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Wat is

Veertig jaar geleden gaf de
Mercedes-Benz W126 luxe
een nieuw gezicht.
Concurrenten zagen er
plotseling oud uit. Deze test
moet uitwijzen of het indertijd inderdaad de beste auto
ter wereld was, of dat zijn
concurrenten hem wellicht
toch de baas waren.

de beste
S-klasse?
TEKST MARTIN PUTHZ, FOTO’S AUTOBILD KLASSIK
VERTALING EN BEWERKING ALBERT-JAN CORNELISSEN

JAGUAR XJ6 4.2 SERIES III

PEUGEOT 604 SL V6

OPEL SENATOR A 3.0 E

MERCEDES-BENZ 280 SE (W126)

78 AutoWeek Classics

2

2021

BMW 728I (E23)

AutoWeek Classics

2

79

2021 

MULTITEST
LUXE SEDANS

V

eel mensen vinden de W126 de mooiste
S-klasse die ooit het levenslicht zag. Bij
Mercedes-Benz markeerde dit model
40 jaar geleden het begin van een nieuw tijdperk.
De chroom-overvloed uit de jaren 70 was verleden
tijd, het model maakte de overstap naar ingetogen zakelijkheid en moderne technologie. Deze
S-klasse werd ontwikkeld onder de invloed van de
oliecrises en dat had zijn uitwerkingen. Het was
duidelijk dat de fabrikant niet simpelweg de auto
kon bouwen die alle andere auto’s in het stof zou
laten bijten. De nieuwe S-klasse moest ook in een
tijd passen waarin bewuster werd omgegaan met
natuurlijke grondstoffen. Was de W126 daadwer-

kelijk zo toonaangevend als hij claimde te zijn en
zoals wij hem in herinnering hebben? Een vergelijking met vier concurrenten moet antwoord op die
vraag geven. De BMW 7-serie, de Jaguar XJ, de
Opel Senator en de Peugeot 604 dagen de 280 SE
uit. Met een vermogen van 185 pk was dit indertijd de zwakste versie en tegelijkertijd de meest
verkochte variant. Ons testexemplaar stamt uit
1982 en leent zich daardoor uitstekend voor een
tijdreis. Zodra je instapt, ga je direct terug naar de
jaren 80, en niet alleen omdat er een 2 mark-munt
in het dashboardkastje ligt. Het gaat er allemaal
bijzonder gedegen aan toe. Zebranohout zorgt
voor een gemoedelijke ambiance, terwijl de optio-

nele leren bekleding een luxueus tintje aan de
verder uiterst spaarzaam uitgeruste W126 geeft.
Elektrische raambediening, hoofdsteunen achterin
en een rechter buitenspiegel schitteren door
afwezigheid. Wel aan boord: een elektrisch schuifdak en een tweetonige claxon, waarvan je de gewenste toon met een druk op de knop kunt selecteren.
De zescilinder, die ook al dienstdeed in zijn voorganger W116, doet zijn werk bij lage toerentallen
stil en onopvallend. Boven de 4.500 tpm doet hij
echter nogal rauw aan, met een metaalachtig geluid. Zolang je echter onder de 3.000 tpm blijft,
zorgt de motor met dubbele nokkenassen voor

1

De ideale lijn: het definitieve design van de W126 wordt al in 1976 voltooid door de designafdeling.

Dit model markeerde
40 jaar geleden
het begin van een
nieuw tijdperk
1 Dankzij de beperkte hoeveelheid
chroom oogt de W126 opmerkelijk ingetogen. De eerste serie was uitgerust
met opvallende, geribbelde platen aan
de zijkanten. 2 Onverwacht netjes:
Mercedes-dashboards scheuren vaak
als ze oud worden. In dit geval is het
dashboard met zijn duidelijke indeling
nog in goede staat. 3 Onverwacht
vlot: de uit de voorganger bekende
M110-motor met twee nokkenassen is
goed voor aansprekende prestaties,
maar daarvoor moet hij wel toeren
maken. 4 De S-klasse heeft weliswaar
geen drang naar sportieve manoeuvres,
het onderstel is wel vergevingsgezind.

