DE GESCHIEDENIS VAN DE 200
VOLVO 240-260 DOOR DE JAREN… DEEL 1 - HET BEGIN
Iedereen kent hier natuurlijk de VOLVO 240-260. Maar van deze VOLVO’s zijn er in de vele productiejaren
zoveel uitvoeringen gemaakt dat het een flinke studie vergt om de verschillende modellen te spotten.
Zeker nu de 200-serie al geruime tijd niet meer wordt geproduceerd is het mooi om een overzicht te
hebben. Komende nummers zal er in VOLVOLOGISCH iedere keer een deel van de geschiedenis
worden behandeld. En we trappen af met de introductie van de VOLVO 240-260 en de daaropvolgende modelontwikkelingen in de modeljaren 1975 tot en met 1977.

245DL UIT 1975

Een modeljaar begint meestal in augustus van het voorgaande
jaar. Grote wijzigingen zoals facelifts
worden meestal aan het begin van een
modeljaar gepresenteerd. Dat een modeljaar in
augustus begint heeft alles te maken met het feit dat
wijzigingen in de productielijn en gereedschappen doorgaans in de zomer worden uitgevoerd.
MODELJAAR 1975

In augustus 1974 wordt de VOLVO 242/244/245 voorgesteld aan het grote publiek
als opvolger van de VOLVO 140-serie. De gelijkenis tussen beide series is zodanig
groot dat velen eerder teleurgesteld waren dan enthousiast. De grote verandering
betrof in feite alleen de voorzijde. En die voorkant, die op de VSEC was
Research en tekst: Maurice Pierik
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Volvo Experimental Safety Car uit 1972

natuurlijk gering. Een 200 uit het modeljaar 1976 wijkt
maar op een paar punten af van het vroegere model.
Alle modellen hebben voortaan nieuwe stuurwielen waarbij de spaken meer naar beneden gericht zijn waardoor er

Volvoneuzen 75-77
Vlnr.: 240 L/DL/GL,

Behalve de opvallend kleine ramen, smalle deuren en

zijn blokhoek van 90° die je normaal alleen in V8-motoren

260 DL, 260 GL/GLE

nogal korte wielbasis was de carrosserie nog voldoende

aantreft. Nu was de V6 gebaseerd op een eerder V8-

up to date om te gebruiken voor de nieuwe serie.

project van VOLVO. Door de oliecrisis van 1973 is deze

Het voordeel van deze werkwijze was dat VOLVO direct

8 cilinder echter nooit realiteit geworden.

een beter zicht op de meters wordt verkregen.
Modellen 1976 in Nederland:

meerdere carrosserievarianten kon aanbieden.
Het brandstofverbruik en de prestaties waren helaas niet
Zoals gezegd bevond zich aan de voorzijde het grote

erg indrukwekkend. De 264 had ‘maar’ 140 pk, terwijl de

nieuws. Ten eerste was VOLVO erin geslaagd om een nog

oudere 3 liter van de 164 E 160 pk leverde. Later zou

244 DL uit 1975,

effectievere kreukelzone te maken. Zelfs vergeleken veel

blijken dat de V6-motor zich wel graag laat vertroetelen.

Koplampwissers waren

nieuwere VOLVO-modellen scoort de 200 buitengewoon

Anders gezegd: zo onverwoestbaar als zo’n rode motor is

standaard in Zweden

goed op dit vlak. De neus was maar liefst 12 cm langer dan

deze V6 niet.

die van de toch al niet zo kleine 140 uit 1974. Opvallend

In het interieur vallen onmiddellijk de klimrekhoofdsteunen

voor die tijd was de sterk achteroverhellende grille die de

op en de handrem zit heel on-VOLVO ineens op de tunnel

Behalve bij de modellen met een tweelitermotor, moest

uit 1975.

auto een tamelijk modern gezicht gaf.

gemonteerd. Alleen de 240/260 GL modellen hebben een

voortaan een manchet worden opgetild om de auto in zijn

De gekantelde

nieuw ontworpen stuurwiel. De eenvoudigere modellen

achteruit te zetten. Dit was het gevolg van de nieuwe

ligging van de B21 is

hebben het oude stuurwiel van de 140/160.

versnellingsbakken.Voorts wordt er melding gemaakt van

goed tezien evenals de

een verbeterde corrossiebestendigheid van de remlei-

McPherson ophanging

Om een betere wegligging te krijgen werd de hele voorwielophanging overhoop gegooid en koos men voor een
McPherson voorwielophanging. Door de tandheugel-

Modellen 1975 in Nederland:

Opengewerkte 244

dingen. En tot slot levert de B21A voortaan een volle 100
DIN pk’s ten gevolge van een andere nokkenas.

besturing was het stuurgevoel ook sterk verbeterd.

Onverwoestbaar,

De wielbasis groeide met 2 cm tot een nog immer zeer

de B21A

bescheiden 264 cm. De spoorbreedte aan de voorzijde

Gelukkig is er ook groot nieuws. Volvo biedt voortaan

groeide met maar liefst 8 cm.

ook een zescilinder stationcarmodel aan, de 265.

Op motorisch vlak was er ook wat te beleven. Naast de

En voor Amerika en Zweden is er voortaan ook de

bestaande B20 werd de B21 geïntroduceerd. De B21 had

262.Nee, niet een coupé. De 262 is een ‘gewone’

een bovenliggende nokkenas en luidde daarmee een

tweedeursvariant met V6-motor. De 262 is uiteindelijk

geheel nieuwe generatie motoren in. Het nog steeds giet-

het zeldzaamste model van de gehele 200-serie gebleken.

Interieurfoto’s boven:

De 260 DL-modellen hebben voortaan een B27A

Rechtsgestuurde L of DL-

ijzeren blok was voorzien van een aluminium kop. Door de

Zoals eerder genoemd was de 240 direct herkenbaar aan

vergrote boring werd een slagvolume van 2127 cc bereikt.

de schuinstaande neus met ronde koplampen. Behalve

motor, dus zonder injectie. Deze B27A had maar

uitvoering uit 1975

Een 2.1 liter is een tamelijk vreemde maat als je nagaat dat

het grillelogo en de wielsierringen was de GL van buiten

twee PK-tjes meer dan de motor uit de 244 GL.

Het nieuwe stuur in een

in diverse landen 2000 cc een soort van belastingtech-

niet te onderscheiden van de mindere 240-modellen.

nische magische bovengrens is.

L of DL-uitvoering uit ‘76

Voor het eerst komt VOLVO met modellen naast

Interieurfoto’s onder:

De 264 week op diverse punten af van de 240-modellen.

de 240/260. Allereerst komt de VOLVO 66 en later in

Rechtsgestuurde 244 DL

Naast de 240-modellen werd in oktober 1974 de 264

Allereerst was daar de hoge neus met de grote grille en de

het jaar is het grote nieuws de VOLVO 343. Beide modellen

uit ‘75 met vrolijke blauwe

gepresenteerd. Bij wijze van opvolging van de imposante

grote rechthoekige koplampen. De 264 DL had zwarte

kwamen uit de DAF-koker. VOLVO had sinds 1973 aandelen

streepjes stof en de luxe

164. Had de 164 nog een veel langere neus, de 264 was

lamellen en een in het midden geplaatste VOLVO-logo.

in deze Nederlandse automobielfabrikant om zo haar port-

van de 264 GL uit ‘76

veel bescheidener. Slechts de grille en motorkap waren

De 264 GL had verchroomde lamellen en een hoog-

folio te verbreden zodat de toekomst beter was zeker

anders dan die van de 244. Het onderstel was gelijk aan

geplaatst logo. Aan de achterzijde vielen de bredere

gesteld. Helaas hadden de Zweden weinig kaas gegeten

264 GL uit 1976 met de kenmerkende

die van de viercilinderbroeders.

achterlichten op. Aan de zijkant kun je de 264 behalve aan

van kleine auto’s en ook te veel haast. Hierdoor verliep de

brede achterlichten

de logo’s aan de verchroomde deurgreepbehuizing

verkoop van de Nederlandse VOLVO’s aanvankelijk stroef.

De 264 werd voorzien van de B27 motor. Dit volledig licht-

herkennen. De 264 GL had daarnaast nog verchroomde

metalen V6 blok is gezamenlijk met Peugeot en Renault

wielkastranden. Over details gesproken!

245 DL en de nieuwe 265 DL uit 1976

MODELJAAR 1977

VOLVO moet zich kennelijk iets aangetrokken hebben van

ontwikkeld en was ten opzichte van de oude B30 veel lichter en compacter. Door de V-opstelling pastte deze 2664 cc

MODELJAAR 1976

de flinke maat van de bumpers, want vanaf modeljaar

motor prima in de motorruimte. Opvallend aan de B27 is

Eén jaar na de introductie is de behoefte aan wijzigingen

1977 zijn alle modellen 2 cm korter geworden doordat het
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rubber midden op de voorbumper is komen te vervallen.

Wegens een te beperkte interesse wordt de productie van

De 245 en 265 hebben voortaan een klein sierembleem-

de 262 beëindigd. De teller stopt bij 3.329 eenheden van

pje gekregen die een lasnaad moet verbergen. Dit lijkt een

deze zescilinder tweedeurs sedan. (wordt vervolgd)

vorm van luxe, maar in feite bespaarde men daarmee wat
afwerkwerk.

Modellen 1977 in Nederland:

Groot nieuws is de B19-motor. Ofschoon het slagvolume
net zo groot is als die van de B20, is het blok volledig
gebaseerd op de B21. Dus ook hier een door een riem
aangedreven bovenliggende nokkenas en een lichtmetalen kop.
Overige verbeteringen zijn de twee ruitensproeiers,
gordels op de achterbank en een bijbehorend verklikker-

Autobedrijf G. Brouwer BV

lichtje achterin. In Zweden wordt de 200-serie aan de achterzijde voorzien van oranje positielichten. Voor Nederland

Door jarenlange VOLVO ervaring en inkoop van diverse restpartijen,

geldt deze upgrade niet.

beschikken wij over enorm veel VOLVO en DAF onderdelen.
Van boven

In april 1977 brengt VOLVO ter gelegenheid van het

naar beneden:

halfeeuwsfeest op bepaalde markten een speciale editie

de 244 uit 1975,

van de 240 uit. Deze 244 DL Special is herkenbaar aan de

de 245 DL 1976,

speciale striping op het immer zilverkleurige staalkleed.

de 265 DL ESTATE

Blauwe veloursbekleding, wielsierringen en de Special-

uit 1976 en

Tevens te koop gevraagd VOLVO en DAF onderdelen.

Burchtstraat 9-11 • 8374 KC KUINRE • Telefoon: 0527 - 231444

emblemen maken het geheel af.

de 264 GL uit 1977

Wynn’s Loodvervanger
met Kalium-technology

In Nederland is er een nieuw topmodel: de 264 GLE, een
Rechts: 244GL uit 1975

voor die tijd uiterst luxueuze wagen met automaat.
S40 T4 200 PK DynamicLine Airco, LMV Zwart Metall.
07-99
New S40 2.4 140 PK Kin., Airco, Audio, LMV Antraciet
03-05
V40 1.8 Automaat Europa Airco, Zilvergrijs Metallic
03-99
V40 1.9D 115 PK Europa Nordic Sport, Airco, Antraciet 01-03
V50 1.8 125 PK Kinetic Plus, Airco, Antraciet
05-05
V50 2.4 140 PK Kinetic Family Line, Airco, Rood
06-04
V50 2.0D 136 PK Momentum, Leder 17"LMV, Airco, Antr. 11-05
S60 2.4 140 PK Autom. Comfortline, Airco, Brons Metall. 06-01
V70 2.5 140 PK Comfort Europa, Airco, Zwart
02-99
V70 2.5D 140 PK Comfort Nieuw Model, Airco ZGr. M. 03-01
V70 2.4 140 PK Autom. Edition II, Airco Antraciet
06-04
V70 2.4 140 PK Edition II Mobility Line, Airco Bl. M. 09-06
V70 D5 163 PK Autom. Edition, Airco Gr. Metall.
02-02
V70 D5 163 PK Autom. Edition 17'' LMV, Airco Antr.
09-03
C70 2.0T 163 PK Aut., Led., 17'' LMV, Airco Zgr. Metall. 03-01
XC70 2.5T 210 PK Autom., Mom., Airco Zw. Metall.
06-06
S80 2.4 LPG G3 Comfortline, Airco ZGr. Metall.
02-01
S80 2.4 170 PK Automaat Elite Navigatie, Airco
03-03
New S80 D5 Geartr. Sum. MobilityLine, Airco Zgr. Metall. 01-07
New S80 V8 Geartr. Sum. MobilityLine, Airco Zw. Metall. 01-07
XC90 2.5T Autom. Mom. Audioline 18", Airco Zw. Mt. 03-06
XC90 D5 Automaat Exclusive Mobility Line Zw. Metall. 07-04
Ford C-Max 1.8-16V Futura, Airco Z.Gr. Metall.
01-06
Mercedes C Combi 200 CDI Auto. Class., Airco Bl. Metall. 10-02
Mercedes S500 Lang V8 Auto. Limo, Airco Bl. Metall.
11-96
Saab 9-5 Est. 2.3 Turbo Aero, Led. LMV 17" ZGr. Metall. 01-02
Saab 9-3 Cabriolet 1.8T Linear Navigatie, Airco Zwart
06-05

63.700
53.000
142.000
147.000
49.000
43.000
75.000
125.000
245.000
241.000
58.000
25.000
150.000
145.000
119.000
15.500
187.500
63.000
9.500
6.000
26.000
105.000
15.000
96.000
257.000
157.000
54.000

10.900,23.900,9.900,14.900,23.900,21.900,29.750,15.900,9.900,15.900,28.900,39.900,21.250,26.900,24.900,53.900,12.900,24.750,56.500,84.500,55.900,51.500,20.900,22.900,14.500,16.500,39.850,-
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Wynn’s Loodvervanger -in de handige
doseerverpakking- geeft u extra smering en
bescherming aan kleppen, klepzittingen
en carburatorvlotters van uw benzineen injectiemotor.
Absoluut veilig voor de motor van uw
klassieker.
Die houdt u met Wynn’s in topconditie.
Zowel bij gebruik van loodvrije als loodhoudende benzine.
Vraag ernaar bij garage of tankstation.
Wynn’s is wereldwijd (sinds 1939) marktleider in additieven,
smeermiddelen en serviceproducten voor de automotive sector.
Meer informatie:
Wynn’s Nederland B.V.
Industrieweg 41A, 2382 NT Zoeterwoude
Bel tijdens kantooruren (071) 589 44 02
Kijk op www.wynns.nl of stuur een
e-mail naar info@wynns.nl
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DE GESCHIEDENIS VAN DE 200
VOLVO 240-260 DOOR DE JAREN… DEEL 2 - SPORTIVITEIT NAAST VEILIGHEID?
Iedereen kent hier natuurlijk de Volvo 240-260. Maar van deze VOLVO’s zijn er in de vele productiejaren zoveel
uitvoeringen gemaakt dat het een flinke studie vergt om de verschillende modellen te spotten. Zeker nu de 200-serie
al geruime tijd niet meer wordt geproduceerd is het mooi om een overzicht te hebben.Iedere keer zal er in VOLVOLOGISCH
een deel van de geschiedenis worden behandeld. Deze keer komt de periode 1978 tot en met 1980 aan bod.

Op het eerste gezicht lijkt er niet zo heel veel veranderd te zijn ten opzichte van de
modellen van de daarop voorgaande jaargangen, maar dat is toch niet het
geval... Bij nadere beschouwing valt op dat er in deze periode stevig
gerouleerd is met types koplampen en grilles. VOLVO was
er kennelijk niet helemaal uit. In de hier genoemde
periode werd de 200-serie stevig uitgebreid.
Zo introduceerde VOLVO haar eerste
personenwagendiesels en een
legertje sportievelingen.

