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Wagen, Welke het Wachten Waarlijk Waard. Was

J7o'"o P. 1800 Coupé

door
h.J. W.VllD WAMELEN

Wanneer in augustus a.s, de eerste landgenoten
kopers van een Volvo P. 1800 hun wagen door de
importricc, de N.V. NIHAM in Den Haag, arge.
leverd krijgen, zullen er tweejaar ell drie maanden
zijn verstreken sinds in een i\ederlands vakblad
eet serie afbeeldingen van he t, tot î n zijn earros-
seriedetails afgewerkte prototype stond afgedrukt.
Het ging hierbij kennelijk om speciaal voor pu-
blicatie-doeleinden gemaakte foto's; ze waren
trouwens door de fabriek zelf vers trekt, Zij het
per abuis wel iets eerder dan eigenlijk in de be-
doeling lag. Maar dal is een ander verhaal ...
Ook al nemen we in aanmerking dat Nederland
natuurlijk niet het alleréérst wordt "bediend",
en de P. lllOO reeds enkele maanden geleden op
de Zweedse wegen verscheen, dan verandert dit
loch niets aan de conclusie, dat Volvo over bet
in produktie brengen van dil model wel hé~ erg
lang heeft gedaan. Zoals wc zullen zien, Zou hel
regendeel verwonderlijk zijn geweestl
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De wijze waarop de fabricage "an de Volvo
Coupé moest worden georganiseerd, geeft een
interessant beeld van de moeilijkheden welke de
ui Ibreid ing van het produktieprogramma nu:t een
dergelijk type nog bezorgt aan een onderneming
van toch z6danig kaliber, dat ze vorig jaar 92.000
automobielen (waarvan bijna BO% personenwa-
gens) beeft gemaakt. Een onderneming dus, die
over aanzienlij kc, zowel tcchnisehe als financiële
ressources en produktierniddelcn beschikt, maar ...
6ók een fabrikant die het moet stenen zonder d~
medewerking van een uitgebreide, binnenlandse
toebeheren- en onderdelen-industrie zoals men in
de grote auto-producerende landen vindt,
De Zweedse autonjjverheid op zichzelf vormt nu
eenmaal geen voldoend groot afzetgebied Om een
bestaan te verschaffen aan inheemse fabrieken
van carburators, ontstekingsapparatuur, remmen,
schnkdernpers, stuurinrichtingen, enz. COz. De
Volvo-maatschappij moet daarvoor dus een



