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AUTO
Test Volvo S80 2.9 Automatic

De S80 is ontstaan uit het afketsen
van de beoogde samenwerking met
Renault. Toen het eind aan deze sa-
menwerking een feit was, is door
de Zweden in korte tijd een plan
ontwikkeld om twee geheel nieuw
platforms te bouwen waarop uit-
eenlopende modelseries konden
worden gebouwd. Met de S80 zien
we het eerste resultaat van het
nieuwe denken bij Volvo. Met dit
voorwielaangedreven topmodel is
de laatste achterwielaangedreven
Volvo uit productie gegaan. En dat
is de richting die het Zweedse
merk nu nadrukkelijk inslaat:
voorwielaandrijving en AWD.
Maar daarbij bleef het niet. Volvo
maakte de bestaande vijf- en zes-
cilinder motoren geschikt om
dwars voorin te worden gebouwd.
De TDI dieselmotor is afkomstig
van Audi en die heeft eenzelfde be-
handeling ondergaan.

Niet alleen qua techniek, maar
ook qua uiterlijk betekent de S80
een doorbraak bij Volvo. De auto
werd 5 cm korter en 8 cm breder
dan zijn stijve voorganger de
S/V90. Het resultaat is een stoer en
vooral sportief ogend model. De
S80 koets heeft enkele zeer opval-
lende details. De in de bumper
geïntegreerde Volvo grille staat bij-
na zonder bescherming, helemaal
vooraan in de neus. De koplampen
gaan met hun horizontale vlak vrij-
wel in de motorkap over en de auto
heeft brede schouders van voor tot
achter. Die doen aan het verleden
denken: aan de 140/240 serie. Ze

Volgens de fabriek bedraagt het
vermogen aan de krukas 150 kW
bij 6000 t/min en behoort hij een
maximum koppel van 280 Nm te
ontwikkelen bij 4200 t/min. Onze
meting bij MAHA in Vianen wees
uit dat het in onze auto ingebouw-
de exemplaar het opgegeven ver-
mogen niet helemaal haalde. We
kwamen op 143,5 kW bij 5970
t/min en aan de aangedreven wie-
len, bleven er nog 104,5 kW van
over. Genoeg voor deze auto, maar
toch een verlies van 39 kW. Het
door de fabriek opgegeven maxi-
mum koppel werd in de testauto
ook niet helemaal gehaald. We
kwamen op 261 Nm bij een iets
hoger toerental van 4510 t/min.

In de praktijk blijkt de Volvo-
motor een uitermate plezierige, zij-
dezacht lopende en krachtig trek-
kende unit. Zelfs wanneer je heel
erg je best doet, blijven de mecha-
nische geluiden bescheiden op de
achtergrond. De S80 2.9 is abso-
luut geen race-auto, maar je kunt
er, ondanks z’n niet geringe eigen
gewicht van 1567 kg, lekker snel
mee vooruit. De af-fabriek ge-
noemde acceleratiecijfers werden
door ons lang niet gehaald: onze
auto had van 0-100 km/h precies
9,6 seconden nodig, en was daar-
mee 0,7 seconden langzamer dan
Volvo zelf aangeeft. De automati-
sche vierbak met overdrive heeft
een winterprogramma. Vanwege
de dwarse inbouw en de wens van
Volvo om de versnellingsbak er-
naast te bouwen, is een bijzonder

Van saai en hoekig naar smaakvol en sportief

Volvo heeft in zeer korte tijd haar imago compleet veranderd. De traditionele

Volvo’s, hebben plaats gemaakt voor moderne, dynamische voorwielaange-

dreven niche-producten. Daarin wil iedereen zich graag laten zien. De S80 is een

treffend voorbeeld van Volvo’s nieuwe koers, die de concurrentie ongetwijfeld

wakker zal schudden!

maken de auto breder maar zorgen,
heel tegenstrijdig, voor een lange
slanke lijn. De wielen staan ver uit
elkaar met aan de achterkant een
flinke overhang. Je kunt aan het
achterportier zien dat de S80 een
grote wielbasis heeft.

De prijslijst begint, voor een
topmodel van dit merk, aan de be-
scheiden kant: de 103 kW 2.4 liter
versie.kost ƒ 72.900,- De geteste
zescilinder 2.9 kost ƒ 90.800,- zon-
der en ƒ 96.200,- mèt automaat.
Hij is een concurrent voor een
nieuwe auto als de Alfa 166, maar
uiteraard ook voor de Audi A6 2.4,
de BMW 523, Chrysler 300M,
Lancia k 3.0, Mercedes E 240 en
de Saab 9-5 2.3. Stuk voor stuk be-
gerenswaardige auto’s waarbij de
S80 een markante nieuwkomer is.