245 DL 1978

.M O D E L J A A R 1 9 7 8
Voor het ongeoefende oog is er
niks nieuws te zien aan de 240-modellen
uit het modeljaar 1978. Maar ten opzichte
van de eerste jaargangen is er het nodige veranderd. De nieuwe grille met zijn dubbele diagonale
streep heeft voortaan twee chroomstrippen en de sierlijst
die om de grille liep is daarom komen te vervallen.
Wat ook verdween zijn de kenmerkende roostertjes onder de
ronde lampen. Uiteraard nauwelijks opvallend zijn de beschermringen
rond de deurslotcilinders zodat lakbeschadigingen beter voorkomen kunnen
worden en nu we het toch over de lak praten: alle wagens kregen een
verbeterde antiroestbehandeling. Voortaan hebben de wagens een aluminium
voorruitlijst. De 260-modellen behouden de karakteristieke voorgevel van de
Research en tekst: Maurice Pierik
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Na één jaar krijgt de 242 GT de nieuwe 2316 cc grote B23E

Links: 244 DL

motor. Voor de rest fopt VOLVO haar klanten een beetje

De vernieuwde

door de type-aanduidingen te veranderen. De L heet voor-

240-neus van 1978.

taan DL, de DL gaat voortaan als GL door het leven. En de
GL? Die heet vanaf nu GLE. Zo onstaat ineens de 244 GLE.
Om de wegligging wat strakker te krijgen zijn de stabilisa-

Volvoneuzen 78-80

Belangrijker voor VOLVO is de toevoeging van twee

met meer zitvlees en in geval van een beige interieur zijn

toren dikker en de dempers stugger gemaakt. De 260- en de

sportievere modellen.

de klimrekhoofdsteunen en handgrepen voortaan in een

240-modellen met stuurbekrachtiging krijgen een iets andere

242 GT, 240 DL (‘79)

Met de 242GT probeert VOLVO een sportiever imago te

bijbehorende kleur. Tevens hebben de modellen voortaan

voorwielophanging-geometrie waardoor de wielbasis 1 cm

Links:

of 245 L (‘80),

kweken. In de tijd van de Katterug en de Amazon had

‘moderne’ zwarte buitenspiegels. De laatste twee

langer wordt. Om het roestmonster wat te weren werden

Uit duizenden

overige 240 (‘79-‘80)

Volvo een tamelijk sportief imago, maar sinds de 140-serie

nieuwigheden gingen aan de L-modellen voorbij. Zo’n

voortaan kunststof binnenkuipen geplaatst in de voorspat-

herkenbaar,

Onder vlnr.:

lag de nadruk sterk op comfort en veiligheid. Met de B21E

gefaseerde modernisering schept op een eenvoudige

borden. Tevens worden de aluminium bumpers voorzien

de 242 GT, hier een

260 DL, 260 GL/GLE,

motor, de 4 bak met overdrive en stuggere vering is het

wijze verschil in de uitvoeringen en is natuurlijk een handige

van een laklaagje.

model uit 1978

262 C

sportgehalte aanvankelijk nog bescheiden. Uiterlijk is de

manier om oude voorraden op te maken.

Boven vlnr.:
240 L/DL/GL (‘78),

242 GT echter minder bescheiden, want op talloze details

met de grote

Uiterlijk veranderd er ook veel. Na één jaar ronde kijkers

voorspoiler.

wijkt de 242 GT af van een standaard 242. Zo had de GT,

Omdat het opvolgende jaar de nodige moderniseringen

krijgen de 240 DL modellen vierkante koplampen. De overige

die alleen in zilver metallic werd geleverd, een in kleur

werden aangebracht bracht VOLVO een actiemodel uit

modellen krijgen de grote rechthoekige koplampen van de

meegespoten grille met geïntegreerde vérstralers. Zwarte

onder de naam VOLVO 244 DL Blue Star. Op deze manier

260-serie. Alleen de 242 GT behoudt zijn ronde lampen.

raamlijsten, rood-zwarte bestickering, zwart gelakte

kon VOLVO een serie modellen op voorraad maken en

Voor 1979 staan er nieuwe stalen velgen op het programma.

bumpers met reflectorstrepen en zwarte achterlichtlijsten

leveren en onderwijl aanpassingen aan de lijn aanbrengen

Voortaan zijn de ventilatiegaten groter en de indrukkingen

Foto onder:

en een mega voorspoiler maken het geheel af. Ook het

voor het nieuwe modeljaar. De 244 DL Blue Star was qua

in de velg verdwenen. Zoals voorheen hebben de eenvou-

Afkomstig van

interieur schreeuwt om aandacht: de bekleding is zwart

uitrusting bijna geheel op GL-niveau gebracht en werd

diger modellen standaard een naafdop. De 244 GLE rijdt

Volkswagen:

met rode banen en de GT heeft een uniek stuurwiel.

alleen in lichtblauw metallic geleverd.

rond met alleen sierringen op de velgen terwijl de 260 GL

Al met al was de 242 GT ‘very seventies’.

de D24.

en GLE modellen zowel sierringen als wieldoppen hebben
op deze nieuwe stalen velgen.

Nog opvallender is de 262 C. Deze bijzondere verschijning

Wederom krijgen de modellen een nieuw type stuur, waar

werd in maart 1977 op de beurs van Genève gepresen-

in geval van een luxer model ook de type-aanduiding is te

teerd. Deze bij Carrozzeria Bertone in Turijn vervaardigde

vinden. Schakelen moet voortaan een waar genot zijn

auto is in feite een verlaagde 262 met een extra luxe

want dit gaat door het veranderde schakelmechanisme

uitrusting. Alhoewel het Bertone embleem anders sugge-

soepeler dan ooit.

reert, is het ontwerp van het nieuwe dak niet van Bertone
afkomstig. Eigenlijk stamt het ontwerp van Coggiola waar-

De sedanmodellen hebben door een fikse wijziging voortaan

bij opgemerkt dient te worden dat VOLVO weinig budget

een 90 mm lagere tildrempel en modernere achterlichten

Nieuwe stoelen,

had voor het ontwikkelen van een compleet nieuw model

die om de hoek grijpen. Dit zijn twee belangrijke verbete-

het volledig beige

waardoor de verbouwing tot de dakpartij beperkt bleef.

lederen interieur

Ook de 262 C is voorzien van een uniek interieur. In tegen-

MODELJAAR 1979

van een 264 GLE

stelling tot de brutale 242 GT lag de nadruk bij de coupé

Het grote nieuws van dit jaar is de intrede van de diesel in

sterk op het exclusieve karakter.

een VOLVO-personenwagen, hetgeen een flinke uitbreiding

Foto onder:

Foto onder:

In het eerste jaar kan de auto uitsluitend in zilver met zwart

van het totale programma inhoudt. De 244/245 GL D6

Het bijzondere

Het luxueuze interieur van de 262 C is

vinyldak worden geleverd. Met name in deze kleurstelling

(er is nooit een tweedeurs diesel geweest) is de eerste

interieur van

op het dashboard na geheel uniek voor

oogt de wagen zeer Amerikaans.

personenwagen met een zescilinder dieselmotor uit

de 242 GT.

dit model.

uit 1978.

Europa. Deze diesel is afkomstig van Volkswagen, die de
Miniem detail: beide sportievelingen ontberen de voor de

motor overigens alleen in de Volkswagen LT bus heeft

200-serie zo karaktistieke ‘bandenbakken’ en hebben daardoor

gebruikt. Vergeleken de duurdere Mercedes-Benz 200D is

unieke spatlappen, dus zonder de kenmerkende VOLVO-

de D6 een vlotte jongen, en VOLVO geeft hoog op van de

opdruk en bovendien geen volwaardig reservewiel.

prestaties van haar diesel. Naar huidige maatstaven is de

Andere kleine veranderingen aan de 200-serie zijn stoelen

D6 een diesel van de oude stempel.
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Foto’s onder:

ringen: zowel het (laad-) comfort als de veiligheid worden

in Europa dan ook niet als 242 wordt geleverd. In o.a.

Overig nieuws is dat de buitenspiegels vanaf nu altijd van

Links:

Vierkante koplampen

zo belangrijk verbeterd. Net als voorheen hebben de 260-

Australië en Amerika leverde VOLVO nog de 242 GT.

binnenuit te verstellen zijn. De koelventilator is voortaan

Dit type stuurwiel

modellen bredere units dan de 240 sedans.

Ten opzichte van de oudere GT’s is de modernere kleinere

thermostatisch geregeld, hetgeen zo’n 4% brandstof-

hebben de meeste

alleen de eenvoudiger

De 262 C is voortaan ook in goud metallic of zwart te

spoiler een herkenningspunt. Deze spoiler tref je overi-

besparing oplevert.

200-modellen vanaf

modellen uit ’79 en ’80

leveren waarbij het dak in dezelfde lakkleur is uitgevoerd.

gens ook aan op de andere modellen (met uitzondering

De 262 C kan nu ook in two-tone brons-goud of lichtblauw

1979.

hadden zo’n voorkant

En om de rechtsgestuurde landen een beter zicht op de

van de dieselmodellen en de DL-uitvoering).

metallic worden geleverd, en ook hier is de grote spoiler

weg te geven worden op die markten voortaan de ruiten-

Bij alle modellen zijn voortaan de hoofd- en armsteunen in

vervangen door het bescheidener exemplaar van de overige

wissers gespiegeld geplaatst.

kleur afgestemd op de kleur van de bekleding.

modellen...

zie je niet zo vaak:

Vanaf 1979 hadden
de sedanmodellen

Tot slot kwam VOLVO met nieuwe emblemen. Voortaan

Links:

MODELJAAR 1980

Minder bekend is dat VOLVO in een beperkt aantal landen

staat op de voorspatborden alleen ‘VOLVO’ vermeld.

De Autobahnkreuzer:

De 242/244 had

VOLVO heeft letterlijk de smaak te pakken. De GLT-modellen

de 244/245 uitbracht met een B17A. Feitelijk is dit een B19

In Amerika vervalt de aanduiding 242, 244 enz. in zijn

de 244 GLT van 1980.

nieuwe achterlichten.

aanvankelijk de

worden ter vervanging van de 242 GT aangeboden.

met een verkorte slag zodat er een 1784 cc motor

geheel. Voortaan spreekt men daar over een ‘VOLVO-GL’,

kleinere achter-

Uiterlijk is de 244 GLT (en in sommige landen ook 245)

ontstaat. Met 90 pk en een koppel van 132 Nm/2500 rpm

‘VOLVO-GLE’, enz. Omdat de Amerikaanse modellen

lichten. In onder

minder controversieel als de oude GT. Technisch is de

zal het niet bepaald een caravantrekker zijn.

sterk afwijken van de Europese modellen wordt hier later

andere Zweden en

GLT zeer vergelijkbaar met zijn voorganger. In een klein

Nog een onbekende is de vijfcilindervariant van de diesel:

uitgebreid op ingegaan. (wordt vervolgd)

Amerika was de

aantal landen wordt de GLT ook met de B27E motor

de 244/245 GL D5. Deze motor is ook te vinden in een

indeling van de licht-

geleverd. Dit werd waarschijnlijk gedaan om de verkoop

Audi 100 5D uit die dagen, en met 68 pk en 123 Nm/2800

blokken anders.

van de V6-modellen wat te stimuleren, want echt sneller

rpm is de 240 D5 bepaald een tegenpool van de zijn 21 jaar

dan de viercilinder-varianten zijn deze modellen niet te

jongere naamgenoot!

noemen. Een GLT met V6 motor is herkenbaar aan de
goudkleurige GLT-logo’s.

Links:

De vierkante koplampen zijn overigens alweer uit de gratie

stuur 242 GT.

geraakt. Alleen de 245 L VAN werd nog één jaartje geleDe GLT is verder te herkennen aan de zwarte trim, brede

verd met de vierkante kijkers, alle overige modellen

260-achterlichten met hiertussen een zwart tussenvlak.

hadden in Nederland voortaan de grote rechthoekige

In Nederland heeft de 244 GLT standaard de Virgo-

koplampen. De voorruit en achterruit van de sedans

Linksonder:

velgen. Door deze aanpassingen oogt de GLT-versie

hebben voortaan iets andere sierlijsten. De 242/244 hebben

De 262 C uit 1979 kon

behoorlijk wat moderner (of strakker) dan de overige

voortaan net als de zescilindermodellen ook dakgoot-

in meerdere kleuren

modellen.

sierlijsten die afhankelijk van de uitvoering verchroomd of

worden geleverd.

De tweedeursmodellen blijken steeds minder populair, het

zwart zijn. De stationcarmodellen hebben voortaan ook

is dan ook niet verwonderlijk dat deze ‘Autobahn’ VOLVO

een middenarmsteun op de achterbank.
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DE GESCHIEDENIS VAN DE 200
VOLVO 240-260 DOOR DE JAREN… DEEL 3 - DE MODERNISERING
Iedereen kent hier natuurlijk de VOLVO 240-260. Maar van deze VOLVO’s zijn er in de vele productiejaren zoveel uitvoeringen gemaakt dat het een flinke studie vergt om de verschillende modellen
te spotten. Zeker nu de 200-serie al geruime tijd niet meer wordt geproduceerd is het mooi om een
overzicht te hebben. Iedere keer zal er in VOLVOLOGISCH een deel van de geschiedenis worden
behandeld. Deze keer komt de periode 1981 tot en met 1985 aan bod.

Bij de foto vlnr:
240 DL, 240 GL Stationcar, 240 Turbo uit 1984.
Deze familiefoto laat zien dat de DLmodellen nooit de hoge '260'neus hebben
gekend die in 1983 werd geïntroduceerd
op de 240-modellen.

Research en tekst: Maurice Pierik

De 260 profiteert van dezelfde wijzigingen. Voortaan is echter nog maar één type grille: volledig
verchroomd met verticale spijlen (de watervalgrille). Zoals vanouds hebben de 260-modellen
een hoge motorkap en zijn de sedans uitgerust met bredere achterlichten en het chroomwerk
langs dorpels, wielkastranden en portiergrepen. De 245/265-modellen krijgen eindelijk nieuwe
achterlichten. De vorige achterlichten stamden nog van de allereerste 145 uit 1967!

MODELJAAR 1981

Groot nieuws: de gehele 240/260-serie heeft een forse facelift ondergaan. Door deze grote facelift zien de
modellen er opvallend moderner uit dan de voorgaande versies. De voorzijde heeft een meer afgeronde
neus en de volledig met kunststof beklede bumpers zijn een flink stuk bescheidener dan voorheen.
De voorbumper zit voortaan gemonteerd op telescopische schokdempers. De richtingaanwijzers zijn
wat groter waardoor andere spatborden noodzakelijk zijn. Samen met de zwarte raamlijsten, die voor
het zogenaamde greenhouse effect zorgen, oogt de 200 ineens veel minder log. De auto’s zijn ook daadwerkelijk lichtvoetiger geworden, want na deze acties is de wagen 93 mm korter en 13 kg lichter! Minder
opvallend is dat de dorpels voortaan ook zwart gelakt zijn en bij de 240-modellen smalle zwarte kunststoffen
stootlijsten bevatten. De gordelstaven bij de stationcarmodellen zijn voortaan geheel in stijl… jawel zwart.
De 240-modellen hebben een voortaan een grille met een geruit rooster die ook wel eens de eierdopgrille wordt genoemd.
De sportieve modellen hebben een zwarte omlijsting, terwijl de ‘normale’ modellen een chroomkleurige rand hebben.
De typeaanduiding staat behalve bij de DL en 245 GLI ook op de grille.
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Links:
De verschillende
uitvoeringen zijn
herkenbaar aan de
‘greenhouses’.