Mercedes-Benz 280 SE
2
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W126: de S-klasse tussen gisteren en morgen
November 1973: de nieuwe
S-klasse W116 is nog maar veertien maanden op de markt als het
segment van dikke auto’s op zijn
grondvesten schudt. West-Europa
ondervindt de gevolgen van de
eerste oliecrisis, tanken wordt alsmaar duurder en onder druk van
dreigende leveringsproblemen
wordt de autoloze zondag ingevoerd, onder meer in Nederland
en Duitsland. Bij Daimler besluiten ze om de ontwikkeling van het
topmodel 6.9 voorlopig te staken.
Ook krijgen de ontwikkelaars die
al aan de opvolger W126 werken
de taak om de nieuwkomer lichter
en vooral zuiniger te maken. Dat
is een flinke kluif, want er mag
niet worden getornd aan de hoge
normen met betrekking tot het
ruimteaanbod, het comfort en het
veiligheidsniveau. “We hebben
zelfs stukken plaatwerk laten vervallen die kleiner waren dan een
vingernagel”, zo herinnert
Guntram Huber zich, indertijd
hoofd van de carrosserie-ontwikkeling. Voor het eerst worden bij
een productiemodel staalsoorten
met een hogere treksterkte
gebruikt. De legering daarvan
maakt het mogelijk om de plaat-

delen dunner te maken, zonder
dat dit ten koste gaat van de
stevigheid. De instapmodellen
worden uiteindelijk ondanks alle
inspanningen maar 60 kilo lichter,
omdat het nieuwe model de zware
zescilinders van zijn voorganger
W116 overneemt. Bij de uitvoeringen met V8-motor, die een nieuwe
lichtmetalen motor krijgen, wordt
het gewicht verlaagd met maximaal 280 kilo.
Ontwerper Bruno Sacco, op dat
moment 40 jaar oud, heeft de
schone taak om de S-klasse een
ontwerp te geven dat past in het
nieuwe tijdperk. Er is geen plek
meer voor protserigheid; ingetogenheid is het nieuwe toverwoord. De optische vetwegzuiging
slaagt vooral door het terughoudende gebruik van chroom en de
realisatie van het strakke carrosseriedesign. Tot de dag van vandaag staat de W126 te boek als
een esthetisch meesterwerk.
Indertijd doet hij echter ook van
zich spreken met toonaangevende
aerodynamica. De luchtweerstandswaarde is met 0,36 maar
liefst 14 procent lager dan bij de
W116. Ook op het gebied van veiligheid zet Mercedes nieuwe

Een Cw-waarde van 0,36 was in
1979 een nieuwe norm in het topklasse-segment.

Toekomstvisie: met het studiemodel ‘Auto 2000’ (1981) deed MercedesBenz onderzoek naar nieuwe technologieën die tot een lager verbruik en
een hoger veiligheidsniveau moesten leiden.

Stijlgoeroe Bruno Sacco, hier bij een
designmodel van de W126 coupé,
die later SEC zou gaan heten.

maatstaven. Als de W126 in december 1979 op de markt komt,
is het de eerste auto ter wereld
waarvan de carrosseriestructuur
zo is opgezet dat de inzittenden
een frontale crash met 55 km/h
overleven. Dat is voor de ingenieurs nog niet genoeg. Het studiemodel ‘Auto 2000’ dat in 1981 aan
de wereld wordt voorgesteld, doet
er nog een schepje bovenop op tal
van vlakken, zoals de passieve
veiligheid, de voetgangers
bescherming en het brandstof
verbruik. Het ‘energieconcept’
van het studiemodel omvat onder
meer een nieuwe regeling van
de stationaire loop en doet
datzelfde jaar nog zijn intrede
in de serieproductie.
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Derrick en assistent Harry in 1982 in de aflevering
‘Das absolute Ende’.

‘Harry, hol schon
mal den Wagen’

Maatpakken van Max Dietl, een gouden Rolex om
de pols, een dikke BMW als dienstauto: zoveel
luxe was normaliter zelfs voor een korpschef
ondenkbaar, maar ‘Derrick’ (Horst Tappert) ging
dan ook alleen maar op tv op boevenjacht.
Bovendien moest hij over een passende outfit
beschikken als hij in de chique wijken van
München samen met zijn assistent Harry Klein
(Fritz Wepper) verdachten verhoorde. In de populaire krimi, die sinds 1972 werd uitgezonden en
later in meer dan 100 landen was te zien, racen
de speurneuzen in eerste instantie in een 5-serie
naar de plaats delict. In aflevering 81 (‘Kein
Garten Eden’) zat Derrick voor het eerst in een
7-serie van de E23-generatie. In 1987 stapte hij
over naar de E32-generatie. ‘Harry, hol schon mal
den Wagen’ is volgens de overlevering een bekende zin uit de mond van Derrick, maar hij werd
nooit uitgesproken in de serie. Zulke opdrachten
gaf Horst Tappert eerder aan zijn privéchauffeur
die hem elke dag naar de opnamelocatie bracht.
Privé gaf de acteur de voorkeur aan Amerikaanse
en later Britse auto’s. De laatste auto die de in
2008 overleden Tappert bezat, was een Daimler
Double Six met twaalfcilindermotor, een auto
waarvan een echte politie-inspecteur alleen
maar kan dromen.