beroep doen op buitenlandse leveranciers. Ging
14 dergelijke produkten ~ maken, dan zou lie
10eh nooit kunnen komen tot de combinatie van
Iagc koJtprijs en hoge graad van technische pet'.
lcctie welke de voornaamste gespecialiseerde
fAbrieken, elk op eigen terrein, hebben bereikt.
Dc kwestie van de invoerreehten speelt daar.
tegenover geen rol van betekenis,
Toen men te Göteborg besloot, een Coupl: in het
ljlOI1Îevegenre aan de bekende Coach- en Sedan-
modellen van de typen P. 544 en P. 121/l22-S
toe te voegen, kon de voor Volvo werkende car-
rosscrie-fabriek dit" kJusje" er net niet meer bij
hebben, en bleek de produktie der zelf·dragende
Coup&carros;serie, naar I taliaans ontwerp {Frua),
evenmin ergens anders in Zweden Ie kunnen
worden ondergebracht. Het lekort aan werk-
kT1l.clllenis daarginds minstens even groot als in
de:re contreien.
Dc zaak kon renslorte worden uitbesteed bij de
Pre.scd Steel Company in Od'ord, de grootste
llD8 zelfstandige BriIU earrosserieiabriek, En
Il&dat men aldus een Engelse A had gezegd,
kwam er logischerwijs een B achteraan: de samen-
voeging van het koetswerk met het mechaniek
lol een complete P. 1800 werd toevertrouwd aan
de personen- en vrachauto-fabriek van Jensen
Motors Ltd in We:;t.Bromwich. Volvo zelf, tot
aan de rand der produktiecapacitcit belast met
de bestaande typen, was namelijk ook de assem-
blage van het nieuwe model liever kwijl dan rijk;
bovendien verviel op die manier het transport der
volumineuze en kwetsbare, gehed afgewerkte
cr.rrosscrieën van Oxford naar Göte borg. Wel is.
waar staal daartegenover de noodzaak om de
mechanische delen naar Jcosen Ie sturen, doch
hel door continentale of Britse toebehoren-Iabrie-
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ken geleverde gedeelte behoeft nu eerst niet naax-
Zweden Ie worden gezonden, en kan linea recta
naar Bromwieh toe.
Dat Volvo-technici daar met bun neus bovenop
de werkzaamheden zitten en ook de bedoelde
leveranties controleren, behoef]; geen betoog. De
eerste 250 wagens >lijn trouwens, ongeacht hun
eindbestemming (gedeeltelijk U.S.A.) eerst naar
Zweden gegaan voor een grondige kwaliteits-
controle, sindsdien geschiedt de export van Jensen
uit rechtstreeks,
Wie zich een voorstelling probeert te maken van
het astronomisch aantal voeten dat het in de
aarde moet hebben gehad alvorens de bovenstaan-
de produktie-opact tot in de puntjes "doorgcor-
ganiseerd" was, en het P. t8CO-project draaien
kon op een manier welke de secure Volvo-brocken
bevredigt. die zal alleen maar verwonderd zijn,
dat het niet nOg langer heeft geduurd ... ! Hij
behoeft dan niet eens in aanmerking te nemen,
dat door g takiogen in he! desbetreffend gedeelte
der Engelse industrie óók nog een stevige dooÎs
vertragings-roer in het voorbereidings-eten werd
gegooid!
Naar aanleiding van de hier toegepallte produktie-
methode hebben wc de vraag horen stellen, of de
Volvo Coupé nog als een Zweedse aUIOkan worden
beschouwd? Wel, wanneer men de zaak uit JU
gezichtshoek wil bezien, dan is de vraag in kwestie
zuiverder en vollediger aldus te formulerem
Een wagen met schijfremmen van Girlins". wielen
van Sankey, schokdempers van Delco (U.S.A.),
banden van Pirelli, instrumenten van Smith.
portiemoten (en wat dies meet zij) van Wilmol-
Breeden, carburators van S.U., overdrive van de
Laycock Engineering Ltd, achteras van Spicer
(U.S.A.), stuurmechanisme van ZF (Friedrichs.
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hafen), dynamo en startmotor van Bosch, overige
elektrische apparatuur van Lucas, en een door
Frua getekende carrosserie van Pressed Steel, bet
geheel in elkaar gezet door Jensen Moto rs Ltd •
is dàt een Zweeds automobiel?
Aba (zo zullen sommige lezers onvermijdelijk
denken), aha, daar wamt onze Zweedse broeders
ingepeperd, dat zij tegenover anderen nogal eens
op irriterende wij"" Inten doorschemeren, ho •.
goed zij III,t met aichzelf hebben getroffen.
Nt!én -zo zeggen rcÜ dan - néén, hel vraagt een
slechten: journalist dan wij hopen te zijo, om
persoonlijke gevoelens in een zakeljjk automobiel-
artikel af te reageren. Maar ..• men moet de
feiten onder de ogen willen zien. Dat onrmoet
hier des te minder bezwaar omdat er niets in
schuilt dat de Zweden, en dan meer speciaal die
van Volvo, in bun zo STerk ontwikkeld besef van
eigenwaarde behoeft Ie kwetsen.
Zoals We hierboven nog even in herinnering heb-
ben gebracht, is het de gewoonste zaak van de
wereld, dal een autofabriek een bela.ngrijke portie
der in haar wagens verwerkte onderdelen, appa-
raten, enz., betrekt van "toelevcrill8"bedrij ven".
Die vèr-gaande inschakeling "an de gespeciali-
seerde toebehoren-industrie vindt men bijvoor-
beeld Mit bij enige continentaal-Europese of
Britse automerken met een heus niet minder wel-
verdiende reputatie voor extra-degelijkheid en
extra-aorgvuldigheid dan Volvo geniel_ In dit
verband zij er nog op gewezen, dat vele leden
der toebehoren-industrie boo produkten wcl
degelijk in verschillende kwalitriten kunnen en
vaak ook zullen leveren. Ten onrechte heerst hier
en daar de mening, als zou het allemaal één pot
nat zijn, wat er aan schokdempers of ruitenwisse rs
of richtingaanwijzers - om nu maar wat te noemen
- uit één bepaalde fabriek kOOlI.
Nu doet zich dan bij Volvo noodgedwongen de
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situatie voor, dat de bedoelde spullen bijna alle
van buitenlandse herkomst zijn, en dit laatste
dus onherroepeljjk voor een niet onbelangrijk
gedeelte van de wagen geldt, gerekend als per-
centage van het onderdelen-aantal, van het torale
matcriaalgewîeht, van de totale k09tprijswaarde,
of hoe dan ook. Maat' laten we ons, inzake- de
betekenis van die nationaliteitskwestie, nu cenJ
op een nuch ter-prak tise h standpuntstellen, en
wel dit;
Wlt interesseert de Nederlandse autokoper in het
Zweeds-zijn van de Volvo? Wat zegt het hem in
termen van automobiel-waarde en -aantrekkelijk-
heid?
Hij weet, of kan het te Welen komen, dat ~n
wagen van Zweeds fabrikaat in de grOO\llt moge-
lijke mate berekend is op hel landsklimaat in zijn
strengste vorm, met alles wat dit aan sneeuw, -ijs
en zeer lage temperaturen meebrengt; voorts op
de aard van het wegennet daarginds, waarin.
buiten een beperkt aantal goede, moderne hoofd-
verkeerswegen - de onverharde grin\weg de
hoofdrol speelt.
Ongetwijfeld is dit voor een Zweedse auto niet
anders dan logisch, maar stri kt tussen u en ons:
de logica moet nog wel eens een veer laten, in de
aula-industrie. Door enkele fabrikanten wordt ze
zo goed als kaal geplukt,
Onze Iandgenoten-autokopers welen verder. of
kunnen hel uit onverdachte bron vernemen, wat
die aanpassing. bij een Volvo zo ongeveer inhoudt.
Belangrijk zijn, om re beginnen, de speciale voor-
zieningen rot het weren van roest en andere cor-
rosieve metaal-aantasting (zoals door pekel e.d, !J,
voorzieningen waarvan het praktisch effeet, kwa-
Iitatief en kwantitatief, aanmerkelijk verder gaat
dan hel succes van wat hier en daar elders aan
rocslbcstrijdingsmaatregelen ondernomen wordt
- zulks in hel bijzonder zolang men in ongeveer
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deWFdc prijsklasse blijft. Bovendien gebruikt
Volvo carrosserie-staalplaat van wat grotere dan
p.ngbare dikte, hetgeen uiteraard ook in ander
verband een voordeel betekent.
De capaciteit van de interieur-verwarmings- en
'{OOITIlÎtonldnoiings-installatie ill in overeensrem-
ming met de lage wintertemperaturen daarginds;
voor Nederland komt dit neer op een plezierig
contrast met de krappe, voor werkelijk koude
dagen lIOII1S rondweg onvoldoende, warmtepro-
dubie van de apparatuur bij zo menig niet-
ZW«ds merk. Een soortgelijke aanpassing ken-
merkt trouwens alle zaken die met bet koud
ilWteo \'8.11 de motor verband bouden: SUltt·
IIIOlor- en batterijca paei tei t, ens,
Voor hel oVerige xiet het er sterk naar wt, dat aan
een water- en luchtdichte afwerking van de car-
rosserie juist die dosis extra-sorg wordt besteed
we1ke zo'n belangrijk verschil kan maken, ook
nog bij doodgewoon "tochtig" Nederlands winter-
weer!
Oordelend in meer algemene zin, zat o.i. géén
Mlltrale Saab- of Volvo-kenner willen bestrijden
diu de Zweden hun auto's, wat robuuste con-
Jlnl<:;tie,nauwkeurige fabricage en algehele dege-
lijkheid betreft, met enig recht slellen op een hoger
dan het gemiddelde, internationale peil in de
middclprij"Cll.legorie. Dienaangaande is het zoe-
ken naar een causaal verband met specifiek.
Zweedse bedrijfsomstandigheden in zoverre over-
bodig, dat de genoemde kenmerken volledig pas-
ICO in het kader van de bijzondere renommee
welke ••Zwcctb staal en Zweedse machines" reeds
heel lang genieten.
Gaan we ons in het licht der bovenstaande over-
wegingen nader bezighouden met de P. 1800
• qua constructie ,,so wie so" volledig een Volvo-
sc:hepping • dan verdient allereerst vermelding,
dat een fabricage-technisch "ó voornaam gedeelte
..-an de wagen als de motor met versnellings bak,
lol de in eigen bedrijf gemaakte organen behoort
(afgezien dan van die onderdelen en hulptoestellen
welke praktisch g~én autofabriek 1.elfvervaaniigt).
Mft betr<::kking lot verreweg het grootste, buiten

