
PEUGEOT 205
Benzine- en dieselmodellen 1987-1994

Met alle afstelgegevens

Een handleiding voor onderhoud en reparatie van alle typen
met 0.954, 1.124, 1.360 of 1.580 l-benzinemotoren met carburateur

of inspuiting met of zonder katalysator of 1.768 l-diesel- en
turbodieselmotor in driedeurs- of vijfdeurs-uitvoering met

handgeschakelde vier- of vijversnellingsbak of automatische transmissie.
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PEUGEOT 205
Benzine- en dieselmodellen 1987-1994

In de Autovraagbaak wordt het volgende beschreven:

• Technische gegevens
• Richtlijnen voor het in- en uitbouwen van componenten
• Richtlijnen voor het in elkaar zetten en uit elkaar nemen van componenten
• De meest belangrijke aanhaalmomenten

Verder wordt aangegeven voor welke reparaties men speciale hulpgereedschappen
nodig heeft en zo mogelijk wordt aangegeven onder welke merknaam en type-
aanduiding het hulpgereedschap in de handel verkrijgbaar is.

De tekst wordt verduidelijkt met een groot aantal afbeeldingen en zonodig wordt ook
de werking van een bepaald onderdeel verklaard. Voor het uitvoeren van reparaties is
een redelijke autotechnische kennis vereist.

Daarnaast worden storingen aan de motor behandeld en wordt een uitgebreid
overzicht van de keuringseisen voor de verplichte autokeuring gegeven.
Ten slotte vindt u tips hoe milieuverontreiniging bij onderhoud en reparatie van de
auto kan worden voorkomen.

www.autovraagbaak.nl
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VOLVO S60
Benzine- en dieselmodellen 2001-2005

Met alle afstelgegevens

Een handleiding voor onderhoud en reparatie van alle typen
met 2.0 of 2.4 l-benzinemotor of 2.4 l-turbodieselmotor

met handgeschakelde vijfversnellingsbak of
automatische transmissie.
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VOLVO S60
Benzine en dieselmodellen 2001-2005

NUR 462
KOSMOS UITGEVERS, UTRECHT/ANTWERPEN

WWW.KOSMOSUITGEVERS.NL

In de Autovraagbaak wordt het volgende beschreven:

• Technische gegevens
• Richtlijnen voor het in- en uitbouwen van componenten
• Richtlijnen voor het in elkaar zetten en uit elkaar nemen van componenten
• De meest belangrijke aanhaalmomenten

Verder wordt aangegeven voor welke reparaties men speciale hulpgereedschappen
nodig heeft en zo mogelijk wordt aangegeven onder welke merknaam en type-
aanduiding het hulpgereedschap in de handel verkrijgbaar is.

De tekst wordt verduidelijkt met een groot aantal afbeeldingen en zonodig wordt ook
de werking van een bepaald onderdeel verklaard. Voor het uitvoeren van reparaties is
een redelijke autotechnische kennis vereist.

Daarnaast worden storingen aan de motor behandeld en wordt een uitgebreid
overzicht van de keuringseisen voor de verplichte autokeuring gegeven.
Ten slotte vindt u tips hoe milieuverontreiniging bij onderhoud en reparatie van de
auto kan worden voorkomen.
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Benzine- en dieselmodellen 1987-1994

Met alle afstelgegevens

Een handleiding voor onderhoud en reparatie van alle typen
met 0.954, 1.124, 1.360 of 1.580 l-benzinemotoren met carburateur

of inspuiting met of zonder katalysator of 1.768 l-diesel- en
turbodieselmotor in driedeurs- of vijfdeurs-uitvoering met

handgeschakelde vier- of vijversnellingsbak of automatische transmissie.

A
u

to
v

ra
a

g
b

a
a

k
PEU

G
EO

T
205

PEUGEOT 205
Benzine- en dieselmodellen 1987-1994

In de Autovraagbaak wordt het volgende beschreven:

• Technische gegevens
• Richtlijnen voor het in- en uitbouwen van componenten
• Richtlijnen voor het in elkaar zetten en uit elkaar nemen van componenten
• De meest belangrijke aanhaalmomenten

Verder wordt aangegeven voor welke reparaties men speciale hulpgereedschappen
nodig heeft en zo mogelijk wordt aangegeven onder welke merknaam en type-
aanduiding het hulpgereedschap in de handel verkrijgbaar is.

De tekst wordt verduidelijkt met een groot aantal afbeeldingen en zonodig wordt ook
de werking van een bepaald onderdeel verklaard. Voor het uitvoeren van reparaties is
een redelijke autotechnische kennis vereist.

Daarnaast worden storingen aan de motor behandeld en wordt een uitgebreid
overzicht van de keuringseisen voor de verplichte autokeuring gegeven.
Ten slotte vindt u tips hoe milieuverontreiniging bij onderhoud en reparatie van de
auto kan worden voorkomen.
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VOLVO S60
Benzine- en dieselmodellen 2001-2005

Met alle afstelgegevens

Een handleiding voor onderhoud en reparatie van alle typen
met 2.0 of 2.4 l-benzinemotor of 2.4 l-turbodieselmotor

met handgeschakelde vijfversnellingsbak of
automatische transmissie.
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In de Autovraagbaak wordt het volgende beschreven:

• Technische gegevens
• Richtlijnen voor het in- en uitbouwen van componenten
• Richtlijnen voor het in elkaar zetten en uit elkaar nemen van componenten
• De meest belangrijke aanhaalmomenten

Verder wordt aangegeven voor welke reparaties men speciale hulpgereedschappen
nodig heeft en zo mogelijk wordt aangegeven onder welke merknaam en type-
aanduiding het hulpgereedschap in de handel verkrijgbaar is.

De tekst wordt verduidelijkt met een groot aantal afbeeldingen en zonodig wordt ook
de werking van een bepaald onderdeel verklaard. Voor het uitvoeren van reparaties is
een redelijke autotechnische kennis vereist.

Daarnaast worden storingen aan de motor behandeld en wordt een uitgebreid
overzicht van de keuringseisen voor de verplichte autokeuring gegeven.
Ten slotte vindt u tips hoe milieuverontreiniging bij onderhoud en reparatie van de
auto kan worden voorkomen.
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