• Tassut.
11. SKI-BOOT BAG (400 x 200 x 420 mm)
• Perinteinen monitoimilaukku.
• Ulkopuolinen vetoketjutasku.
• Ulkopuolinen verkkotasku.
• Irrotettava, pehmustettu, helposti säädettävä olkahihna.
• Kaksoiskantokahva.
• Helppo taittaa kokoon.
• Verkkosisätasku ja koukku.
• Tassut.
• (Laukku ei ole kuvassa.)



y Kaikki markkina-alueet paitsi USA ja Kanada

Op. no.

Mallit Mitat Osanumero

Black Sininen 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 400x200x420 mm 9481 323-5 9481 324-3 9481 325-0
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y USA ja Kanada

Op. no.

Mallit Mitat Osanumero
Black Sininen Red

1. Busines 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


