
Nya Saab



Made in Trollhättan. 

Saab har sina rötter i Sverige. Allt som omger oss påverkar 
utformningen av våra bilar. Idérikedomen i svensk teknik och 

design, naturen och årstidernas växlingar. Titta bara på en snöflinga 
– det finns inte två likadana i en snöstorm. Den är naturens egen 
högteknologi och unika design. På samma sätt skiljer sig nya Saab 9-5  

från alla andra bilar du har sett och kört. Den har ett helt nytt 
uttryck som ändå är väldigt typiskt Saab. Vi kan lova dig en kraftfull 
körupplevelse förstärkt med den senaste tekniken. Välkommen att 

möta en annorlunda och energisk uppenbarelse. Nya Saab 9-5.

Den allra  
senaste tekniken.



Gillar du utseendet?

Du kommer att älska upplevelsen. 



Uttrycksfull.
Angelägen.  

Går du dina egna vägar? Det gör vi också. Du kommer 
att märka det tydligt i nya Saab 9-5. Den är utformad enligt 
god svensk designtradition. Med naturliga organiska former 
som uttrycker den inneboende styrkan och funktionen. 
Nya Saab 9-5 är vår mest uttrycksfulla bil någonsin.  
Och en lika sensationell upplevelse bakom ratten.



Välj din körstil. 
Med det avancerade systemet DriveSense i nya Saab 9-5 

kör du mjukare i ryckig stadstrafik, får stabilare grepp 
på motorvägen och kan njuta av en riktigt intensiv 
 körupplevelse på en kurvig landsväg. Vrid bara på en 
knapp så ställer du om bilens reaktionssnabbhet. Eller 

låt den vara i Intelligent-läge, så tar bilen hand om allt. 
Med andra ord, välj körstil efter omständigheterna.

DriveSense. 
System som styr bilens uppträdande på vägen.  
Välj mellan tre lägen: Comfort, Intelligent  
och Sport. Systemet känner av bilens rörelser 
och förarens agerande. Reglerar stötdämpning, 
styrning, motor och automatlåda. I bilar  
försedda med XWD fyrhjulsdrift regleras  
även kraftfördelningen för önskad respons  
och prestanda.

Motorstyrning.
Reglerar motorns vridmoment och gaspedalens 
känslighet. Ger snabbare respons och bättre 
kontroll när du kör mera aktivt. 

Kraftfördelning till bakhjulen.
På bilar med XWD. Varierar kontinuerligt 
fördelningen av kraft till och mellan bakhjulen 
för önskad reaktionssnabbhet.

Aktiv stötdämpning. 
Ställer in stötdämparna efter din körstil  
och vägens karaktär. 

Variabel servostyrning. 
Reglerar styrresponsen efter din körstil  
och bilens hastighet.

Drive
Sense



Saab XWD Saab XWD är aktivt så fort du trycker på startknappen i nya Saab 9-5. Det är ett av 
världens mest avancerade system för fyrhjulsdrift, som vi utvecklat tillsammans med 
svenska Haldex. Saab XWD läser hela tiden av din körstil och väglaget. Med den 
informationen kan systemet aktivt förbättra bilens uppträdande på vägen. Du kommer  
att uppleva det i form av bättre grepp, snabbare acceleration, kvickare styrrespons 
och ökad stabilitet. I alla väglag. På alla fyra hjulen.

En intensiv upplevelse på alla fyra hjul.

Intelligent kraftreglering. 
Det unika med XWD är att systemet samarbetar med ESP® och andra 
elektroniska system i bilen för att aktivt förstärka körupplevelsen i alla 
väglag. 20 sensorer samlar in information 100 gånger i sekunden och 
balanserar drivkraften mellan fram- och bakaxel hela tiden.

eLSD. 
Elektroniskt styrd differentialbroms som aktivt 
fördelar drivkraften även mellan bakhjulen. Gör 
att bilen agerar ännu snabbare och smidigare i 
kurvor och svängar.



Upplev
Vår teknologi kombinerar ökad respekt för miljön med bättre prestanda. Det handlar  
om effektivitet – att använda resurserna förnuftigt. Aerodynamik, turboladdning, vikt- och 
friktionsreducering är en del av ingredienserna. Resultatet? Imponerande låg förbrukning och  
låga utsläppsnivåer kombinerat med massor av kraft. Prova själv i nya Saab 9-5 och oavsett  
om du föredrar en bil som drivs med bensin, diesel eller etanol så kan du räkna med en 
kraftfull upplevelse. Och nöjet att köra med ett renare samvete.