Altijd netjes gekleed: Stephan Derrick
alias Horst Tappert.
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een toereikende, maar niet bijster temperamentvolle voorwaartse drang. Deze indruk wordt nog
versterkt door de eveneens optionele viertraps
automaat, die door de hoge gaspedaalweerstand
en de opvallende slip bij het wegrijden vanuit stilstand enthousiaste acceleratiepogingen in de
kiem smoort. Bij hogere toerentallen voelt de
2,8-litermotor een stuk gretiger aan. De stabiele
wegligging overtuigt zelfs naar hedendaagse
maatstaven, net als de onverstoorbare rechtuitloop, de hoge mate van veiligheid op de limiet en
de soevereiniteit waarmee de comfortabel, maar
niet overdreven zacht geveerde Mercedes oneffenheden in het wegdek gladstrijkt. Samen met
het lage geluidsniveau in het interieur en het gevoel van hoogwaardigheid zorgt dat ervoor dat je
achter het stuur een verheven gevoel krijgt, zoals
alleen een S-klasse dat kan oproepen.

1

BMW 728i

Aan de krappe kant
De concurrentie bouwde bepaald geen slechte
auto’s. In een test uit die tijd lezen we dat ‘mensen
die niet zelf het stuur ter hand nemen, maar zich
laten chaufferen’ het in de BMW 7-serie beter voor
elkaar hebben. En inderdaad, de beenruimte is in
de W126 met normale wielbasis aan de krappe
kant. Bovendien veert de achterbank met zijn te
zachte kussens bijna ongedempt door en de zitting is te kort. De BMW biedt behalve een paar
extra centimeters in de lengte en breedte meer
comfort, maar daar staat tegenover dat de straffer gedempte achteras stoten sterker aan de pas-

Hoge toerentallen
zijn voor de motor
een genot en geen
noodzakelijk kwaad
sagiers doorgeeft dan de Mercedes-Benz.
Het om de bestuurder heen gebouwde dashboard
van de 7-serie maakt dat je niet echt het gevoel
hebt in een zware sedan te zitten. Ook tijdens het
rijden lijkt de 7-serie om je heen te ‘krimpen’. Hij
doet veel lichtvoetiger aan dan de 81 kilo zwaardere Mercedes, niet in de laatste plaats dankzij de
exactere en duidelijk communicatievere besturing.
Door de voor BMW-begrippen relatief softe vering
blijft echter een soort zwaarlijvigheid behouden,
die duidelijk maakt dat men in München indertijd
de pijlen op Mercedes-klanten had gericht.
De M30-zescilinder overtreft qua loopeigenschappen de M110 uit Stuttgart, met gemak zelfs. Hoge
toerentallen zijn voor deze motor een genot en
geen noodzakelijk kwaad. Melodieus doet hij zijn
werk en hij laat bij de sprintproef alle concurrenten achter zich. De in ons geval handgeschakelde

2
728i is bij de standaardsprint van 0 naar 100 km/h
bijna twee seconden sneller dan de 280 SE. Hij is
met een tijd van 9,5 seconden zelfs bijna net zo
snel als sommige sportwagens uit die tijd.
Wel vraagt de BMW meer van de vaardigheden
van zijn bestuurder. Terwijl de verhoudingsgewijs
minder lichtvoetig aanvoelende Mercedes even
hoge bochtsnelheden toelaat, maar overmoedige
acties van zijn bestuurder stilzwijgend gladstrijkt,
gaat het aanvankelijke onderstuur van de 7-serie
op de limiet over in abrupt overstuur. Wil je de
BMW weer in het gareel krijgen, dan heb je een
goed reactievermogen nodig om de uitbrekende
achterkant weer op te vangen. De toenmalige
reclameteksten van BMW sluiten daar perfect op
aan. “Es gibt Autos, die fährt man, weil man sie
sich leisten kann. Einen BMW leistet man sich, weil
man fahren kann.” Oftewel, een BMW koop je omdat je kunt sturen. Duidelijke taal, maar dit listige
rijgedrag leidt toch tot puntenaftrek bij het onderdeel veiligheid.

3

4

5

Teruggaan in de tijd
Als we overstappen van de Beierse sporter in de
oer-Britse Jaguar, voelt het alsof we een decennium teruggaan in de tijd. Dat is ten dele waar, maar
toch ook weer niet. De XJ Series III debuteerde in
hetzelfde jaar als de W126-generatie van de

