


Volvo Polar. Oe hier afgebeelde Volvo kan afwijken van de standaarduitvoering voor de Benelux.





Volvo Poter. De hier afgebeelde Volvo kan afwijken van de standaarduitvoering voor de Benelux.
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Een volvo Po/ar

staat borg voor

kwaliteit. Samen
met zijn gedistin-

geerde uitstraling

geeft dit de auto

een eigen identi-

teit in een wereld

waarin auto's steeds meer op elkaar lijken. Met

een Vo/l'O Po/ar ervaart u wat rijden voor uw

plezier inhoudt. Waar a/ uw wensen ten aanzien

van comfort, kracht en wegligging worden ver-

vuld. Rijden wordt omspannen, want dir is een van

de veiligste auto's ter wereld. Iers herers kunt u

uzelf of IIW gezin nier bieden.

Voor volledige informatie betreffende de moge-
lijkheden van uw volvo Po/ar veiwijzen wij 11 naar

de bijbehorende prijs/ijst.



ll ot ontwerp ,'WI dl' \ -0/1'0 Po/ar is

voll cdig (fj~(,SI(,IIIl/ 0l) dl' !Jehm:/;el/ 1'(//1

dl' gehmikCl". De middenconsole is

bijvoorbeeld cllig szins schil in ,!!.e!J!mllsl,

waardoor alle schokotunrs gClI/ald,e!ii"

Ie bedienen :1)11, Oot: liet ill,\/I'IIII/('II/('I/-

paneel is in een (}ol!,ops!ag dil ir/dij/...
({!7el's!uwr

\'uor hel OIll\\'lT/) I'UII de zitptaaocn

is \ olm Ie rade gegaall hij Crl!,OIlOIll('II.

en hel rcsultcutt rnag er zijn. La ziin tn]

de zitplaats \'Oor de bestuurder :()Il'('1de

hoogte als dl' hef!illg.\/IOc!... mil "Cf
zitkussen verssetbaar. ('1/ /...(/1/ oo/...de

lendensteun vvorttcn versteld.

Niets is (/(/1/ lu-t toevul overgeknon.

Cosnjon CII veiliglieid zijn tot i/l de

[messes lIi/geH'ed". vvcundoor /1('1een

ple.ier is 0111 in {/(':e 1111/0 re riiden.

!J(' 1'(JOIT"i, is \'(//1 gelaagd gIm 1('1"

"('/"Sleding 1'01/ de \'ei!ighcids/...ooi /lIef

(/(/1/ de bovenzijde c.ara getint glus .

waardoor 11 ge('1/ hcbt last lid), 1'(11/ [elle

:011.

De klitnoeneenheid /...011 wonten
uitgebreid 11/('/airconditioning "(I}/('!

\'0/1'0'.'1 Electronic CJifllllle Controt.

ECC. die lIlilOll/ori.\('/1 dl' dool' 11 inge-

stelde temperatuur in de ({/IlO lunullraujt.

Uiteraard is het (/i/"('()I/(/iliullillg-

svsteem CFK-IT/I

Een \ 'otvo cuuliosvsteern biedt 11 ('('1/

pcrjcrt ge/llid, ('1/ is ml/ellig aheSIl'lIId

op het interieur 1'(11/ 1111' \ "0/1'0 Polen:
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De Volvo Polar êstate kan in de bagageruimte
worden uitgerust met twee extra zitplaatsen voor

kinderen, en biedt dan plaats aan
zeven personen. Ook deze zitplaatsen zijn

voorzien van driepuntsveiligheidsgordels en
hoofdsteunen. Heelt u ze niet nodig,

dan kunt u ze gemakkelijk onder de laadvloer
weqklappen.

Als u een-derde deel van de rugleuning van de
zitplaatsen achter neerklapt, heeft u extra

bagageruimte. terwhl er toch nog plaats is voor
vier personen. Bovendien hoeft u voor het

neerklappen van de rugleuningen de
hoofdsteunen niet te verwijderen. waardoor hel

extra eenvoudig is de bagageruimte te vergroten.

