
Ajaloolised Volvod  
ühel õhtul detsembris

FOOKUS

E
i see näitus ega siin-
ne lugu pole mõel-
dud andma täielikku 
ülevaadet Volvo sõi-
duautode ajaloost, 
vaid ikka valitud pa-

ladest, mis olid esil ühepäevasel 
autonäitusel margi siinses esin-
duses. Vanima auto tiitlit kandis 
seal PV444, konkreetne auto 
pärines 1956. aastast, kuid mu-
deli esitlus leidis aset tosin aastat 
varem.

Volvo sõiduautotootmise va-
rasema ajaloo oluline daatum 
langeb PV444 sünniaastast kaks 
kümnendit varasemale ajale: 14. 

aprillil 1927 algas Volvo esimese 
sõiduauto ÖV4 (Öppen Vagn, 4 
silindrit) seeriatootmine. Kulus 
vaid mõni kuu, kui järgnes juba 
teine mudel PV4 (Person Vagn, 
4 silindrit). Tehniliselt olid need 
kaks ühesugused, kuid esimene, 
nagu nimigi viitas, lahtise, teine 
kinnise kerega.

Hüpates kiirteekonnal algus-
ajast PV444-ni üle mõnest vahe-
pealsest mudelist, jõuame 1935. 
aastasse, mil nägi ilmavalgust 
esimene n-ö aerodünaamiline 
mudel PV36. Ärilises mõttes ei 
olnud see kuigi edukas, ostjad 
võõrastasid disaini ja hind oli kah 

Eelmise nädala reedel avas Info-Auto 
Volvo uuendatud müügisalongi ja ühtlasi 
avas autosõprade abiga üheks õhtuks 
näituse margi ajaloolistest mudelitest.

VOLVO V90 ei kuulunud näi-
tuseeksponaatide hulka, kuid 
kaasasime selle fotole kui hetkel 
müügis olevatest Volvodest uusi-
ma. Selle loo hüpe 1980ndatest 
aastatest tänapäeva on suur, 
kuid nii lool kui näitusel on ma-
hupiir. Ega võimatut eesmärki, 
rääkida seitsmel leheküljel ära 
kogu Volvo sõiduautode lugu, 
me endale ei püsitanudki.

Küll aga annab V90 ühel pildil 
ajalooliste mudelitega hea või-
maluse võrrelda Rootsi autotoot-
ja tegemisi nüüd ja 60 aastat ta-
gasi. Moodsal ajal tegutseb Volvo 
noobelmarkide mängumaal ja 
midagi sellist, nagu oli PV444, 
valikusse ei kuulugi. Autotöös-
tus on muutunud sedavõrd, et 
väikesel tootjal ei tasuks massi-
mudeliga üritama hakata.

Nii või teisiti, nagu Autoleht 
V90 proovisõidus tõdes, mängib 
V90 noobeluniversaalide selts-
konnas kõrgtasemel kaasa kõigis 
mõõdetavates suurustes, kuid 
lisab ühe, mida paljudel ei ole – 
värskuse.

„Ühtlasi tabab Volvo disainiga 
hästi klassis olulist – „rootslane” 

eristub selgelt, kuid samas tea-
vad kõik, et suured keskautod 
ei ole koht, kus kujustusega val-
latleda, sest sihtgrupp pööraks 
lihtsalt selja. Ei vallatletagi, V90 
mõjub oma muskulaarsusele 
vaatamata intelligentsena.”

Ajaloolugu ei ole koht, kus ha-
kata võrdlema V90-t või mõnda 
teist moodsat mudelit rivaali-
dega, selleks on sõiduproovid, 
küll aga saab teha kogu selle loo 
autoseltskonna pealt järelduse 
margi oma joone hoidmisest läbi 
aja ja see on suur väärtus.