Foto boven:

Deze wijziging gaf niet alleen een veel moderner uiterlijk,

Met 155 pk is dit voor toenmalige begrippen een werkelijk

MODELJAAR 1982

Volvoneuzen 81-85

maar ook de veiligheid heeft baat bij deze wijziging: voortaan

snelle auto. De 244 Turbo is voorts voorzien van zilverkleurige

Uiteraard is er zo snel na de grote facelift minder nieuws te

v.l.n.r.

zijn de lampen van opzij zichtbaar en bevatten de armaturen

pluche bekleding en een zwarte hemelbekleding. De auto’s

melden. Er wordt melding gemaakt van nieuwe bekledings-

geïntegreerde mistlichten.

staan op zes inch lichtmetalen velgen met daar omheen

stoffen en een verkorte overbrenging van de 1e versnelling

195/60-serie banden. Ophanging en transmissie zijn aan-

bij de handbakken. O ja, was er bij de 245 van 1981 nog wel

• 240 (’81-’82, bij 240 DL
en basis t/m ’85),
• 240 Turbo (’81-’82),

De voorspoiler is meer afgerond dan bij de oudere modellen.

gepast, met onder andere rondom gasgevulde schokdempers

eens een niet zwart beplakte C-stijl te ontdekken, vanaf 1982

• 240 (’83-’85,

De 240 DL en Diesel-modellen blijven verstoken van een

en speciale stabilisatorstangen. De Turbo is feitelijk niets

is dat passé. Het grootste nieuws is de introductie van de

behalve DL en basis),

voorspoiler. In plaats van een spoiler hebben deze modellen

meer dan een GLT met B21ET motor. In Nederland werd

B23A motor op de 244/245 GL en de 245 Turbo. De laatste

• 240 Turbo (’83-‘85),

een soort van zwarte onderlip. Net als de vorige versie zijn

overigens de GLT niet meer geleverd ten faveure van de

wordt omschreven als ’s werelds eerste en snelste Turbo-

• 260 (’81-’85).

alleen de voorspoilers van modellen met metallic lak

Turbo. In Zweden bestond er indertijd ook de 245 GLT en de

stationcar. Het interieur van deze stationcarversie heeft niet

Links:

gespoten in plaats van zwart.

244/245 GLT met V6 motor.

de bijzondere zilverkleurige pluche bekleding zoals de sedan

De volledig

Turbo had.

vernieuwde estates

Met de introductie van de nieuwe exterieurdelen kan door

Op motorisch vlak veranderde er meer. In sommige markten

verschillende zogenaamde ‘trim levels’ onderscheid worden

werd de B23A motor met carburateur geïntroduceerd. Door de

Speciaal voor de markten waar boven de 2000 cc zware

gemaakt in de verschillende uitvoeringen. De 240 DL en

grotere cilinderinhoud ontwikkelde deze motor een hoog

belastingen gelden wordt de B19ET motor ontwikkeld.

GLT/Turbo-modellen hebben zwarte sierbiezen over de bumper

koppel. De oude V6 motor werd vervangen door de even-

Twee andere, nooit in Nederland, geleverde motoren (B17A

terwijl de overige 240/260 modellen verchroomde lijsten

eens grotere B28A en B28E motoren. De oude V6 leed ten

en D20) zijn met ingang van modeljaar 1982 niet meer le-

hebben. Van de zogenaamde greenhouses bestaan maar

gevolge van zijn blokhoek van 90º aan een rauwe loop. Bij de

verbaar. De automaatversies hebben voortaan een overdrive

liefst 3 variëteiten: alle varianten hebben de zwarte stijlen, de

B28 werd deze hoek niet aangepast (dat zou ook een

toegevoegd (AW70) waardoor het comfort en brandstof-

240 DL/GL/GLI modellen hebben onder de ramen

extreme wijziging zijn geweest) maar werd tussen door een

verbruik belangrijk verbeterde.

verchroomde lijsten, de 240 GLE en alle 260-modellen hebben

gewijzigde krukas samen met een ander cilinderontste-

244 GL D6 uit 1981,

daar juist zwarte kunststoffen opzetlijsten met sierlijsten terwijl

kingsvolgorde een rustigere loop bereikt.

let op de zwarte

uit 1981: 265 GLE
en 245 DL.

Foto links:

de GLT/Turbo modellen daarvoor in de plaats zwarte sierlijsten
en stickers (shadow line) hebben.

lijst onder de

Op onderstelgebied zijn er ook wijzigingen. De Diesels

voorbumper.

hebben voortaan altijd stuurbekrachtiging en alle modellen
Behalve de 240 DL hebben alle modellen dakgootsierlijsten.

een 1 centimeter grotere spoorbreedte voor en achter.

Ook hierin bestaan diverse soorten. Verchroomde exemplaren

Foto links:

vind je op de 240 GL/GLI, dikkere dakgoten met chromen

In Nederland zijn wegens te geringe belangstelling alle

245 GLT V6. In Nederland is de

lijst horen op een 240 GLE en alle 260-modellen terwijl de

tweedeursmodellen van het leveringsprogramma gehaald.

V6 nooit geleverd in een 240,

Foto onder:

GLT/Turbo’s volledig zwarte dikke dakgoten hebben.

Alleen in Scandinavië en Noord-Amerika blijven de grote

maar wel in Zweden en je

Aanvankelijk hadden

De 240 GLT/Turbo en 260’s hebben voortaan bredere stoot-

tweedeurssedans gevraagd.

herkent ‘m aan het ‘gouden’

lijsten over de flanken lopen.

De productie van de 262 C wordt aan het einde van 1981

GLT-logo.

gestopt. In totaal zijn er in Italië 6.622 exemplaren van deze

Ook Zweeds: turbin-velgen.

240 sedanmodellen
(m.u.v. GLT/Turbo)

Aan het eind van 1982 wordt de Volvo 760 GLE gepresen-

deze achterlichten.

Het dashboard is volledig nieuw en ergonomisch wederom

Foto ’81.

een stap vooruit. Bij de 260-modellen is het dashboard in

teerd. Dit model luidt een geheel nieuwe serie modellen in

Foto links: 264 GLE uit 1981 met de kenmer-

kleur afgestemd op de bekledingskleuren. Opvallend is dat

die uiteindelijk de 240/260-serie zal moeten doen vergeten.

kende brede achterlichten. Foto onder:

VOLVO de koplampen, achterlichten, bumpers en dashboard

Of dit lukt, zal vele jaren pas blijken. De VOLVO 264 wordt

Het volledig vernieuwde dashboard van de

niet of nauwelijks meer zullen wijzigen tot het einde van de

in ieder geval na bijna 132.000 stuks niet meer gebouwd.

200-serie van 1981.

excentriekelingen gebouwd.

productie van de 240 in 1993!
MODELJAAR 1983

Achter de middenarmsteun treffen we bij de sedans ineens

VOLVO heeft letterlijk de smaak te pakken. De GLT-modellen

een handig skiluikje aan. De overdrive wordt voortaan niet

Net als de nieuwe 760 en de 340/360 worden de typenum-

meer met een schuifje, maar met een knop bediend.

mers afgerond. Voortaan worden de modellen 240 of 260

Spannender nieuws is de introductie van de Volvo 244 Turbo.

genoemd. Omdat de 760 nog niet als estate wordt geleverd,
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Foto boven:

blijft de 260 stationcar in een beperkt aantal landen leverbaar.

240 GLT Stationcar

Behalve de basis 240 DL krijgen alle 240-modellen ineens de

uit ’83.

hoge 260-snuit. Aan de zwarte lamellen zie je echter direct

Op de Corona-velgen

dat het een 240 is. Merkwaardig genoeg moet de Zweedse

na nagenoeg identiek

klant nog één jaartje wachten op deze ‘facelift’.

in de hier wél
geleverde Turbo.

Een miniem detail is dat het sierembleempje bovenaan de
C/D-stijl voortaan in de carrosseriekleur gespoten is. Bij de
240 DL/GL/GLI uitvoeringen zijn de sierlijsten onder de
zijruiten voortaan zwart in plaats van chroom en voortaan
hebben alle modellen nu sierlijsten over de dakgoten zitten

de B200K) worden aangeboden en de productie van de 200-

en bezitten alle modellen voortaan brdere stootlijsten over

serie in Gent wordt gestaakt: vanaf nu komen alle 240’s uit

de flanken. De sedanmodellen hebben voortaan allemaal de

Zweden. De productie van de tweedeursmodellen wordt in de

ooit voor de 260 kenmerkende brede achterlichten. Doordat

loop van 1984 gestaakt. In totaal zijn er iets meer dan 245.000

de 240 GLE van dit jaar ineens verchroomde portiergreep-

exemplaren van de 242 gebouwd.

lijsten kreeg leek deze uitvoering sterk op de VOLVO 260.
MODELJAAR 1985

Nieuw voor de minder zwaar gemotoriseerde modellen,

Omdat de 740-serie redelijk uitgebreid begint te raken komen

maar nog niet voor Nederland, is de M47 vijfversnellings-

de luxere modellen van de 240-reeks in het nauw. Voortaan

bak. Deze bak is een stuk lichter dan tot dusver geleverde

zijn de sedanmodellen alleen nog in de basisuitvoeringen

vierbak met losse overdrive.

leverbaar. De 240 DL wordt opgevolgd door de 240 zonder
toevoeging.

MODELJAAR 1984

Op motorisch vlak gebeurd er echter veel. De B200 vervangt

Foto’s rechtsboven:

Het aantal wijzigingen is zeer beperkt: nieuwe bekledingsstoffen,

de B19 en de B230 komt in plaats van de B23-motoren.

240 GLE, met zijn hoge

Dit wordt bereikt door een krukas met 8

een nieuw type stuurwiel op luxere varianten, een gedeeltelijk

Qua opbouw en afmeting zijn de motoren niet veranderd.

neus en luxe sierlijsten

in plaats van 4 contragewichten, lichtere

aluminium uitlaatpijp en knipperlichten op de voorspatborden.

De wijzigingen zijn bedoeld om de motoren een soepelere loop

(bijna een 260).

en kortere zuigers, lichtere drijfstangen,

Nieuwe motorvarianten (B19K en in sommige landen reeds

te geven en uiteraard om het brandstofverbruik te reduceren.

Foto uit 1984.

smallere compressieveren waardoor er
circa 15% minder interne wrijving wordt geclaimd. De carros-

Autobedrijf G. Brouwer BV

serie is nu volledig gegalvaniseerd. Voortaan hebben
de VOLVO’s asbestvrije remmen.Op de stationcar
treffen we een gewijzigde achterruitenwisser
met (optionele) interval aan.

Door jarenlange VOLVO ervaring en inkoop van diverse restpartijen,

Na ruim 35.000 exemplaren is het
definitief gedaan met de 260

beschikken wij over enorm veel VOLVO en DAF onderdelen.
Tevens te koop gevraagd VOLVO en DAF onderdelen.

stationcar.
wordt vervolgd...

Burchtstraat 9-11 • 8374 KC KUINRE • Telefoon: 0527 - 231444
Tekening: Maurice Pierik © 2008
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DE GESCHIEDENIS VAN DE 200
VOLVO 240-260 DOOR DE JAREN… DEEL 4 - EEN CULT CAR?
Iedereen kent hier natuurlijk de VOLVO 240-260. Maar van deze VOLVO’s zijn er in de vele
productiejaren zoveel uitvoeringen gemaakt dat het een flinke studie vergt om de verschillende modellen te spotten. Zeker nu de 200-serie al geruime tijd niet meer wordt geproduceerd
is het mooi om een overzicht te hebben.
Iedere keer zal er in VOLVOLOGISCH een
deel van de geschiedenis worden
behandeld.
R e s e a r c h e n t e kDeze
s t : M a ukeer
r i c e Pkomt
ierik
de
periode 1986 tot en met
1993 aan bod.

MODELJAAR 1986

In dit jaar wordt de 240 voor het laatst rigoreus aangepakt. Alhoewel de 240 inmiddels
stokoud is wil VOLVO nog niet van dit succesvolle model af. De wijzigingen laten de
wagens voornamelijk moderner ogen en maken de modellen kwalitatief hoogwaardiger.
Er werd echter ook flink in het programma gesnoeid. Voortaan zijn er alleen nog
maar vier- en vijfdeursmodellen. Wie sportief of luxe wil rijden wordt geacht bij de
740/760 te winkelen.
Uiterlijk valt de wat lagere en weer meer achteroverhellende grille op. In eerste
instantie zijn de spijlen altijd zwart en is de omlijsting chroomkleurig. De motorkap
en de parafan zijn aangepast. Wieldoppen, gestroomlijnde spiegelbehuizing, de
shadowline, donkere schilden opzij en achter moeten de 240 een moderner en slanker
aanzicht geven. De emblemen zijn in de nieuwe strakke VOLVO-stijl. De sedan
kreeg bovendien een wat hogere kofferklepdeksel met een handgreep. en ‘dikkere’
dakgoten die de Turbo-modellen ooit zo kenmerkten. Binnen vallen de nieuwe stoelen
met 740-hoofdsteunen op. De onderste helft van het overigens ongewijzigde
dashboard kan voortaan ook in een passende (beige of blauw) kleur worden geleverd. De koppelingsplaat is voortaan asbestvrij, de bestuurdersdeur kan niet meer

Bij de foto:
240 GL Stationcar
en Sedan
uit 1987.

per ongeluk zonder sleutel dicht worden
gesmeten. De isolatie is verbeterd en voortaan doven de lampen
automatisch als de motor wordt afgezet. Bij de stationcar heeft de oeroude handgreep (model
1967!) plaats gemaakt voor een moderner ogend exemplaar. In de bageruimte valt nu de verder doorgetrokken
bekleding op. Volvo zelf rept van een volledig beklede bagageruimte, maar dat is wel wat optimistisch verwoord.
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Foto rechts: De sedan kreeg een nieuwe achterklep
en daaronder de 240 Stationcar uit 1986 .

Foto rechts: Volvoneuzen 86-93, vlnr. 1 = 240/DL t/m ’91 en GL t/m ‘90, 2 = 240 GLT/Polar en GL v.a. ’90 en 3 = 240 GLE.

Omdat de carrosserie voortaan bijna volledig verzinkt is geeft

De stationcar krijgt een nieuwe achterklep met een

Volvo acht jaar garantie op de lak. In Nederland is een vijfbak

vergrootte achterruit. De sproeier verhuist naar boven en de

(M47) voortaan standaard.

ruitenwisser is groter geworden.
Tegen meerprijs kan een 240 worden geleverd met een
airbag. De service-intervallen zijn vergroot naar iedere 15.000
km en de corrosiebestendigheid is verder toegenomen.
Een Nederlandse 240 GL heeft voortaan een volledig zwarte
trim, waardoor de 240 er ineens weer wat moderner uit ziet.

MODELJAAR 1989
MODELJAAR 1987

‘VOLVO 240-Bolaget’ werd opgericht om de 240-serie

Het milieu wordt een steeds belangrijker thema. Daarom

verder te rationaliseren en up-to-date te houden, zodat de

kan in Europa ook de lambda sonde worden aangeboden.

productie nog enige jaren kon worden veiliggesteld.

Modellen met deze voorziening zijn herkenbaar aan het

MODELJAAR 1991

λ-embleem op de grille. Het derde remlicht doet zijn intrede,

Er werd een nieuw model wieldop gepresenteerd en

Niet zichtbaar, maar wel beter: dikker voorruitglas, minder

maar niet in Nederland. De wet verbood dit veiligheidsitem!

standaard hadden de auto’s, dus ook de stationcarmodellen,

CFK in de airconditioning en de achteras behoeft geen

Foto boven:

Foto rechts: Vanaf 1986 op de 740/760

Behalve de viltenafdichting op de portieren is er verder geen

vier hoofdsteunen. Tevens trof men voortaan op de Estates

olieverversing meer. ABS is op linksgestuurde modellen

Alleen in 1989:

geïnspireerd: de voostoelen van de 240.

nieuws te melden.

van bekleding voorzienen C-stijlen aan.

leverbaar.

Volvo 240 GLT.

Om de belangstelling op te krikken werd tijdelijk de 240 GLT

De optionele dakrails voor de stationcar is voortaan geen

geleverd. Optisch leek de auto veel op de populaire GLT van

rekwerk, maar een bescheiden zwarte railing. Bij de

weleer, dus voorzien van een volledig zwarte trim en

sedanmodellen zijn de dakgoten voortaan weer van het

Foto onder:

Virgo-velgen. Motorisch was er echter geen verschil met

‘eenvoudige’ type.

