
c Volvo ZSo is ccn doot Bat-
tonc ontwofpen t\ \  ccdcl l fS
coupa op besis viro de grcrte

Volvo \, .rn ( l ic t i jd, dc 710 e]n760.
l)c z\\'ilia Z\\,ccds Irxlinxtlsc coLlpé
krv.rnr n ic! zonelr uit  dc bl: lLiwe
h(rlrcl  \ 'al lcn. Al in r9S5 sto| lcl  cf bi j
I lc l  to[c op dc Sl l ]on v.In GcDavc cen
l i-rn! cD khirf  co!rceptnroclcl vin een
twccd alrrs Volvo'bJ, Bcf tonc'.
lcn vnn dc opv:rllellclsre zrllcll wils
zi jn n.rt trLrr l  i j  l ic clcgal l t ie, lvant
hocwcl het onr ccl l  ! l t :otc .ruto ging,
hid 'r l rccstcr Berronc'cr icts hccl
cr-g inoois vallt !1c11-l:l:llit. In cll( gcval
ccll heel \\':[ :r:l11!rcklie]ijlier auro
d.ln clc vÍocgcr c 262 C (Gc[cve
r977). dc hoel( ige coLlpó op b:rsi-c
r irn dc :6+ die ool( bi j  dc Lnccsrer
in c f l lgl ixsco $/crd geboLt\r,d, tr ter
I l ier rr.rD Rcltoncs hi lnd rvls. Dc pro-
l)oftics vilt dc Tiio wilren wclh,rils!
iclc;l;ll, Dc Volvo gclrcr \{ircll over
( luidcl i jk zichtb.r: t f ,  ma;1r zo l l toast
hca ook vi ln de srfcl lge Zwccclsc

opd f nahlgcvcr. Ver$,issel i l rg met
eerl.lnder :lLrtoircrli wirs chll l{zij dc
hocl i ige vor lncn, dc Voh,{J nt l ls cl t
-bips !olsrrel i t  Li i tgcslot. l l .  In roch
wils : i l lcs i inders;gccn stLlkjc pl i i r t
dcelw:ts olcrzctblxr.Ja, zcl is dc
vefl ich t inssol rulnenten, bu m pcr-s
en ch fooluvcrsieÍ ingei : Í l lcs \ \ ' i1s
voof dc 78o getel(end en gcbouwd.
Dc tcchnjcli dairentcgen l$i'lur
legelrccl!a Ll i !  Zrveden ovrf gcvlo-
! ien. Her ondcfstcl l l1ct NlcPhcl son-
vcclpoten en schrocívcuelt rróóÍ
en cclt  st i l l fe. ls op sublrnj lc cn
scl l focfvcf cn tchtcr !ves, evenil ls
dc \\ , ielb.rsis crr dc spoolbr ced le,
idcl lr i€k irrn dlf  v.tn de 76(r. Wé]
hard Voi\ro cle: luto: ccnti1ncrel
cl ich!c1 bi j  het :rsf i l r  gclcgd ct l
wafcn cr icls i l l tdete vefcn cl l
derrpcÍs gcbrui l i t  o1' l l  da iu!o
ea11 Sport icvcra \!egl igginÉl mcc tc
gcvcD. NoLl j i1. iars rr indcr z\\ , :r l Í
cn scdi l l i -achtig d:1u dc bcl ieDdc
grolc Zwe€clse'bxkkcn t 'an cl ie t i jc1.

Dit vond Autovisie
Samen met Hênk vàn den Hurk rêis-
de Nico de Jong in oktober Í986 naar
Itêliè, om èls een vên de eersten met
de Volvo 780 kênnis te maken. Hij
prees de ruimte voor viei het riantê
qemak waarmee de uiterst comfor-
tabele tweezits êchterbank dankzij
de êlektÍisah vêrschuifbare
stoelte bereiken was en
de mensvriendêlijke bedie-
n ingso rganên .Noga lw iedes '
eigenlijk, want aÍles op dàt
gebied kwam regelrecht vén
Volvo ên was dus bekend. ,
Nico vond dêt de auto êls
op rails op de weg lag, wells-
waar ondêrstuurd màar niet
onprettig door de bocht ging
en vooràl êrg comfortabêl
was. Ht qenoot ook van dê
stuurbekrachtiging, die nu
eens geen slurpende en boe-
rende (!) geluiden maakte,
mêarjuist in têgênstelling tot
veêlvan zÍn 'col leqa s'  lekker
stil zijn werk deêd. De van eên
kêtalysator voorziene motor
(hetgeen welênkele pk's kosttê)
mocht volgens hêm welwat
meer fut leveren. Wêlnu dat kon,
wànt in dietïd hadje noq de

mogelijkhêid om te kiezen. En over de
remmen was hU zelfs uitermate lovend:
"Voorspelbaaren trefzekeI gedachte-
loos doseêrbêêÍ, kortom je weet wèt je
doet." De stêndêard automaêt mét
overdriye (drukknop) werkte kennelÍk
ook naar behorên.
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qua aandrijving was Volvo z'n tijd
vooruit. De eerste Z8o die de weg
opging werd namelijk door een
2,4liter zescilinder dieselmotor
voortbewogen. Uiteraard was die
vooral voor de ltaliaanse markt
bedoeld, maar toch... De zescilinder
lijnnotor leverde rzz pk, maakte
tijdens het rijdeneen fikse, aan-
gepasteherrie en werd gelíoppeld
aan een Aisin-Warner automaat of
aan een vierbak met oyerdrhte,Naast
dediesel was er ook de beLende 1Zo
pk sterke 2,9-literV6, die Volvo al
de nodigejaren in zijn grote auto's
monteerde. Ditwas trouwens de
enig€ versie die Volvo, vooEien
van automaat, officieel in ons land
impofteerde, voor een prijs van
tegen de 138.ooo gulden.
De Z8o kostte destijds dus eenklein
vermogen, maarhetwas dan ook
een bijzondere en bovendien erg
royaal uitgevoerde auto, Zo had
hij leren bekleding, echthouten
panelen in dashboard en portieren,
elektrische bediening van de
stoelen, zijruiten en buit€nspiegels,
airco, een glazen schuif-,4Gnteldak
en nog veel meer, vaakkleinere,
subtiele details. Het interieut
inclusief het dashboard, was geheel
voor de Z8o onfworpen, Alleen
de instrum€nten, schakelaars en
bedieningshendels werden regel-

