1. Schuifdak.

Een geruisloos en goed sluitend
schuifdak. Door het gecombineerde hendel en slot Ie
gebruiken kan het schuifdak gemakkelijk met één
hand worden geopend,
ingesteld afgesloten. De bekleding aan de onderkant
van het schuifdak is niet
van invloed op de hoofdruimte achtcrin. Het schuif:
dak is geheel gecapitonneerd met schokabsorberend materiaal.
Metallic lakwerk.
De glans van metallic
kikwerk verhoogt de elegantie van de wagen.
De kleurstoffen zjjn goed
bestand tegen licht en
chemische aantasting.
2. Ilandges('ha.k.t'ldl'

versnellingsbak met vier
versnellingen. Een stevige.
beproefde handgeschakelde
versnellingsbak. Stelt
de bestuurder in staat de
beste prestatie uit de motor
te krijgen. De hoogste
topsnelheid van de wagen
ligt ca. ;1 % hoger dan
die van een auto met automatischc versnellingsbak.

s.

Handgeschakelde
versnellingsbak met vijf
versnelling('n. Een nieuwe
handgeschakelde versnelJingsbak \'001' onze krachtigste auto's. In ril' hoogste
versnelling zorgt de versnellingsbak met 5 versnellingen voor minder
lawaai bU hoge snelheden
en een verminderd brandstofverbruik dankzij
de vcrminderde motorsnelheld. Bij snelheden tussen
50 en 110 km/uur' wordt
de brandstofbesparing
geschat op ca. 5 % vergeleken met auto's met een
versnellingsbak met 4- versnellingen.

Automatische versnellingsbak. De automatische
versnellingsbak die op
de Saab auto's wordt geleverd is geruisloos en cffccricf Hij draagt ertoe b!j dal
men zeer ontspannen en
geriefelijk auto rijdt. Overbrcngingsvcrhoudingcn
:
drie vooruit ('11 N'fl achteruit.
..j..

5. Airconditioning.
Het verwarminas- en ventilatiesysteem
alle
Saab ~OOauto's is zodanig
ontworpen dal een airt'ûnditioning-install~lti_
gemakkelijk kan worden
ingebouwd. Hoewel
men dan niets meel' heeft
aan het ventilatieluchtfilter.
heefl de airconditioning
ook een filtrerende 'V('I'king. naast zijn belangrijkste functie, 11.1. die van
hel afkoelen en hef vocht
onttrekken aan de lucht die
naar het interieur wordt
gevoerd.

\';11

G. Bekrachtigde besruring.
Bekrachtigde besturing,
standaard op enkele modellen of een extra naar keus,
draagt er veel toe bij het
autorijden minder zwaar
te maken. De inspanning
die bij het rijden met lage
snelheden wordt vere.· .
wordt hierdoor met 0
geveer 50% verminderd.
En dit percentage wordt
nog aanzienlijk hogel' bij
het manoeuvreren in kleine
ruimten, bijv. bij het parkeren. Dit gebeurt even
nauwkeurig als bij auto's
zonder bekrachtigde
besturing.

RUST UW SAAB 900 VOOR
DE JAREN 80 urr ZOALS U WILT.

•

De Saab 900 is een van de meest constante
en veelomvattende produkten in de automobielwereld. Een technisch vooruitstrevende auto die met zijn tijd meegaat
- in die zin dat hij aangepast is aan de
eisen van morgen. Opwindend en plezierig
om te besturen - maar tevens zo veilig als
een auto maar kan zijn.
Alle basismodellen van de Saab 900
hebben een uitstekende wegligging en zijn

geriefelijk en goed uitgerust. Maar wij
zijn van mening dat de automobilist het
recht heeft een vrije keus te verlangen ook
wat de extra's betreft.
De brochure zelf beschrijft alle kenmerken en voordelen die alle Saabs 900 gemeen
hebben.
Wij hebben dit uitvouwblad gewijd
aan het presenteren van de belangrijkste
verschillen tussen de modellen.

S:-\/\B 900TURllO,

SAAB HU(JTPI<UO, :H)}2l'RS.

Dil model

/;'0

5·DEllRS.

zijn driedeurs

tegenhanger

staan

hoven-

aan de Saablijsr wat prestatic bcrrefl. In de turbochargcd versie ontwikkelt de Saab brandstofinjectiemotor een indrukwekkende
107 kw (145 PK) DIN.
Bovendien is de Saab 900 Turbo l'en buitengewoon

geriefelijke en unntrekkcljjke

•

Dl' acceleratie is even levendig en de snelheid eVCTl
indrukwekkend
als die van het ö-dcurs model.
Een ideale wagen voor
hedendaagse
bestuurder.
Hel interieur en de uitrusting hebben C('11 vleugje
sportiviteit.

ut:'

wagen .

SAA13 900 CU:. 3-DI:URS.

SA AR !}()O LMS. 3·0Et 'RS.

Hetzelfde elegante en aann-ekkr-lijke lnn-rlcur als
van de û-deurs Turbo. Aangedreven door de

Bedoeld voor de bestuurder
dil' van sportief autorijden houdt. De EMS wordt dOOI' dezelfde 87 kw
(118 PK) DI1\' brandstoflnjecricmotur
uts van de GLE
nuugcdrevcn.
Het interieur heeft hetzelfde speciale
ontwerp Hls dat van dl' :3-r1eurs Turbo.

87 kw

(118 PK) DIN Snab brandsroflnjccticmoror.

SAAU ~JUOGL~. ;j-DEl1R .."i.

SAA.R 800GL

liet G Ls model is uitgerust met de Saab 2-litcr motor
met dubbele carburateur
die 79 kw (108 PK) DIN

De 73 kW (100 PK) DIN z-litcr Saab motor drijli het
GL model a~U1terwijl de GLs is uitgr-rusr met de motor
met dubbele carburateur
die 79 kW (lOB PKJ DIN
ontwikkelt.
De GL GLs hebben ('\'c!13Is alle andere
900 modellen. een bagageruimte
die gemakkelijk
russen de 383 en 1500 drna afte stellen is.

ontwikkelt.

Cl.s. :l-I)I:t'R:-..

SAAB 900TURBO

"WEGGEDRAG BETER DAN
VAN DE MEESTE ANDERE AUTO'S."
"EEN AUTO VOOR DE KENNER."
"VOOR VELEN DE AUTO UIT HUN DROMEN."

•

•

"DE INTERESSANTSTE WAGEN
DIE TOT DUSVER DOOR DE ZWEEDSE AUTOMOBIELINDUSTRIE IS GEPRODUCEERD."
Men heeft de nieuwste en grootste
Saab wagen - de Saab 900 - uitbundig
geprezen.
De uirtrckscls komen uit enthousiaste
rapporten uit de dagblad- en autopers.
Slechts zclden is een nieuwe en zo
vooruitstrevende auto zo snel door de
automobielpers en andere autoexperts
01'('1' de gehele wereld aanvaard.
De reden voor dit enthousiasme
is het grote aantal eigenschappen waardoor uiteraard aan zeer vele uiteenlopende eisen van de veelcisende
hedendaagse automobilist kan worden
voldaan. Bijvoorbeeld:

o Het nieuwe weggedrag .
o De prestatie - speciaal die van
dr Tw'bo "vagens.

o De harmonieuze bestuw'dersruimtc.

o Het elegante comfort.

o

De praktische veelzijdigheid.

De volledige lijst is nog veel langer.
Maar laten wij in plaats daarvan een
belangrijk nieuw kenmerk met
betrekking tot de modellen voor 1980
van de Saab 900 presenteren het geheel nieuwe keuzesysteem 0111
meer mogelijkheden te bieden bij
het kiezen van een auto die voldoet
aan de eisen die u eraan stelt.
In het kort kan de toekomstige
eigenaar van een Saab 900 uit een van
de zes basismodellen kiezen en dan
binnen bepaalde grenzen extra uitrusting kiezen die aan zijn persoonlijke
bchoeften en eisen voldoet.
Het uitvouwblad beschrijft de zes
basismodellen en welke mogelijk~
heden er zijn.

