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AUTO 
Test Saab 9-3 Sport Sedan 1.8t Vector

Saab had met de vorige 9-3 ook al niet de naam
een ruime auto te zijn, en dat geldt nog steeds
voor de 9-3 Sport Sedan. Met de uitrusting is
het beter gesteld, met name bij de Vector en
uiteraard al helemáál in deze beperkt leverbare,
zeer dure introductie uitvoering.
Saab brengt niet zo vaak iets nieuws op de
markt en elk nieuw model moet doorgaans
weer vele jaren mee. De kakelverse 9-3 Sport
Sedan ziet er aan alle kanten heel smakelijk
uit. Hij is onmiddellijk als een Saab herkenbaar,
vooral door z’n afgeronde neus en de bekende
grille. De luchthappers, de om de hoek grijpen-
de koplampen, de afgeronde voorschermen en
de korte hoge achterpartij maken er een vlotte
verschijning van.
De Saab 9-3 Sport Sedan wordt op het Epsilon
platform gebouwd dat ook door de nieuwe Opel
Vectra wordt gebruikt. De Zweden laten geen
moment voorbij gaan om te benadrukken dat
ze er hard aan hebben mee ontwikkeld. De 9-3
Sport Sedan is op een aantal fronten een grote
verbetering ten opzichte van de uitlopende
serie. Deze had onbetwist z’n kwaliteiten maar
kon slechts moeizaam met de duurdere concur-
rentie meekomen. Vandaar de keuze van de
Zweden om de hatchback periode definitief te
verlaten en zich verder te concentreren op een
sedan. Met straks daarnaast een stationwagon.

De basisprijs van de 9-3 begint bij € 29.900,-
voor een zogenaamde 1.8 Linear. Voor een
luxueuzere Arc en een sportievere Vector lopen
de prijzen op via € 33.500,- naar een stevige €
33.800,- voor de onderhavige testauto, de 1.8i
Vector. Tel je daarbij op de € 7.550,- voor de spe-
ciale introductie uitvoering, die overigens
maar beperkt leverbaar is, dan kom je op €
41.350,-! De Saab 9-3 Sport Sedan is ook zonder
die extra uitrusting beslist geen voordelige
auto. Hij heeft natuurlijk heel wat te bieden,
maar voor die circa € 33.800,- kun je bijvoor-
beeld ook een Audi A4 1.8 5V Turbo kopen, een
BMW 318i of Mercedes C 180 Kompressor.

Krappe motor
Saab gebruikt summiere aanduidingen voor
haar nieuwe motoren die samen met Opel zijn
ontwikkeld en die vervolgens voor elk merk
aan de eigen eisen werden aangepast.
Basismotor is de 1.8t. De kleine t geldt voor de
light pressure turbo met een druk van 0,50 bar,
daarnaast is er een iets sterkere 2.0 liter motor
ook met een kleine t met een turbo tot 0,70
bar. Als topmotor (in de Aero) heb je dan nog
de 2.0 liter Turbo met grote T die 0,85 bar
levert. De aanduiding 1.8t suggereert een 1.8
liter motor maar is een 2.0 liter unit met een
inhoud van 1988 cm3 en een precies vierkante

boring x slag verhouding van 86,0 x 86,0 mm.
De moderne lichtmetalen lijnmotor heeft vier
kleppen per cilinder en twee bovenliggende
nokkenassen. In combinatie met de kleine
turbo levert hij een vermogen van 110 kW en
komt op een maximum koppel van 240 Nm bij
2500 t/min. De turbo met intercooler is een
Garrett GT20 en de inspuiting wordt gediri-
geerd door Saab’s eigen Trionic 8 motormana-
gement. Elke cilinder heeft z’n eigen bobine.
De prestaties van deze motor zouden voldoen-
de moeten zijn voor een sedan van 1410 kg.
Maar de 1.8t reageert over het algemeen nogal
traag op z’n gaspedaal en om er in de vierde en
vijfde versnelling enige snelheid in te krijgen,
moet je flink gebruik maken van de standaard
vijfbak. Gelukkig is de bak gemakkelijk te
bedienen en heeft de koppeling een korte en
lichte slag. Het geluid dat van de viercilinder
in het interieur doordringt, is aangenaam van
toon en blijft op de achtergrond.