Volvo 240 sedan

een standaard GL

modeljaar 1991.

De meeste 240’s hebben voortaan een zwarte trim. In Italië
is de populaire Polar geïntroduceerd. In Nederland is daar
Foto onder:

echter nog geen sprake van, het modellenprogramma is

Allemaal klimrekjes:

zelfs gelijk aan dat van het voorgaande jaar.

vanaf 1989 kregen
de stationcars ook

MODELJAAR 1992

hoofdsteunen op de

Zo tegen het einde gooit VOLVO er nog wat kleine wijzigingen

achterbank.

tegenaan. Zwarte handgrepen en bij de estate zwarte
scharnieren sieren de wagens.

Foto: op dit model is zowel de vernieuwde achterklep

MODELJAAR 1990

Chassis en stoelen zijn verder verbeterd. Buitenspiegel-

(sinds 1990) en derde remlicht te zien.

Omdat de ruitomlijsting dunner werd zijn vanaf dit jaar

verwarming wordt een optie alsmede nu ook ABS voor

de voorruiten ietsjes groter dan voorheen. De voor- en

rechtsgestuurde modellen.

achterruitlijsten zijn nu altijd zwartkleurig. Het VOLVO-logo

In Nederland wordt de Polar geleverd. In feite betreft het

MODELJAAR 1988

verdwijnt van de voorspatborden.

een DL-model in een iets hippere uitmonstering. De Polar

Behalve een gewijzigd stuurwiel bracht 1988 geen zichtbaar

In Nederland heeft iedere benzine 240 voortaan brandstof-

luidt ook de terugkeer van de tweeliter motor in voor

nieuws voor de 240. Het grootste nieuws was eigenlijk dat de

inspuiting met geregelde 3-weg katalysator met lambda

Nederland. De bekleding is voortaan altijd zwart en de

240 in Amerika tot Family Car of the Year werd uitgeroepen.

sonde. Stuurbekrachtiging is nu standaard.

voorspoiler meestal ook.
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Foto onder:
De Polar zorgde in ’92 en ’93 voor een ware opleving van de 240-serie.
Foto onder: 240 Classic ‘93
De 240 Classic was er als sedan of stationVanaf 1991 met ABS!

car in blauw-groen of donkerrood metallic.

Nieuw is de 240 GLE. Een Nederlandse GLE van deze jaren
is een merkwaardige wagen. In feite is de gehele trim zwart,
behalve de grille, want die is verchroomd. Deze combinatie

met houtinleg. De Amerikaanse Classics hebben bovendien

is uniek.

meegespoten buitenspiegels en uiteraard US dubbele
koplampen en US-bumpers.

Wegens de inmiddels zeer geringe belangstelling in ons land
kan de sedan alleen op speciale bestelling worden geleverd.

Ondanks het naderende einde zijn er een paar dingen

Anders dan velen denken gaat de productie van de sedan tot

gewijzigd. De airconditioning was CFK-vrij geworden, onder

en met 1993 door.

de motorkap tref je extra isolatiemateriaal aan en bepaalde
motoren hebben oliegekoelde zuigers gekregen. In het
laatste jaar zijn er geen diesels meer gefabriceerd.

De ooit als opvolger bedoelde 740 verdwijnt van het leveringsprogramma.
Op 16 mei 1993 is het echter definitief gedaan met de 240MODELJAAR 1993

260. In totaal zijn er van de 240-260-serie 2.874.304 model-

De 240 gaat uiteindelijk toch zijn laatste productiejaar in.

len gemaakt. Van dit aantal zijn er bijna anderhalf miljoen van

VOLVO Noord-Amerika brengt ter gelegenheid hiervan een

het type 244. Van de 245 zijn in totaal bijna één miljoen

gelimiteerde oplage van de 240 Classic aan. Op het

exemplaren gefabriceerd. De ‘Herrgårdsvagn’ is werkelijk

dashboard van deze 1600 wagens tref je het unieke

populair gebleken.

volgnummer aan. In Zweden werd er een niet genummerde
oplage geleverd van een vergelijkbaar model, de 240 GL

Vanaf ‘88 een verzinkte body!

wordt vervolgd...

Classic, De GL Classic heeft een opgevoerde B230FX motor
met 136 PK. Beide Classic-series zijn uiterst luxe uitgerust
en hebben onder andere een grille met verchroomde spijlen,
een in kleur meegespoten grille-omlijsting en een dashboard

Echt veel veranderingen vonden er ogenschijnlijk niet plaats na 1988, getuige deze plaat uit de ‘88 folder.
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Research en tekst: © Maurice Pierik

Iedereen kent hier natuurlijk de VOLVO 240-260, maar zonder de voorlopers, had de
240-260 zoals wij die kennen nooit kunnen bestaan. Vandaar dat er in deze
aflevering een bochtje naar het verleden wordt genomen.

Foto linksboven en rechtsonder: Groot nieuws in 1966, de VOLVO 144.
Linksonder de laatste 244 uit 1993.

MODELJAAR 1967

Dit verhaal begint op 16 augustus 1966, de dag dat de VOLVO 144 wordt gepresenteerd.
De 144 is min of meer de opvolger van de Amazon. Om kosten te besparen werden de
motoren en wielbasis van de kleinere Amazon overgenomen. De grote ruime carrosserie
was opvallend sober gelijnd en met vóór en achter kreukelzones zeer veilig te noemen.
Andere veiligheidsvoorzieningen zijn de bezwijkbare stuurkolom, standaard gordels, rondom
schijfremmen en een triangel gescheiden remsysteem. Al deze voorzieningen waren in de

VOLVO 240-260 DOOR DE JAREN… DEEL 5 – DE PREHISTORIE

jaren 60 zeer revolutionair.
Voor de aandrijving werd gebruik gemaakt van de

DE GESCHIEDENIS VAN DE 200

bekende B18-motoren: B18A voor de standaard 144
en de B18B met dubbele carburateur voor de 144 S.
Omdat de 144 behoorlijk wat zwaarder was dan de
Amazon waren de wagens niet bepaald vlot.

Van binnen is de 144 niet echt modern te noemen. Lintsnelheidsmeter, claxonring en een
ellenlange versnellingspook bepalen het sfeertje. Bij de automaat zit de handle aan de
stuurkolom. Zeer zeldzaam zijn modellen met een voorbank. De tweedeurs 142 werd later
dit jaar gepresenteerd.
In Zweden werd de VOLVO 144 uitgeroepen tot Auto van het Jaar.

MODELJAAR 1968

De wijzigingen waren één jaar na introductie nog beperkt. In plaats van skai werd de 140
geleverd met stoffen bekleding.
In november werd de VOLVO 145 gepresenteerd,
een luxe stationcar die aanzienlijk ruimer was dan
de Amazon P220. De lange zijruiten waren
gedeeld. De achterste ruiten deden dienst als
ventilatieruiten. De dakgoot van de 145 was met
een verchroomde dakgoot afgewerkt. Omdat de
achterportieren identiek zijn aan die van de 144
ontstond er bij de stationcars een merkwaardige
verloop tussen dakgoot en raamlijst.
Deze eigenaardigheid heeft het tot de laatste 245
uitgehouden.
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Foto links VOLVOneuzen:
Boven vlnr: 140 ’67-’70 en 140 L ’71-’72; 140 DL ’71-’72;
144 GL ’71-’72; 140 L v.a’73.
Onder vlnr: 140 DL/GL v.a.’73; 164 ’69; 164 ’70-’72; 164 v.a. ’73
(Opm. dikbumpers v.a. ’74 niet afgebeeld).

MODELJAAR 1969

MODELJAAR 1972

Foto boven: Het dash-

Een zeer belangrijke verbetering was de introductie van de B20 motor hetgeen gevierd werd met

De wijzigingen van dit jaar betroffen vooral het interieur.

board van de 144,

het ‘B20’ embleem op de grille. De 145 kon voortaan worden geleverd met een achterruitenwisser.

De hoofdsteunen werden smaller, er kwamen portier-

met claxonring en

Het grote nieuws was echter de introductie van de VOLVO 164, de eerste moderne zescilinder.

vakken, de schakelhandle van de automaat verhuisde

lintsnelheidsmeter

De B30 motor was eigenlijk anderhalf keer een B20. Een tamelijk grote en zware motor, maar ook

naar de tunnel en bij de handschakelaars werd de halve

uit 1967.

zeer krachtig. De 164 had een 10 cm langere wielbasis om ruimte te bieden aan dit blok.

meter lange versnellingspook vervangen door een

Links: Met achter-

De voorzijde werd afgerond met een nogal Brits aandoende grille die ook overeenkomsten had met

moderne korte pook. Alle modellen kregen een nieuw

ruitenwisser en

de vroegere P1900. Voor het eerst in jaren plaatste VOLVO weer de bekende diagonaal op een grille.

type stuurwiel. De claxonring volgde nu meer de vorm

uitstelraampjes

Zo herkenbaar van voren, zo beperkt waren de verschillen in alle ander aanzichten. Opzij valt

van het naafkussen. Het dashboard had, behalve op de

de 145 uit 1969.

behalve de langere neus alleen de verchroomde dakgoten, wielkast- en dorpelranden op.

standaarduitvoering, nu houtimitatie en er kwam een

Achter verklapt alleen het grote embleem ‘164’ dat dit een limousine is. Van binnen onderscheid de

middenconsole.

164 zich met zijn zeer luxe inte-rieur en de twee achterzetels sterker van de 140-modellen.

Aan de buitenzijde vallen de verzonken deurgrepen op.

De 164 is de eerste VOLVO met een korte versnellingspook.

Bij de 164 zijn de deurgrepen volledig chroomkleurig, bij
de 140-serie zijn de behuizingen zwart. Deze deurgrepen

MODELJAAR 1970

zouden ongewijzigd in de 200-serie voortleven.

Het veiligheidsniveau van de 140/160-modellen wordt flink opgewaardeerd door toevoeging van

De 164 kon voortaan ook met een injectiemotor worden

hoofdsteunen, waarschuwingslichten, gordels op de achterbank, achter-ruitverwarming en een

geleverd, de 164 E. Deze auto was van achteren herken-

antiverblindingsbinnenspiegel. De verstelbare (!) hoofdsteunen zijn opvallend breed.

baar aan de verchroomde lijst.

Om beslagen ruiten te voorkomen werden bij alle sedan onder de achterruit ventilatiesleuven
aangebracht. De 145 kreeg rechtsachter het bekende roostertje. Hiermee vervielen de uitstelramen.

MODELJAAR 1973

De achterruitenwisser werd standaard geleverd.De roosters aan de voorzijde van de 164 werden

De modellen van dit jaar zijn sterk verbeterd: voortaan be-

voortaan opgevuld door vérstralers en leer is vanaf 1970 standaard op de 164. Het grote nieuws

zitten alle wagens deurbalken in alle portieren, rolgordels

was de introductie van de VOLVO 145 Express. Deze variant had een verhoogd dak en was de

vóór, kindersloten op de achter portieren, vlamdovende

opvolger van de oude P210 Duett. In een aantal landen werd de sportievere142 GT voor-gesteld.

bekledingsmaterialen, ruitenwissers-met-een-groter veeg-

De GT had sportieve ronde klokken en een bijbehorend sportstuur en toerenteller.

bereik (de linker ruitenwisser werd hiervoor verder naar
buiten geplaatst) en een centrale ruitensproeier met twee

MODELJAAR 1971

spuitopeningetjes. In plaats van de inmiddels antieke lint-

Voor het eerst werden grotere wijzigingen gepresenteerd. De 140-serie wordt voortaan

snelheidsmeter werd er een modern kunststof dashboard

ingedeeld in de ‘Standaard’, ‘de Luxe’ en ‘Grand Luxe’ uitvoering. Vaak worden deze uitvoeringen

met wijzermeters gemonteerd en ventilatie-uitstroom-

afgekort met ‘L’, ‘DL’ en ‘GL’. De motorkapemblemen verdwenen op alle 140-modellen. De 145

openingen verhoogden het comfort. Het stuurwiel had

Express en Standaard behielden de oude grille, echter nu voorzien van het VOLVO-logo.

voortaan een grote botsveilige stootkussen en het

De luxere DL en GL-modellen kregen een zwartkleurige aluminium grille met diagonaal en een

gaspedaal is voortaan van het hangende soort.

nieuw type velg. Bij de DL werd deze velg voorzien van een geschroefde naafdop, terwijl de GL

Al dit moois was van verre herkenbaar. De 140-modellen

wielsierringen kreeg. De GL was verder te herkennen aan de separate vérstralers vóór de grille

kregen een nieuwe kunststoffen grille waar omheen zich

en het GL-logo. De hier nooit geleverde 142 GT had een grille met geïntegreerde vérstralers.

een sierlijst bevond. Bij de eenvoudigste 140-modellen

Omdat de voorwielen in extreme situaties de wielkuipen konden raken werden de spatbord-

waren de twee horizontale lamellen niet grijs, maar net

openingen van de 140-serie vergroot. De radiator werd vergroot en onder de bumper werden

zo zwart als de rest van de grille. De tamelijk lompe rich-

ventilatiesleuven aangebracht. Airconditioning werd als optie leverbaar.

tingaanwijzers werden naast de koplampen geplaatst.

Foto’s boven: De complete 140-serie in kleuren uit 1969, allemaal met de nieuwe B20 motor.

Bij de 164 werd elektrische raambediening vóór standaard, alsmede eindelijk stuurbekrachtiging,

De voor- en achterbumper hadden andere stootlijsten.

Zwart-wit: In modeljaar 1969 wordt de eerste 164 gepresenteerd, de eerste moderne zes-

getint glas, een schuifdak, airconditioning en een stereo-installatie. Uiteraard kreeg de 164 ook

Het exemplaar vóór werd bovendien hoger geplaatst en

cilinder van VOLVO. Uit deze hoek zie je nauwelijks dat het hier 164 betreft. Van voren toont

nieuwe velgen, met naafdop én wielsierringen.

de kentekenplaat werd thans op de bumper gemonteerd

de 164 echter wel zeer voornaam. Nieuw voor 1970 waren de vérstralers en hoofdsteunen...
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Eindelijk een modern dash-

Onder: 164 uit 1973, voortaan met de kleinere

board in de VOLVO’s van

kunststoffen grille en rechte bumper.

Rechts: Met het nieuwe stuurwiel en

1973. Dit tref je behoudens

de middenconsole oogt het binnenwerk

de ventilatietroosters ook

iets moderner. Hier de 164 uit 1972.

in een vroege 240/260 aan.

in plaats van eronder. Minder wezenlijk waren de nieuwe emblemen op alle modellen. De modellen kregen een nieuw type velg, behalve de Standaard-uitvoering, deze behield de velgen van de
oude series. Alle sedanmodellen hadden voortaan horizontale achterlichten en bovenaan de C/Dstijl werd een sierstrip geplaatst die en afwerkrand moest verbergen.
De dakgoten van de 145 bogen aan de achterzijde niet meer af, maar liepen horizontaal door: goedkoper en gestroomlijnder. De productie van de 145 Express werd gestaakt. Zo ver van toepassing
kreeg de 164 een vergelijkbare facelift. De voorbumper was nu rechtgetrokken wat resulteerde in
een kleinere kunststoffen grille. Het motorkapembleem kwam te vervallen.
Boven: 164 E uit 1974.
MODELJAAR 1974

Beetje vreemde combinatie: dikke bumpers

Ofschoon dit het laatste productiejaar zou zijn, waren de wijzigingen aan de 140/160-serie talrijk.

en klassieke neus.