SAAB 900TURBO
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Op de illusrrntic ziel u het interleur

DOOR HET COMFORT EN HET UNIEKE
VENTILATIELUCHTFILTER VORMT DE RUIMTE VOOR DE
INZITTENDEN VAN DE SAAB 900 EEN KLASSE APART.
De passagiers

van dl' Saab 900

Het frnlllt' van dl' rugleuning

hebben royale, comfortabele en
elegante zitplaatsen, een overvloed
aan ruimte in l'en rustige olllgeving.
Maar dit comfort wordt vervolmaakt door de nieuwste belallgr!jkl' uitvinding van Saab - het
vernuûig« en logisch geprogralnmeerde,

v<clcuiiln-geregcldc

bestaat

Maar de ventilatielucht

trapsgew!js

volledig schoon als ze de auto
hinnensrrnomt.
Het geheÎlll lig1 lil
l'en speciaal vcntilaticiuchtûln-r
dat
kleine deeltjes, zoals stuifmeel
en stof verhindert dl' auto binnen
Ie dringen.
Dus durven wij te beweren dat
wij autornohilistcn
cic schoonste
lucht die tel' wereld in een auto te
vinden is kunnen bieden.
Wc hoeven er nauwc-lijk.s O\'CI' uit
te wijden wat dit voor het gevoel
van wcibch.1gen betekent. Vooral
voor diegenen die lijden aan allergiei.;n of ast n1<:1.

vertikaal

verstelbaar

wervels

Groot zitcOlllfort. De nieuwe voorstoelen van de Saab 900 voldoen
aan uiterst strenge eisen wat betreft
comfort en veiligheid.
De zitting en rugleuning
steunen
het lichaam op comfortabele wijze
vanaf dl' nek tot aan de knieën.
De lendensteun is veerkrachtig en
hoeft niet met de hand te worden
bijgesteld. De zijkanten van de
rugleuning zUn nu dieper clan voorheen en de rllglrunin,lÇ is daarorn
duidelijk gekuipt. Oe stnnrl vun dl'
rugleuning is traploos vcrstelbaar
tot de lighouding.

beschermt

bij een botsing.

De bestuurderxsrocl
is elektrisch
verwarmd.
COp bepaalde modellcn
is ook de stoel van de passagier
•
naast dl' bestuurder vcrwarrnd.)
Het zitkussen van de bestuurdersstoei is op hoogte en helling afstelbaar zonder van gereedschap
g'euruik t(' hocven rnaken.
Ceridt-l!jke achterbcUlk. Er kunnon
drie personcn comfortabel op de
achterbank van dl' Saab 900 zitten,
De breedte van de achterbank
worrlt niet verkleind duor de wielkasten. De hoofdruimte achtcrin is
praktisch even groot als voorin.
Doordat lT geen hinderlijkr card.mtunncl
is - wat niet nodig is hU
l'en auto met voorwielaandrijving
is er meer dan voldoende

ruimte

voor de benen. zelfs voor dl:' pass.
gier in het midden. Bovendien is
de capitonnering over dl' gehele
breedte van de auto even dik.

De bcsruurdcrsstoe! is uiIgerust met
thermostatisch geregelde clckn-ischc
verwarming van de zitting en dl'
rugleuning. DE'verwarming

wordt ing('-

schakcld zodt-a de con/netsleutel wordt
omgedraaid - indien dl' remperutuur
van de zitting beneden +12°C is.
De thermostaat wordt weer uitgeschakeld
zodra de rempet-aruur van de zitting
boven +2f3°C is gl'stegen.

10

is.

De overvloedige capitonnering van
dl' rugleuning is voorzien \'éU1 een
speciale plaat die dl' gcvoelige nek-

vcrwar-

is ook

pro-

fielen en ['CIl sterke plaat. Aan de
bovenkant van de rugleuning
lx-vindt zich een hoofdsteun die

mings- en vcurilaricsystccm.
Schone lucht in het interieur.
Met dit systeem is IJlen naruurlijk
verzeker-d van een doelJllatige
vcntilutie in de ZOJlleJ' en een aangClléllllC verw.u-nnng in de winter.

uit stevige buisvormige

1. Ht-t ruime. luchtige inter-ieur
van de GL/GLs modellen
heen een bijpassende reeks
kleurenschemn's
en goed onrworpen stoelen die met polyester velours zUn bekleed.

2. Speciaal ontwerp van de
bekleding in de Saub 900 EMS
en de 3-deul's Turbo. Neerklapbare armsteun in het midden van de achterbank.
:3. De passagiers up de achterbank hebben hetzelfde gevoel
van ruimte en comfort als
de inzittenden voor. Het uitzicht
naar voren en opzij is uilstekend.

unieke ventilatieluchtfilter van hel cartridge type
houdt alle deeltjes van 0,005 mm
of' meer tegen, mei inbeg-rip
van stuifmeel en hel meeste
stof. H('! fllrer voorkomt
evenr-ens dat er vocht in de
auto kan komen die de ruiten
beslaat voordat het interieur'
van de auto verwarmd is.
Het filter' zit op een handige
plaats onder de motorkap en
kan gemakkelijk vet-vangen
4. Ht'1

worden.

De meeste luchtopeningen
van het vcrwar-mings- r-n ventilatiesysteem kunnen centraal
worden bediend d.m.v, een
verdeelknop
op het dashboard
die op een aantel standen kan
worden ingesteld. De knop
heef zeven standen.

11
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SAAB 900EMS

HET UITSTEKENDE WEGGEDRAG IS
DE VOORNAAMSTE REDEN OM
DE SAAB 900 TE KIEZEN.
In dl' loup dcrj.ux-n

zijn dl' Saab

onmiddellijk

vv.nrcns
herol'rnd
p'c\\'ordcll
\'<111o
n
\\'('0'(' hun uitstekende
\veo'{fedra
Q'.
~
~o
~
Zi] hebhen 1l1L'lT clan l'CIlS hcwczc-n
hl'st.":md te zijn tegen Z\V~U'(' nm-

standighedell zoals tijdel1s kmgl'
reeksen rally's waaruit Z!j als O\Trwirmaar
tc voorschijn
kwamen.
Lr zijn \vcinig ~lllt()'S dil' dl' repurntic
van dl' Suah bij hr-t alilorUdl'lldl'

publiek kunnen evenuren
\\'l'o'lio'u'Îllu'
;-, ....,
,...., en uitstekende

" .

vastht-id

\"ai vaste
koers-

!Jeln'll.

Dl' S,t"b 900 is onze beste auto. \"\'at
wegg('dr~tf.{ iJetrcf1 hebben \\TU nooit
('en be-u-rt- auto dan dl' Saab 900
gcnl~télJ,t. Iljj kan zware omstandighe-den, zoals slechte \vegcn. sterke
zijwinde-n.
scherpe bochten en
verhogingel1 in dl' \\'eg'. beter aan
dan dl' 1l1('CStc ~tIldl'l'l' auto's.
Ln zonde!' dat dl' .uuo hd contact
met de \vcg verlu-st. De veren
('11

schokde-nipers

wcrl«:n illtjjd

(locln1itlip;.

Dl' Saah ~)OUis (,Ollst~tIlt. Dit is l'CIl
lIilers! iJcl.tIlg'r!ikc eigenschap
van l'('1l \vagen. De auto gedr(!;-If:,>t
zich allUd I"illoos. of c1l"bestuurder
nu snel ()f·I'ln~!;z<litll1 dl' hocht nt'l'1111.
nfhi] nu gas gecfi. silcl gas ICl'ugllCl'Jll! ()fhill'cI
iu dl' bochten ITIl1t.

I kt

ged"ag

van

de auto blijft vrijofhi] nu vt-t-l of

vvt-l onveranderd.
\vl'inig passagiers

of' larling

vcrvoert.

Bovendien hl"dl dl' Saab dl'
begt'n'ns\v~li.II'dig(' cigenschap
hepa~tldl' onjuiste beoordelingen
van dl' hestuurder
te kunnen

0111

..\ 'l'rg't'\'l'n",

SOCpl'll' coÜrdin~ttil'.
De cnört lin.uic
tussen dl' Saab 900 en zijn bestuurder bot-zerut vcrtrouwen in.
J)~ Saah 900 reagl"l"rt altijd killoos
op elke 1l1anOC'L1\'lT \'W1 dl' bestuurder. En hij voorziet dl' bestuurder

Ik S<lilh !Jon h('('11 de motor

voet-in.

voorvviclaandrijving en tandheugel-

14

van bt'tr'ou wbru-e

inforrnarie over hoe de manoeuvre
ervaren wordt. Cr bestaat bijria
gccn wagen dil' de bestuurder in
dit opzicht zoveel vertrouwen
inboezemt als dl' Saab 900.

besnu-ing. Dl' HêHlg'('dn.'\'l'Jl wielcri dragen
bijn« {.;O% van he! gewicht ('11 lu-bben
dêl<trorn til' best denkbare
wegligging,

De achte-ras

is licht, recht

Gezonde basisprincipes.
Dl' motor
voorin, vonrwielaandrijving.
lichte
achtei-as uit één stuk. een CéUTOSserie 111t't een laag zwaartepunt, dit
is altijd onze formule ge\vcf'st voor
een goede auto. Eenvoudige lllaar.
onrniskr-nbaar
gezonde principcs.
Op basis van deze principes
hebben we onze ideeën toen verder
ontwikkeld. Wielbasis, spoorbreedte,
achn-ras. veer.umen. lagers en
naven. stuurinrichting,
CéUTOSSCI'Îcsteunen, vccrsvstcern.
banden dit zijn enkele factoren die wc diepgaand besrudeerd hebben hU her
vcrfijnen
van het chassisontwerp .
Daarom betekent dl' Saab 900
een belangrijke stap vooruit naar
hel uiteindelijke doel van elke autofabrik anr : perfect weggedrag,
En daarom \vagen wi] het
cic voordelen die de Saab 900 zijn
besluurder biedt in één enkele
zin sarru-n te vatten:
•
Een goede bestuurder is l'en
betere besluurder in een Saab 900,

on besraar

uit

een stuk. Oe brandstoftank bevindt zich
onder de vlakke vloer \,'111 de kofferruimte. goed beschermd door de uchrcrns
en de wielen.