Volvo V90 
Tootmine • alates 2016. aastast 
Tootmisarv • tootmine jätkub Mootor 
•  R-4, 1969 cm3, 235 hj Käigukast • 
8-käiguline automaatkäigukast Pidurid 
• ketaspidurid Pikkus/laius/kõrgus • 
4936/1879/1475 mm Telgede vahe • 
2941 mm

Kiirpilk tänapäeva

kõrge, kuid lisaks voolujooneli-
suse ajastusse astumisele väärib 
mudel märkmist ka õõtsharkide 
ja keerdvedrudega sõltumatu esi-
vedrustuse poolest.

Kolmekümnendate teine pool 
tõi esimesed n-ö väikesed Vol-
vod, mudelid PV51-57, lihtsamad 

ja odavamad kui PV36 ja müügi-
numbritelt edukamad. Olles üht-
lasi loogiliseks eelkäijaks 1944. 
aastal Stockholmi autonäitusel 
esitletud PV444-le.

KRISTJAN SOOPER
Autoleht tänab Info-Autot abi eest.

PV51 oli rahvalikum kui  
eel käijaid ja juhatas omamoodi  
sisse PV444 tuleku.

Volvo esimene sõiduauto ÖV4, mille tootmine algas  1927. aastal.

PV36 oli esimene n-ö aero-
dünaamiline mudel – margi aja-
loos oluline, kuid äriliselt edutu.

Volvo V90 sisekujundus on 
säilitanud omapära.

Viiemeetrise universaali taga-
istmel on ruumi lahedalt.

V90 on hetkel müüdavatest 
uusim Volvo mudel.
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Ajalooliste Volvode ühepäevane 
näitus toimus läinud nädala reede 

õhtul Info-Auto töökojas.
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VOLVO PV444 (4 istekohta, 40 
hobujõudu ja 4 silindrit) on tun-
tud ka kui Rahuauto ja ajalooraa-
matutes kohtab tiitlit „kogu rah-
va Volvo”. Viimase selgituseks 
olgu lisatud, et PV444 maksis 
sama palju kui Volvo esimene 
sõidu auto OV4, 4800 krooni, mis 
kattis selle tootmiskulud napilt. 
40 hobujõudu viitas tootmise al-
guse versioonile. Esmaesitlus toi-
mus ajal, mil Euroopas sõda alles 
käis, 1944. aastal, seeriatootmine 
halgas hiljem.

PV444 oli esimene kande-
kerega Volvo; selle disain tugevalt 
mõjutatud Ameerika trendidest. 
Volvo ajaloost mitu raamatut 
kirjutanud Christer Olsson sel-
gitab kujustust oma 2000. aas-
ta raamatus „Volvo sõiduautod 
1927–2000” Ameerika autode ül-
dise populaarsusega, Volvo disai-
nerite kogemusega Ameerikas ja 
Ameerika Ühendriikide mainega 
sõjajärgses Euroopas. Muide, kui 
algselt plaanis Volvo toodangu-
mahuks 8000 autot, siis tegeli-
kult valmistati PV444 palju roh-
kem, 196 004 eksemplari.

Kuna autot toodeti kuni 1958. 
aastani, värskendati seda mitu 
korda. Tallinna näitusel oli väl-
jas 1956. aasta sõiduk, mille 
silmatorkavamaks erisuseks va-
rasemate mudeliversioonidega 
võrreldes on üks suur tagaaken, 
varem oli kaks väikest, ja kuna 
1955. aastal alustati uuesti Vol-
vode eksporti USAsse, siis kaitse-
raua nn Ameerika sarved. Muidu-
gi ei saa PV444 nimetada mingiks 
elementaarautoks, kuid võluvalt 

lihtne on see siiski. Mis rahva-
auto puhul eriti meeldiv, auto 
praegune omanik pole püüdnud 
seda n-ö täiesti uueks teha, kulu-
nud istmekatted jms aitavad vaid 
ajarännakule kaasa. Loomulikult 
ei saanud ega tahtnud Autoleht 
minna vanasõidukiga soolaveest 
üleujutatud tänavatele proovisõi-
dule, istumismulje ütleb aga, et 
neljaliikmeline pere kond, kus oli 
kaks väikest last, võis selles autos 
end üsna hästi tunda.