de deur gegI:VCIl fabricage.-object, de ze1f-dtagende
carrosserie, beseffe men goed, dat Pressed Steel
een ••uitwntkr" is. (om een aannemers-term te
gebruiken),
Wil Volvo voor de Ccupé extra-dikke staalplaat
hebben? Moot de romp x-maal in chemische anti-
corrosie-baden gedompeld en y.maal met roest-
werende lak bespoten worden? De blanke delen
«waarder verchroomd dan gebruikelijk is? Het
kan allemaal gebeuren • Pressed Steel heeft een
uitstekend geoutilleerd bedrijf - lOur de kosten
zijo natuueltjk daarmee in overeenstemming.
Worden de gewoonlijk hier gebruikte afdichtings-
lijllen, toehtstroken, e.d, niet goed genoeg ge-
oordeeld, en is het de bedoeling dat ook dit detail-
werk helemaal op z'n Zweeds wordt gedaan?
En koperen Sdlroe!)es inplaats van ij"ercn? Best,
de heren uit Göteborg moelen het maar zeggen
- als ze er maar voor betalen 6ók!
Bij Jensen Motors is men een soortgelijke opvat.
ting toegedaan inzake de assemblage van die 100
Coupe's per weck, in 1962 te verhogen tot 150
stuks. (Ze konden het, eerlijk gezegd, nbt hebben
in West-Bromwich, want de eigen afnemers van
de pcrsonenaulo-afdeling staan - vreemd ah het
is - niel echl te dringen om de 4-liter Saloon van
£ 3200). Vier Zweedse inspecteurs aan de montage.
lijn ... ? Nou-nou, een beetje overdreven vindt
meneer Jensen het wêl, maar als meneer Volvo
anders 's nachts niet slapen kan ...
Inzake de toebeha ren-leveran tics is de feitelijke
situatie uiteraard niet anders dan voor Volvo in
het algemêén, en daarhij speelt het produktiecijfer
een belangrij kc rol voor zover de verschillende
modellen meI gelijke apparatuur worden uitge-
rust, Zelfs bij de grootste "toeleveringsbedrij ven"
ill een fabrikant van 70.000 personenwagens per
jaar altijd nog wel een klant, die er speciale wen-
sen op na kan houden wat uitvoering en kwali-
teit betreft.. En renslotte verkoopt Bosch lieve r
een extra-krachtige startmotor dan een niel-zo.
sterke, liever een "goud-etiket" dynamo dan een
type waaraan minder hoge eisen mogen worden
gcstdd .. , .