Allereerst vallen de zeer grote bumpers op die bestand zijn tegen aanrijdingen tot 5 km/u. De 140

Foto: Nieuwe neus en deurgrepen voor de

en 164 werden hierdoor ineens 14 respectievelijk 15 cm langer! De ventilatieruitjes verdwenen

142 Grand Luxe van 1972.

en de raamlijsten werden gewijzigd in de vorm zoals we die ook in de latere 200-serie herkennen.
Een belangrijke en grote wijziging was de verhuizing van de brandstoftank naar een plek direct

In februari 1975 is het werkelijk afgelopen met de 140/

achter de achteras. Van buiten zie je er behalve een nieuw tankklepje weinig van. Deze nieuwe

160-reeks. De VOLVO 164 is uiteindelijk 153.179 keer

locatie was een grote veiligheids-verhoging die uiteraard ook in de 200-serie werd meegenomen.

geproduceerd.

Eigenlijk kun je stellen dat een 144 uit dit jaar meer op een 244 lijkt dan op de eerste 144!

Vanaf hier houdt de prehistorie van de 200-serie op.

Kleinere wijzigingen waren de verklikkerlichten voor defecte verlichting en remlichten, de

Had iemand in 1966 kunnen vermoeden dat het concept dat

145 Express, uit

optionele koplampwissers en een ander loop van de uitlaat en het reservewiel bevindt zich voortaan

met de 144 werd ingezet maarliefst 27 jaar in productie zou

1970. De opvolger

aan de linkerzijde van de kofferbak.

blijven? In totaal zijn er maar liefst 4.273.581 wagens

van de Duett.

In juli 1974 is het na bijna 1¼ miljoen exemplaren gedaan met de VOLVO 140-serie.

gebouwd van de 140-160-240-260-serie. Geen enkele VOLVO-

Foto: Naast chique ook zeer snel: 164 E uit 1972.

serie komt ook maar in de
Het ruim van de

MODELJAAR 1975

buurt van dit indrukwek-

145. Let op de

Inmiddels is de 200-serie geïntroduceerd, maar de 164 E werd voor een aantal landen, waaronder

kende cijfer.

brede hoofdsteu-

Amerika, nog geleverd. De 164 E werd aangepast in de stijl van de 200-serie. Op het dashboard

nen van het 1971-

na is het gehele interieur, inclusief de plaatsing van de handrem naar de tunnel van de 240/260-

model.

modellen, overgenomen. Ook werd de 200-achterbumper toegepast. Een ander kleinigheidje

wordt vervolgd...

waren de moderne zwarte ruitenwisserarmen en de nieuwerwetse emblemen aan de achterAl vanaf 1973

zijde. De allerlaatste 164-ers hadden de brede achterlichten à la 264.

paste Volvo deur-

Links: Alle sedanmodellen hadden

balken toe...

voortaan horizontale achterlichten zoals
deze 164 E uit 1973.

144 de Luxe, met
het nieuwe gezicht van 1973.

145 L uit 1974.
In bijna alle
opzichten net
een 245.

Rechts: Deze foto toont dat er inderdaad heel
wat achter de dikke bumpers school. Op deze foto
is tevens te zien dat de grille een stuk lager
was dan het oorspronkelijke exemplaar.

2 2 I VOLVOLOGISCH I L E D E N M A G A Z I N E VA N H E T V O LV O 2 4 0 - 2 6 0 R E G I S T E R

L E D E N M A G A Z I N E VA N H E T V O LV O 2 4 0 - 2 6 0 R E G I S T E R I VOLVOLOGISCH I 2 3

Van een auto waarvan er ruim 2,8 miljoen zijn gebouwd bestaan er uiteraard vele bijzondere varianten.
In deze afleveringen worden een aantal ‘speciale gevallen’ behandeld. Omdat veel van deze modellen door
carrosseriebedrijven zijn gebouwd voor bijzondere doeleinden zijn het aantal variëteiten schier oneindig.
Dit deel pakt derhalve slechts een gering deel bij de hoorns.

Research en tekst: © Maurice Pierik

DE GESCHIEDENIS VAN DE 200
VOLVO 240-260 DOOR DE JAREN… DEEL 7 - BIJZONDERE CARROSSERIEËN

De 264 TE werd bijzonder vaak afgeleverd aan het voormalige Oost-Duitsland. Het communistische regime
aldaar vond de statige VOLVO’s een goed alternatief
voor de verouderde en kolossale Russische limousines.
Wagens van West-Duitse of Amerikaans makelij waren
natuurlijk uit den boze. Producten van het ‘neutrale’ zelfs
socialistisch georiënteerde Zweden waren uiteraard wel
welkom. De meeste TE’s zijn afgeleverd in donkerblauw
met grijs pluchen interieur. Maar er zijn ook zilveren,
witte en zwarte exemplaren afgeleverd.

Foto’s links, rechts en onder:
In de ‘Swedish Collection’
te Baarn staat een prachtige
TE met zeer luxe interieur
(7 persoons).

LIMOUSINES

De grote Volvo’s zijn door menigeen beschouwd als statige auto’s. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er
diverse limousines zijn gecreëerd op (uiteraard) de 264.
De bekendste versies van de limousines zijn de Volvo’s
264 TE die tussen 1977 en 1981 door Bertone werden
vervaardigd. ‘TE’ staat voor Top Executive, hetgeen de
exclusiviteit nog eens onderstreept. Net als bij de 262 C
werd er voor de 264 TE gebruik gemaakt van een standaard 242 (jawel tweedeurs!) carrosserie die op diverse
plekken werd doorgezaagd. Van een extra set voorportieren werden vervolgens achterdeuren gemaakt. Het tot
70 cm verlengde geheel werd vervolgens tot één carrosserie gemaakt en van binnen luxe afgewerkt. Doordat
zowel de voor- als achterportieren werden verlengd,
oogde het geheel zeer harmonieus.
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Boven: VOLVO 264 TE uit 1977
Onder: beperkt overzicht van de diverse bijzondere ‘officiële’ varianten.

Boven: Afmetingen van de speciale VOLVO’s zoals
die door VOLVO zelf werden aangeboden.
Foto’s onder: 264 landaulet 2.
Erg groot en vooral massief: de 264 Landauer.
Open toont de 264 Landauer zijn luxe.

Foto’s boven vlnr.:

Alle limousines zijn uitgerust met de bekende V6-motor

- 264TE dashboard, meer

met automatische transmissie. Achter de voorstoelen

gezellig dan echt luxe;

zijn klapstoeltjes aangebracht in tegengestelde richting.

de 264 TE van binnen.

Bertone heeft in totaal 335 van deze limousines

- 264TE middenbankje,

gebouwd, waarvan waarschijnlijk zo’n 125 voor de DDR.

die van Kalmar, omdat hier de zichtbare dwarsversteviging

Yngve Nilsson heeft ook de nodige begrafeniswagens

de krappe klapzitjes

Omdat na 1981, met name uit de DDR, nog vraag was

op het dak netjes was weggewerkt. Nilsson heeft in 1983/84

gebouwd in Zweden en zelfs in Indonesië en Maleisië.

hebben geen gordels.

naar de 264 TE zijn er in de jaren 1981 – 1983 nog enige

Foto: 245 T uit 1978.

één maar liefst 115 cm verlengde 245 GLE gebouwd die is

De Volvo 245/265 is ook bij andere carrosseriebouwers een

- 264TE, van staatsauto

exemplaren afgeleverd door Yngve Nilsson. Nilsson is

Onder: het tussenbankje van de

tot trouwauto.

een Zweedse carrosseriebouwer die tot op de dag van

245 T is naast krap ook sober.

Boven: 245T’78

vandaag de nodige VOLVO’s heeft verbouwd.

AMBULANCES EN BEGRAFENISAUTO’S

Waarschijnlijk heeft Nilsson 13 verlengde 264’s ge-

Van de 245 en 265 zijn diverse types ambulance gebouwd.

Boven: 265 hearse. Met
de verlenging geheel

Pollmann.

achter de achteras:
265 begrafenisauto van

bouwd, waarvan een aantal extra lange uitvoeringen.

De zogenaamde mini ambulances zijn gebaseerd op een

PICK-UPS EN OVERIGE OMBOUWSELS

gewone 245 met een verhoogd dak. Er zijn echter door

Nilsson heeft op ‘de lange basis’ ook een aantal pick-ups

uitgevoerd. Bij een landauer is het achterste gedeelte

Nilsson ook de nodige extra grote ambulances gebouwd.

met afneembare harde kap gebouwd.

Onder links vbnb.:

van het dak uitgevoerd als een wegklapbaar linnendak.

Ook deze modellen zijn 73 cm langer dan het origineel.

Naast de in dit artikel genoemde min of meer officiële

- Zo uit de folder:

Welsch & Sohn.

Dit pronkvoertuig was bestemd voor Erich Honecker.

Deze modellen hebben een bakvormige achterbouw met

ombouwen zijn er natuurlijk de nodige particuliere initia-

245 Ambulance uit 1978

Hoe kon het ook anders.

aan de stoepzijde één achterdeur. Door hoogte van circa

tieven geweest (kijk maar eens op de site naar de pick-up

- Ook in Nederland

1,9 meter zijn deze wagens bijzonder ruim. Veel van deze

in het fotoboek). Met name de Zweden zijn vrij fanatiek in

gebruikt : 265 Ambulance

ambulances hebben om begrijpelijke redenen een krach-

het ombouwen van de 240/260. Veelal is het de bedoeling

- 245 begravnisbil’78

Een ander bijzondere 264 limousine betreft een model
van het Amerikaanse Continental Coach Division.

tige V6. Uiteraard zijn deze ambulances voornamelijk

om de wagen sportiever te laten ogen, hetgeen resulteert

Dit type begrafenisauto

Bij deze versie werd een Amerikaanse 264 tussen beide

in Scandinavië ingezet. De Nilsson varianten zijn in de

in verlaagde modellen (chops) en (semi) cabriolets.

bood Volvo zelf aan.

portieren circa 90 cm verlengd en vervolgens luxer

van deze verlengde 245. De meeste modellen bezaten een

periode 1977-1985 gebouwd. Naast dit type zijn er nog

Met name de cabriolet op basis van de 262 C is zeer

afgewerkt. Hierbij behield de wagen zijn oorspronkelijke

B21 motor, maar er zijn ook de nodige exemplaren met

andere ambulance-varianten op de verlengde basis gebouwd.

geslaagd. Op niet verlengde basis zijn er ook pick-ups

korte portieren.

een diesel of V6 geleverd. De V6 variant werd echter ook

gebouwd.

245 T genoemd en heeft ook niet de uiterlijke kenmerken

Omdat de gewone 245/265 net te kort is voor het transport

T R A N S F E R - TA X I ’ S

van een 265. Latere Transfers kunnen ook zijn uitgerust

van lijkkisten zijn er voor deze taak verlengde varianten

In 1976 presenteerde Volvo de 245 T (Transfer). Tot 1981

met een B23 motor.

gebouwd. Sommige modellen zijn enkel achter de achteras

werden deze wagens bij VOLVO Kalmar geproduceerd,

De 245 T is 73 cm langer dan een normale 245 en heeft

verlengd, zoals de variant gebouwd door de Duitse

maar later heeft Yngve Nilsson een aantal exemplaren

tussen de gewone zitrijen klapstoeltjes. Anders dan bij de

carrosseriebouwer Welsch & Sohn. Samen met een

VOLVO Crown Limousine. gebouwd. In Kalmar zijn circa 280 exemplaren gebouwd

264 TE zijn alle stoelen in de rijrichting geplaatst. Achterin

verhoogd dak levert dit een wat vreemd gedrongen

zijn de zitplaatsen opvallend krap. De Transfer werd ook

voertuig op. Andere modellen, zoals de versies die door

aan de DDR geleverd. In dat geval zijn de auto’s donker-

VOLVO zelf aan de man werden gebracht, zijn gebaseerd

blauw en veelal voorzien van een V6 en deden de wagens

op het verlengde onderstel. Veel van die modellen maken

dienst bij de ministeries en de Stasi. In andere landen

gebruik van de lange 242-portieren. Samen met de

werden de 245 T modellen echter ingezet als taxi.

gigantische zijruiten en een gering verhoogd dak levert dit

De exemplaren van Nilsson zien er iets eleganter uit dan

juist een zeer gestrekt silhouet op.

Onder: 264 Crown

populair ombouwobject gebleken. Voorbeelden van deze
carrosseriebouwers zijn het Deense Sæby en het Duitse

Eén van deze extra lange 264’s werd als landauer

Niet erg ruim zitten in
zo’n Transfer.

voorzien van een B28E met automaat.
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Onder:
De uitrusting van een

(wordt vervolgd)

Noorse ambulance.
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Om een auto blijvend aantrekkelijk te houden lanceren fabrikanten doorgaans actiemodellen. Soms worden
deze, vaak luxer uitgevoerde, modellen ingezet om voorraden op te maken. Maar soms komt het ook voor
dat bepaalde markten specifieke eisen stellen waarop Volvo inspeelde. In dit deel wordt een aantal
‘special editions’ van de 240/260-serie beschreven. Ter vergelijking is het handig om de voorgaande delen in
de aanslag te houden.
Research en tekst: © Maurice Pierik

Onder: Brochure van de 244/245 GL D5 (mj ‘80).
Geheel onder: Brochure mj ’93.

DE GESCHIEDENIS VAN DE 200
VOLVO 240-260 DOOR DE JAREN… DEEL 8 - SPECIAL EDITIONS

Boven: De 242 Turbo Special Edition
herken je aan de vlakke motorkap en het
front met grijze grille.

Onder: De snelste: van de 242 Turbo SE
(Special Edition - 1983) moest VOLVO
er 500 hebben gebouwd om mee te
mogen doen in de racerij met de groep
A Evolutiewagens.

Linksonder: Tussen 1983 en 1986 was de
VOLVO 242 Group A-Turbo een geduchte
tegenstander op het circuit.

Deze afgebeelde 240 Estate uit 1993 (laatste editie) is wel zeer compleet uitgerust met o.a. mistlampen, roofrails,
zijruit-windschermen, verchroomde grill en lichtmetalen scorpius velgen...

‘ V R E E M D E ’ M OTO RVA R I A N T E N

verkleinde versie van de bekende D24. Deze diesels

inlaat, zwaardere veren en zijn herkenbaar aan de Euro-

In veel landen hangt de voertuigbelasting af van de

zijn uiterst zeldzaam en met 68 pk tamelijk onder-

pees aandoende voorkant. De vlakke motorkap, die

motorinhoud. VOLVO leverde daarom in o.a. Frankrijk,

gemotoriseerd.

Amerikanen liefdevol ‘flat hood’ noemen, was onge-

Italië de meeste 240-benzinemodellen met een 2-liter

In Zweden had men juist geen problemen met grotere

bruikelijk voor Amerikaanse VOLVO’s.

motor, ook de Turbo. In Denemarken en Finland worden

motoren. Vandaar dat men bij wijze van promotie in

De meeste straatversies zijn zilver of blauw metallic.

auto’s zeer zwaar belast en speelt de motorinhoud ook

1980 tot ’82, de V6 motor uit de 260-serie ook in de

Officieel bedraagt het motorvermogen van een dergelijke

een cruciale rol. De nóg kleinere 1.8 motor, de B17A,

244/245 GLT heeft aangeboden.

werd er in september 1983 de evolutieversie, de 242

Turbo 162 pk, maar waarschijnlijk is het eerder 200 pk!

werd in de jaren 1979-’85 op beperkte schaal geleverd

De meest tot verbeelding sprekende motorisatie werd

Turbo Special Edition, aangeboden ter homologatie.

Boze tongen beweren overigens dat enkel de 23 door

als de 244 DL in onder andere Israël, Spanje en

echter in Amerika geleverd. Nadat VOLVO de 242 Turbo

Om in aanmerking komen van deze goedkeuring moest

FISA gekeurde wagens daadwerkelijk voorzien waren

Denemarken.

t.b.v. de groep A toerwagenkampioenschappen had

VOLVO minimaal 500 straatversies van deze wagens

van de technische aanpassingen en dat de overige 477

In Finland werd in de periode 1980-81 de VOLVO 244/245

laten homologeren (= goedkeuren voor toelating) door

hebben verkocht. Deze 500 VOLVO’s hadden diverse

exemplaren slechts een los tuningset in de kofferbak

GL D5 geleverd. Deze vijfcilinder 2.0 liter motor is de

de Fédération Internationale du Sport Automobile (FISA)

technische aanpassingen zoals intercooler, gewijzigde

hadden liggen. Hoe het ook zij, VOLVO heeft diverse
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Links: De 244 DL
Blue Star (1978)
Onder: Speciaal voor het 50-jarige bestaan: 244 DL Jubileum (1977).
Inzet: Binnen was het jubileummodel van 1977 luxe bekleed
en daaronder de 244 DL Jubileum 1977 in een moderne showroom.