1. De Saab 900 heen een
betrouwbaar
rem systeem met
schijfremmen rondom.
De remmen hebben vacuümservobckrnchuging
en zijn
zelfhestellend.
Voor optimale
veiligheid bestaat het systeem
uil een dubbel circuit dat diagouaalsgcwjjs gescheiden is.
2. De meest krur . htige en
luxueuze versies \',,111 dl'
Saah 900 - de EMS, de GLE
vn de Turbo - hebben rondom
dubhelwerkende
gasge\'ulcle

schokdempers.
:3. IJl' Saob 900 EMS vormt
l'en uitstekend «ltcruuticf vaal'
al diegenen dil' gruug sportlef
rijden. De voomnumstc
eigen.

schoppen van deze auto zjjn
cIC'pittige brundstoflniecticmotor die 87 kw (118 PK) 011\'
ontwikkelt,
het comfort en
hot sportstuur.
de toerenteller.
licht metalen "vielen en banden
met laag proflel.

..L De achteras

van de Suab 900
is recht en bestaat uit één stuk.
De wielen staan ~d(ijd luodrecht op hel wegoppervlak.
Dit zorgt ervoor dal de achterwielen altijd dl' best denkbare wegligging
hebben.
Bovendien is de achteras licht
daar hij geen zware clinerenticcl-onderdelen
draagt.
De achterwielen
volgcri de onregelmatigheden
in dc weg
feilloos zonder het rijcomfort
noemenswaardig
te bcinvloeden.

G. De voorveren
zijn bewegend bevestigd. Dus zijn ze
altijd recht en is elke neiging
tot vervormen
verwijderd.
Daar het veerbereik
betrekkelijk lang is. houden de wielen
een vaste greep op de wegzelfs bij het rijden OV('l' flinke
hobbels of diepe gaten.
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DE BESTUURDERSRUIMTE IN
DE SAAB 900 IS WELHAAST PERFEKT.
Een tevreden en ontspannen I11CnS
is altijd een bctere bestuurder
dan l'cn gespannen me-ns. Een geSIXlIlllCIl
en geÏrritccrde bestuurder
loopt grotere risico's bepaalde
situaties vcrkr-r-rd te heoordelr-n en
misschien zelfs met de bcdii-ningsurganen in dl' war tL' raken.
vVU vonden het dazuom hcl[lngrijk

l'en

be-sruurdersruimrc

Ideale groepering. \ Vij hebben ook
het vcrmogen van dl' JllCIlS orn
bepaalde gebeurtenissen te zien en
op te merken bestudeerd. Uitgaande
van dl' ..gczÎchtscllips" van dc mens
hebben wij dl' ideale verhouding
tussen de instrurnenn-n,
dl' rand van
het stuurwiel. de stuut-wiclbcklcding. dl:' bovenste en onderste r..uir!
van dl' \'OOITuit. dl' lijn van
dl' morork ap. enz. vastgesteld.

\'001'

de Saab UOO ft:' crcërr-n waarin allrs
wat met hl't hesturen van e-en
auto sanlcnhangt in een bepaald logisch patroon is gerangschikt.
Dl' hestuurder staat centraal. Bij ('en
snelle blik in dl' \va?;en zal {ti
spoedig blijken dat dl' bestuurder
bij dl' "",b 900 centraal staal,
Het a-synlI11l'trisch g'l'\'ornlrle dashbonrrl. dnt znrg\'ulelig aangepast
is ..ran het \Tlïllogcn
van (Ie me-ris
vcrschilk-nde situaties ft' ovcrzion
en cr tijdig op te rt'[l!.V_'l'cn.l'll
he-t goede uitzicht cn cumfort zorgt:'n
tT\'()Or da: dl' bestuurder zich
tijdcris het rijden te\1Tdl'll en plezierig voelt waarrloor indirect
ci-n grotf:'r(' \Tiligheid gegaralldel'rd
wordt.

[J,UIl' dt' bt-dicrnngsorgnncn
gebogen dnshboat-d binnen

Wctl'l1schappelUk onderzock.
Het
onrwikkclingswcrk
van dl' bestuurdlTsplaats van dl' Saab 900 werd
door wetenschappelijk
onderzoek
\'ool'afgc?;~lan. Hier-bij werkren \VU
samen I1Wt psychologen cn deskundigen op het gebied \'.-111 de ergonornic. \IVii hebben ook gebruik
gl'lnaakt van OIlZl' eigen ovcrvlootIige tT\' ..uingcn. Het was ue
bedoeling eeIl zo goed rnogelUke
oplossing te vinden Ol) basis van
de psychologische en f~rsieke
IllogclUkheden van ('('n groot aantal
vcr-schillende

op het
handbereik

zijn - rnanr ook omdat zij in speciale
ZIJIH'S zUn geplaatst
- kan de bestuurder
snel dl' nodigt- mnau-egc-lcn
tt-effen zonder van houding te veranderen. Bovendien kan de bestuurder. omdat dl'
ufh-eszone hoog geplaatst is. de informatie vuu dl' insu-urnenten en \\'<1:11>scbucvingslampjcs gcmakkC'ljjk aflezen,

me-nse-n.

Veilige plaatsin?" Alle il:stI'UIlH,'ntee
en \v<-wrsChU\Vlngslanl[{Jl'S van
de Saab 900 zjjn hoog binnen het
ccnrrnl« gl'zichts\'l'ld geplaatst.
Het onhv('rp is erop g'lTicht dl' aandacht van dl' bestuurder niet te
\'ccl van de \Vl'g en hel verkeer af
te leiden, [Je Sanb 900 heeft daarom
geen vc-rtiknk- middenconsok-,
welk« eveneens de lx-eru-uirnr«
voot-in zou beperken.
Gerieft'lij kc b('st", lJ'dl'J'sst oeI.
Dit-alles wordt gccOIllplctrel'd door
dr- brstuurrk-rssrocl
van Saab welktbekend staat als een van de beste,
Incest comfortabele en anatornisch
gezien een \';:-111 uc hcilzaarnsrc
lx-sruurdr-rsstoclcn
dil' er zijn.
Elckn-isch verw.u-md uiteraard.
En nu 111ct een nieuwe, gt'ridi:.·qjkc.
vcrsn-lbare hoofdsteun.

e

1. Rand van stuurwiel dik bckleed. Extra groot nuafkusscn,
vervormt bU botsingen.
Standaard op de Saab 900 CLI
GLs en dl' Saah 900GLL

2. De Suab 900 heen grote.
gemakkelijk oflccsbnre instrumentenwijzers
met groene
vcr-llchring. De fiJto toont
de toerenteller die standaard
is op de Saub 900 EMS ('11 de
Suab 900 TUrbo.
3. Elektrisch bediende buitenspiegels zijn standaurd op
dl' Saah 900 GLE en dl' ö-deurs
Saab 900·I\trho. Gemakkelijk
te bedienen via twee
schakelaars op het dashboard.
4. Ruimte voor twee luidboven in 11(,'1dashboard onder het rooster
waaronder de wasemlngsopcningcn zich bevinden. Uitstekend stereo-effect dankzij
de plaatsing onder dl' voorruit.
sprekers

5. Dl' Suab 900 voor 1900
heen- geheel nieuwe achterlichtunits. De achtt-rlichtuuits
omvatten de richtingaanwijzer-s, achtcruitrijllchren,
romlichten. mistlampen.
achterlichten en reflectoren.
6. In de Saab SOO zijn de bedicningsorganen op logische
'wijze in groC'pen gcrnngschikr.
De foto laat de mlddcnconsnlo
op de GLs zien waarop alle
bedieningsorganrn voor het
starten zijn geplautsf : contact,
chokeknop. vcrsncllingshendel en handrem.
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VEEL PASSAGIERS OF VEEL BAGAGE
HET IS DE SAAB 900 ALLEMAAL OM HET EVEN.
Dl' S""b 900 is een veelzijdiéj"

Eenvoudig in te laden. Het inI.ldell
van een Saab 900 is buitcngcwonn
gl'lllakkrlijk omdat er aan dL'
achte-rk.ant geen drt-rnpcl in dl' \veg
zit. De optilhoogte van de g'rond
tot dl' kofli-rruirnre is slechts [)3 cm.
Dl' achterbumper kan handig
dienst doen als steun bij hel inladen
van Z"VéU'(' \'oor\vcrp('n.

