






Een stijlvol concept voor een persoonlijke invulling.

De Yolvo Y40, leverbaar met een 1.8 motor of een 2.0 versie,

in automaat of handgeschakelde uitvoering.

De unieke Yolvo-lines geven u de mogelijkheid de Y40 geheel

naar uw persoonlijke voorkeur samen te stellen.

Naast de diverse Volvo-lmes zijn er extra's leverbaar.

De votvo Y40 wordt gebouwd naar uw eigen persoonlijke keuze.

V40 V40
1.816V 2.0 16V

84184S B4204S
4/16 4/16

1731 1948

10.5:1 10.5:1

MOTOR
- type

- cilinderaantal/kleppen

- cilinderinhoud (cc)

- compressieverhouding
- brandstofsysteem

- boring/slag (mm)

- katalysator
- max. vermogen ECE kW/pkimin ·1

- max. koppel ECE Nm/min ·1

Multi point injectie Multi point injectie

83/80 83/90
3-weg geregelde katalysator met lambda-sond

85/115/5500 100/136/6100

165/4100 183/4500

STUURINRICHTING Stuurbekrachtiging, draaicirkel 10,6 m

WIELOPHANGING Onafhankelijk wielophanging type McPherson
voor en Multi-link onafhankelijk wielophanging achter

REMSYSTEEM Anti Blokkeer Systeem (ABS) met

geventileerde schijven voor en schijven achter

BANDEN 195/55H15 195/55H15

5 versn. Act

9.3 10.7

210 205

10.7 12.0

6.4 7.0
8.0 8.5

60 60

VERSNELLINGSBAK 5 versn. Act

PRESTATIES V40
- acceleratie/sec. 0-100 km/u

- topsnelheid
10.5

195

12.0

190

BRANDSTOFVERBRUIK L/100KM (ECE) V40
- stadsverkeer 10.3 11.5

-90km/u 6.1 6.7

- 120 km/u 7.6 8.5

- inhoud brandstoftank 60 60



Een nieuw en dynamisch autoconcept dat getuigt van

Volvo's evolutie.

Zweedse design-transformatie die een moderne compacte

auto binnen enkele seconden transformeert naar een ruimte

van 13.7 kubieke meter.

De V40 reflecteert uw keuze, smaak en uw persoonlijke

levensstijl.

Overtuigend Volvo V40

Een auto die flexibele capaciteiten bezit geeft meer

voldoening.

Volvo's Side Impact Proteetion System, SIPS-bags in de

voorstoelen. airbag voor de bestuurder, ABS, kooiconstructie

en kreukelzones maken de Volvo V40 lot een van de veiligste

auto's in zijn klasse.Binnen enkele seconden ervaart u de nieuwe Volvo-spirit en

tegelijkertijd ontdekt u de volvo-waarden.

Met de verve V40 creeërt

u vrijheid.



STANDAARDUITRUSTING VOlVO V40

VOLVO

Va'va veiligheid
Anti-blokkeer systeem (ABS)

Airbag bestuurder

SIPS-bag<t (airbag in vcorstoelem
Side Impact Proleetion System (SIPS)

Veiligheidskooi met energie

absorberende zones

Volvo Safety Lights"

Side markers in bumpers voor en achter

Drie-punts veiligheidsgordels voor en

achter (5-zitplaatsen)

Automatische gordel aanspanners voor
Automatische hoogteverstelling

gordels voor

Twee vaste hoofdsteunen voor en drie

in hoogte verstelbare hoofdsteunen

achter

Groothoek buitenspiegel

bestuurderszijde

Derde remlicht

Rembekrachtiging

Samendrukbare stuurkolom

Kindersloten op achterportieren

Halogeen koplampen

Anti-verblindingsbinnenspiegel

Voorruit van gelaagd High-Impact glas

Reservewiel met 175/65 14 inch banden

Exterieur

Stuurbekrachtiging

Bumpers gedeeltelijk in exterieurkleur

ê-Spaaks Texas wheelcover met 195/55

15 inch banden

Getint glas

Elektrisch verwarm bare buitenspiegels

Centrale vergrendeling

Intervalschakelaar op ruitewissers

(ook achter)

In hoogte verstelbare koplampen

Afsluitbare tankdop

Dakantenne

Automatische niveauregeling

Interieur

Scandie pluche bekleding

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Naar voren neerklapbare

passagiersstoel

Verstelbare lendesteun voorstoelen

Beklede deurpanelen

Opbergvakken voor en achter

A-symmetrisch neerklapbare

achterbank

Afsluitbaar dashboardkastje met

verlichting

Regelbare dashboardverlichting

Toerenteller

Uurwerk

Leeslampjes achter

Interieurverlichting met vertraging en

verlichting in bagageruimte

Instap vloerverlichting bestuurderszijde

Asbak met aansteker voor

Bagage veiligheidssysteem (net en riem)

Bagagerolhoes

Verwarming met recirculatie

Drempelbeschermers voor en achter

Stoeltassen in voorstoelen

In hoogte verstelbaar stuurwiel

Make-up spiegel passagierszijde

Milieu

3-Weg geregelde katalysator met

Lambda Sond

Lak op waterbasis

Component recycling code

90% Recyclebare motor en carrosserie

Self-diagnostic motor management

systeem

EPS Environment Priority System

(Productieproces)