Ik LIg, bouw tta/I dt Voloo P. 1800 UJ{J,ól QlJÇfluigtlló pdtmonst,lt,d op dt;:e Z(J1/ówor/u jola lI/VI tm Vo/_
twU!Uf. De ant/m vin WQ.gtns.;:ijn twtIJ Com:hes P 5# en 1wt8 StdtlllS P 1211122. (Krijg"" dt tyl- 8t1IS un
naam mijnhur Voloo?)
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nerie behoeft te worden gevreesd, Heel belangrijk,
ill dit opzicht, is de stijve, stabiele drijfwerk-
constructie, met als basis een opvallend forse
krukas die til! inplaats van de gebruikelijke dri4
baardlagers heeft (lood b rons-lagers met een in-
dium-laagje). Hij blijft daardoor tot bij de hoogste
belasting gevrij waard voor door bui gî ngsvc rsch ij n-
selen, welke op de lange duur schadelijk voor de
gezondheid der lagen zullen zijn - nog daarge-
laten de erdoor ve roerzaak te vibra tie, ge meenlij k
met buiten de motor voelbaar, doch daarom niet
minder ongewenst.
Buiten het gebied van de racemotoren (en recht-
meeks daarvan afgeleide sportmachines) vond
men een vijfvoudig gelagerde vieccilinder-krukas
tot dusver alléén bij Alfa Romeo, hij de jongste
Simea Rush-motor voor de Aronde en de Ariane,
en de krachtbron van ... de Russische ,"Volga!