\,vagcll.
Het is l'en comfor-tabele wagen
vuor vijf passagiers. Maar in slechts
30 seconden kan hij worden

omgebouwd

tot een praktische.
wagen dit' gl'lnakkelHk in fe

ruime
laden is.

Zonder ('én enkel stukje gerccdschap k.::U1dl' ruime bagag'cruinltc
\,;111 de Saab 900 snel worden
omgebouwd en heelt dan een indrukwekke-nde
la.rdruirnt«
met een
maximurn
lengte van 183 e111.
l'cn max imurn hoo!-,rtl' van 92 cm
en l'cn inhoud van 1500 dn13.

Deze eigenschap k.'.U1van onsch.ubare vvanrdc hlijkcn re zijn "Is he:
nudig is ski's, g'oltüitrusting, een
huitcnhoord 1l10tUI'. zeilen of andere
g"rotl' voonverpell
te vervoeren.
Autull1atischt-' pUl'tiel'vangl'r.
Hel nchurporticr van de Saab 900
loopt van dc rnnd van het dak tot
a.m dl" 'humpr-r. Door de gasg"l'vuld('

Zuinigheid op dl' lange terJll!jn.
Dc Sa"b 900 is een comforrnbr-lr-,
praktische auto die goed op dl-'
ligi.
Maar hU is ook zuillig war brandstofverbruik belrcn ondanks de
buitengewoon goede prestatie van
de verschilk-ndc motoren.
Bovendien is de Saai: 900 IJ('trouwb.un- cn gaat lang 111ec.En als
het tUn wordt 0111 hem in te r-uilt-u
kunt u zeker zijn van een goede
inruilwa.n-dc.
Dl' doclmatig«
antirocstbchnndr-ling' - gcb~lst'el'd op
g'rondell middels elektroforese draag;t bi] tut dl' hUlg'e levensduur.

\VI.

deursll'unl'1l worrit het achtcrporucr
.rutom.uisch uit dl' horiznntale
stand getild waardoor l'('n hoofdruimte van ongevcer 130 cm wordt
verkregen. Als de auto vuil is kunt
ti met he! hendel aan Ol' binnenzijd« het portier sluiten zonder vuil«
hande-n te kJ'!ÎP/-'Il.

•
Dl' landcapaciteit
\';;111
de SiWU ~)OO
kun snel en eenvoudig aan uw
cise-n wordcri aangepast. Er zijn
drie altcrnaücvon bcschikbaru-:

o

Gccvonr- uagilgeruilllle met dl'
pakjesplank op zijn plaats en ruimte
in de wngen \'001" vijfpersonen.
o Gl'\VOlH.' bagageruim Ie met
dl' pakjesplank
verwijderd
('11 ruinutin de wagl'n \'00!' vijfpersonen.

o

(;\'00[

\'001'
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lnndoppcrvluk en ruimte

hv('c inziucnden.

HET RIJDEN IN EEN SAAB TURBO
IS EEN UNIEKE ERVARING.
Dl' Saub 900Turbo
~ds hjj opvvindc-nd

te rnaken. 0111 hun trek
kracht voor zwaardere ladingen te
,"(-rh{Jgcll.
Turbochargcrs
ZUIl ook op ren
paar exclusieve sportwagens a~tI1g{'bracht. Dil' zijn dan ontworpen
0111 de auto l'en buitenuewoon
hoge
topsnelheid It' geven. Maur dergelUkt' auto's zijn gl'\voonl!jk klein,
ongericfl>l!jk en zeer duur. Dus
zullen clczl' nauwelijks n:tntrckkcze groter

is ('\'('11 uniek
is. Met eell .1('('('-

die L'en van dL' mees: indrukwekkende ter \v('rcld is. Slechts
IcratiL'

o\,{'rlrofIl'll

0001' ('cn paar zecl' dUIT

SI)()J'hv~lg\'ns.
1)(' cx rrn sloot a:1Il

krucht

is

\'(Joral inrh-ukwckkcnrt
tussen dl'
{~Ukin uur on 1GO kin, uur waar

dl'

extl'"!

is als men

krnclu hijzonder welkom
snel e-n \'eili).!; wil inhalen.

lijk ZUil
'-[,vct" ,tUIO's in <'l'n. El'n\'owJig·
g('zl'f{d bt-xrtuu dl' Sauh ~)()OTllJ'ho
uit rwcc .rutu's in {'('no lid is l'('n
ell'gW1tl' \\'agl'll \'001" alledag ~ I'Uil11
e-n l'CJlllfórl':'thl'1. handig l'n prnktisch in ,-dil' Olllst'-lIldig'hl'den.
Maar
nu-t een lichte druk van ril' voet
wordt hij l'en \''-111 dl' sru-lsu- \\'agens
dit' cr thans (Jp dl' \Vl'g zijn.
1)001' deze vcrr.rsscnd«
combinatie vormt dl' Saab 900Turbo (TIl
nuntrckkclijk <Jltl'l"llatil'f\'uor
dure
sporr, v '-Ig'l'ns.

vocrd«

lucht sal111'ntepeJ'sell

geperst

door ('('n compressor.

Een krachtige

1110tor nog kr<:lch-

tigcr. Bepaaldf' vrachhvagel1n1()joren worden rel'ds lang' rncr turboeh.ugers uÎtgl'J'usi en Saab-Scan in
was f'en van de f'f'rste autotaln-ik.mu-n ter vvcrek] dil' zijn zwaarste
vruchtwnacns
met tllrb()ch<:lrO'('d
t'J
t'J
motoren uirrusttc. Het doel hil'I'\'~JI1
was OIn krachtige J11otUI'{:,n

Cipe,

nog krachtige!'

De turhocharging

gl'll\voordigi

van Sa ab verte-

('cn creatieve en

nieuwe aanpak van het hestaande
principe ()1l1 dl' uitlaatgassen
van
dl' motor te g('bruiken 0111 te rocgc-

Ik werking van de Suab uu-bocharged
motor dr-aait 0111 de landdrukklep
- ook
wel bekend als dl' ,.waste gate" - die

28

0111

zodoende meer l'nergie uit l'en
iJt'p",ddt' hocveellu-id br.mdstofre
\'('rkrUgen, De lucht worrit Sa111eIl-

~1(JIlpak. In feile is l'en
niL'i nieuw. He-t nieuwe
ervan lig't echter in ril" aanpak \',-1Il
Sa;dJ bi; dl' tOl'p,lssing van het prinCJ'Cdnt'\'l"

IUl"bol"hal"g'L'I"

\'00J'

de automobilist

die

ook ovcrvloedice ruimte en vccl •
comfort eist. "

te maken. zonder

Dl' alledaagse
turhochargcr.
Saab
W:lS (Ir' t'crste autofahrikant
dit' het
principe
van turbochélrginp; ..urn
de eisen voor dl' doorsnc« .rurumobilist heen aangepast.
Voornamelijk urndat wij dt' stoere, bcprocfdr
S;lab motor hadden waarop \\TU
deze onrwikkcling
kondtn baseren.
Dat het basisontwerp
uiterst stl'\'ig
is, is O\'LT dt, j'II'l'n meer dan voldoende hcvvczc-n.
l\lItogl'schÎl'llcnis.

Dl' Saub ~JOOTurbo

is g\'Jl1akkel!jk te besturen en is
t-i-n bcu-ckkclijk ongccompliccerrk-,
stille en zuinig \v<tgl'n. De Saab
•
turbochargcd
motor luidt ('('11
geheel nieuw tjjdperk in dl' geschiedenis van de auro indusuie in.
Het toepassen
van het turhocharging
principe op een gezins\v<Jgcn.

dienlom de laaddruk te !·("g'elell.
De meter g{'dl ,,;lIl of"dl" nu-bocharger
in wt'l·king is en wat de landdruk is,

DE SAAB TURBOCHARGER
KOMT PAS IN WERKING WANNEER
HU ECHT NODIG IS.
Een hll'bochargcr

bestaat uit l'en

schatting 80-85% van de op dl' weg
doorgebrachte tijd. De motor draait
dan als ('('11 con venrionclc Saab
brandstofiujccriernotor,
die 87 kw
(118 PK) DIN ontwikkelt bij het
heki-nde !a!:Çcbrandstofverbruik.

turbine

en L'en compressor
die np
l'én as gClllontccrd zijn. Dl' turbine

worrit aangedrcvcn door dl' uitlaatvan dl' 1l10/"(1r. Hoe H.-'rc!eJ'
dl' gaskJcp opengaat en dus horgroter het roerentul. des te groter
worrir de uitL:wtgw;;strOO!ll en
ril' draaisnelheid
van dl' rurbinr-.
In precies dezelfde verhouding
levert dl' cOInprcssor l'en brandstof'
luchtrncnascl
onder een hOO"l'IT
b
•
....,
druk aan d" cilinrlct-s. Hl'! koppel

gassell

worrit daatom

hogrr

('11

dit staat

gcljjk aan l'cn grotere trekkracht.
liet geheinl \'an Sa":I\). lil welk

op-

zicht verschilt dl' Sa;,b rurbochargcr
\'W1 ander«
turboch.u-gcrs:' D(' Saab
ingenieurs hebben hun krnchten
g"e\vUrl aan het produceren WH) ('('n
1110tOl' die een hoog koppel onrwikkch, zelfs bij lage snelheden.
De oplossing was de rurbochargcr
die c-xua kracht hegint te leveren bU
ruotor-snelhedcn
rond dl' 1;,00-2000
omvv.z'rrrin. en bij :1000 OIl1\V'/1l1il1.
is het koppel rnaar licIs: 24 k.pm.
d. \N.Z. ong'C\'l'lT -!-:")% hugel' dan
wanneer de turbochnrgcr niet in
\verking

is.