Niet erg ruim
Ten opzichte van zijn voorganger is de nieuwe
9-3 Sport Sedan slechts in de breedte en de
hoogte gegroeid. De totale lengte bleef min of
meer gelijk. De wielbasis groeide met 7 cm tot
2,67 meter maar scoort daarmee in deze klasse
nog steeds niet meer dan gemiddeld . Het inte-

Concurrentie voor gevestigde Duitse orde

Op sportieve toer

Met de goed uitziende, maar flink

duurder geworden 9-3 zit Saab op

slag tussen enkele sterke concur-

renten als de Audi A4, BMW 3-serie

en Mercedes C-klasse. Voorlopig is

de 9-3 alleen verkrijgbaar als spor-

tieve sedan. Wie graag gebruik

maakt van iets meer praktische

mogelijkheden zal nog even op de

stationwagon moeten wachten.
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ook trouw aan enkele typische Saab-construc-
ties zoals het night panel voor de dashboard-
verlichting en de contactsleutel bij de pook.
Maar deze (nu een computersleutel zonder
baard) is niet meer gecombineerd met een ver-
snellingspookslot. Je kunt de sleutel in elke
pookpositie uitnemen want in deze nieuwe
Saab wordt het stuurwiel elektrisch geblok-
keerd. Bijzonder is de plaats en de werking van
de handremhendel, deze vormt een onderdeel
van de middenconsole. Mooie plek, maar wel
uitkijken dat je vinger er niet tussen komt.

Compleet en veilig
De Saab 9-3 Sport Sedan met Vector uitrusting
is een zeer complete auto. Hij beschikt over
onder meer: lichtmetalen wielen, cruise con-

De nieuwe Saab 9-3 Sport Sedan is onmiddellijk
als een Saab te herkennen. Toch straalt er veel
meer dynamiek vanuit dan z’n nogal ingetogen
voorganger.

Het niet al te uitgebrei-
de instrumentarium is
goed geplaatst en dui-
delijk zichtbaar. Het
stuurwiel is multifuncti-
oneel met bediening
voor zaken als het
audiosysteem.

De achterbank is functioneel dankzij de bekerhouders, het berg-
vak in de middenarmsteun, het skiluik en de in ongelijke delen
omklapbare rugleuning.

Dankzij de korte, hoge achterkant lijkt de 9-3
Sport Sedan ietwat op zijn grote broer, de 9-5.
Later volgt er ook een stationwagonversie.

Op de middenconsole zijn de bedie-
ningsorganen van de airco en de
audio aangebracht. Tevens is hier
ruimte voor een navigatiesysteem.
Saab levert ook Bluetooth mogelijk-
heden.

Het interieur is zeer goed afgewerkt en Saab
gebruikt mooie materialen. Het dashboard is min-
der dominant van vorm dan voorheen.

De contactsleutel zit nog steeds tussen de stoelen,
maar doet geen dienst meer als versnellingsbak-
slot. Aardig detail: de handremhendel!

rieur is dan wel iets ruimer geworden maar nog
niet riant, met name voor de benen van de
achterpassagiers. Dit was altijd al een nadeel
van de vorige 9-3 modellen en daar is maar wei-
nig aan verbeterd. De 425 dm3 metende bagage-
ruimte moest 70 liter inleveren.
De afwerking is boven elke twijfel verheven. Je
zit op een combinatie van leer en stof. Ook de
portieren, de pookknop en het stuurwiel zijn
opgesierd met leer. De rest van de aangename
ambiance wordt bepaald door de smaakvolle,
dof verchroomde inzetstukken op de midden-
console, de wijze waarop alles in elkaar is gezet
en door de mooie materialen die Saab gebruikt.
De puike zit achter stuurwiel is mogelijk door
de goed verstelbare voorstoelen en de kantelen-
de en schuivende stuurkolom.

De commandopost omvat slechts enkele ele-
mentaire instrumenten zoals een snelheidsme-
ter, toerenteller en een gecombineerd instru-
ment voor brandstof en motortemperatuur.
Maar bovenop het dashboard, vlak onder de
voorruit, bevindt zich nog een display voor de
boordcomputer met gegevens zoals verbruik,
actieradius, tijd, datum en buitentemperatuur.
De middenconsole wordt in beslag genomen
door de bediening van de audio, airco (automa-
tisch) en indien besteld, de navigatie. Ook de
eventueel gemonteerde telefoon wordt op de
console bediend. Saab is zeer modern met het
aanbieden van Bluetooth maar blijft daarnaast
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trol, een audiosysteem met 4 speakers, follow-
me-home verlichting en uitstaplichten in de
portieren. Bi-Xenon verlichting is een extra dat
deel uitmaakt van het introductiepakket dat
verder ook elektrisch bediende voorstoelen, een
sportonderstel, 17 inch lichtmetaal, ESP, ACC
park assistance en nog een en ander omvat.
Op veiligheidsgebied heeft Saab met de 9-3
Sport Sedan niet bezuinigd. Elke auto komt
met ABS, airbags, zij-airbags voorin en curtain
airbags voor en achter, actieve hoofdsteunen
voorin, traction control enzovoort.