Geen race-auto
Volvo heeft zich veel moeite ge-
troost om de nog niet zo lang gele-
den nieuw geïntroduceerde zes-
cilinder lijnmotor, pasklaar te
maken voor dwarsinbouw in de
S80. De RN Volvo-motor is er een
uit de N-lijn. Die verwijst naar de
modulaire motorenserie N. De R
staat voor Revised N. Volvo noemt
zijn moderne motorenfilosofie
SLIM (Strong, Light, In-line, Mul-
tivalve). De 2.9 liter is in feite de
lichtmetalen, zescilinder lijnmotor
uit de S/V90 die inmiddels exit is.
De atmosferische B6304S meet
precies 2922 cm3. Hij heeft twee
bovenliggende nokkenassen en
vier kleppen per cilinder.

Imponerende ommezwaai

Praktische details:een asymme-
trisch omklappende achterbank
en bekerhouders in de midden-
armsteun (extra).

De telefoonhoorn voor vertrouwe-
lijke gesprekken is gemonteerd op
de midden-armsteun met berg-
ruimte.De console bevat ook een
bekerhouder.
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De Volvo heeft een opvallend spor-
tief uiterlijk,alleen al door de verti-
cale grille die is geïntegreerd met
de voorbumper.Ook de ‘uitge-
bouwde’achterschermen doen
het goed.

De afwijkende vorm van de achter-
lichten is een discussiepunt.Volvo
gebruikt kunststof voor het ver-
ticale deel van het uit aluminium
geperste kofferdeksel.

Met enige kunstgrepen zijn motor
en bak dwars voorin geplaatst.De
2.9 motor presteert goed en de au-
tomaat schakelt werkelijk perfect.

De middenconsole zit geheel vol
met toetsen voor de telefoon (ex-
tra),de audio-installatie (extra) en
de klimaatregeling (ook extra).

Het interieur is Amerikaans van opzet;het dashboard blijft daar niet bij
achter.Saai is zo’n moderne Volvo bepaald niet meer.De rechter voor-
stoel kan omklappen.Handig voor lange ladingen.Zo kan een sedan toch
functioneel zijn.

Het instrumentarium is strak en
correct vormgegeven.Via een info-
paneel wordt de bestuurder attent
gemaakt op belangrijke zaken.

De elektrische zijruit- en spiegel-
bediening is opgenomen in het lin-
kerportier.De kaartenbakken met
bekerhouders zijn nauw.

De  kofferbak is ruim en heeft een
handige spanband om losse
lading te fixeren.Een praktische
vondst.

FOTO’S:JAN LIEFTINK
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Max. motorvermogen op rollenbank .......................143,5 kW bij 5.970 t/min.

Max. vermogen aan de wielen op rollenbank: ........104,5 kW bij 5.970 t/min.

Max. koppel op rollenbank: ........................................261 Nm bij 4.510 t/min.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ...................150 kW bij 6.000 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................280 Nm bij 4.200 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 6,5 sec. ............0-100 km/h: 9,6 sec. ..............80-120 km/h: 6,8 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 61 dBA.....................100 km/h: 63 dBA ...................120 km/h: 67 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 14,6 liter op 100 km ...........................Buitenweg: 7,6 liter op 100 km

Combinatierit:...................................................................10,1 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..................................................11,1 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................220 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................225 km/h

Testmetingen

AUTO
Test Volvo S80 2.9 Automatic

Plus
De S80 is een moderne,
smaakvolle Volvo die klasse
uitstraalt.De uitrusting is
vooral gericht op veiligheid,
zowel actief als passief.Hierin
gaat de S80 heel erg ver en dat
geeft een veilig gevoel.Hij
heeft een ruime carrosserie
met een variabel interieur.De
S80 ligt als een huis op de weg
en is stabiel onder alle om-
standigheden.

Min
De stugge demping is een on-
verwachte tegenvaller.Vooral
op een slechte weg doet dat af-
breuk aan het geweldige com-
fort van de S80.Wat we onder-
weg ook hinderlijk vonden,
waren de voelbare aandrijf-
krachten in het stuurwiel. In
deze top-Volvo valt het tegen
dat je voor zaken als airco,
bekerhouders,een boord-
computer en mistlampen vóór,
moet bijbetalen.

kleine unit ontwikkeld. Volvo
werkte samen met de Japanse fa-
brikant Aisin AW die eerder al een-
zelfde automaat voor de 850
bouwde. De AW 4025, die samen
met GM ontstond, is voor de S80
noodgedwongen een stukje kleiner
geworden maar biedt nog meer
functies. Hij schakelt enorm soepel
en onmerkbaar. Toch kun je af en
toe een lelijke ‘klap’ krijgen, bij-
voorbeeld wanneer je net wilde
gaan accelereren maar plotseling,
door iets wat vóór je gebeurt, van
dat plan moet afzien en je gas los
laat. Maar dat zijn zeldzaamheden.

Amerikaans interieur
Zodra je in de S80 stapt, weet je
wat de belangrijkste markt voor
deze auto is: de USA! Het interieur
is ruim voor vier tot vijf en de
kleurstelling is licht en luchtig. De
lederen bekleding (extra) maakt
dat het er allemaal riant uitziet. De
grote stoelen zijn comfortabel.Ze
zijn in de hoogte verstelbaar, de
stuurkolom kantelt en is ook axiaal
te schuiven. Je zit al gauw goed
achter het stuur van deze overigens
vrij onoverzichtelijke auto.