we hiel
hebben

VraaqDriis € 23,5OO,--
BouwiaaÍ O7-199O
Km-stand 97.567
Nleuwprlis Í137.920,--

(V6 autoDa--at, ,-
vermoqen 2OO pkl53oo min{
Koppel 28O Nm,Í295O mjd_

Gewlcht 1460 kq
Verbrulk I op Zs
Verkoper SchmidtGemert

to492-36a,4371

fncieel is er nooiteen Z8o
met 2.o 16V turbomotor in
Nederland geïmporteerd,

De onderhavige auto, waarvan
er metdeze motormaaÍ 165 zíjn
gebouwd, is een persoonlijke
import, maar dat geldt voor bijna
alle Volvo's van het rype Z8o die
in ons land rijden,Je had bij ons
alleen de V6, want de dieselversie
en de tweeliter 16V waren vooral
voor de ltaliaanse marktbestemd,
Dez€ rode Z8o 2.oTurboheeft
weinig eigenaren gehad en ook
weinig kilometers gereden, Er is

duidelijkerg goedvoor gezorgd en
de gehele onderhoudshistorie is
aanwezig. Hlj zieter prachtig uit,
ookonder de motorkap, en het
interieurlijkt zelfs amper te zijn
gebruikt. Alleen de bestuurders-
stoel vertoont de nodige vouwen in
het zwarte leer. Het interieur ademt
de sfeer van de jaren 'Zo en is
helemaal 'Volvo', dat wil zeggen
rechtho€kigen degelijk met als
enige frivoliteit enkele fraaie
kercenhouten panelen. Jazeker,
echt hout, géén plastic!Hij komt
compleet met audio, boordcom-
puter en handbediende vierbak
met ovedilte, pllus alles wat deze
kostbare auto destijds allemaal
standaa(d had.
De viercilinder turbomotor klinkt
misschien watminder duuren
luxueus dan eenV6, maarqua
prestaties kom je met deze kracht-
bron weinig tekort. Hij reageeft
lekker fel op het gas en maakt daar-
bij alle gewenste geluiden. De
bekende Volvo-bak van vroeger
schakelt uitst€kend, de oycrdruye
(met een schuiÍknop op de pook-

knop)werkt sn€I. D€ wegligging
is zoals die van elke rechtgeaarde
Volvo van zo'n twintigjaar
geleden: vaag, solide, veilig en
weinigsportief.
De DEKRA-inspecteuÍ waardeer-
de deze 78o metoveral een'vol-
doende' en constateerde verder
hi€r en daar eell Iichte lekkage,
onder andere bij de versnellings-
bak, plus wat ldeinigheden die
niet (goed)werkten, zoals een
leeslampje of een lendensteun.
De veÍkoper levertde auto na een
grote beurt met een nieuweAPK
en drie maanden garantie.

Een solide, relatiêf snelle
auto van eên uiterst zeld-
zame en destlids zeêr
kostbarê soort. Dit exem-
plaar is bêhoorlijk duur,
maar het is êen mooie
auto met een opYallend
lagê kilometerstand. Geen
risicovolÍê aankoop.

K|iK ]eens wat
I

oeze 780 yíoÍdt qêleverd net de gehele onderhoudshistoriê.Hel inleÍieuÍ liikt wel ongebruilt, op de bêstuuÍdeÍsstoel na.
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Alternatieven

fraserati Bij.YI!"2
X?,?Íffii,"J:l'llï't"ti'"nt,,ut'enexctusiet
Mn;arW

t i t l i

recht uit de stafldaard Volvo over-
genomen.
In 1988 kr€eg de grote Volvo een
onaÍhankelijke multilink achteras.
Dezekwam ook directin de Z8o
en zorgde voor een iets g€groeide
spoorbreedte achter. Tevens kreeg
de Z8o bij diezelfde rechnische
facelift de nieuwe, elektronisch
geregelde, automatische aircondi-
tioning door Volvo vanuia zweden
opgestuurd. In november 199o,
toen de 94o en 960 respectievelijk
de740eÍ760 opyolgden, rolde her
laatste exemplaar van de in totaal
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8516 €xemplaren bij B€rtone
in crugliasco gebouwde 78o's
de poort uit.Voorzien vanhet
94o/96o-ondeÍstel werden nog tot
medio 1991ongeveer 4oo exempla-
ren in de Verenigde Staten enJapan
geleverd. Enjahoor: een 2.o 16V
Turbo-versie, waaNan er in het
laatstejaar circa 165 werden
gemaakr, was alleen ill België,
Frankrijk en Italië te koop.In
Nederland zijn er - g€zien de
stuitendhoge prijs - off,cieel een
kleine vijftig sruks verkochr, echrer
alléén van deV6.

r;1nr-1,ffini;:;,:;x;L",;;';,"i
Y?',:!yro ,^, hetenaat ont niveau.