Boven: 2x een 244 DLS.

Jubileum sedan uit. In Zweden pakt men met de

Tussen de rokende Trabantjes maakten

opvallende 240 GL Jubileum als sedan en estate een

de VOLVO’s 244 DLS veel indruk.

stuk uitbundiger uit.

Links: Een 244 DLS. Met 264 DL neus,

ACTIEMODELLEN

maar stiekem toch maar een 244: de 244

Wanneer men een grotere facelift plant moet de

DLS werd alleen in de DDR verkocht.

productielijn worden omgebouwd. Om deze productieleemte te vullen bouwt men daarom ook vaak een serie

successen geboekt met de 242 Turbo Evolution met

actiemodellen. Deze actiemodellen hebben de schone

Boven: Dit is geen grap, dit is de 242 DL

als hoogtepunt de eindzege in de Europese Toer-

taak om met hun gewilde accessoires de belangstelling

California White Special Edition uit ‘78.

wagenkampioenschappen van 1985.

van de auto te vergroten. Omdat deze wagens op voor-

Voor de duidelijkheid: deze groep A

raad worden gemaakt zijn de kleurkeuzes vaak beperkt.

Links: Ook van binnen is de California

wagens waren verder aangepast,

Meestal betreft het een serie van een hondertal auto’s.

Special Edition wit.

stukken lichter en opgevoerd en
behaalden met hun waterinjectie een

Eén van de merkwaardigste specials is de DL California

modellen 240 DL Blue Line, GL Blue Line, DL Silver Star,

vermogen van maar liefst 350 pk!

Special Edition van modeljaar 1978. Deze uitsluitend in

DL Blue Star, GL Black Line enz. De type-aanduiding

het wit geleverde Amerikaanse 242 is voorzien van een

verraadt wat de basisauto was en in welke lakkleur de

MARKTSPECIFIEKE

wit/oranje interieur en witte grille. Zelfs de hoofdsteu-

auto werd geleverd. Veelal bevatten deze auto’s boven

U I T VO E R I N G E N

nen waren wit. De meeste van deze modellen hadden

de standaard uitrusting een biesjes, velgsierringen en

Soms ging men verder dan een

een automatische vernellingsbak.

pluchebekleding.

en werden speciale versies bedacht.

Omdat voor modeljaar 1979 van de 240/260-serie een

Voor de Franse markt levert VOLVO in 1988 de 240

Zo leverde VOLVO aan de DDR een

aantal grotere modelwijzigingen stond gepland werden

Gentleman met 2.0 en dieselmotor. De auto’s zijn een

duizendtal van het type VOLVO 244

er eind 1978 verschillende actiemodellen gelanceerd.

klein beetje luxer aangekleed en leverbaar in beide

DLS. Politici en loyale rijke lieden

In de Benelux en Scandinavië werd dit de 244 DL Blue

carrosserievarianten. De Franse importeur plakte overi-

konden zich met zo’n 244 DLS

Star die voorzien was van de nodige accessoires van de

gens ook nog geregeld het embleem ‘Le Break’ op de

verheffen boven het ‘tweetaktvolk’.

GL-versie en een lichtblauw metallic lak. In Duitsland

achterkant van een 245.

lichtere (of juist zwaardere) motor

De 244 DLS is feitelijk een normale

werd een vergelijkbare variant verkocht onder de naam

DL met dien verstande dat de voorkant werd overgeno-

Links: Deze Zweedse

244 DLC.

Links: De 80-244 GL-limitiert.

men van de chiquere 264 DL. Onder de kap huisde de

240 GL Jubileum uit ‘87

Vlak voor de grote facelift van 1981 werden diverse

Behalve een reclamecampagne is de

vertrouwde B21A viercilinder.

is niet meer geheel in

specials geleverd. In Duitsland was dit de 244 GL

244 GL Sonderserie niet anders dan

Tot de jaren ‘80 werden stationcars eigenlijk gezien als

originele staat, maar

‘Sonderserie’. Deze auto had een B21A of D24 motor,

een gewone 244 GL.

pakezels. Behalve de 265’s en 245 Turbo boodt VOLVO-

de trotse striping zit er

altijd een automaat en een goudbruine metallic lak.

daarom alleen eenvoudigere modellen aan van de 245.

nog op.

De Denen konden een 244 DL Silver Beauty met

Omdat een eenvoudige uitvoering automatisch een

blauw/rode striping aanschaffen terwijl in Zweden de

lichtere motor had werden er soms zwaarder gemoto-

luxer blauw pluche interieur, zilver metallic lak,

244 GL Svart leverbaar was. De Svart was zwart met een

riseerde versies bedacht. Voorbeelden hiervan zijn de

goud-zwarte striping, siernaven en rondom en op het

grijs pluche interieur, Turbin-velgen en 260-deurgrepen.

Links: De 244 GL Svart uit 1980.

Britse en Deense 245 DLE (een DL met GL-motor).

stuur speciale emaille logo’s.

Volvo Canada bracht 200 exemplaren van de GT

Dit was de Zweedse manier om van

Overigens werd in Nederland om diezelfde reden later

In 1981 wordt gevierd dat VOLVO 25 jaar in Amerika

Limited Edition op de markt. Deze 242 GT’s zijn geheel

de voorraad af te raken.

de 245 GLI verkocht (een GL met injectiemotor).

wordt verkocht. In de VS en Canada wordt ter gelegen-

zwart (zonder GT-striping) en standaard voorzien van

heid hiervan de VOLVO GLT Anniversery Wagon

vele extra’s waaronder airconditioning.

SOMS IS HET FEEST

geleverd. Deze 245 week behalve het speciale em-

In 1977 bestond VOLVO 50 jaar. In diverse landen werd

bleempje niet af van een standaard GLT Wagon.

Midden jaren ’80 werd er een veelvoud aan speciale

de 244 DL Jubileum uitgebracht. Deze versie heeft een

Voor het jubileum van 1987 brengt VOLVO de 240 DL

modellen geleverd. Afhankelijk van het land heten deze
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Geheel links: De 240 Torslanda
(Groot-Brittannië 1992 & ’93).

Links: De 240 Torslanda heeft Scorpius-velgen
en brede striping.

Om belasting-technische redenen hebben al deze

meegespoten buitenspiegels, hetgeen uniek is voor een

wagens altijd een 2.0 liter motor. Verreweg de meeste

Volvo 240/260. De Amerikaanse Classics werden in een

wagens zijn geleverd als Estate. Vanaf 1992 neemt

genummerde oplage van 1600 eenheden geleverd.

ook de Nederlandse importeur de 240 Polar in het

De Zweedse modellen hebben geen nummering. Beide

programma. In Nederland is de 240 Polar echter een zeer

uitloopmodellen hebben een zijn er als sedan en estate.

uitgekleed model.

Interessant is het dat de Zweedse 240 GL Classic een

Deze Estates worden met 2.0 of 2.3 motor geleverd.

B230FX motor met 136 pk heeft.

Boven: De Super Polar Estate is

Foto: De Italiaanse Polars hadden anders

In Nederland zijn waarschijnlijk ruim 3.000 Polars ver-

regelmatig waar te nemen in het NL-

dan in Nederland standaard geen dakrailing

kocht en van de Italiaanse (Super) Polars naar schatting

wagenpark en dat is opvallend voor een

(afgebeeld een Super Polar uit 1992).

ruim 10.000 stuks.

type alleen in Italië leverbaar was...

(wordt vervolgd)

In België wordt vanaf 1991 de 240 S aangeboden. De S is

Links: Een Zwitserse

er in 2.0 en diesel (t/m 92) en is vergelijkbaar met de Polar.

240 Classic van 1991
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en daarnaast het
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De Engelse importeur voert vanaf ‘92 de 240 Torslanda.

dashboard van de Classic

ZOU GAAN VERSCHIJNEN

Deze versie is uitbundig voorzien van striping en alumi-

L.E. (Limited Edition)

Om de belangstelling van de aloude 240 serie nog wat

nium velgen. Deze estates zijn van binnen echter niet zo

met het unieke nummer.

Rechts: De vrij

aan te wakkeren levert VOLVO vanaf 1991 diverse

luxe. De geleverde kleuren zijn rood, wit of zilver.

Links: De 240 Classic

unieke 240 Super

speciale uitvoeringen aan. De 240 SE en 240 Classic is nu

Om het Scandinavische karakter te benadrukken staat

Limited Edition heeft

Polar sedan (1991).

in veel landen onderdeel van het 240-programma.

op de logo’s ‘Tørslanda’, maar de VOLVO fabriek staat

een unieke grille en is
luxe afgewerkt.

In principe is een SE of Classic ver-

toch echt in Torslanda. Sterker nog: de ø is niet eens een

Rechts: De Super

regaand vergelijkbaar met een GL.

Zweedse letter.

Polar van binnen is

Per land verschilt de motorisering en

luxe in leer en als

uitrusting echter. Het lijkt er op dat al

Omdat in 1993 de productie van de 240 zou worden

je van zwart houdt...

deze wagens de Scorpius-velgen

gestaakt, wordt in Zweden de 240 GL Classic en later in

alles is écht zwart

gemeen hebben.

Amerika de 240 Classic Limited Edition uitgebracht.

(geen off-black),

In sommige landen biedt men op de

Beide modellen lijken sterk op elkaar. Zo zijn de wagens

het leder, de

240 GL een ‘GLE’ of ‘GLT’ optie-

alleen in donkerrood en blauwgroen metallic geleverd,

Boven: Zweedse 240 GL

bekleding van de

pakket aan.

en zijn bijna alle opties standaard. Deze Classics hebben

Classic met de niet

echter niet standaard lederen bekleding en de interieur-

standaard, maar wel

portieren, het tapijt,
de kunststof delen

In Italië introduceert men met groot

kleur is zwart of beige. Van buiten herkent men de (GL)

vaak geziene, vérstralers

en het dashboard.

succes de 240 Polar en 240 Super

Classic (Limited Edition) onmiddellijk aan de meege-

voor de grille.

Polar. De eerste uitvoering is een DL

spoten grille- en koplampomlijsting en verchroomde

in zwarte trim. De Super Polar is een

grillespijlen. Alleen de Amerikaanse Classics hebben

zeer luxe versie van de 240.

Links: Houtafwerking hoort
Rechtsonder: herkenbaar is de SP aan het logo op de voorspatborden.

Zo hebben deze wagens standaard: Zwart lederen
Rechts: De laatste

bekleding, Airconditioning, Scorpius lichtmetalen

240 is een 240

velgen, Elektrische raambediening (voor én achter),

Super Polar (1993)

Stoelverwarming (op beide voorstoelen), Koplampwis-

en staat in het

sers/sproeiers, ABS, Elektrisch verstelbare en ver-

VOLVO-museum

warmde spiegels, etc. De Super Polar wordt enkel in

in Zweden.

blauwgroen, donkergrijs en donkerrood metallic geleverd.
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bij een 240 Classic L.E.

Onder: Schema van de in Nederland niet geleverde kleinere en sterkere motoren.
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Research en tekst: © Maurice Pierik

Prototypes maken een onlosmakelijk deel uit van de ontwikkeling van de personenauto. Er bestaan proto’s
om een stylingvoorstel te beoordelen of de ruimte-indeling. Maar er worden ook diverse prototypes gebouwd
om duurtesten, rij-eigenschappen en crashes mee uit te voeren. Omdat de VOLVO 240/260 een doorontwikkeling is van de VOLVO 140/160 zijn deze laatsten eigenlijk de testwagens van de VOLVO 200-serie.
Na zo’n anderhalf miljoen exemplaren van deze ‘prototypes’ is het natuurlijk geen wonder dat de VOLVO
240/260 zulke degelijke automobielen zijn gebleken! In deze aflevering wordt de ontwikkeling van de
200-serie a.d.h.v. ontwikkelingsprojecten behandeld. En we gaan ver terug in het verleden. De 200-serie kwam
immers voort uit de VOLVO 140/160. Diens voorontwikkeling vatten we daarom eerst bij de horens.

DE GESCHIEDENIS VAN DE 200
VOLVO 240-260 DOOR DE JAREN… DEEL 9 - PROTOTYPES

Grote foto’s:
Boven: De VESC bezit diverse innovaties
zoals de hier getoonde achteruitrijcamera.
Waar monteer je nu het kenteken?

Links: In het VOLVO-museum is een
exemplaar van de P1560 te bewonderen.
Waarschijnlijk betreft het een VESC die weer
in oorspronkelijke P1560-staat is gebracht.
Opvallend hierbij is dat de bumpers linea
recta van een 240/260 lijken af te stammen!

Geheel links: Een 343 in het groot?
Ook de 263 GL staat in het VOLVO Museum
in Gothenburg.

Linksonder:

P358

lijn met een slagvolume tussen de 2,7 en 3,0 liter.

P660

Het ontwerpteam van Jan Wilsgaard komt

P358 als limousine:

Snel na de introductie van de Amazon begon VOLVO in

Ook deze zescilinder was gebaseerd op VOLVO’s

Omdat de vraag naar grote auto’s tanende bleek begon

er met het gestelde eisenpakket niet echt

de imposante neus

1958 met het project P358. VOLVO’s ontwerpchef

bekende B18 motor. Het management besluit al in 1960

VOLVO in 1960 met project P660. Dit moet de opvolger

uit. De wagen oogde naar hun mening

is een kenmerk van

Jan Wilsgaard krijgt de opdracht om een representatieve

de stekker uit de P358 te trekken. Men had ontdekt dat in

van de populaire Amazon worden. Jan Wilsgaard krijgt

erg saai en te gedrongen. Daarom be-

Wilsgaard. Ook

limousine te ontwerpen. De P358 is met een lengte van

Amerika de trend naar zogeheten compacts zich had

een streng eisenpakket van de directie. Zo moest de

sloot het team nog een tweede ontwerp

het P179 protoype,

508 cm en een wielbasis van 285 cm een erg grote auto.

ontwikkeld. Men vreesde dan ook dat de kosten van de

wielbasis van de Amazon onveranderd overgenomen

te maken. Bij dit alternatieve ontwerp werden

de P1900 en de 164

De P358 wordt in twee verschillende uitvoeringen

ontwikkeling van een dergelijk slagschip niet meer terug

worden. De spoorbreedte zou 135 cm moeten bedragen.

een aantal eisen losgelaten. Zo werd de carrosserie maar

Boven:

hadden vergelijk-

ontwikkeld. Enerzijds is daar de luxe limousine met een

verdiend konden worden. Bijzonderheden van de P358

Overige maatvoeringen waren ook duidelijk vastgelegd.

liefst ruim 20 cm langer dan bedoeld. In december 1961

Twee maal B18 is

V8 motor, die feitelijk is samengesteld uit twee B18-

waren de schijfremmen rondom en de luchtgeveerde

De P660 moest als tweedeurs, vierdeurs en vijfdeurs

werden beide voorstellen aan de directie gepresenteerd.

B36. Ooit ontwikkeld

motoren. Anderzijds wil VOLVO met een soberder

starre achteras.

stationcar kunnen worden geleverd. De motoren zouden

Deze kiest voor het tweede ontwerp, echter met een

voor het Philip

overgenomen worden uit de Amazon, maar het moest

restrictie: de afmetingen van de P660 zouden meer

protoype uit 1953,
maar uiteindelijk

bare neuzen.