PV444 
Tootmine • 1944–1958 Tootmisarv • 
196 005 Mootor • R-4, 1583 cm3, 61 hj 
Käigukast • 3-käiguline käsikäigukast 
Pidurid • trummelpidurid Pikkus/laius/
kõrgus • 4500/1590/1560 mm Telgede 
vahe • 2600 mm

DUETTI LUGU on seotud PV444-
ga. Nagu varem mainitud, ehitati 
PV444 kandekerele, kuid lisaks 
sõiduautodele valmistas Volvo 
ka selle tehnikat kasutades raam-
autot, millele sai paigaldada 
kliendile sobiva pealisehituse. 
Kerestajad kasutasidki šassiid 
väikekaubikute ja universaalide 
valmistamiseks, kuid 1953. aastal 
tõi Volvo välja oma valmisver-
siooni kaubikust/universaalist. 
Vahemärkusena olgu lisatud, et 
sama šassiid kasutasid eri keres-
tajad lisaks ka kabriolettide ehi-
tamiseks. Palju neid ei valminud, 
kuid seda kõrgemas hinnas on 
vähesed säilinud.

Ehkki esialgu oli idee luua en-
nekõike tarbesõiduk, leidus sel-
lele teisigi kasutusvõimalusi. Ehk 
nagu mainib Olsson oma eespool 
viidatud ajalooraamatus, sai ostja 
kaks autot ühe hinnaga, ja kir-
jeldab reklaami, kus perekond 
on oma Duettiga sõitnud loodu-
sesse, auto kõrvale püstitanud 
telgi ja lapsed ning täiskasvanud 
suplevad maalilises järves. Tuleb 
vahest tuttav ette moodsatestki 
mahtuniversaalide, rääkimata 
linnadžiipide reklaamidest?

Kirjeldatud mudelit indeksiga 
PV445 valmistati aastani 1960, 
mil selle vahetas välja näitusel 
väljas olnud P210. Auto idee jäi 
ikka samaks, küll aga sai see sa-
masuguse kumera tuuleklaasi ja 
samasuguse armatuurlaua nagu 
PV544-l (kui kolme sõnaga öelda, 
siis PV444 edasiarendus). 1962. 

aastal värskendati P210-t veel, 
olgu mainitud 75hobujõuline 
mootor B18 ja 12voldine elektri-
süsteem kuuevoldise asemel.

Võrreldes näitusel P210 kõrval 
seisnud PV444-ga mõjub univer-
saal argipäevasemana (ja teisiti 
ju poleks mõeldavgi), kroomilus-
tusi uhkeldab selles vähem, kuid 
praktilisuse ja disaini kombinat-
sioon avaldab muljet. Kahevärvi-
line kere lisab tubli annuse pidu-
likkust ning Duett ei mõju sugugi 
„akendega kaubikuna”, ehkki sel-
le pakiruum on 4,4meetrise auto 
kohta hiiglaslik.

PV210 
Tootmine • 1960–1969 Tootmisarv • 
55 508 Mootor • R-4, 1778 cm3, 75 hj 
Käigukast • 4-käiguline käsikäigukast 
Pidurid • trummelpidurid Pikkus/laius/
kõrgus • 4400/1600/1680 mm Telgede 
vahe • 2600 mm

Kogu rahva Volvo

Täiskasvanutel on tagaistmel 
pigem kitsas, aga lastele leidub 
seal ruumi lahedalt.

Tagaistmele pääseb esiistme 
seljatuge langetades.

Volvo PV444 oli soodsa hinnaga 
ja sai väga populaarseks.

Kahevärviline kere muudab argiauto 
 nooblimaks, nagu ka valge servaga rehvid.

Juhikoht ja viimistlusmaterjalid on lihtsad, kuid omamoodi pidulikud.

Kui Duetti kasutada matkaautona, lisab pakiraam veelgi praktilisust.

Eenduvad poritiivad mõjuvad iseäranis elegantselt, kas pole?

Sõitjateruum on tagasihoidlikuma kujustusega kui PV444-l.

Mõistagi on nupud varustatud 
rootsikeelsete siltidega.

Pakiruum on hiiglaslik, uksed 
avanevad külgedele.