De hier afgebeelde Volvo kan afwijken van de standaarduitvoering voor de Benelux.
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Als u twee-derde deel van de rugleuning van
de zitplaatsen achter neerklapt. heeft u, naast

twee passaqlerszupraatsen. nog meer
ruimte voor bagage.

Als u de gehele rugleuning van de zitplaatsen
achter neerklapt, beschikt u over meer dan twee
vierkante meter laadvloer, en bedraagt de inhoud

meer dan 1700 liter. Een verionken gedeelte
onder de laadvloer biedt nog eens

een ruimte van zestig liter.
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Kracht. veiligheid en rijplezier verenigd

Uitstekend reactievermogen met

behoud van comfort

De vier-cilinder 2.3-lîl~r mol oren i:-.
uitgerust met een Turbolucter. DC7e

treedt reed ....bij ];lge mol or-

toerentallen in werking en

lever! :230 Nm koppel bij

slechts 2300 tpm. U kunt

du-, snel accelereren en

inhalen zonder de motor

te forceren. Een ril in de

Volvo Polar i...hierdoor een

genot. ook al , u zware lading

vervoer! of mei een aanhan-

ger rijdt. De 2.3 1110lOr levert

99 kW/l35 pk. Veel trekkracht

bij lage toeren en altijd ruim

voldoende vermogen: de kenmerken

van de volvo Pclar 11101or.

Snelle en veilige inhaalmanoeuvre" op

snelwegen. Mi111111;I:l1 schakelen in hel

studsvcrkeer. Dtlt lijn de uitg:lng,>pullIeJl

geweest hij hel outwc-pen V;11lde motor

voor de Volvo Polar.

Door een elektronisch injectie- en

omcrckingssy-tcc.n i-, de ruutor boven-

dien zuinig in hel hrundxtofgcbruik. en

worden schadelijke uitlaatgav-en 10[ een

minimum gereduceerd.

Duukzij her diagno-c-cystccm waar-

mee het motormanagement :-) steent en

andere elekt roni-chc ") "temen

gecontroleerd worden. kunnen onder-

houd-inspeetics snc l en voordelig

worden uitgevoerd.

Transmissies voor comfort en

brandstofbesparing

U kunt kiezen uil een hundgevchukcldc

vijfversnellingsbak of een automatische

vierversnelliugsbak. Bij allebei is de

hoogste versnelling een geluidsarme en

brandstofbesparende overdrive.

De automatische versnellingsbak

staat garant voor soepel en comfortabel

rijden, In de hoogste versnelling wordt.

bij een bepaalde snelheid. de versnelling

automatisch vastgezet om brandstof IC

besparen.

De beste emissiecontrole

De 1110lOr van de Volvc Polar I..,

u itgerust mei een dricwcgkuruly ....ator en

een Lambda-sonde. Hierdoor wordt de

uitstoot van ....chudclijkc gassen geredu-

ceerd mei ongeveer 95c-k. Doordat de

katalysator vlakbij de uitlaatzijde van de

motor is geplaatst. en de Lambda-sonde

elektrisch verwarmd wordt. kan hel

gehele systeem snel op de juiste

temperatuur worden gebracht. Hierdoor

kan de uitstoot van schadelijke

uillaatgassen optirnaul worden geredu-

ceerd. zétfs bij een koude start. wanneer

de uitstoot hel hoog-a i....
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Alleen in een veilige auto rijdt u met plezier

Auto '.., worden meer en meer onder-

worpen aan wettelijke vcilighcidsvoor-

Schriften. U /ou daarom kunnen denken

dut alle nieuwe auto's even vullig lijn.

Dal j .... beslist niet hel geval.

Vnn door ....laggevend belang is hel

buvixontwerp van dl.': auto. De aandrij-

ving en hel chass.i-,

bepalen hoc doel-

treffend de bestuur-

der in gevaarlijke

...ituaties kan

De stuurkolom is I() ontworpen dal

deze bij een frontale aanrijding

wegklapt. de brandstoftank bevindt zich

op een veilige plaats voor de achteras.

en alle leidingen zijn vervaardigd uil

nuueriaal dat ook bij vervorming van de

aula heel blijft.

optreden. De LlI1<,

die inzittenden

hebben om onge-

deerd IC blijven na

een aanrijding

wordt grotendects

bepaald door Je

constructie van de

carrosserie.