Middenonder:

taximodel juist een opvolger maken voor de in 1958 uit

De taxiversie van

productie genomen PV830-serie. De eenvoudigere

Foto rechtsonder: Hier nog eens de limousinevariant van de P358 met

(eventueel door verlenging van de wielbasis) mogelijk

richting het eisenpakket moeten komen te liggen. Tevens

de P358 heeft drie

versies zouden worden voorzien van een zescilinder in

de dichte C-stijl. Herkennen we hier al iets van de latere 262C?

zijn om een zescilinder in het vooronder te kunnen

worden de Italiaanse designhuizen Frua en Ghia ge-

alleen gebruikt in

zijruiten.

plaatsen. Andere belangrijke aspecten waren een

vraagd om alternatieve stylingsmodellen te tonen.

vrachtwagens.

Deze configuratie

vergroot interieur en een groter glasoppervlak dan de

is ook aan te treffen

Amazon. Bijzonder is dat de directie een luchtgeveerde

Wanneer Wilsgaard zijn derde ontwerp aan de directie

op de 144.

achteras bij een dergelijk voertuig niet uitsloot.

toont zijn de Italiaanse ontwerpen inmiddels al op de
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Links:
Wellicht duizelig
van alle veiligheidsFoto’s op deze pagina van links

systemen is men

naar rechts en met de klok mee naar

vergeten een buiten-

beneden:

spiegel te monteren
op dit exemplaar

De eerste versie van de P660 voldeed

achtergrond geraakt. Ofschoon de stylist nog wat

P1560

VOLVO diens ‘Volvo Experimental Safety Car’ (VESC)

geheel aan de gestelde ontwerpeisen.

bedenkingen had bij zijn eigen sobere ontwerp bleek de

Reeds in 1966 begon VOLVO met de ontwikkeling van

aan het grote publiek. Duidelijk is te zien dat de VESC is

Helaas waren de eisen te streng en

directie meteen enthousiast te zijn over het ontwerp.

de opvolgers van de VOLVO 140/164-serie. Project P1560

gebaseerd op de prototypes van de P1560. Sterker nog.

Geheel links: VESC,

van de VESC.

wordt gestart. Uiteenlopende ontwerpen passeerden de

Het is waarschijnlijk dat diverse P1560-prototypes zijn

met reusachtige

P1400, P1400/164 EN P172

revue alvorens het concept van P1560 definief werd.

omgebouwd tot VESC’s. De VESC is een zeer log ogende

bumpers, verstevigd

Staartvinnen waren de enige frivoli-

Het project P660 wordt concreet en krijgt een nieuwe

In 1968 was het zover, een zeer hoekig Amerikaans

auto met wel erg prominente bumpers. Hij beschikt over

dakprofiel en felle

teiten op de eerste versie van de P660.

naam: P1400. Het ontwikkelen kon nu echt van start

ogend model moet de opvolger van de 140/164-serie

een zeer sterke carrosserie waardoor inzittenden een

kleuren moet dit een

Op de achtergrond is een studie van de

gaan. De P1400 zou grotendeels gebaseerd worden op

worden. Twee motortypes zijn gepland. Voor de basis-

frontale crash bij 80 km/u zouden kunnen overleven.

schrikbeeld zijn op

zescilinderversie te zien.

de techniek van de Amazon en rond 1966 worden

modellen wordt een verbeterde viercilinder voorgesteld

Wanneer de auto van een hoogte van 2,4 meter op zijn

straat. In het

geïntroduceerd als opvolger van de Amazon. Diverse

en de topmodellen krijgen een nieuwe V8. Deze licht-

dak landt deukt het dak slechts 75 mm in!

VOLVO Museum is

full scale interieur- en exterieurmodellen werden

metalen V8 zou VOLVO vanaf 1971 gezamenlijk met

Van de VESC zijn een tiental wagens gebouwd die

één exemplaar te
bewonderen.

ontstond er een duf ogend model.

Het tweede ontwerp van de P660 lijkt
al sterk op de uiteindelijke VOLVO 142.

gemaakt om tot een definitief ontwerp te komen.

Peugeot en Renault onder het samenwerkingsverband

onderling slechts licht verschillen. Veiligheidsvoorzie-

Merk op dat stylingsmodellen niet

Aanvankelijk

PRV gaan ontwikkelen.

ningen die diverse van deze conceptauto’s hebben zijn:

zelden asymmetrisch zijn om

achterportieren gebruiken voor de stationcar. Maar

verschillende ideeën te kunnen showen

budgettaire argumenten wonnen. En zo zouden de

wilde

het

ontwerpteam

specifieke

- een passagierscel met kreukelzones, buizen in de
In mei 1970 wordt Pehr Gustaf Gyllenhammar president-

portieren en hydraulisch gedempte bumpers die

zoals hier bij de voorbumper die rechts

stationcars de portieren van de sedans overnemen.

directeur van VOLVO. Eén van zijn eerste acties is het

een krul laat zien.

Design- en testingenieurs waren druk in de weer met

stopzetten van de ontwikkeling van de P1560 (1971).

- semi-passieve veiligheidsgordels en ‘airbags’ rondom;

Onder:

werk aan het chassis, motoren, transmissies en carros-

De auto wordt te groot en te duur bevonden. VOLVO

- hoofdsteunen die automatisch in hoogte veranderen

De VESC bezat

seriestructuren. Met name de carrosserie stond bol

wilde niet het risico lopen om een compleet nieuwe auto

Modelleurs, druk in de weer met klei.

van de noviteiten zoals… kreukelzones! Italiaanse

te ontwikkelen zonder dat de aanstaande Amerikaanse

P1400: diverse neuzen werden

ontwerphuizen bleven voor het maken van de proto-

veiligheidseisen definitief bekend werden gemaakt.

voorgesteld. Het grote VOLVO-logo is

types bij het project betrokken.

helemaal van deze tijd.

VESC

Een tweede ontwikkelteam was bezig met project

De P1560 mag echter nog wel dienen als promotie-

De 144 is bijna klaar. De neus heeft het

P1400/164. Dit zou de zescilindervariant worden waar-

materiaal voor het veilige VOLVO. In 1972 presenteert

niet gehaald op de productieversie en

op VOLVO al zo lang gehoopt had. Behalve de neus

toont overeenkomsten met de Amazon.

werd de gehele carrosserie overgenomen van de P1400.

Op de flanken staat ‘VOLVO 140’. Op de

De voorsectie en zescilindermotor waren duidelijk

voorgrond een 1:5 schaalmodel.

geïnspireerd op de eerdere P358. De wielbasis van
de P1400/164 was 10 cm langer dan die van de Amazon.

Gelukkig heeft de 145 niet deze
futuristische huif gekregen.

Een derde kleiner team ontwikkelde ondertussen nog
een 2+2 coupé op basis van het onderstel van 260 cm

Getuige deze foto hebben de 144-achter-

en de techniek van de P1400/164. Dit project heet P172

portieren nog wat hoofdbrekens gekost

en is van de hand van Wilsgaard. Deze coupé zou met

bij de stylisten. Toch toont dit model

zowel de B30 als B36 V8-motor moeten worden uit-

bijna de definitieve vorm.

gerust. De styling was buitengewoon geslaagd.
VOLVO vreesde echter dat de P172 zich niet terug zou

Onder de naam Mazuo ZT92 hebben

verdienen. Daarom werd dit project in 1967 stopgezet.

vermomde VOLVO 144’s hun testkilometers gereden in Scandinavië.

In de periode 1966-1968 worden achtereenvolgens de
VOLVO 144, 142, 145 en 164 op de markt gebracht.
De wagens blijken een groot succes. In deel 5 van deze
serie is de levensloop van deze serie uitvoerig beschreven.
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aanrijdingen tot 16 km/u kunnen weerstaan;

bij een aanrijding;
- een stuurwiel dat tijdens een aanrijding naar voren

vele veiligheidsvoorzieningen die

getrokken wordt en een motorblok dat daarbij onder

anno 1972 uniek

de auto schuift;

waren.

- een achteruitrijcamera en extra zachte bekleding in
het interieur.
Verder toont de VESC de innovaties die reeds in P1560

zaten, zoals een McPherson voorwielophanging, de B21

carrosseriebouwer Coggiola in Italië uitgevoerd. Deze

Boven links:

motor, het schuine front en verzonken ruitenwissers.

‘162C’ wijkt behalve zijn 164 - neus op meer details af van

Deze wonderschone

de uiteindelijke 262C. Zo tref je op de C-stijl de 3 kronen

coupé, de P172,

N O G S T E E D S G E E N N I E U W E VO LVO

aan die eerder de P358 limousine sierden. In 1977 wordt

heeft het helaas

Ondertussen was er nog steeds geen opvolger voor de

de definitieve versie wegens productie-capaciteitsgebrek

nooit tot productie-

140/160 en de tijd drong. De VOLVO-directie besluit

bij Bertone in Italië gemaakt. Bertone heeft dus niets te

auto gehaald.

dat er geen compleet nieuwe auto wordt ontwikkeld,

maken met het ontwerp van de 262C, dat is namelijk van

De inzet-foto’s zijn

maar dat de 140/160-serie uitgebreid zal worden

Wilsgaard, die overigens zelf de nodige bedenkingen bij

van dezelfde proto,

gemoderniseerd.

het ontwerp had…

echter met

Mede door de oliecrisis van 1973 wordt besloten dat de

GEWOON RUIM 20 JAAR ERVARING
restauratie - reparatie - revisie - onderdelen
alle merken (speciaal Volvo)

verschillende

nieuwe modellen een viercilinder en V6-motor zullen

E E N H AT C H B A C K ?

krijgen in plaats van een achtcilinder. De V6 wordt

Bij wijze van experiment is er een hatchbackvariant

eenvoudigweg verkregen door de V8-motor te ontdoen

gemaakt in de vorm van de 263GL. Wellicht zocht

Boven rechts: Deze

van 2 cilinders. De blokhoek van 90 graden blijft on-

VOLVO een opvolger voor de alsmaar minder populaire

gereconstrueerde

gewijzigd, hetgeen voor een V6 zeer ongebruikelijk.

tweedeursmodellen. Maar het is ook goed mogelijk dat

foto toont de P1560

VOLVO een antwoord wilde op de SAAB 900

als sedan en

Zoals gezegd vormt de bestaande 140/160 de basis voor

Combi-Coupé. Het is in ieder geval een niet bijster

stationcar. Erg galant

de nieuwe serie. De voorwielophanging, de viercilinder

charmant ogend voertuig.

kun je de P1560 niet

motor en het ontwerp van de grille zijn geïnspireerd op

• ruime sortering onderdelen
en plaatwerk uit eigen magazijn •
• APK- VVN keuring •
• schadeherstel- en laswerk •
• onderhoudsbeurten •
• alarm inbouw •
VERKOOP VAN:
• klassiekers (gerest./ongerest.) •
• nieuw en occassions •

grilles.

noemen, maar voor

het P1560 concept. De grote bumpers waren sinds de

TOT S L OT

eind jaren ‘60 was

VESC een must bij iedere VOLVO, zo ook de 240/260-

Ondanks het feit dat de 240/260 meer een grote facelift

de lijnvoering zeker

serie. Het interieur van de 140/160 wordt gemoderni-

was dan een compleet nieuw model bleef de auto erg

modern.

seerd en zo ontstond in augustus 1974 de VOLVO 240/

gewild en bereikte de serie een productieduur van liefst

260 - serie die we allemaal van haver tot gort kennen.

19 jaar! Al met al kun je stellen dat het ontwerp dat

Onder: Een overjarige

eind 1961 zo snel werd verkozen, een zeer houdbare

164 moet als basis

D E C O U P É VA N D E P R E S I D E N T- D I R E C T E U R

is gebleken. Pas in 1993 werden de laatse 240’s

dienen om het ontwerp

Na het verdwijnen van de VOLVO 1800ES ontbreekt er

geproduceerd! (wordt vervolgd...)

van de 262 C te tonen.

in het programma een coupé. Het schijnt dat er behalve

Let op de 3 kronen op de

bij Pehr G. Gyllenhammar weinig animo bestaat binnen

C-stijl van deze ‘162’C.

het management om geld te besteden aan een nieuwe coupé. Daarom
wordt ontwerper Wilsgaard gevraagd om binnen een zeer beperkt
budget een voorstel te maken op
basis van de 260 - serie. Het ontwerp

Telefoon: 010-5117700
Fax: 010-5118843
Rodenrijseweg 127
2651 BN BERKEL EN RODENRIJS

is uiteindelijk een gechopte 262
geworden. Vanaf de kozijnlijn naar
beneden is het model identiek aan de
tweedeursmodellen. Qua design kan
de 262C niet in de schaduw staan van
de P172. Omdat er geen budget is
regelt Gyllenhammar een oude
VOLVO 164 om daarop de coupé te

info@toncar.nl • www.toncar.nl
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DE GESCHIEDENIS VAN DE 200
VOLVO 240-260 DOOR DE JAREN… DEEL 10 - WAAR KOMT DIE VOLVO VANDAAN?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AB VOLVO (hoofdkantoor)
VOLVO Torslanda (persen, lakken, assemblage)
VOLVO Skövde (motoren)
VOLVO Skövde (remmen,aandrijflijn)
VOLVO Bergslag (versnellingsbakken, assen)
VOLVO Bergslag (smeeddelen)
VOLVO Dalsland (interieurdelen)
VOLVO Dalsland (bekledingsstoffen)
VOLVO Dalsland (interieurdelen)
VOLVO Umeå (tanks, beugels, scharnieren)
VOLVO Olofström (persen, gereedschappen)
VOLVO Olofström (radiatoren, warmtewisselaars)
VOLVO Olofström (zware componenten)
VOLVO Kalmar (assemblage)

Gotenburg
Gotenburg
Skövde
Floby
Köping
Arvika
Färgelanda
Bengtsfors
Tanumshede
Umeå
Olofström
Mjallby
Konga
Kalmar

Deze keer gaan we in op de productie van de VOLVO’s uit de
200-serie. Zoals de meeste mensen waarschijnlijk weten
worden en werden niet alle VOLVO’s in Zweden gemaakt
en dit gold ook voor de 200-serie. Vooraleer we naar de
toenmalige VOLVOproductie gaan kijken nemen we de
basisstappen ‘hoe bouw ik een auto’ door.

Rechts: Voor het
lakken worden alle
carrosserieën ondergedompeld voor de
zogenaamde
e-coating.

Links: In heel Zweden staan grote en kleinere Volvo-fabrieken.

Boven en links:

Hier de situatie ten tijde van de 200-serie. Boven: Persgereedschap

De grotere samen-

is altijd groot in vergelijking tot de producten zoals te zien is aan de
pershallen in Olofström (1974). De luchtfoto laat de omvang van de
Torslanda-complexen goed zien (1980). Rechts: Reusachtige persen
zijn nodig om de zijwand te kunnen persen (Torslanda, 1975).

stellingen werden

heden puur mensenwerk. De fabrieken in Torslanda,

Boven links:

automatisch gelast

Gent en Bertone hadden allen hun eigen lakstraat.

Automatisch lakken,

Alvorens te lakken

De carrosserie wordt nu tijdelijk opgeslagen voordat het

Torslanda, 1975).

moet de carrosserie

tijd is voor de eindmontage.

DE PERSHAL

vrij zijn van

De perserij is de eerste stap in het productieproces van

beschadigingetjes

DE TRIMLIJN

In gekantelde motor-

een auto en meteen de meest indrukwekkende en

(Torslanda, 1974).