Aparte vermelding verdient ook de aanwesigheld
van een oiiekoeler, die wc in feite beter olie-
temperatuurregelaar zouden kunnen noemen.
Per saldo wordt de smeerolie hierin ~m~armrl
wanneer het motorkoelwater een hoC"! tempe-
ratuur heeft - zoab tot geruime lijd na een "koude
start" - en in het belang van een g<>cdc smering
is deze functie niet zo véél minder gewichtig dan
dc koelende, die zich bij langdurige, hoge motor-
belasting instelt en in de gegeven motor een ver-
laging van de olietemperatuur met 20 à 30 graden
Celcius rot gevolg heeû,
Kortheldshalve sommen wc van dil fijne motor-
technische werkstuk - waarover een apart artikel
te schrijven 1.0U zijn - nog slechts enkele bijzonder-
heden in telegramstijl op: gietijzeren cilinderkop
(nogal merkwaardig)!, met volledig machinaal
bewerkte verbrandingskamers, individuele inlaat.

Bii de J,8-1iter

JOO."" ~0cilindtr-
molor, 1111:1 tlL'et

JtlIIÎ-!J(l/.lroom-

tQ,hu'aUurs,
blijkt naa r builtn
/iltl n~ls ron MI
btl/lJlg.ijk.
ron.sI/1/C 1i8~lImerk ,
U'lWri1l h iJ' Mil d.
iJHrg•• tr
marduhrid Ju
piercili"drr •
rnm:hi"es [inclusief
de fU1J.r~ Volvo.
/.:romlhm,,)
lJtT1dtilt. nat is
"./. dt 5-voudig
celagtrde Ion/kas.
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pOO rt ene n u it erst verzorgd e kleppen - en bougie-
koeling; zuigers me! verchroomde bovenste com-
pressievcer ; twee S.V. carburators met 44 mm
doorlaat!
Theoretisch wordt de 1'. IBOOzowel rnët als zonder
een overdrive achter de volledig gesynchroni-
seerd" vi ervcrsncll ing:lba k gele verd, maar aan ge-
zien di, nuttige orgaan de wagen nog geen 3"·"
duurder maak, - van f 20.900 tot f 21.500 - voor-
zien we een nagenoeg algemene klandizie voor de
uitvoering "mt't" (waarbij logischerwijs een
ongeveer 1O'\" lagere overbrenging in de achteras
wordt toegepast). Het gaat hier om de bekende
Laycock-De Normam'il1c overdrive, die elektrisch
wurdt in- en uitgeschakeld. zonder ontkoppelen,
en welke bel prisc-directe-mctortocrental met
24"·" verlaagt.
Vooral, doch geenszins alléén, up autoweg-trajee-
ten en wal hei benzineverbruik betreft, herekent
dit l'en niet IC onderschatten voordeel, \' olvo