De Volvo Polnr beschikt bijvoor-

beeld over het unieke Volvo Sidc Impact

Proteenon Syccm: SIPS.

U kunt erop vertrouwen

De wegligging is uitee-r betrouwbaar.

Als bestuurder weel u precies wat liaan

uw Yolvo heeft. De Yolvo ?olar

reageert snel en udcqua.u op iedere

stuurbeweging, en dunk zij het ....upcricure

ABS-rcl11syswelll kunt u de auto in een

mum van tijd tot stilstand brengen.

De carrosserie vangt de klap op

Bij Irontule of kop-stuurt botvingen zijn

zowel de beetuurder al ...de overige

pa ......agier ...zeer goed bc ...chennd. De

robuu ....re veiligheid-kooi i\ bestand

tegen Leer hoge kruchten. Stalen

profielen aan de voor- en nchtctvijdc van

de auto fungeren ab kreukelzone waar-

door de krachten die bij een botsing

vrijkomen in hoge uuuc vcruuugd en

gereduceerd worden.

SIPS - een buitengewone

bescherming bij botsingen van opzij

25 Procent van alle botvingen betreft een

zijdelingse botsing. Daarom is Volvo'v

Side Impact Proteetion Syvrcm. SIPS.

zo'n belangrijk onderdeel van volvos

II itgebreide vei Iigheids-ystcem.

Het basisprincipe van hel SIPS-

systeem i....dat (Ie krachten die vrijkomen

bij een botsing geabsorbeerd en

verspreid werden over dwarsprofielen.

stijlen. de vloer. hel duk en andere delen

van de carrosvcrie. II ierdoor \\ urdt de

schade zoveel mogetijk beperkt. De kans

dat een inzittende van de volvo Polar

ernstig letsel oploopt wanneer deze van

opzij wordt aangereden. \\ ordt dankvij

SIPS mei 70'11 25 procent teruggebracht.

SIPS-bags

volvo is de eerste autoproducent die ül!e

seriemodellen stanrtaard uitrust met

SIPS-bag:-.. De toepaxving V,1I1 dCIC

airbags onderstreept eens \1...: meer de

toonaangevende positie van Volvo op

het gebied van vcitighcid-voruvieuingcn.

De airbags bevinden zich in de

zijkant van dc rugleuningen van de

zitplaatsen voor. Dil i", heler dan

walmeer ze in de portieren /oudcn

zitten: de airbag bevindt zich 10 altijd
naast de inzittende. Bij een zijdelingse

botsing opent de naad van de bekteding.

waarna de airbag in ongeveer twaalf-

duizendste van een veeoude WOI"(lt

gevuld. De airbags bieden voorul

bescherming tegen bor ...tlctscl. maar ook

de heupen en hel hoofd Lijn nog eens

extra beschermd.

De bcstuurdcrszupla.us is stnnduard

uitgerust met een airbag en vanzelf-

sprekend zijn alle vijf de vitplaatsen van

de votvo Polar voorzien van driepunts-

veiligheidsgordels en hoofdsteunen. DI.!

gordels van de zitplnatven voor lijn

voorzien van automatische gordel-

aanvpanners.

De veiligste zitplaats voor kinderen van
ca. 3 tot 10 jaar (15 tot 36 kg): geïntegreerd
kinderzitje in de armsteun achter.
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Dl' v'olvo Po/ar dient volledig

aan 11\1' persoonlijke wensen Ie

voldoen. Daarani zijn ('I' vete

originele volvo eara»
ontwikkeld welke tot in detail

op de Po/ar :1)11 (~l:~(,S((,IIId.

\'mag 1/\1' s'otvo-deatcr 0111

meer injonuuti« (~rraad{Jl('eg

de speciale accessoire-
brochure.