Lekker rijden
De Saab 9-3 Sport Sedan 1.8t staat op een prima
onderstel. Hij heeft een heerlijke, uiterst gevoe-
lige besturing en een perfecte wegligging. De
Sport Sedan is een uitzonderlijk lekker rijdende
auto die met de low pressure turbomotor alleen
wat vermogen te kort komt. Hij is stug afge-
dempt maar comfortabel geveerd. Kortom: een
mooie aanwinst in het Saab-programma! ●

Dick Schornagel

Onderhoudsarm en
programmeerbaar
De nieuwe Saab 9-3
is een auto van de
nieuwe generatie:
vergaand onder-
houdsarm. Elke
30.000 km worden
zowel de benzine-

als dieselmodellen
voor een oliebeurt
verwacht.
Benzinemotoren
worden gesmeerd
met GM-LL-A25 en
de diesels met GM-

LL-B25. Ook Mobil 1
synt 0W40 is geho-
mologeerd.
Klepspelingcontrole
is niet nodig en alle
motoren zijn voor-
zien van een onder-
houdsvrije distribu-
tieketting. Bougies
gaan 120.000 km
mee en het luchtfil-
ter 60.000 km. De
handgeschakelde
versnellingsbak is
voor het leven
gesmeerd, de auto-
maat dient elke
120.000 km te wor-
den ververst. Op een
display krijgt de
bestuurder informa-
tie over de service-
noodzaak en de olie-
kwaliteit!
Interessant is dat de
berijder erg veel
functies middels een
controller op het

dashboard zelf kan
programmeren.
Vroeger moest dat
met de tester in de
werkplaats.
Voorbeelden zijn de
klimaatregeling,
telefoonfuncties,
gevoeligheid van de
regensensor en par-
keersensoren, maar
ook de werking van
het alarmsysteem.
Gaat de auto bij-
voorbeeld op de
ferry, dan kan de
bestuurder tijdelijk
de hellingsensor van
het alarm uitschake-
len, of wanneer een
hond in de auto ver-
blijft de interieurde-
tectie buiten wer-
king stellen. Zo
houdt de Saab 9-3
Sport Sedan met alle
persoonlijke voor-
keuren rekening. ●

Zelfs de 1.8t basismotor (in werkelijkheid een 2.0
liter) is voorzien van een Garrett GT20 uitlaatga-
sturbo en een intercooler.

Op een display verschijnt info over
het service-interval en de huidige
oliekwaliteit.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ............110 kW bij 5500 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................240 Nm bij 2500 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: ....7,8 sec. ......0-100 km/h: 9,4 sec. ....80-120 km/h: ....8,6 sec.

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: geen opgave ........................................Buitenweg: geen opgave

Combinatierit: ..............................................................8,3 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................9,2 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................210 km/h

Meting: Saab

De Saab 9-3
heeft in z’n
nieuwste

versie een zeer aan-
trekkelijke, vierdeurs
carrosserie met een
sterke uitstraling. Hij
toont duidelijk een
stuk duurder en in
een hoger segment
geplaatst dan zijn
voorganger. De stan-
daard uitrusting en
(nog weer verder)
verbeterde afwer-
king sluiten daar
naadloos bij aan. Hij
rijdt buitengewoon
lekker.

Interieur-
ruimte is
ook nu nog

niet het sterkste
punt van de 9-3
Sport Sedan. Met
name achterin is het
schipperen wanneer
voorin lange mensen
plaats nemen. De
1.8t motor met low
pressure turbo blijkt
iets te traag voor
een auto in dit prijs-
segment. Verder
heeft de Saab een
redelijk fors prijs-
kaartje in vergelij-
king tot z’n directe
concurrenten.

Modelserie en prijzen
Saab 9-3 Sport Sedan 1.8t Linear: ..........................................€ 29.900,-

Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t Linear: ..........................................€ 32.900,-

Saab 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Linear: ....................................€ 32.500,-

Arc uitvoering: ..........................................................................+ € 3.600,-

Vector uitvoering: ....................................................................+ € 3.900,-

Saab 9-3 Sport Sedan 2.0 Turbo Aero: ....................................€ 41.950,-

ABS: ..............................................................................................standaard

ASR: ..............................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ......................optie (€ 450,-), standaard op 2.0 Turbo

Zij-airbags: ..................................................................................standaard

Windowbags: ..............................................................................standaard

Xenon-verlichting: ........................optie (€ 900,-), standaard op 2.0 Turbo

Elektrische ruiten: ......................................................................standaard

Automatische klimaatregeling: ................................................standaard

Cruise control: ............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ............................................................optie (€ 3.200,-)

Automaat:..........................................................................optie (€ 2.500,-)

Lederen bekleding: ........................standaard, optie op Linear (€ 2.100,-)

Elektrisch schuif/kanteldak: ............................................optie (€ 1.550,-)

LPG-installatie:..................................................................optie (€ 2.520,-)

Importeur: BV Auto Import Maatschappij, ☎ (0347) 35 83 58
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