vcrmeldt in dil ""rhand het cijfer van 7 liter per
lOO km bij een ,uII,/allle snelheid van 100 kmlh,
hetgeen in minstens één dagblad terechtkwam
als "de nieuwe Volvo loopt I op 14", punt, en de
bewuste verslaggever sternpelt tot de a.angr.wezcn
Itoofd redacte u r voor dc C<.'TSt \'01gende nieuwe
advertentieluik op all Iogebied, (Apropos, laat
men daarmee toch opschicten l Nu de handel
eindelijk geproefd heeft van werkelijk deskundige
"road tests" door ~trikt betrouwbare vaklui - die
het desnoods nog wel in hun vakantie willen doen
óók - is er een schreeuwende behoefte aan meer!).
I)e "lijn" van een auto is en blijf! nu eenmaal
een kwestie van smaak, maar ""0 lichte twijfel
aan de esthetische waarde van de chroomlijst
lang> voorsteven en portier, is de felste kritiek op
het uiterlijk van de Coupé die wc hebben verne-
men. Persoonlijk mogen wc die lijst nog wel, en
het algemeen aspecl van de wagen is een lWI
voor ons lodderoog.
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tweezitter, met dan nog een achterhankje
paar spruiten, kou de P. 1800 een kortere
krijgen dan de andere Volvo's (2,45

~ 2,60 m), maar in de grootste lengtemaat
is er slechts 5 cm verschil, lerwijl de breedte die
YIIZI de Sedan zeI& met 8 cm overtrèft. Natuurlijk
Is de Coupé l'!'XIra.laag gebouwd, in onderstel en
in carrosserie; wat dakhoogt:e betreft, scheelt he t

maat even 22 en 27,5 cm met de Sedan resp. de
c:c.dI. Voor een "hoge zijden" ontbreekt de
plaaIll dan ook - .a1s hij gedragen wordt, tenminste
-1UlW' voor een wagen. in deze stijl zullen weinigen
dat een bezwaar achten I
Een der belangrijbte attraelies van het nieuwe
model is zonder twijfd de bijzonder goed verzorg-
de aankleding M uitruslÏn&' van het interieur, dat
ook in zitcomfort aan de .hoge verwachtingen
voldoet die men van een Volvo in dit genre en
van dett prijs begrijpelijkerwij$ koestert.
We vonden lUluwclijks iets méér aan te merken
dan dat de beide thermometers (voor koelwater
ea. ~lie) vloner afleesbaar hadden kunnen
llijn. Weliswaar is 't ontbreken van een instru-
mentenbord.kastie ook geen winstpunt, maar
lUI eerste heeft Volvo dit doelbewust geofferd
un MI uit veiligheidsoogpunt belangrijke streven
!laai' een zo hoog mogelijk verloop van de dash-
board-onderrand, en ten 'weede kunnen allerlei
ipU1I~C!I worden meeg.~rd in twee torpedo-
&ont-taISe:D en een ruimte achter het achier.
bankje, nog binnen reikafstand van de voorzit-
tingen. Deze bergplaatsen liggen open, zijn dUI
met afsluit baar op zieh.
Zoab wel vanzelf spreekl, komt Volvo's pioniers-
prilitiek ten aanzien van de veiligheidsgordel weet"
lot uitdrukking bij het jongste produkt; gordels
WOl bestuurder en pa..ssagier worden gemonteerd
meegeleverd. Ook de afWerking van het interieur
is er op gericht, de kans op ernstig botsingletsd.
zo k1cin mogclijk Ie maken.
Md" 't imtnunentarium en de verdere uitrusting
ail het simpelweg w, dat zij alles omvatten wat
een ervaren aUlorno bili:it bij een wagen als deze
zal verlangen, voor zover bij $Îch geen "kersl~
boom" of "uitdragerswinkel" lot ideaal heef't
gesteld. Ui t puur plieh tsbesef loch nog maar
c:nkde. gn:pen: toerenteller, oliethermometer,
elektrische klok, kaart.leeslampje, knipperlicht-
~, speciale "passccrhoom" met extra-sterk
geluid.
Uit alles blijkt dat in geen enkel opzicht naar
gewichtsbeperking werd gestreefd, en indien men
dan nog de Volvo-robuustheid van de gehele eon-
ItruelÏe in aanmerking neemt, valt het niet te.
verwonderen, dat de Coupé vrij zwaar is voor
:eijn formaat: 1130 kg rijklaar (met volle tank).
GntMd ~gt1U1lJ<J1 MI bmlo-mo~rvmllogtll kfJerl dil un
iHwr·pk -"nuding op. w/UIfflil iJl ~ .mithlijk blijkt
wml ik gnUjlijkJtriJ In tk m)'ilk Iiill'rlJltng II<1II th
rtI11IWfrit:, dat WI kin- nift kebben /I doen mei HR

