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SPORTIEVE SAAB

9OO

GT

basis van de 3-deurs SAAB 900 turbo 16 S heeft Saab een
krachtige GT uitvoering ontwikkeld. De sAÀB 9OO G[, die
alleen in de kleur zwart leverbaar is en over alle denkbare opt,ies beschikt, heeft een 185 pk sterke krachtbron in
het vooronder.

Op

AÀNSPREKENDE PRESTAEIES

De SÀÀB 900 GT heeft een topsnelheid van ruj:n 220 km/u'
Hiervoor is 185 pk (136 k!{) nodig, die uit de bekende 2'
Iiter turbo motor gehaald \fordt. Het extra vennogen 'wordt
verkregen door aanpassingen aan het motor management'
systeem. Het maximale vennogen wordt, gerealiseerd bij 5500
TpM. Bij 2800 TPM bereikt de saab 900 GT zijn maximale
koppel van 273 Nm (27 t8 kgm), waardoor hij zeer soepel en
snel is en daardoor veilig inhalen garandeert'

De SAAB 900 GT levert via de handgeschakelde S-versnelIingsbak, die zoals bij aIle Saabs de vooníielen aandrijft, de volgende Prestaties :

Acceleratie 6o - 10o kn/u in 7r3 seconden (4e versn.)
Acceleratie 80 - 12O kn/u ín 9r2 Eecoaden (5e versn.)
(Àcceleratie O - 1OO km/u in 8r7 secouden)
van
Voor Saab zijn met name de'mid-range'prestaties
belang aangezien ze een belangrijke bijdrage leveren aan
de aktieve veiligheid. Saab heeft er uiteraard alles aan
gedaan om dit aspect te optimaliseren. Hiervoor zorgt ook
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het standaard gemonteerde ABS remsysteem alsmede het
aangepaste onderstel, waardoor de wegligging volledig is
berekend op de prestaties van de Saab 900 GT. Zo werd de
vering aangepast en het chassis verlaagd. De speciale
tweekleurige lichtmetalen aero-velgen zijn voorzien van
brede L95/60 R15 banden, die voor een optimale grip onder
alle omstandigheden zorgen
Het brandstofverbruik. is ten opzichte van de SAAB 900
turbo 16 S niet veranderd. In de stad verbruikt de 1310
kilogram zware SÀAB 900 cT 1119 liter per 100 km terwijl
deze waarden bij 90 km/u en t20 km/u respektievelijk 7,6
liter en t0,7 liter per 100 km bedragen
OI,Í\IÀNGRIdIKE STàNDA.BRD UTTRUSEING

De SAAB 900 GT is voorzien van alle denkbare opties.
Evenals alte in 1993 leverbare Saab 9OO modellen is standaard een bestuurders airbag gemonteerd. De GT heeft
verder airconditioning, elektrisch bedienbare ramen en
spiegeJ-s, een aerodynamische skirtset, een voor- en achterspoiler en een speciaal voor de GT ontworpen interieur.
De zetels zijn volledig in leer uitgevoerd en afgewerkt
met, exklusieve woIlen inlegstukken. Deze duurzame wollen
stof is speciaal voor Saab door het toonaangevende Italiaanse modehuis Ermenegildo Zegna ontworpen. Ook zijn
stuurwiel en de versnellingspook met, Ieer bekleed.
De SAAB 900 GT is alleen leverbaar als 3-deurs model in de

kleur zwart en staat voor f 82.g5}r-- inkl.
de Saab prijslijst.
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