.J Galaxy 7x16" .J Kinderzitje .J Kinderkussen met rugleuning

Lichtmetalen velgen geven uw Polar
meer uitstraling en allure. De afgebeelde
velgen zün speciaal voor de Polar ont-
worpen. Een perfecte passing en goede
koeling van de remmen zijn hierdoor
gegarandeerd.
Kinderen tot ca. vier Jaar (3 tot 18 kg)
zitten In de Volvo Polar het veiligst In
hel speciale kinderveiligheidszitje. Dit
zitje is als enige in zijn soort bij
botsproeven getest en 'autospecûlek'
goedgekeurd. Hel kan op alle
passagierszitplaatsen tegen de rij-
richting in worden geplaatst. behalve op
de passagierszitplaats Indien een
tweede airbag aanwezig is. De zftranden
bieden extra bescherming bij een
botsing van opzij. Het zitje weegt 4,5
kg. Leverbaar zijn een bijpassende
zonneklep. sraaokussen. speeltafeltje en
een speciaal inlegkussen voor baby's
van 0 tot 9 maanden.
Kinderkussen voor grotere kinderen
van drie tot ca. tren jaar (15 lol 36 kg),
die hierdoor wat hoger komen te zitten
zodal de dnepuntsveuqhercsçoroe!
precies op de goede hoogte ZIt. Een
comfortabele. verstelbare rugleuning is
verkrijgbaar om hoofd en nek extra te
beschermen.
Erg veel comfort levert het elektrisch
bedienbare glazen schuif-/kanleldak.
Het extra licht in het interieur geeft een
aangenaam. ruimtelijk gevoel.
De transportmogelijkheden van uw
Volvo Polar kunt u vergroten met last-
dragers en lastdrager-accessoires
welke ook leverbaar zijn voor een Polar
Estale met roofrails.
U wilt iets achter uw Polar meenemen?
Een degelijke Volvo trekhaak is
verkrijgbaar met vaste kogel. maar ook
met een eenvoudig af te nemen kogel.
Als de lading erg zwaar IS houdt de
automatische niveau regeling
(standaard op de Estale) de achterzijde
van uw Polar op de luiste hoogte. Ook
hel rijgedrag en comfort blijven dan
onverminderd gehandhaafd.
Met hel stalen bescherm rek en
scheidingsrek of de bagagerolhoes
bepaalt u zelf hoe de bagageruimte van
uw Estale wordt ingedeeld.

.J Auriga 6.5x16·' ,.J Roofrails met lastdragers

J Pholus 6x15~ ...J Beschermrek en scheidingsrek Estate ...J Bagagerolhoes

...J Trekhaak met afneembare kogel...J Adhara 6x 15" ...J Elektrisch bedienbaar glazen
schuif-/kanteldak

U Aries6x15" ..J Automatische niveauregeling



.J Met leder bekleed stuurwrat

.J CD wisselaar

.J BUltentemperatuurmeter

.J Rolgordlln achterruit

.J Vloermatten

.J CR 902 RDS radio/cassettespeler

.J Elektrisch verstelbare zitplaats
bestuurder

.J vcwc alarmsysteem

.J CR 906 ROS radio/cassettespeler

.J Armsteun met bekerhouders

J Cruise controt

J vcwo immobillzer (standaard)