Het gchcilll V[111 de Sé-l<lbturbochw'gt'l' ligt in zUn kJcine afhlctingen. Er is dus slechts l'en betri-kkolijk geringe gé.tsstroOJll nodig orn
dl' turhin« tl' doen roteren en
dl' cOlllpr('ssor met verhoogde
snelheid aan te rlr-ijvcn 01J1 lucht aan
dl' 1l10tOl' roe te VOLTen.

[en
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vereenvoudigde

J:Cl'stl' '"l'!'cistc. Een vxclusicvo
tUning is dat de tllrbochéu'g'cr

verin

IX1S

werking komt als hU werkelijk
nodig is - zoals bU het inhalen dat
derhalv« snelle!' en veilige!' gebcurt.
Of"om het verlies aan snelheid bij
het klimmen te compenseren.
Bij het nceeleren in de hoogste versnelling beg"int dl' extra stoot aan
\'l'1'1l1ogcn

bij GOkruuur

haall zich tot 160 km/uur.

en hand-

In de

lagere versnellingen

\'ang1 dl' extra

stoot aan vcrmogen

nutuurlijk

cerder aan,
Onder normale

veel

nrnstandijrhcden

blijft dl' turhocharger buiten
\\'l'l'king. d. w.z. gedurendL' naar

tekening

van dl'

Sanb turbochurger:
1. Inlaat \';-111 uitb;rtgassen.
2. Uitlaatgassen dil' uit de turbine komen.

Het brein van de turboeharged
motor. De laaddrukklep - ook wel
bekend als de "waste gate" - is het
brein van de turbocharged motor.
Bij dit soort motor moet de laaddruk zorgvuldig geregeld worde.
Een te hoge laad druk kan een te
hoge verbrandingstemperatuur
tot
gevolg hebben. De Saab turbocharger is daarom uitgerust met
een vernuftige klep die op doelmatige wijze de laad druk regelt.
Als de klep open gaat, worden er
uitlaatgassen om de turbine geleid
en blijft de laaddruk aldus op het
gewenste niveau over het gehele
bereik van het motortoerental en de
motorbelasting.
\'001' \"1l' is de Turbo ol1h,vorpt'n?
Dl' S,,,,b 9001'lII"bo is een aantrekkolijk alternatief' \'001' diegeIlen dir:
buitcnucwonn strenge eisen .tan
hUJ1 auto stellen. Voor diegenen (.
een \vagl'n verlangen dil' bewezen
hccü l'en van dl' veiligste op de \veg
te zijn. En dil' l'en comfortabele,
ruirnc en praktische \vagL'1l vvillcn
die l'en prestatie levert die soortgelijk is aan die van snelle spurtwagens maar dan wc! met L'en zeer
redelijk brandstofverbruik.
Voor deze automobilist hebben wij
de Snab 900TlIrbo ontworpen.

:jo Inlél<lt van vcrbrnndiugslucht.
4. Samengeperste lucht die naar dl' cilin-

ders wordt gevoerd.
(i. Schoepenwiel.

"i. Uitlaat

uu-binc.

ELK DETAIL VAN DE SAAB 900
IS ON1WORPEN OM MAXIMALE
VEILIGHEID TE BIEDEN.

wegvetllgbeld - gelicht op
het voorkomen van ongelukken.

o

Mo(U1' voorin en voorwiclaandrjjviug
goede weglig;ging, goede koersvastheid.
Krachtige, pinigc motor om veilig met' in
t(, halcri.

o

Tandheugclbl'sturing
heid en veiligheid.

nauwkeurig-

o Bewegend bevestigde voorveren.
Lang veerbereik. Doeltreffende vering
en goede wegligging onder alle Hlegomstandigheden.

o

o

o

De remleidingen zijn goed beschermd.
De wielen zijn zodanig ontworpen dat
vervullen van de remschijven tot een
minimum wordt beperkt.

Grote. praktisch gepluutstc nrulvcrbliudingsbüitenspiegcls (elektrisch bediend
op de GLE en de ö-deurs Turbo).
Antiverblindingsbinnenspiegel.

Grote wielen. Geven een goede grip in
sneeuwen op andere rulle oppervlakken.

o

Betrouwbare handrem. Deze werkt op
de voorwielen.

o

o Lichte, rechte achteras uit een stuk.
Soepele coördinatie [USSI."I1 de auto en het
wegoppervlak. De banden blijven altijd
in hecht contact met de weg.

o

o

o

Koplampen voorzien van halogeenlampen met grote Hebtsterkte en lange
levensduur. Extrn lange dimlichtbundel.
Betrouwbare koplampwissers.

Semi-automatisch vcrwnrmings- en venrilatiesysteem met geprogrammeerde
regeling voor de luchtverdeling. Gemakkelijk arstelbare bcdicningselcmcnren.

o

Bestuurdersstoel met vele vcrstelmogelijkheden. Elektrisch verwarmde zitting
en rugtcuniug.

o
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\'001'

Zelfinsrellende. bekrachtigde schijfremmen rondom. Buitenste \'001'1'('111voeringen van semi-metalliek type.
Groot en gelijkmatig remeffect.
Diagonaal gescheiden remcircuits. liet
falen van een circuit heeft geen nocmenswaardige invloed op de besturing en het
weggedrag.

Koplampen door middel van knoppen
onder de motorkap bU te stellen.
Snelle bijstelling zonder gereedschap.

o

Grote hoeklichtunits met goed gescheiden
functies en grote gezichtshock.

o Dashboard met logisch gcpluatsre
bcdieningselcmentcn en schakelaars
in ufzouderlijkc zon es. GC('11gevaar in
de war te i-aken.

o

Ruitcwissers die l'en extra gToot oppervlak aan d(' bestuurderskunt bestrijken.

o Grote, gemakkelijk afleesbare instrumenten en waurschuwingslampjes.

4tiligheid \'001' inzittenden gericht op het voorkomen van letsel.

o

Stuurwielrund
met zachte bekleding.
Schokabsorberende.
geperforeerde

o

plnutstnlcn kooi onder het stuurwiel.

o

Telescopisch gelede stuurkolom. \>\'!jkt
bij botsingen. Uitgerust met plaatstalen
balg, die doorbuigt in geval van hoge
belasting. Stuurinrichting
ver naar
achteren in de motorruimte
geplaatst.

Goed beschermd.

o

Dashboard
met effectieve.
rende bekleding.

schokabsorbe-

o vcillghcidsdwarsbalk
onder het dashboard ·w':Wl'Op dl' stuurkolom.
verwarming, enz. zijn aangebracht.

Schokabsorberend
beenschild onder
hel dashboard
om de knieën van de inzittenden te beschermen.

D Voorruit zodanig gevormd en geplaatst
dat de inzittenden hier niet tegenaan
sloten bij krachtig remmen. De voorruitstijlen zijn gecapitonneerd.

o

Dakbekleding
van geperst glasvezel.
Biedt schokabsorberende
besche-rming
helemaal langs de dakversterkende
balken.

D Zware capitonnering
en aan de achterzijde

D Automatisch

op de hoofdsteunen
van de voerstoelen.

oprollende
veiligheidsgordels vóór en voor de passagiers op
de hoekplaatsen
achter; heupgordel
in
het midden van de achterbank.

D Kindersloten
D Verzonken

op achterportier.
deurgrepen

binnenin.

D Stevige stalen profielen in de voorruirstj]Jen. Stevige deurstijlen en versterkingen
rondom bet dak. Sterke stalen balken
in de portieren. Speciaal vcr-sterkte drempel- en dwarsbalken
geven [neer stevigheid aan de carrosserie.
D Kreukelzones
met hoge krachrabscrbcrende eigenschappen
voor en achter.

o Effectieve bumpers
botsingen

o

- zelfherstellend

na

met lage snelheid.

Veilige plaatsing van brandstoftank
in de ruimte tussen de achterwielen.