Aerodynamik. 
Noga balanserad för både effektivitet  
och stabilitet i högre hastigheter. Nya  
Saab 9-5 har exempelvis speciellt 
utformade paneler på undersidan av 
karossen för att minska luftmotståndet.  

Minskad friktion.  
En hel rad åtgärder för att förbättra  
effektiviteten såsom lättrullande däck, 
lågfriktionsolja, optimering av utväxlingen  
samt optimerad reglering av generator-
laddning och luftkonditionering.

Storleksoptimering. 
Sedan mer än 30 år tillbaka har vi på Saab använt 
oss av mindre motorer som ger mera kraft. Alla 
motorerna i nya Saab 9-5 är turboladdade. Så du 
kan räkna med en kraftfull upplevelse redan med 
den minsta 1.6-litersmotorn.

Saab Turbo. 
Turboladdning ger våra motorer kraftigt 
ökat vridmoment, speciellt i mellanregistret. 
Det gör det möjligt att utnyttja högre 
utväxling vilket minskar utsläpp och 
förbrukning. Samtidigt ger vridmomentet 
enastående acceleration vid omkörning. 
Tekniska lösningar som direktinsprutning, 
förbränningssensorer och tvåstegs turbo-
laddning används i vissa av motorerna för  
att öka effektiviteten ännu mer.

Saab BioPower. 
BioPower-teknologin är en Saab-innovation som 
drar nytta av det höga oktantalet i etanol (E85) 
och därmed gör motorn mer effektiv. E85 består 
till 85% av etanol, gjord av förnyelsebara grödor. 
Det minskar tillskottet av koldioxid i atmosfären, 
jämfört med att köra på bensin eller diesel.

Viktreducering. 
Ungefär 60 procent av karossen är tillverkad 
av höghållfast eller ultra-höghållfast stål. 
Detta bidrar till att minska vikten jämfört 
med vanligt stål. Ett antal delar är också till-
verkade i lättmetall, exempelvis motorhuven, 
bakluckan och stötfångarbalken bak.

teknologi för miljö och prestanda.



Omtanke? 
För oss är det naturligt. 

Här i Sverige är naturen aldrig långt borta. I genomsnitt bor det ungefär tjugo 
människor på varje kvadratkilometer – och en älg. Kanske inte så förvånande 
att vi utvecklat ett simulerat älgkrocktest. Det här är bara ett exempel på vår 
verklighetsbaserade säkerhetsfilosofi. I nya Saab 9-5 har vi använt hela vårt 
samlade kunnande om säkerhet. Dessutom har bilen en rad nya avancerade 
system som både underlättar körningen och arbetar krockförebyggande.

Körfältsvarnare. 
Utformad för att känna av och varna  
dig om du korsar väglinjerna oavsiktligt  
i hastigheter över 60 km/h. 

SAHR 3. 
Saab uppfann SAHR, världens första aktiva nackskydd. De 
minskar risken för allvarliga nackskador vid påkörningar 
bakifrån. I nya Saab 9-5 finns den tredje generationens 
vidareutvecklade nackskydd i framstolarna – SAHR 3.

Rundslagningsskydd.
Aktiveras om systemets sensorer upp-
täcker en risk för rundslagning. Utlöser 
 krockgardinerna och bältesförsträckarna  
för att skydda de åkande.



omgivning. 
Lysande

Visst är det något speciellt med ljuset här i Norden under 
sommaren. Och när vintermörkret sänker sig är det ju en bra 
anledning att lysa upp tillvaron lite extra. I nya Saab 9-5 har vi 
låtit belysningen sätta extra prägel på formen. Du kommer att 
upptäcka exempel på nytänkande ljusdesign av en rad detaljer 
både in- och utvändigt. Snyggt, praktiskt och inspirerande.

Intelligent kupébelysning. 
Innovativ utformning av interiörbelysningen.  
Ett stort antal variabla ljusdioder ger indirekt 
belysning och skapar en varm atmosfär i kupén.

Night Panel. 
Underlättar vid mörkerkörning. Tryck på en 
knapp så mörkläggs alla instrument utom hastig-
hetsmätaren. När du behöver uppmärksammas 
på en funktion tänds det aktuella instrumentet. 