.J Elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch verstelbare en verwarmbare
burtenspteçets (standaard)
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Volvo ontwerpt haar eigen
audiosystemen. Ook voor de Poter zijn
speciale radio/cassettespelers, luid-
sprekers en antennes ontworpen. Deze
garanderen een superieure geluids- en
ontvangstkwaliteit.
Afgebeeld zijn de CA 906 en
CA 902 radio/cassettespelers. belden
uitgerust rnet het moderne Radio Data
Systeem. Op de CR 906 kan de Volvo
CD-wisselaar, met ruimte voor 6 CD's,
aangesloten worden.
Er zijn ook vele comfortabele extra's
voor in het interieur leverbaar.
Zoals de armsteun met bekerhouders.
welke niet alleen handig is tijdens lange
ritten, en hel met leder bekleed
stuurwiel.
Met een cruise control rijdt u meer
ontspannen, veiliger en zuiniger.
Bovendien kan een cruise control
bekeuringen voor Ie hard rijden voor-
komen. Veel luxe levert ook de
elektrisch verstelbare bestuurders-
zitplaats met dne qeheuqenposmes.
De buitentemperatuurmeter
waarschuwt u wanneer er gevaar IS
voor een glad wegdek.
De rolgordijnen voor de achterruit en
zijruiten achter houden zonnestralen
uit het interieur.
De vloermatten. in dezelfde kleur als
uw interieur, beschermen de originele
bekleding optimaal door de goede
pasvorm.
Het spreekt voor zich dat u uw Polar
wilt beschermen tegen inbraak en
diefstal. Een Volvo alarmsysteem is de
meest betrouwbare beveiliging. Het
systeem is eenvoudig met de afstands-
bediening in te schakelen.
De Volvo immobilizer, standaard op de
Polar. blokkeert de elektronica in de
auto. Hierdoor wordt starten en
wegrijden zonder de Juiste sreutet
onmogelijk .



14

Technische specificaties
POLAR 2.3

MOTOR BENZINE

Motortype B230FK- Turbo

Cilinderaantal/kleppen 4/8

Cilinderinhoud in cm' 2316

Boring/slag in mmo
Max. vermogen ECE kW/Pkimin I--------------~~---------------------
Max. koppel ECE Nm/min '

96/80

99/135/4900

230/2300

Compressieverhouding 8.7:1

Brandstofsysteem LH-Jetronic

Uitlaat- en emissiesysteem 3-weg geregelde katalysator
met lambdasonde

Brandstof

Inhoud brandstoftank in liters------------------------
TRANSMISSIE

Loodvrij (RON 95)

75

Handgeschakeld
Automaat

5-bak
4 incl. overdrive

Aandrijving Achterwielen

REMSYSTEEM

Voor Geventileerde schijven

Achter Schijven----------------
STUURMECHANISME

Stuurbekrachtiging

Draaicirkel in meters

Ja

9.9

_____ 'n _

1---------- ...---------

/J

l- J (f@6!31 ~
~ _+; =0 jçrn j r.l L

~

11
1~8 175

j I

Garantie:
12 maanden internationale garantie. ongeacht het aantal
kilometers.

Wijzigingen voorbehouden:
Aangezien dit een internationale brochure betreft is het
mogelijk dat bepaalde specificaties in deze brochure kunnen
afwijken van de standaarduitvoering voor de Benelux. Voor de

aktuele stand van zaken raadpleeg de meest recente prijslijst of
uw Volvo-dealcr.

Volvo carrosserie- en chassisgarantie:
8 jaar overdraagbare garant ic tegen roest van binnenuit.



Van Volvo kunt u meer verwachten
Natuurlijk hechten wc als Vulva veel

waarde aan onze auto's: dut merkt ti in

deze brochure en dal zult LL zeker

ervaren in de showroom van de

exclusieve Volvo-dealcrs. Maar volvo

levert meer dan een auto alleen. De

basis van ons succes wordt immers

vooral ook door andere laken bepaald,

namelijk door de relatie mei de bezit-

ters en berijders van onze producten.

Volvo Advantage

Om dil belang IC onderstrepen biedt

Volvo iedere Vulva-rijder kosteloos de

Volvo Advantugc Curd aan. Een card

die lt. als Vulva-rijder. niet alleen

verzeker! alt ijd al.",eerste op de hoog Ie

gebracht te worden van nieuwe ont-

wikkelingen rond uw merk. 111aar die u

bovendien recht geen op een aantal

extra services. voordelen en speciaal

voor u geselekteerde aanbiedingen.

Een card die vooral krachtig onder-

streept dat het bij Volvo in haar denken

en doen niet alleen om de auto draait

maar met name 0111 u. de Volvo-rijder.

Amazon autopakketverzekering

Amazon Insurnnee is een speciaal voor

u in het leven geroepen verzckerings-

maatschappij. Met Amuzon Insuranec

kiest u voor maal werk op het gebied

van autoverzekeringen. or u nu een

nieuwe of gebruikte Volvo te verzeke-

ren heeft. Bel voor meer informatie of

een vrijblijvende offerte naar Amazon
lnsurancc: 0345-688773 of haal de

speciale brochure bij uw dealer.