-

DE TECHNOLOGIE VAN SAAB
IS AANTREKKELIJK - DAAR DEZE ZOVELE
VOORDELEN BIEDT.
Ik C:-t!Tossl'rit,. Ik onrwikkr-Iiug van de
\'t'iliglwidscdJTos:-'lTic
van Saab is g"cIl<ISl'l'n! op zeel' vooruitstrevende
n-sc.n-ch
op hVI gebied van botsingen.
Dit heeft
geresulteerd
in tTH C;;lITOSSl'l'il' die
behalve dl' n-adiüonc!c kreukr-Izones
\'001' ('11achter
ook CCIl grool wml"d
besche-rmende
en vcrsterkende
profielen
en halken omvat.
N{'l'IJ'l de voorruitstijle-n bijvoorbeeld.
Ik voorschrifte-n in (11.0 V.S. ten nanzir-n
van dl' sn-rkn- van voorrultstljlen
zijn
ril' st!-engstl' (er wereld. Dl' voorruitstijlen
\'(111 de Saab
::;00 zijn 40% sn-rkcr d.m
dl' wn.n-dcu die in de V.S. worden
\'(}()I'g"t'schr"L'\'l'll.

Ik arui-rocstbchundcling
die dl' nuro
op dt, (idlriek o!ldl'rgaat
vor-mt ook een
bclnngrijk
onderdeel
van dl' vl'ilig"hl'id.
f\l!e Snnb 900 nuto's k.z'!h~l'n r-e-n volkdi~l' rmü-rocstbehendciing
in r!iV('J'St,
l'l<lJ1Pl'S tijdens hel fabricageproces.
Ik mulo!'. Ik basismotor van de S,wh 900
is ecu ~·Iitt.'l", v1ocistofgl'koeldl'
-t-rilindcr
lijnmotor
met 1)()\'t'nliggl·tHlc
nokkcnus.
Dl' basismotor
wordt dun
uitg(,rt!st rnct vcrschillende
soorten
brundstnfsvsu-mcn
e-n vcrsncüingsbnkken - nthankclijk \',(11 dl' vcrschillende
modellen
dil' h!i moet aandrijven.
In rIL, \'I'l'si(' met t-e-n curbururcur
on 1wikkelt dl' mot nr 7:-1kv\' (100 I'K) DIN.
U'rwijl de motor met dl' dubbe-le cru-hu1,I1l'UJ' een vcrmogen
on (wikkelt \',-lI1
79 kv\' (1011IJK) DIN, Uitgerust met dl'
hrundstofiujrcücmotor
is her vcrmogen
137 kw UW PK) DIN. Met her turbosvstec-m is 1ll'1 vermogelt
zelfs 107 kvv
(14-:, I'KJ [JIN.

C<llTOSSI'rjC mei kreukelzones
voor r-n achter.
Veiligheidskooi
tru-t overvloedige
schokabsorbct-ende
bekleding.

Als men dl' '-lfilll'ting"cn en prestatic
van dl' ,HUO in n.mnu-rking
neerut. is IH'!
ln-andstolverbt-uik
slechts zc'cr bescheiden,
Ik \Tt"snellingsb.-tkkl'n,
De Saab ingenieurs
Wa!TIl cr zich vanaf bet begin van
bewust dat als dl' wagen dl' sport icvc
prestatie
moest kunnen
lever'en dil' men
voor oge!l had, dl' carrosserie.
dl' moto!'
en dl' versneltinasbak
zorgvuldig
op
rtka.u- ~Lfg-estl'mcl moesten
zijn.
Verde-r- wilde men dar de unit dil'
de motor. koppeling,
differentieel
en vcrsncllingshuk
omvatte. zo compact
mOg'c1!jk zou zijn. Hierdoor
kon 1111'('!'ruimte
worden gccreëe!'d
voor (IL- p<lss'lgil'l'S
voorin. Tegd!jk dra,lgt ril' motorunit bij
tot dl' g'uilstig'c .f-!,'cwichts\'t'rrh'lin.!.!,' Il\T!'
dl' vuur- c'n .u-hn-rn-, vnn dl' w<t,l!;l'n.
Behalve (je handgl'sclwkl'ldl'
vcrsnollingsbnk met der versnellingen
t'n
de aunmuuischc
versnellingsbak
omvat
de reeks voor 19[10l'en hnndgcschukr-ldc
vcrsru-llingsbnk !lIet vijfvcrsncllingt-n
\'001' dl:' krachtigslt,
S,nb motoren.
In combinatie
1l11'tdl' nu-hoch.ngcd
moto!'
geen de hnndgesclwkeldt'
vcrsnelllngsbak JlJl'I vljfvcrsnc-llingcn
een betertI'l'rdeling' \,111 rIL, o\,I'I'brcllgings\'('rhoudingen, een betere I:wp;ste \'crsnelling".
cr-n vcrruinderde
mororsru-üu-id in
dl' hoogstl' ITf'SIlL'lling", r-r-n nfunmc \,1Il
ca. ;"j% \';111 het ln-andstofvcrbruik
bU snelheden op de \Veg' russe-n
:,0 ell 110 km uur l'll r-r-n \'crrllindl'rin,t!,'
\',1112-:1 dBA in het gcluidsnivruu
bij
snt-tlu-den tUSS('!'1 90 r-n 110 km uur.

Diagonaal
gescheiden
l'elllsYS(l'l'm,
Schjjfrcmnu-n
I'Ondo!11.

Ik /'l'mlm'n.
Uit \'l'iligl1l'idso\'l,t'\vl'gi!li-Çen bl'SI<t<1I het remsysteem
\'<111 dl'
Saah ~JO() uit twee gescheiden
circuits,
Het svstcern
is diagonaal
gescheiden,
In gcv;:t! het ene circuit weigert. blijven
dl' rcrnrncu van één voorwiel en het
achterwiel
nart de tl'gt'nol'l'rliggl'lHIc
zijde werken. De remwerking
VOO!'
en achter bl!jfl dus {'\ en gunstig \,tTlkt'ld
als onder normale omstnudighedcn.
En de stuureigenschappen
vn het \\'L'g'gt'dJ'ag van de auto blijvi-n grorcndcc!s
onbcinvloed.
IJL' haudt-ern dient als r!1't'(1L'remoircuit en werkt op dl' voorwic-h-n.
Ul' rr-rnwerking
van de handrem alléón is
tenminste :iOIV!1 \,1J'1 dl' (oude voetrem\Verkin,t!,',
Vering en wieloplwnging,
De vourwiclr-n z!jn gemonteerd
in lichu- mnar
sterke trinngclvormigc
druagurrnc-n.
Dl' twee draagannen
per wil'], ,l!,"t'COlllhi!H'tTrI rncr de afzonderljjk('
schokdeinpel's en veren drage-n hU tot de g'[)l'fk
stabiliteit van dl' \'oO!'wI('loph;mg'ing',
De \'OOl'\'('!'CIl zijn hl'\Vt'W'IHI
g'l'nlOlln-erd. Zil zijn dant-orn recht t'n houde-n
hun volledige veervcrmogen
zonde!'
neiging tot vcrvnrrru-n.
HO\'l'l1dil'll lu-bhen dl' veren een betrekkc-lijk gmll'
dourbuigtngswaardc
zodat rh- vvie-h-u
altijd in stevig conreet met her \\'egoppervlak
blijven, !lOl' oll!'cg"clm;t!ig' dit
ook Illag zijn.
De achteras
is recht en bl'staat ui! ('('n
stuk, De wielen staan altijd \'l'rtika<tI
op her \\'f'goppervlak,
Dit ga!';1Ilcll'l'!'( til-

B('wcgl'nd
bevestigde
voorvering.
\'tdlcdig
(lt1~e\Cecrd zonder
neiging
t(11 vcrvormen.

•

•

lu-st th-nkb.u-c wq.ç!ig')..!,"ing"van dl' «chtcrwiek-u. Bovendien is dl' uchterns licht
en is het onafgt'\"('('rd
gewicht (TV,1I1
I:Ing. (L\V,z. de achterwielen volgen
feilloos dl' onrcgclmutighc-dcn
van het
\\'egoppC'l'\'I,lk
zonder het rjjgenot
noenll'ns\\'aanlig
n- lu-invloeden.
Ik bUlll]lers.
Sa:lh \\'iIS de eerste fabrikant dit' luunpcrs lnnccerdc die deze naam
\\',wnlig z\jn. Dat was in 19ï2. BU een
hotsing" rru-t snelheden
rot 8 krn uur
vvorelen dl' ct-Ilcuhlokkcn
in de bumper
ingedrukt
run.u- rn-mcn deze spocdig
hun ucn-spr-unkr-lijkr- vorm \\'('er .mn.

&.' buutper
~nal"t'n

heeft r-eeds vele Snau

g"d(IIH's]lilil!'d.

