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De Volvo 54 onderstreept de kwaliteit die ook op
andere gebieden in ons leven er voor zorgt, dat
we ons op ons gemak voelen en die de vervulling
vormt van individuele wensen en verlangens.





Een snel veranderende wereld vraagt om

een nieuw bewustzijn. Met nieuwe waarden,

verlangens en verantwoordelijkheden. Dat geldt

voor u als automobilist, en natuurlijk net zo goed

voor ons als Volvo.

Daarom hebben wij zorgvuldig gewerkt aan een

nieuw concept, waarin de verant-

woordelijkheid voor het individu, de

samenleving en het milieu stijlvol

samenkomen: de nieuwe Volvo S4.

Een auto van absolute wereld-

klasse, die u verzekert van optimaal

rijplezier en die moeiteloos voldoet

aan de wensen van nu en aan de

eisen van morgen. De Volvo S4 zet

de toon voor een nieuwe generatie autogebrui-

kers. Voor wie kwaliteit en individualiteit hoog in

het vaandel heeft staan, maar ook rekening houdt

met een breder kader. Voor

wie onafhankelijkheid en

genot niet ten koste wil laten

gaan van sociale en eco-

logische belangen. Kortom,

voor autoliefhebbers die

zowel privé als beroepsmatig bewust kiezen.

Kwaliteiten die de Volvo S4 tot een klasse apart

maken, met alle kenmerken uit de beproefde Volvo-

traditie. Van de onderscheidende, maar on mis-

kenbare vormgeving tot het motorisch vernuft en

de onovertroffen aandacht voor uw veiligheid is

de S4 een toonbeeld van de harmonie tussen

hoogstaande techniek en onnavolgbaar rijplezier.



De Volvo biedt u zowel voor het privé als het

zakelijk verkeer alles wat u van een middenklasser

van dit topniveau mag verwachten. Een stijlvol

vormgegeven samenspel van doordacht design,

motorisch vernuft en innovatieve techniek. Om u

te verrassen met een absoluut nieuwe rijcultuur,

waarin hoogstaand comfort en doordachte zeker-

heid tot in het kleinste detail samenkomen. Een

totaalconcept, dat u desgewenst op uw specifieke

wensen kunt toespitsen met de unieke Volvo Lines.

Maar voor welke individuele invulling u ook kiest,

in elke Volvo S4 vindt u een krachtige 16-kleppen

motor, die garant staat voor een verbluffende

dynamiek en een ongekende souplesse. Deze

compleet nieuwe lijn motoren is afgeleid van de

motoren-technologie die u bijvoorbeeld ook terug-

vindt in de Volvo 850 en 960.

De nieuwe
dimensie

doordacht genieten.

DWARSGEPLAATSTE ALUMINIUM

VIER CILINDER LIJNMOTOR, DUBBELE

IBO"E~lIGGENDE NOKKENASSEN
E'N VIER KLEPPEN PER CILINDER.

•In
Vanzelfsprekend is de S4 ook wat zijn wegligging

betreft zijn tijd letterlijk en figuurlijk ver vooruit en

verzekert u te allen tijde van optimale controle en

een superieur weggedrag. Want niet voor niets heeft

Volvo een reputatie hoog te houden op het gebied

van actieve en passieve veiligheid. Een veiligheids-

filosofie, die ook in de nieuwe S4 vorm heeft gekre-

gen en die dit model tot een van de veiligste auto's

in zijn klasse maakt. Met alle bekende en beproefde

veiligheidsaspecten van de andere Volvo-modellen.

Zoals SIPS, ABS, de bestuurders-airbag en de

revolutionaire SIPS-airbags in de beide voorstoelen.

Bij al onze inspanningen om u te verzekeren van
een nieuwe standaard in rijplezier, hebben wij

natuurlijk ook oog voor het milieu. Want wie

toekomstgericht produceert, houdt rekening met

universele ecologische belangen. Vandaar dat onze

motoren een minimale emissie hebben en de lakken

van de S4 op waterbasis zijn. Het hele produktie-

proces van deze nieuwe Volvo staat traditiegetrouw

onder toezicht van Volvo's eigen VEMS, het Volvo

Environmental Management System. Een milieu-

beleidssysteem waarbij wij onszelf strengere eisen

opleggen dan de geldende EMAS voorschriften

(Milieubeheer en Auditsysteem).

Van welke kant u de nieuwe S4 ook bekijkt,

uit alles spreekt de liefde voor techniek en het

vertrouwen in de Volvo-waarden. Om u, als moderne
bestuurder, te voorzien van het beste voor de wereld

van morgen. Voor een synthese van algemene eisen
en individuele wensen, waarbij niet het opvallen telt,

maar alleen de voldoening de doorslag geeft.



DOORDACHT QENIETEN: EEN EXTREEM STERKE

VEILIGHEIDSKOOI MET ENERGIE ABSORBERENOE

ZONES, KREUKELZONES EN SIPS {SIOE IMPACT

SYSTEMI AANGEVULD MET SI PS-BAGS.