Detailid loevad – logota porilapp 
poleks ju päris see.

Sirmil on muidugi ka praktiline 
tähtsus, kuid see lisab ka silmailu.

Kaks autot ühes
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VOLVO P120 AMAZON on margi 
ajaloos üks tähtsamaid mudeleid, 
sellest valmis mitu eri keretüüpi 
(kahe ja nelja uksega sedaan, uni-
versaal), sellega kaeti laia ostjas-
konna vajadused ja eri versioo-
nide toodanguarv ületas poolt 
miljonit. Näitusel Tallinnas esin-
das Amazoni kahe uksega mudel 
(need kandsid indeksit P130), 
mis, kui eriversioonid välja jät-
ta, oli uuena odavam kui nelja-
ukseline, aastate möödudes on 
olukord pöördunud vastupidi.

Disainis leiab selgeid viiteid 
Alfa Romeole, milles ei ole mui-
dugi midagi imekspandavat, sest 
1950ndate autodisaini parimaid 
näiteid tulebki otsida Itaaliast ja 
Amazoni sünniaastaks on 1956. 
Kahevärviline kere muutis auto 
iseäranis kauniks. Muide, Rootsi 
turul suurt edu nautivate Amee-
rika autode rivaaliks mõeldud 
Amazoni plaaniti algselt V-8-moo-
toriga, valmis isegi prototüüp 
Philip, kuid tootmisse säärane 
ei läinud, V-8-mootor aga leidis 
oma koha Volvo veokitel.

Võrreldes eelkäija PV444-ga jäi 
Amazoni telgede vahe samale 2,6 
meetrile, kuid sellest hoolimata 
õnnestus tagaistmel reisijatele 
pakkuda avaramaid tingimusi. 
1959. aastast kuulusid esimese 
autona maailmas Amazoni põ-
hivarustusse kolmepunktiturva-
vööd.

Algne mudel sai 60hobujõuli-
se mootori, millele järgnes peagi 
85hobujõuline sportversioon. 
Sportliku, 1966. aastast pärineva 

näituseauto sisemus mõjub pu-
nast ja musta kombineerides dra-
maatilisena. Kaarjad üleminekud 
armatuurlaualt ustele sulatavad 
ristuvad pinnad tervikuks. Tee-
kaardi saab susata nahktaskusse 
uksepolstril. Isteaasend on üsna 
madal ning konkreetse auto ist-
med 1960ndate mõistes sportli-
kud. Kui nimetatud kaheukseline 
versioon lisandus Amazoni vali-
kusse 1961. aastal, siis universaal 
(P220) aasta hiljem.

Amazon P122 
Tootmine • 1956–1970* Tootmisarv • 
667 323* Mootor • R-4, 1778 cm3, 84 hj 
Käigukast • 4-käiguline käsikäigukast 
Pidurid • ees ketas-, taga trummelpidurid 
Pikkus/laius/kõrgus • 4450/1620/1510 
mm Telgede vahe • 2600 mm
* kõik versioonid kokku

Musta, punase ja valge kombi-
natsioon mõjub dramaatiliselt. 
Tagaistmele mahub ära küll.

Disainis on selgelt äratuntavad 
Itaalia mõjutused.

Kaheukselised mudelid olid iseäranis populaarsed koduturul Rootsis.

Armatuurlaud läheb kauni kaarega visuaalselt  üle ukseks.

Käsipiduri kang asub harjumatus 
kohas – vasakul.

Taas detailid – teistsugune kork 
ajaks asja ära, aga oleks mage.

Kõige laiemale ringile

P1800 OLI ROOTSI sportauto, 
mille kujustas Itaalia Frua, mida 
valmistati Inglismaal ja mida 
müüdi peamiselt Ameerika 
Ühendriikides – nii kirjutab Volvo 
kroonik Olsson. Selle Inglismaal 
valmistamisega oli nii, et algus-
aastatel pani P1800 kokku küll 
Jensen, kuid hiljem koliti toot-
mine Göteborgi. Kronoloogiliselt 
nägi asi välja nii: 1959. valmisid 
esimesed prototüübid, 1961. alus-
tas tootmist Jensen ja 1963. aastal 
koliti tootmine Rootsi. Suurbri-
tannias algas tootmine põhjusel, 
et Volvol ei olnud endal selleks 
võimalusi, aga võimalused leiti, 
kuna Jenseni kvaliteet ei olnud 
piisav.