Volvo Leasing

Least ti via Votvo Leasing. dan kunt LJ

voor onderhoud. service en/of schade-

herstel bij elk van de 120 Volvo dealer-

bedrijven terecht. En krijgt u een

vervangende auto als de werkzaam-

heden aan uw auto onverhoopt langer

dan 24 uur mochten duren. U kast

direct bij de bron. dus scherpere

tarieven en maximale deskundigheid.

Bel voor een op maat gesneden offerte

de Volvo Leaselijn. 0345-6~~nOof ga

even langs bij uw dealer.

Volvo Financiering

Nieuw of gebruikt, bij Volvo heeft ti de
mogelijkheid uw aankoop te

financieren op een wijze die precies

aansluit bij uw persoonlijke wensen en

mogelijkheden. Bovendien blijft uw

maandbedrag gelijk over de hele

looptijd en wordt uw aanvraag met de

garantie van absolute discretie
behandeld.

Volvo Touring Service

Met de Volvo Aclvantage Card weet u

zich tevens verzekerd van Volvo

Touring Service: uitgebreide hulp-

verlening bij pech of ongeval. Dag en

nacht. zowel in binnen- als buitenland.

Kostenloos zolang uw volvo niet

ouder dan 3 jaar is. daarna tegen een

geringe vergoeding.

Volvo-magazine

Als bezitter van de Volvo Advantage

Card ontvangt u drie keer per jaar het

exclusieve Volvo-magazine. Een

magazine dat Ll informeert over alle

Volvo-noviteiten. belangrijke achter-

gronden belicht en uitgebreid ingaat op

alle extra services van Volvo.

Daarnaast biedt het nog andere levens-

waardige artikelen. over bijvoorbeeld

toerisme, cultuur en design.

Het magazine is ook het medium

waannee we u op de hoogte houden

van de speciaal geselecteerde

arrangementen en producten voor

houders van de Volvo Advamagc Card.

Volvo Service Contract

Bij aanschaf van een nieuwe Volvo en

een minimaal jaarkilometrage van

30.000 km. betaalt ti met een votvo

Service Contract op zak een vast

bedrag per kilometer. Alle onderhouds-

en reparatiewerkzaamheden zijn dilar-

mee gedekt. U weet dus exact waar LI

financieel aan loc bent.

Volvo Vaste Prijzen principe

De Volvo-dealer kan u bij reparatie of

onderhoud vooraf precies aangeven

wat de daaraan verbonden kosten Lijn.

Dit principe vrijwaart II van

verrassingen achteraf.

Volvo LPG-installaties.

Uw Volvo Polar met 99 kW/1J5 pk

motor kan worden uitgerust met een

Volvo autogas-installatie. D"l1betekent

voordeliger rijden zonder een ecru toe

te geven op de spreekwoordelijke

Volvo-veiligheicl. De motor wordt

voorzien van het geavanceerde

LPi-systeem. Deze Votvo Nederland

LPG-installatie geniet volledige

garantie: 36 maanden of 150.000 km

op de installatie en arbeidsloon.



019 Black stone

~

.;.~
~ Pul.,..

604 Midnight blue

421 Dark olive pearl

428 Garnel red metallic

437 Sandstone pearl

189 Polar white

412 Troptcal green metallic

426 Silver metallic

431 Aqua pearl

601 Classic red

417 Nautic btue peert

427 Dark gray pearl

433 Blackberry pearl

N.B. Door het drukprocédé zijn geringe
kleurafwijkingen zowel in lak- als bekledlnç-
afbeeldingen mogelijk. Vraag bij uw dealer
inzage in het lak- en bekledingsboek.



Grijs jacquard velours (6274)

Grijs/Zwart Regent velours/Ieder (6678)

Grijs leder (6979)

Grijs/blauw jacquard velours (6276)

Grijs Regent velours/Ieder (6676)

Licht grijs leder (6978)



VOLVO