De standaarduitrusting van de
S80 is op zich heel goed. Om te
beginnen is hij bijna absurd veilig:
actief door een perfect onderstel en
door ABS en STC, maar vooral
ook passief door twee airbags en
sidebags èn door de inflatable cur-

tains, de opblaasbare gordijnen die
het hoofd beschermen. Bovendien
heeft de S80 als tweede na de Saab
9-5, de anti-whiplash voorstoelen
en een opnieuw verbeterde SIPS
van de bijzonder sterke carrosserie.
De twee buitenste hoofdsteunen op
de achterbank klappen na een druk
op een knop vóórover. Clever en
veilig, want als je van de achter-
bank gebruik maakt, zitten ze be-
hoorlijk in de weg, en moet je ze
wel weer opklappen. Andere stan-
daard-items zijn een midden-arm-
steun voorin, en een midden-arm-
steun met skiluik achterin, een
asymmetrisch neerklapbare achter-
bank en een omklapbare rechter
voorstoel voor het vervoeren van
lange ladingen. Verder zijn er elek-
trische spiegels en zijramen voor
en achter, centrale vergrendeling
met afstandsbediening, interieur-
filter en zes luidsprekers. Het test-
exemplaar had lederen bekleding,
airco, lichtmetalen velgen, boord-
computer, schuifdak, stoelverwar-
ming en andere extra’s die de tota-
le prijs op ƒ 133.850,- brachten!

De S80 is mooi afgewerkt. Alle
stoffen en panelen passen prachtig
in elkaar en zijn van uitstekende
kwaliteit. Een klein houtaccent op
portieren en dashboard zorgt voor
een beetje extra luxe. Een halfhou-
ten-halflederen stuurwiel hoeft
niet echt, de telefoonbediening met
knopjes op het dashboard en stuur-

wiel en de speaker in de hoofd-
steun, is vooruitstrevend. En voor
ƒ 2.500,- ook heel duur! De baga-
geruimte is groot en goed bereik-
bare en is door de neerklapbare
achterbank, heel handig variabel .

Stugge demping
Het onderstel, met veerpoten en
daaronder stevige driehoekige
wieldraagarmen en een stabilisa-
tor, is vergelijkbaar met de S/V70.
Achter vinden we een onafhanke-
lijke multilink-ophanging. Die is
gemonteerd op een hulpframe van
gehard aluminium. Met dit onder-
stel is de S80 een comfortabele en
als een huis op de weg liggende
auto. Hij stuurt lekker licht maar je
houdt altijd voldoende gevoel met
de buitenwereld. Hij gaat als op
rails door elke snelle bocht, ook
wanneer het wegdek slecht wordt.
De voorwielaandrijving geeft af en
toe voelbare reacties van licht
doorslippende, schaatsende voor-
wielen aan de bestuurder door. Als
extra levert Volvo snelheidsafhan-
kelijke stuurbekrachtiging. De S80
is uitermate stabiel, ook bij sterke
zijwind. De vering is heel comfor-
tabel, de demping onverwacht
stug. Kleine oneffenheden worden
daardoor iets te duidelijk aan de
inzittenden doorgegeven. Kortom
de S80 is een perfecte reisauto.

Dick Schornagel

Modelserie en prijzen
Volvo S80 2.4 103 kW ....................ƒ 72.900,-
Volvo S80 2.4 125 kW ....................ƒ 75.600,-
Volvo S80 2.9 ................................ƒ 90.800,-
Volvo S80 2.9 aut. ..........................ƒ 96.200,-
Volvo S80 T6 Geartronic ..............ƒ 111.200,-
Volvo S80 2.5 TDI ............................ƒ 79.900,-
ABS:................................................standaard
ASR: 2.5 TDI ƒ 1.495,- (standaard op 2.9 + T6)
Airbag bestuurder: ........................standaard
Airbag passagier: ..........................standaard
Zij-airbags: .................................... standaard
Inflatable curtains: ........................ standaard
Stuurbekrachtiging: ......................standaard
Centrale portiervergrendeling: ....standaard
Elektrische ruitbediening: ............standaard
Airco: ................................................ƒ 3.200,-
Cruise control: ................................ƒ 1.250,-
Automaat: ........................................ƒ 5.400,-
Lederen bekleding:..........................ƒ 4.500,-
Schuif/kanteldak elektrisch: ..........ƒ 3.200,-
Alarminstallatie: ..............................ƒ 1.650,-
Trekhaak:..........................................ƒ 1.025,-
Metallic lak: ......................................ƒ 2.250,-

Importeur
Volvo Nederland Personenauto bv
☎ (0345) 68 88 88

Meting: MAHA Nederland bv, Vianen
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