Tehniliselt poolelt kasutati 
üsna palju Amazoni komponen-
te, alguses sai P1800 100hobu-
jõulise mootori, kuid võimsust 
kasvatati 108 ja 115 hobujõuni. 
Kümmekonna tootmisaasta jook-
sul P1800 küll uuendati, kuid pi-
gem tagasihoidlikult. Märkmist 
väärib kahtlemata 135hobujõu-
line sissepritsega mootor, mida 
paigaldati viimasele modifikat-
sioonile.

Just viimase, indeksit P1800E 
kandva mudeliga tegi Autoleht 
proovisõitu ja kirjeldas emotsioo-
ne nii: „Algus tundus Volvo rooli 
taga üsnagi harjumatu, et mitte 
öelda närviline. Rool on raske, 
mootor samas üsnagi ergas pöör-
desse minema, kiirendus täitsa 
tajutav, ent pidurid, kus on pi-
durid!? Esimene ehmatav pidur-
duskatse tõi meelde, et aeglusta-
des tuleb moodsad harjumused 
unustada ning auto vanust res-
pekteerida. Tuleb lihtsalt varem 
pidurdada ja aeglustuseks varu 
jätta.

Maanteekiiruseni jõudes pai-
sus tuulemüra tohutuks ning 
jäigapoolse vedrustusega auto ei 
lasknud juhil kuidagi lõõgastuda. 
Julgemalt paremat jalga sirutades 
avaldas „rootslanna” oma teise 
loomuse. Vana ja natuke väetina 
tunduva iluduse järel astus lavale 
terav, vali ja nauditav sportauto. 
Mootor vedas pöörete tõustes 
üha ärksamalt ja lisas tämbrisse 
metalseid noote, ülitäpsed käi-
guvahetused tundusid üha kii-
remad ning kurvi pidurdadeski 
tekkis enesekindlus. Selgus, et 
kogu hoogu ei peagi maha pidur-
dama, 1800E suudab ka teatavat 
külgpidamist üles näidata. Rool, 
mis muidu tundus lihtsalt raske, 
muutus tempokamates kurvides 
hämmastavalt tundlikuks ja hästi 
doseeritavaks.”

Volvo P1800 
Tootmine • 1959–1972 Tootmisarv • 
34 907 Mootor: R-4, 1778 cm3, u 100 hj 
 Käigukast • 4-käiguline käsikäigukast 
Pidurid • ees ketas-, taga trummelpidurid 
Pikkus/laius/kõrgus • 4350/1700/ 
1270 mm Telgede vahe • 2450 mm

Kõigi aegade kauneim?

Isteasend on madal ja iste ise 
sportlik. Pikal teel tuleb kasuks 
pikk, hästi toetav istmepadi.

Volvo P1800 sõidab käredamalt, 
kui disaini põhjal arvata võiks.

Näidikuid on päris palju – juht peab teadma autoga toimuvast.

Tehnilises osas kasutati P1800 juures mitut Amazoni komponenti.

See ei ole niisama  
kaunistus, vaid ukselink.

Sisepeegel on kinnitatud arma-
tuurlauale, mitte lakke.