Ik kopl.unpcn. Sa,d) Iwell bng samengl'\\'l'l"kt met rcscurch-orgunisatics
bjj
hl'1 ontwikkelen
\',111 autokopkunpc».
Ee-n conen-ct resultaat \',111 deze snrncnwcrking is (Je I'X(I';I lnngc dimlichtsn-aal
die Snnb als r-ot-ste- tel' wereld int rnd un'('nll'. ]),I!lkzjj h('( speelale ont\\'ClV
van dl' koplnrnplcuzcn
werd hel gczicbtsveld hU dimlicht met :")0% \'tTg!'OOt.
Dl' kwnlitt-il vnn dl' koplampen
op de
S,I,d) HOf) is Zt'l'l" hoog. 111'(i-isk-o van
condensatie
en corrosie
wordt tot een
minimum
beperkt door dl' afdichtingen
vom- dt, hirun-ukorm-nrlrkabels i-n door
voldoende
vcnfilruic.
Een IH'nklisl"hl' benadering:
Ht'I bijsn-lh-u \';1Il dl" koplampell
geschiedt
door middel vnn knoppen dil' onder df'
motorknp zUn f.Çl'plwltst r-n wnnr men

l1ilkkdiik

Ikt stlln'n, Ik S;t,th ~JOUhedl ZUil koersvastheld en konsckwent
gedrag 1'001'narnelijk ,l<In de verdeling
van het
gcvvicht te danken:
lH't grootste
gewicht
wordt narnelijk door ril' aangedreven
voorwielen
gedragen.
De auto heeft licht onderstuur
d. vv. z ,
hjj \'olgt l'en t'nigszins wijdere koers
dan dil' welke precies cvereenkomt met
dl' beweging \'''1Il het stuurwiel.
Dl' bestuurder
hoef het stuurwiel slechts
weinig meer in de rijrichting van de
auto re draalen
('11 dit is r'en natuurltjkrITilctit"
Het stuursvsrccm
van cil' Suah 900 is
in feite zo geavanceerd
dat /:'('11 klapband he! stUITIl nauwelijks
zal bcinvloeden uls de auto rechtuit op een goede
Wl'g r-ijdt.
De stuurinrichting
is van het tandhcugelrvpe
die bcu-ouwbnutwerkt zonder
speling. De wielen reageren onrniddcllijk op de glTingstt' beweging
van het
stuurwiel.
I kt bovenste gedet'lte \',1Il de stuurkolom IS \'astg"cz(:,[ aan de dwarsbalk
waarop tevens het dashboard.
onderdelen
van het verwarmingssysteem.
eHZ.
rusren.

Ann dl' hinncuzijdr

wer-kt een g"eplT-

foteerde pluutstalen kooi als schokabsorberend
onderdeel - nog afj.!;l'zil'll
\'<.111 her naafkussen
dat bij r-e-n z wartstoot vervormt en waarvan
het opperdak met r'en zechr. veerkrachtig
matcriaal
is bedekt.
DI..' telescopische
tussenas lUSSI'1l dl'
stuurkolom
en de sruurinrichüng
ornv.u
dubbele kruiskoppelingen
en een cilindrischc plaatmetalen
balg. Dl' functie vrm
deze balg is de stuurkolom
tt- doen
inklappen,
maar er VOOI" te zOl'gl'n dat
h\j blijft functiOI1('ITI1, Bovendien
is
hel stuurhuis
op een goed beschermde
plaats ver achtcrin de mororruirntc
geplaatst. Voor zove-r ons bekend is,
bestaar er geen v('iliger stuursysteem.
Venv~Jrmings- t'n \Tl1tÎlatil'sVSll'l'l11.
Het vcrwarmingsen veruilaticsvsu-cm
van de Sunb 900 is crnvoudlgcr
dun dur
van de 1l1('('S!{' 'Illdt'!'t> auto's, daar Ju-t
semi-automatisch
is, rl. \V.Z, dat dl' afstellingen in l'en zorgnilrli.l{ bcstudccrrkvolgorde zUn gepmgl"l!llflll"('n!.
Enkele verfijningen
zijn: Dl' vcnnlutieluchtinlaat op de motorkap
is onderworpcn aan wlndrunnclprocvcu
om l'l'll
constumc
vcruihnicluchrsu-oom
u- k-veren.
ongeacht de wegsnelheid.
Vacuümregcling
\'.111de kleppen. Grote vzu-iutic- in
dl' afstelling van dl' luchtopcningt-n
op
hel dashboard.
liet vcnriluücfilu-r
\'oorkoml
dat stof: stuifnu-cl r-n andere
kleine dl'('l!ic~ in dl' auto kernen.

h~j knn.

Humpe-r met cellenblokken

worden ingedrukt.

die bij botsingen

Ontwerp \' ..H1 dl' stuurkolom.
de \'ciligst(, ter wereld.

('pn

\'W1

Uniek vcruilaücfiltcr
dat op doelnuuiuc
wijzc
stof; stuifmeel een andere vaste stofdeeltjes
tegenhoudt.

ACCESSOIRES.
Sportwielen. Exclusief
gegoten aluminium-wielen.
Vcrkrijgbaar in ver-schillende
uitvoeringen.
Rubber matten. vuorgcvorrnde rubber matten van goede
kwaliteit. om de doel' van de
auto op een eenvoudige
rnanier schoon te houden.
Verkrijgbaar in uni-bruin of
tweekleurig in rond. blauwen
groen.
Stoelhoczen. Beschermt de
ori~ine11.'bekleding. Alle Saab
stoelhoezen zijn gcmukkelijk
te monteren en passen precies.
StriPPI'Il, Voor een persoonlijker en mooier uiterlijk van dl'
wagen. vcrkr[igbnar in verschillend ontwer-p. Kies volgens
Uw eigen smaak.
Ski-rek. Exclusief afsluitbaar
ski-rek van aluminium en
voorzien V(II1 een rubber
beschermstrip. Er is plaats
VOOI' .1- péJ<:H' skis (Hl' afgesloten
op he! rek geplaatst kunnen
worden.
Console. Ocrnaakt vnor eventuele extra uitrusting, zoals
booster/equalizer,
telefoon,
extr-a instrumenten etc.
Voorzien van een praktische
opbergruimte.
Kinderbeschcrmel". Een bescherming me! stevige bekleding. Voorkomt dat' het kind
naar voren valt tussen de
voorstoelen dOOI' bij krachtig
r-emmen.
1't'ekhaak. Een speciaal ontwerp, aangepast aan de bcvestigingspunten van de auto,

De Accessoires, Sp0l1 l;';' Rallybrochure geen volledige inforrnatie over het grote assortiment accessoires.
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TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN DE SAAB 900, 1980.
Saab 900 GL,

Motor.

a-oevrs.

Saab 900GLs,

Saab 900 Turbo, 3- en 5-deurs.

Saab 900 GLE, 5-deurs.

Saab 900 EMS, 3-deurs.

3- en 5-deurs.

Viercilinder lijnmotor met bovenliggende
nokkenas en vloerstotkoeërq.
In de lengte opgestelde motor. De motor is samengebouwd
met de koppeling. versnellingsbak
en differentieel.
De koppeling is aan de vóórznde
gemonteerd. Het motorblok is van een qretuz erteçennq gemaakt. De Cilinderkop IS van alummum. Krukas en nokkenas Zijn belde In vijf lagers gemonteerd.
Namumqekoetoe

uitlaatkleppen
Nokkenas

Cilinderinhoud

1 985 dm3

Compressieverhouding

Crlmderbortrq

90 mm Zuigerslag

78 mm
Compressieverhouding

9,2: 1.
Vermogen

73 kW (100 PK) DIN bij 5200 omw.zrmn

Vermogen

en zureers ZIJn van een speciaal ontwerp.

79 kW (108 PK) DIN bil 5200

Twee zemtn-Stromberq
150 COSEVX nonzontare carburateurs. Mechanisch aangedreven brandstofpomp. Aanbevolen
octaangetal 97 RON. Inhoud brandstoftank 58 liter

Eén Zemth-Stromberg
175 COSEVX nonzontare cerburateur. Mechanisch aangedreven brandstofpomp.
Aanbevolen
octaangetal 97 AON. Inhoud brandstoftank 58 liter.

koppel

Ma<

Vermogen

87 kW (118 PK) DIN bij 5500 omw.lmin

Vermogen

164 Nm (16,7 kpm) DIN bil 3300 omw.zrrun.

Max. koppel

Max. koppel 162 Nm (16,5 kpm) DIN bij 3500 omw.zrmn.

omw.zrrun

Bosch Cl mechanisch

bestuurde

braoostotrmecne.

107 kW (145 PK) DIN bij 5000 ornw.zmm.

Max. koppel 235 Nm (24 kpm) DIN bij 3000 omw.zrmn

omw.zrrun

167 Nm (17 kpm) DIN bij 3700

7,2: 1.