IIOlbIot.tI-sporlrJPe tloek mil ten uer SlUik toerwagen
lIIIIf spqrtiif kllrakllr, UIl Ilu/osoorl welkf /egfflWOOrtiig
_ Wlll'fit IllUl£etluid md de "gl-inlemfJ.WmatisocrtM",
rJil til spwtr8gUmenûn qfkfJ/rufip Imn "Gran- Turisrno"
• ~ @or OIIJ begrip grool·l~ g~kl. Voor
de amateur-sportwagen-raeerij is de P. 1800 dus
noch bedoeld, noch geschikt.
Naast het, aan Zandvoortse kennisma.kingsritten
rdJîjtl verbonden bezwaar • de flanerende inv 100:<1

van bet AI te goede circuit-wegdek • was er ditmaal
de handicap, dat de ter beschikking staande
Coupé in nog te nieuwe staat verkeerde om te
mogen tonen wat hij in zijn mars heeft. Gelukkig
konden we hel schrijven van dit relaas ui4l:d1en
tot ná het maken van een flinke rit iii dezelfde
wagen met inmiddels ingelopen motor, en bij die
gelegenheid werden ook slechte wegen opgezocht,
Al met al kwamen de kwaliteiten van Volvo's
jongste schepping toen véél beter "uit de ven".
De hoge gescbiktheidsgraad voor verschillende
gebruiksdocleinden, voor uiteenlopende auto-
mobieltaken, kenmed:t deze: 2-perroons Pullman.
Expres als een toonbeeld van wat een Gran
TurWna.model behoort te i1óijn. Eensdeels slaat
hij iii prestaties en algehele "wegwaan\igheid"
op een aanmerkc:lijk hoger dan normaal toer-
wagen-peil; anderdeels mist hij de soms bezwaar·
lijke é61zijdigbcid van de volbloedsportwagen,
waarbij nu eenmaal alles ondcrgc.schikt is gemaalrt
aan het nastreven van een zo boog mogc:lijk
prestatie-potentieel,
Logischerwijs presenteert de P. 1800 zich in de
éérste plaats als een gerieflijke tweezits-reiswagcu,
waannee • wat het voertuig zèlf betren! - in alle
veiligheid zUr hoge moyennes over lange af.
standen kunnen worden geproduceerd, zondc:r
dat dit de bestuurder behoeft te vermoeien, fysiek
of mentaal. Maar aan de andere kant is de Coupé
volkomen bruikbaar om boodschappen te doen in
de 9tad of met Tante Amalia langs de bollen-
veld en te loeten.
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r -Wij leveren
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

dieselmotoren

brandstofpompen I
pompeJementen I

verstuIvers
persklepjes I

verstuIverleIding I
I
I

Tevens revideren wiJ ane merken
brandstQfpompen en vel'$tuivel'$
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