P1800 on vaatemänguline, eriti 
kui laskuda detailidesse.
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3-aastane garantii kõikidele professionaalseks kasutamiseks ette nähtud sinistele elektrilistele tööriistadele.
2-aastane Premium-hooldus kõikidele professionaalseks kasutamiseks ette nähtud Boschi liitium-ioonakudele 
ja laadimisseadmetele. Seadmed tuleb 4 nädala jooksul pärast ostu sooritamise kuupäeva
registreerida veebisaidil www.bosch-professional.com/warranty

2-aastane Premium-hooldus kõikidele professionaalseks kasutamiseks ette
nähtud Boschi liitium-ioonakudele ja laadimisseadmetele. Seadmed tuleb 4 
nädala jooksul pärast ostu sooritamise kuupäeva registreerida veebisaidil
www.bosch-professional.com/warranty

3-aastane garantii kõikidele professionaalseks kasutamiseks ette nähtud
sinistele elektrilistele tööriistadele.Seadmed tuleb 4 nädala jooksul pärast 
ostu sooritamise kuupäeva registreerida veebisaidil 
www.bosch-professional.com/warranty
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VOLVO 200-SEERIA on Eestis 
hästi tuntud, sest riigi taasiseseis-
vumise järel jõudis neid praktilisi 
ja vastupidavaid, äärmuslikult 
kandilise disainiga autosid siia 
nii Soomest kui Rootsist ja mõni 
peab vastu tänapäevani. Volvo 
262C Bertone kuulub küll samas-
se perekonda, kuid on 6622 too-
detud eksemplariga haruldane 
tegelane. Autolehe andmetel on 
selliseid Eestis kaks: üks astus 
üles reedesel näitusel Info- Autos 
ja teisega tegime 2015. aastal 
proovisõitu.

Erakordse välimusega kupeed 
valmistas Volvo tellimusel Ber-
tone, kuid disain pärineb siiski 
Rootsi kujustajalt Jan Wilsgaar-
dilt, mitte kuulsalt Itaalia stuu-
diolt. Sihtturuks olid Ameerika 
Ühendriigid, kuhu kolm neljan-
dikku toodangust ka eksporditi.

Kaunis kupee sai kapoti alla 
kuuesilindrilise mootori, mille 
silindrid oli paigutatud V-kujuli-
selt ja töömaht oli sõltuvalt ver-
sioonist 2664 või 2849 kuupsen-
timeetrit, võimsus jäi vahemikku 
129–155 hobujõudu.

Sõitjateruumi kohta sobib 
hästi sõna lopsakas. Niisuguseid, 
ütleme, nahkrihmadega kaunis-
taud istmeid ei meenu ühestki 
teisest autost, kui lisada voltidega 
polsterdus, puitliistud ja ainult 
joonlauda ja nurgikut kasutades 
loodud armatuurlaud, saame üp-
ris ekstravagantse koosluse, mis 
haakub igati väliskujustusega.

Autot proovinud Tõnu Korrol 
kirjutas proovisõiduloos 2015. 
aasta suvel nii: „Sõidumulje ei 
erine väga palju tavalise 240 
omast: Bertone õõtsub mõnusalt 
ja vastab teekonarustele ükskõik-

Levinud seeria erakordne esindaja

200-seeria Volvod olid Eestiski
populaarsed, kuid Bertone -

kupeed on üle ilma haruldased.

Kupee sõiduomaduste peamine märgusõna on mugavus. Sõitjateruumi saab iseloomustada kui erakordselt külluslikku.

Esilaternaid täiendavad vägagi 
praktilised puhastid.

Keskkonsoolil tuntakse vaid 
sirgeid jooni ja teravaid nurki.

se pehmusega. Seevastu suurima 
üllatuse valmistas madal müra-
tase maanteekiirusel – kuigi am-
mugi vanatehnika, on see silma-
paistvalt vaikne sõiduk. 

Maanteel tunneb 262 C ennast 
ikka veel nagu kala vees, problee-
miks poleks päevas sadugi kilo-
meetreid läbida. Tugitoolistmetel 
hellitavad sõitjaid konditsioneer, 
kiirushoidik, elektriaknad ja 
rooli võimendi – need kõik kuu-
lusid juba siis, kui auto uus oli, 
hinna sisse!”

Volvo 262C Bertone 
Tootmine • 1977–1981 Tootmisarv • 
6622 Mootor • V-6, 2664 cm3, u 140 hj 
Käigukast • 3-käiguline automaatkäigukast 
Pidurid • ketaspidurid Pikkus/laius/ 
kõrgus • 4900/1710/1360 mm Telgede 
vahe • 2640 mm
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