Aanbevolen

97 RON. Inhoud brandstoftank

octaangetal

55 liter

Turbocharger. Laaddrukregulator
met membraanbestuurde klep met veerberasunc. vemçheroesysteem met drukschakelaar.
12 V/6Q Ah onderhoudsvrije

12 V/60 Ah accu.

•

Wisselstroomdynamo

met max. Uitgangsvermogen

Wisselstroomdynamo

van 790 W, 14 V/SS /'_

van 840 W. 14 V /65 A.

aangedreven,

geregelde

0,8 kW (1,1 PK) DIN startmotor.
Onder druk. werkend

koelsysteem.

Dwarsstroom-radiateur

en aparte expansietank.

vloelstoûnhouo.

Incl. cerwarrrunossvsteem.

10 liter. Elektrisch

thermostatisch

-.

koelventilator.
Thermostatisch
geregelde, luchtgekoelde
chekceler voor de motorolie.

Overbrenging.

Koppeling

Chassis.

Rondom schijfremmen.
Aemoppervlak 228 cme (totale oppervlak 2504 cm2). Diagonaal gescheiden, hydraulische
voet- en handrem. Oe handrem werkt op de voorschijven. BUitenste vóórremvoeringen
van semi-metalliek
type.

en primaire reductie aan de voorkant van de motor geplaatst:

Dubbele triangelvormige

draagarmen

en progressief

werkende

versnellingsbak.

schroefveren

vóór. lichte,

en differentieel

onder de motor: primaire kettmqaandrqvmç
voetrem,

Rondsel-

en tandheugelbesturing

Stalen veroen 5JxI5"FHA.

Maten en gewichten.

Gelede

Banden

en telescopische

165 SR 15 staalgordel.

rechte achteras Uit een stuk, geleid door twee veromomoen

(Reservewiel

met cilindrische

plaatstalen

balg - WIjkt bij botsingen

dubbelwerkende

Schokabsorberende

voor- en twee verbmomoen
gasgevulde

acnterwaaros

en een panhardstang.

schokdempers.

kaal van geperforeerd

plaatstaal onder het stuurwiel

Aluminium velgen 5 Jx15" FHA. Banden 175170 HR t5
met laag profiel. (Reservewiel heeft speciaal ontwerp.)

heeft speciaal ontwerp.)

voor elk voorwiel

Zelfnastellende

Diameter draarclrket

103 m

Stalen velgen met groot formaat wieldoppen.
vetçen 5 J x 15" FHA_ Banden 165 SR 15
staarooroer. (Reservewiel heeft speciaal ontwerp.)

Aluminium velgen. 3-deurs model: Velgen
banden 195/60 HA 15 Pirelli P6. 5-deurs
Velgen 135 TAx390FH;
banden 180/65
Michelin TRX. (Reservewiel heeft speciaal

Rijklaar qewrcht ca. 1250-1295
Max. totaalqewrcht 1720 kg

Rijklaar qewrcht ca. 1215-1275
Max. totaalgewicht 1690-1720

5112 j x 15~ H2;
model:
HA 390
ontwerp.)

Totale lengte 4739 mm Totale breedte 1690 mmo Hoogte onbelast 1420 mmo wielbasis 2525 mm. Sperbreedte vóór 1420 mm (3-deurs Turbo 1430 mm). Spoorbreedte
achter 1430 mm (3-deurs Turbo 1440 mrn]. Max. lengte bagageruimte (met neerçeeraote achterbank) 1835 mmo Normale bagageruimte 383 dm' SAE: 457 dm' SAE met
pakjesplank verwijderd. Ruimte van 30 dm' SAE onder luik aan achterzijde. Capaciteit bagageruimte met achterbank neerpeklapt 1500 dm'.
RIjklaar geWicht ca. I t 85-1200
Max. totaalgewicht 1660 kg

Rijklaar oewrctit ca. I 185-1255 k.g
Max. totaalcewrcnt 1660 1720 k.g.

Rijklaar gewicht ca. 1185 k.g.
Max. totaalqewrcht 1660 k.g.

Standaard uitrusting.

stuurkolom

; twee homo-kme\lscheaandnjfas-k.rUlsk.oppelingen

met 9" vacuumoekracntlomo.

Rondom

•

met max. Uitgangsvermogen

accu

Wisselstroomdynamo
met max. urtqanqsvermogen van 950 W, 14 vno A. Onderbrekerloos
elektronisch ontstekingssysteem
.

kg.

kg

kg.
kg.

•

Doelmatige bumpers, zei/herstellend na een botsmç met geringe snelheid. Grote hoeklichturuts met richtingaanwijzers,
par'ceemcnten. stadslichten en achter levens remlichten,
mistlampen en actiteruunjnchten.
Krachtige halogeen-H4-lampen
In de koplampen
met lange levensduur. Extra lange ormachtstraal. Koplampwrssers.
gurtewissers met
twee snelheden en intervalschakelaar.
Grote. goed opgestelde ann-verbunolnqsbuuenso.eçets.
Noookmcoeruchten.
Reflectoren op portierrand aan bestuurderskant.
Trekhaken
voor en achter. voorsooiter
Antiroestbehandeling
middels elektroforese.
Beklede stuurrand en schokabsorberend
naaikussen. Uiterst veilige stuurkolom. Instrumenten en beoeruoçserememen
op gerond dashboard Schokabsorberend
onder dashboard Traptcos dimbare groene mstrumentverucbtma.
Groot aantal verkukkenamptes.
Dagkilometerteller.
Klok Anuverbtmdmqs-achterurtkukspreqel

scherm

Stoelen vóór met Ingebouwde lendensteun en vertikaal verstelbare hoofdsteun. Traploos verstelbare stand van rugleuning. Zitkussen van bestuurder op hoogte en helling
afstelbaar Elektneen verwarmde bestuurdersstoel.
zertoprouenoe veiligheidsgordels vóór en voor de passagiers op de hoekplaatsen achter; heupgordel In het midden van
de achterbank. Handgrepen onder het dashboard en boven de passeqrersportieren.
Dakbekledmg van geprofileerd ptasvezel Elektrisch verwarmde achterruit. verwacrrunos- en
vennfanesvsteem:
semi-automatisch
met vacuümbediening ; 12 luchtopeningen binnen: centraal geplaatste, roterende beorenmcserementen
voor de ventilator, de verwarming
en de luchtverdeling,
openingen voor de voorruit en zijramen: luchtopemngen
m de voetnnmten vóór en dicht bij de vooroomeren:
zeer doelmatig ventilatieluchtfilter
Niet-verblindende
binnenverlichting
Contactsleutelverlichting
koplampen worden vla de contactsleutel urtqescnekeroj.
Verstelbare

bagageruimte

Vloer bagageruimte

Kaartleeslampje

met tacnt bekleed

aanoscnoenenvakvernchunç.

Met stof beklede

uitneembare

kottemnrnteverncntmq.

pakjesplank

Gemakkelijk

Automatische

toegankelijk
Neerklapbare

Zqramen achter kunnen geopend

Zijramen achter kunnen geopend

worden

worden

2

kooiamocecnenmç

(de

reservewiel
armsteun

op het midden van de achterbank

a-soeaks sportstuur Toerenteller
kunnen geopend worden

Zijramen

achter

Getmt glas ronoom.
Elektrisch
Elektnsch bediende buuensoreçets
stoel voor voorste passagier. Hoofdsteunen
op achterbank.

verwarmde

3-spaaks sportstuur. Toerenteller. Elektrisch bediende
bunenscrecers 1 Elektrisch verwarmde stoel voor voorste
passagier I Hoorosteunen op achterbank. Soouer achter
ZIjramen achter kunnen geopend worden.!
1) Op de vntoevrs

• In de meeste gevallen tonen de kleurenfotc's en specificaties in deze folder auto's die voor de Zweedse markt zijn uitgerust en kunnen
derhalve verschillen met in de Benelux geimporteerde Snobs. U\V Saab dealer zal U gz"aagvertellen wat op Uw markt van toepassing is .

• De fabrikant behoudt zich het recht

\'001'

de specificaties en uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving re wijzigen.

modellen.

2) Op de driedeurs

modellen

LAKKLEUREN.*

A. Cinnnbar-r-ood

C. Chamotte-bruin

D. Dot-ade-bt-uin

E. Alabasu-r-gccl

•
F. i\liddlTlldChr-bl:luw

G. Kzu-rnin-rood
metallic

H. Acneia-groen
metallic

J.

Aqunmurijn-blauw
rncrnlllc

K. Antraciet-grijs
metallic

BEKLEDING.
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• 1[('( hierboven ,dg('bccldc beklcdingskleurenschcrna
betrekking"
op dl' CL ('11 (;1." modellen.

ln-efl

• Hel hierboven
afgebeelde
bekledingsklcurcnschcma
betrekking
op de Ejvl S. GLE en Turbo modellen.
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Saab-Scania, Divisie voor Saab Personenauto's
Nyköping. Zweden
*)

Vraag uw dealer welke kleur

bU

welk type verkrijgbaar is.
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