In deze fase worden de auto’s geheel afgemonteerd.

ruimtes kun je klimmen

D E L A K S T R A AT

Vanaf nu worden de auto’s in volgorde van bestelling en

(Torslanda, 1980).

markante stap. In de perserij wordt het plaatstaal geperst

Boven rechts:

Wanneer de carrosserie compleet aan elkaar gelast is

geheel volgens de bedoelde specificaties gefabriceerd.

schappen om carrosseriedelen als zijwanden, vloerplaat

werden gemaakt. De kleinere plaatdelen als tanks en

spreken we van de ‘body in white’. Portieren en kleppen

Hier vindt zeer veel handwerk plaats. Dit assembleren

Onder: Om montage

en dergelijke te persen bijzonder nauwkeurig, groot en

uitlaatdempers werden in Olofström (Zweden) geperst.

worden gemonteerd en met ‘vleeshaken’ in een half

kan feitelijk overal ter wereld worden gedaan, en VOLVO

te vereenvoudigen

open stand vastgehouden. Coatings en lakken kunnen

deed dat dan ook. De meeste 240/260’s werden in

werden de

tot de diverse carrosseriedelen. Omdat de gereed-

duur zijn, vindt de productie van deze delen meestal
in één gespecialiseerde fabriek plaats. Wijzigingen aan

D E C A R R O S S E R I E FA B R I E K

zo worden aangebracht zonder dat er beschadigingen

Torslanda, Gent en Kalmar geassembleerd. Omdat

carrosserieën op

(grotere) carrosseriedelen zullen omwille van de

Na het persen van de carrosseriedelen worden deze in

optreden of plekken overgeslagen worden.

Kalmar enkel de eindmontage voor zijn rekening nam

carriers gekanteld,

bijbehorende kosten slechts aarzelend worden gedaan.

de carrosseriefabriek aan elkaar gelast. Dit samenstellen

Als eerste stap wordt de carrosserie beschermd met

werden de gelakte carrosserieën door de fabriek in

Torslanda, 1975).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat facelifts van auto’s

gebeurt vaak met behulp van robots, maar voor kleinere

zinkfosfaat, waarna het ondergedompeld wordt in een

Torslanda aangeleverd.

veelal bumpers, koplampen en dergelijke betreffen en

series is dat nog steeds niet geheel het geval. Omdat

elektrolytisch geladen bad met primer. Hierna volgt een

veel minder de carrosseriedelen. Een wijziging in een

carrosserieën uiterst nauwkeurig aan elkaar moeten

verfbad en worden de laklagen gespoten. Auto’s met

Bij de assemblage worden de motor, versnellingsbak

spatbord vergt bijvoorbeeld al forse investeringen.

worden gelast zijn hiervoor grote lasmallen nodig die

metalliclak krijgen bovendien nog een blanke laklaag.

en verdere aandrijflijn, de elektrische systemen, het

Dat VOLVO zuinig was met wijzigingen bewijst de

voorkomen dat er kromme carrosserieën ontstaan door

Tot slot worden de kwetsbaardere onderdelen met een

interieur, de ruiten en bumpers, grille, tank, uitlaat en

100/200-serie.

het lassen, wat bijvoorbeeld weer tot waterlekkage

polyester coating behandeld (In totaal liep het aantal

wielen gemonteerd. De meeste van deze delen werden

zou kunnen leiden. Dit lassen gebeurde in Torslanda.

behandelingslagen in de loop der jaren op van 8 tot

van leveranciers betrokken. VOLVO had echter ook

Alle grote carrosseriedelen werden in Torslanda

Er werden echter ook carrosseriedelen verscheept naar

maar liefst 14).

diverse kleinere fabrieken waar onderdelen werden

(Zweden) geperst. Een uitzondering hierop zijn de unieke

Gent (België) om daar tot complete carrosserieën te

Na het drogen wordt het gehele plaatwerk minutieus op

gemaakt. Omdat het uitrustingsniveau per auto verschilt,

dakdelen van de 262 C die bij Bertone in Turijn (Italië)

worden afgelast.

krassen en oneffenheden gecontroleerd. Dit is tot op

is het van belang dat de logistiek goed functioneert.
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VOLVO 240-260 DOOR DE JAREN… DEEL 10 - WAAR KOMT DIE VOLVO VANDAAN?
Nu we globaal weten hoe een auto wordt
geproduceerd gaan we een stapje nemen naar
de belangrijkste fabrieken voor de productie
van onze VOLVO’s...
De juiste onderdelen dienen namelijk op tijd bij de juiste

Rechts: In Torslanda

VO LVO TO R S L A N DA – Z W E D E N

auto worden afgeleverd. Het punt waar de motor met

werden de portieren

Deze fabriek werd in 1964 geopend en is nog steeds

aandrijflijn, de voor- en achterwielophanging met de

niet verwijderd om

VOLVO’s belangrijkste fabriek. Zoals beschreven is

carrosserie worden samengebracht wordt in de auto-

het afmonteren van

Torslanda een complete fabriek waarin alle productie-

het interieur te

stappen worden uitgevoerd. De productiecapaciteit

Vervolgens krijgt de auto een antiroestbehandeling,

vereenvoudigen.

bedroeg in de tijd van de 200-serie circa 850 auto’s per

waarna de wielen worden gemonteerd. Na brandstof te

(1993). Daarnaast:

dag. Omdat de carrosseriefabriek ook carrosserieën voor

En als laatste

de andere locaties produceerde was de capaciteit daar

Gedurende het hele productieproces wordt de wagen aan

worden de wielen

circa 1000 eenheden per dag. Er werkten destijds 9000

controles onderworpen, maar voordat de auto OK kan

gemonteerd

mensen. Torslanda was toen een klassieke fabriek

worden verklaard, staat een laatste controle op het pro-

(Torslanda, 1975).

waarin de wagens op de lopende band werden

gramma. Eventuele fouten worden dan nog hersteld.

Rechts: Van ettelijke

afgemonteerd.

Daarna kan de auto het parkeerterrein op, om later te wor-

meters stof wordt de

In de eindassemblage worden de auto’s op carriers ver-

den opgehaald voor transport naar bijvoorbeeld de dealer.

bekleding gemaakt

voerd. Met deze carriers konden de auto’s worden

wereld ‘het huwelijk’ genoemd.

hebben getankt, wordt met de auto proefgereden.

gekanteld zodat de brandstoftank en het uitlaatsysteem

(Dalsland, 1975).
DE HERSTELLIJN

Daaronder:

Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Dit geldt ook voor

De zetelmakerij in

autofabrieken. Auto’s kunnen beschadigd raken of om

Gent (1974).

andere redenen niet goed of niet af zijn. Deze wagens

Boven: Veel ruimte en licht in Kalmar, zoals

goed konden worden gemonteerd. In Torslanda zijn

bij de productie van deze 164’s (1974).

voornamelijk de 240-modellen geproduceerd.

Links: Alle viercilindermotoren komen uit

VO LVO G E N T - B E L G I Ë

fabriek in Skövde. Hier de productie van de

Omdat Zweden buiten de EEG lag besloot VOLVO om in

B20 (1974).

Europa een fabriek te bouwen. In 1965 was het dan zo

worden uit de lijn gepikt en op een aparte afdeling

Rechts: Wanneer de

gerepareerd en indien nodig zelfs uitgedeukt en

carrosserie en het

overgespoten. Op deze afdeling worden ook specials

chassis bij elkaar

ver: de fabriek in Gent werd geopend. Gent werd

komen wordt dit het

omwille van de relatief grote VOLVO-verkoop in de

huwelijk (Gent, 1979).

Benelux gekozen. Tevens is Gent goed bereikbaar per

gemaakt zoals politiewagens en ambulances.

schip. Dit was tot 1972 een belangrijke eis, omdat tot

INTERIEURDELEN

Tegenwoordig worden dashboard, stoelen en dergelijke
betrokken van leveranciers. In de tijd van de 240/260

foto van de VOLVO

werden deze onderdelen binnen de VOLVO-fabrieken

fabriek Gent (2005).

gebouwd. Torslanda, Kalmar, Gent en Turijn maakten
allen hun eigen stoelen en banken.

dan complete koetswerken uit Zweden werden geleverd.

Inzet: Een recentere
Onder: Versnellingsbakkenassemblage

Gent is een conventionele fabriek die alleen tussen 1974

(M40) in Bergslag (1975).

en 1984 VOLVO’s uit de 200-serie heeft geproduceerd.
De plaatdelen voor de 200-serie kwamen per schip uit

Rechts:

Zweden en werden in Gent tot complete carrosserieën

Een bijzondere

gelast. Vanaf daar is de productielijn vergelijkbaar met

fabriek heeft een

die in Torslanda. In Gent werden in totaal 428.371

Alleen de viercilinder benzinemotoren kwamen uit het

bijzonder gebouw

wagens van de 200-serie gemaakt waarvan relatief veel

Zweedse Skövde. De zescilinders waren een gezamelijke

(Kalmar, 1987).

M OTO R E N V E R S N E L L I N G S B A K K E N

voor de Noord-Amerikaanse markt.

ontwikkeling met Peugeot en Renault en kwamen

De 260 werd verhoudingsgewijs veel in Gent gemaakt.

derhalve uit het Franse Douvrin. De dieselmotoren

Door de hogere uitrustingsniveaus van deze typen

kocht VOLVO bij Volkswagen te Salzgitter (Duitsland) in.

kon men niet meer alle bewerkingen in de hoofdlijn

VOLVO produceerde de handgeschakelde versnellings-

plaatsen. Hiervoor werden aparte lijnen voor de 264-

bakken M40 t/m M47 in Köping. De M50 en M51 werden

modellen en de 245/265 gemaakt.

bij ZF in Saarbrücken (Duitsland) ingekocht. De auto-

In 1977 liepen de wagens niet meer aan de ketting door

matische versnellingsbakken kocht VOLVO in bij

de lijn maar werd er net als in Zweden gekozen voor

Borg-Warner te Letchworth (Groot-Brittannië) en later bij

carriers. Deze door batterijen gedreven carriers waren

Aisin-Warner (Japan).

individueel aanstuurbaar.
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VOLVO 240-260 DOOR DE JAREN… DEEL 10 - WAAR KOMT DIE VOLVO VANDAAN?

VO LVO K A L M A R – Z W E D E N

Boven: Bij Bertone begon het fabricageproces

verzaagd te worden tot coupé of limousine. Jawel, ook

Het in 1974 geopende Kalmar was een revolutionaire

met kale 242-carrosserieën.

voor de 264 TE werd handig gebruik gemaakt van de

eindassemblagefabriek. Na de uitvinding van de

tweedeurskoets.

lopende band (T-Ford) was Kalmar de grootste

Rechts: Deze 262 C heeft het einde van het

Dat doorzagen van auto’s klinkt cru, maar het is in

vernieuwing in de geschiedenis van de autoproductie.

lakproces bereikt (Turijn, 1979).

economische zin veel voordeliger dan allemaal unieke

In Kalmar werden de auto’s door zo’n 25 teams van

persgereedschappen voor zijwanden en bodemplaten

15 tot 25 mensen compleet afgebouwd. Elk team was

Rechts: Ook bij Bertone werden de auto’s ge-

te maken voor dergelijke kleinseriewagens.

gespecialiseerd in de montage van een bepaald functie-

kanteld voor montage van de brandstoftank.

Uiteraard voorzag Bertone deze wagens van hun unieke

complex van de wagen, zoals het remsysteem en

bekleding van de deurpanelen en zetels. De technische

wielen, de transmissieorganen, de veiligheidsuitrusting,

Foto’s onder: Uiteraard maakte Bertone de

componenten zijn van dezelfde leveranciers als de

de binnenbekleding, het dashboard enz. De variatie van

stoelen en deurbekleding zelf (Turijn, 1979).

overige 260-modellen.

de werkzaamheden was hier dus erg groot hetgeen het
verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers

CKD-KIT

vergrootte. Daarnaast was de fabriek zeer aangenaam

Om de torenhoge invoerbelastingen van bepaalde

gemaakt door het vele licht. De mens stond centraal.

landen te omzeilen of om hoge transportkosten te

Ieder team had zelfs zijn eigen koffiehoekje!

vermijden werden kleinere aantallen Volvo 240/260’s in

Anders dan in Torslanda en Gent werden de portieren

Canada, Thailand, Maleisië, Australië, Indonesië en

gedemonteerd. De portieren werden zo separaat

Singapore als CKD-voertuig afgebouwd. CKD staat voor

P R O D U C T I E - A A N TA L L E N

Boven:

afgetrimd en de toegang tot het interieur werd

Completely Knocked Down. Dit houdt in dat de wagens

Tot en met 1984 werden er jaarlijks zo’n 200.000

hierdoor aanzienlijk verbeterd. Hiermee is de kans op

als soort van bouwpakket werden verstuurd naar

VOLVO’s uit de 240/260-serie gemaakt. In de tabel is

beschadiging kleiner. Uiteraard werden de portieren aan

dergelijke eindassemblagebedrijven. Soms werden de

goed te zien dat de 260-serie een kleine minderheid in

het eind weer in de juiste carrosserie gehangen.

carrosserieën nog eerst samengesteld en gelakt en in

het productiegeheel vormde. Duidelijk zichtbaar is de

Deze werkwijze is tegenwoordig gemeengoed.

sommige gevallen betrof de productie enkel de eind-

sterke productie-afname van de 242-modellen. In de

Door de teamgebonden aanpak was Kalmar zeer

montage. Halifax, Canada, was met circa 8.000 auto’s

loop der tijd werd de 245 juist populairder. Anders dan

geschikt voor het afmonteren van auto’s met bijzondere

per jaar VOLVO’s grootste CKD-assemblagefabriek

veel mensen denken is de 244 echter beduidend meer

accessoires zoals de 260-modellen. Er zijn hier echter

gevolgd door de fabriek in Melbourne, Australië.

gebouwd dan de 245. Slechts in de laatste twee
productiejaren was het aandeel stationcars groter dan

ook diverse 240’s geassembleerd. Met 700 medewerkers
lag de jaarproductie op maximaal 30.000 auto’s.

WA A R KO M T U W VO LVO VA N DA A N ?

sedans. De 260-productie bestond voornamelijk uit

Omdat eind 1982 de exclusieve VOLVO 760 kwam werd

Als u naar de laatste 7 cijfers van uw chassisnummer

vierdeursmodellen.

de eindmontage van de 240/260 beëindigd. Sedertdien

kijkt, dan kunt u aan het eerste cijfer (of letter) van deze

De productieverhoudingen per fabriek is moeilijk te

concentreerde Kalmar zich enkel op de vervaardiging

zeven ontdekken waar uw VOLVO vandaan komt.

achterhalen. In Torslanda werden altijd de meeste
240/260’s geproduceerd. In de periode 1974-1984

van de meest exclusieve VOLVO’s zoals de 760 en 960.
De productiviteit van Kalmar bleek minder hoog dan in

0 = Zweden (VOLVO Personvagnar AB, Kalmarverken)

produceerde Gent circa een kwart van alle 240/260’s.

de overige fabrieken en ook de kwaliteit van de

1 = Zweden (VOLVO Personvagnar AB, Monterings-

Kalmar nam in die periode circa 15% voor zijn rekening,

gemaakte auto’s bleek niet beter dan elders. Kalmar werd

fabrik Torslanda)

terwijl een kleine 5% als CKD elders in de wereld werd

2 = België (VOLVO Cars, Gent)

geassembeerd. De rest kwam uit Torslanda.

3 = Canada (VOLVO Halifax Assembly, Nova Scotia)

Vanaf 1985 kwamen nagenoeg alle 240’s uit Torslanda.

B E RTO N E T U R I J N – I TA L I Ë

4 = Thailand (Bangkok)

De productie-aantallen namen ten gevolge van de

De VOLVO 262 C werd net als de meeste verlengde

5 = Maleisië (Swedish Motor Association, Batu Tiga)

740/760-serie duidelijk af. De belangstelling voor de

264 TE’s tussen 1977 en 1981 bij Bertone gebouwd.

6 = Australië (Melbourne)

240 bleef echter zo sterk dat er in de periode 1985-1993

De productie van deze auto’s week sterk af van de

7 = Indonesië

toch nog zo’n 800.000 exemplaren werden gebouwd.

gewonere VOLVO’s. In Turijn werden de VOLVO 242

D = Italië (Bertone, Torino)

carrosserieën van Torslanda afgeleverd om vervolgens

E = Singapore

uiteindelijk om economische redenen in 1994 gesloten.
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Productie-aantallen

(wordt vervolgd...)
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