Klimatanläggning med tre zoner.
Med luftkvalitetssensor och individuell 
temperaturstyrning för föraren, passageraren 
fram och passagerarna i baksätet.



Nyckelfri upplåsning.
Låser upp bilen när du närmar dig med  
nyckeln i fickan. Starta sedan genom en 
 knapptryckning på mittkonsolen. 

Ljudsystem harman/kardon.® 
Imponerande surround-ljud från  
11 högtalare.

Digitalt ljud. 
Lagra din favoritmusik på hårddisken,  
eller plugga in och styr din  MP3-spelare  
via USB-uttaget.

Underhållning i baksätet.
Lyssna på egen musik, anslut  
en spelkonsol eller se film på  
två 8-tums färgskärmar med 
 trådlösa hörlurar.

Inspirerad av is.
Designen av fram- och bakljus har hämtat inspiration  
från isskulptering. De integrerade ramperna med  
ljusdioder ger en tydlig och spännande signatur.



Vindrutedisplay är en väldigt spännande lösning med rötter i flyg-
industrin. Du kan få den i nya Saab 9-5. Den visar viktig information 
i ditt synfält så att du inte behöver ta blicken från vägen. Eller som 
 piloter brukar säga: när du väl provat, är det svårt att vara utan.konst? Nej, det är flygplansteknik. 

Vindrutedisplay. 
Projicerar hastighet, navigationspilar, temperatur och varningsmeddelanden 
i vindrutan. Anpassar sig automatiskt till olika ljusförhållanden. Kan även 
ställas in efter individuella önskemål.

Modern



Startbanan väntar. 
Sätt dig i cockpit i nya Saab 9-5 så känner du vårt arv från flyget. Allt är fokuserat runt dig som  
förare. Instrumentpanelen och mittkonsolen omsluter dig. Allting är lätt att nå, lätt att se.  
Ta en extra titt på de flyginspirerade instrumenten och ergonomin. De reglage som du använder 
oftast under körning sitter rakt framför dig, på eller runt ratten. Startreglagen sitter naturligtvis  
på mittkonsolen. Så spänn fast bältet, tryck på startknappen och taxa ut.



Vi älskar
nya idéer.

I en Saab sitter du i en bil som är skapad av 
entusiaster som verkligen älskar bilar och bilkörning. 
Frågar du dem så är de ofta fascinerade av Saabs 
idérikedom och den typiska designen. Bilar som är 
annorlunda. Med avancerad teknik som är fokuserad 
på att göra körningen ännu roligare. Läs mer om våra 
innovationer och hitta länkar till Saab-communities 
jorden runt på saabsverige.com. 

Skyltidentifikation.
Identifierar skyltar för hastighetsgränser och 
omkörningsförbud längs vägen. Skyltarna visas i 
färddatorns display som stöd för föraren. 

Bi-xenon SmartBeam. 
En helt ny generation strålkastare. Styrs elektroniskt  
och känner av bilens fart, riktning, mötande trafik och 
om det är dåligt väder. Systemet anpassar ljuskäglans 
bredd, längd och riktning för bästa sikt i olika 
situationer. Skiftar även automatiskt mellan halv-  
och helljus.

Avancerad parkeringsassistans.
Med sensorer fram, bak och på sidorna. Hjälper dig 
hitta en parkeringsplats längs gatan som passar bilen. 
Guidar dig under parkeringsmanövern med visuella 
symboler och ljud.



Det här är  
bara början. 

Resan fortsätter på saabsverige.com
U-rail. 
Ett nytt flexibelt laststödssystem. Utformat för 
att hålla shoppingkassar och andra lösa föremål 
på plats i bagageutrymmet. Tillverkat i lättmetall 
och enkelt justerbart till lasten.

Saab Original Tillbehör. 
Gör din bil ännu mer personlig och anpassad 
för dina speciella intressen. Läs mer om 
fälgar, lasthållare och annan smart utrustning 
på saabsverige.com.



saabsverige.com 
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BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP.

Saab 9-5 Blandad körning: 5,3–11,5 l/100 km; CO2 139–269 g/km (2.0 TiD man – 2.8T XWD aut).

Preliminära beräknade värden enligt 1999/100 EC, tillgängliga vid tidpunkten för slutredigering (juli 2009). För senaste information kontakta din Saab-handlare eller besök saabsverige.com.