1 De 7-serie heeft de kenmerkende ‘Hofmeister-knik’ in de C-stijlen. 2 Dik achterwerk: ontwerper Paul Bracq wilde de achterzijde eigenlijk slanker maken, maar de BMW-directie
stond erop dat de bagageruimte net zo groot zou worden als bij de S-klasse. 3 De M30-zescilinder van BMW maakt op turbineachtige wijze toeren en biedt in deze vergelijking de
meest verfijnde motorloop. 4 Zoals het een BMW uit die jaren betaamt, is de middenconsole van de 7-serie naar de bestuurder gedraaid. De pook van de vijfbak laat zich bijzonder
gemakkelijk door de coulisse loodsen. 5 Listig: de BMW schuift in eerste instantie braaf over de voorwielen weg, maar dat gaat op de limiet plotseling over in overstuur.
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1 Langeafstandsloper: de XK-motor werd ontwikkeld
in de jaren 40. Jaguar was succesvol op Le Mans met
deze zescilinder. In de XJ bleef hij tot 1987 in productie.
2 Het sierlijke lijnenspel van de XJ gaat ten koste
van de hoofdruimte. 3 Het weggedrag van de Jaguar
is verrassend lichtvoetig. 4 Schoonheidsfoutje: de
lompe rubberen bumpers waren noodzakelijk om aan
de Amerikaanse veiligheidseisen te voldoen, maar
ze verstoren het elegante lijnenspel van de Jaguar.
5 Herenkamer: lekker traditionele, uitnodigende
ambiance met veel leer en notenhout.
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Mercedes-Benz S-klasse, namelijk 1979. In het
geval van de Brit was er alleen geen sprake van
een compleet nieuw ontwikkelde auto, het ging
wederom om een doorontwikkeling van het oermodel uit 1968 waarbij vooral het uiterlijk onderhanden was genomen.
Ten opzichte van de hoofdzakelijk met kunststof
afgewerkte dashboards van de concurrenten doet
het met lekker ruikend leer beklede en met glanzend wortelnotenhout afgewerkte dashboard op
een sympathieke manier ‘old fashioned’ aan. Wat
een verschil met de nuchter-functionele zakelijk-

Een oudgediende als
redder in nood
Jaguar staat eind jaren 70 aan de
rand van de afgrond. De kwaliteit
heeft een historisch dieptepunt
bereikt, de veel te machtige vakbonden leggen met stakingen
continu de productie plat en het
management heeft het zwaar
door de interne machtsstrijd in
het staatsbedrijf British Leyland,
waartoe het merk sinds 1968
behoort. Al sinds 1972 wordt
gewerkt aan een opvolger voor
de tweede generatie XJ. Door
geldproblemen en interne strubbelingen wordt het project echter
vertraagd. Al snel wordt duidelijk
dat de geplande, compleet nieuw
ontwikkelde XJ geen haalbare
kaart is; een facelift moet
Jaguars sedan klaarstomen voor
de jaren 80. In plaats van, zoals
tot dat moment gebruikelijk is,
designprojecten in eigen huis uit
te voeren, wordt de styling van
de derde XJ-generatie uit handen
gegeven aan een extern bedrijf.
Dat gebeurt mede omdat oprichter Sir William Lyons, die tot dan

2

4

exporthit XK120 en vervolgens in de jaren 50 als
motor van de winnende Le Mans-racewagens. In
de XJ voelt het tot 4,2 liter gegroeide blok eerder
aan als een getemde leeuw dan als een wild roofdier. Hij knuffelt innig met de ouderwetse drietraps automaat, die zijn temperament inperkt,
maar waarvan de stoïcijnse ontspannenheid onherroepelijk overslaat op de bestuurder. Na een
klein tikje tegen het gaspedaal gaat de Brit al
enthousiast aan de slag. Accelereren doet hij
zonder er veel ophef over te maken. In de praktijk
van alledag moet de motor met zijn extreem lange
slag het niet zozeer hebben van zijn vermogen,
maar van zijn hoge koppel. Zodoende stoort het
niet dat bij onze voor de Zwitserse markt gebouwde testauto als gevolg van de daar gebruikelijke
uitlaatgasreiniging slechts 181 pk sterk is, en
niet de gebruikelijke 205 pk levert. De gewenste
snelheid wordt bij een laag toerentalniveau vlot
opgebouwd, zonder drama. Alleen bij kickdown
krijst de Jaguar als een kat die op zijn staart
wordt getrapt.
De prestaties van de XJ liggen, met uitzondering
van de 6 km/h lagere topsnelheid als gevolg van de
slechtere aerodynamica, op het niveau van de
S-klasse. Dat is des te opvallender omdat het met

The Italian Job: Pininfarina verhoogde de daklijn, maakte de ramen groter
en ontwierp nieuwe achterlichten. Hier het prototype uit 1977.

toe altijd de koers bepaalde in
het stylingproces, zich in 1971
had teruggetrokken op zijn landgoed Wappenbury Hall en de
ondergang van het merk met
lede ogen aanschouwde.
Pininfarina kreeg de taak om de
XJ van nieuwe kleren te voorzien,
een klus die uiteindelijk zeven
miljoen pond kostte. Dat was een
goede investering, zo kunnen we
terugkijkend stellen. Nadat de
nieuwe directeur John Egan
vanaf 1980 schoon schip maakte,
het kwaliteitsniveau flink verhoogde en de moraal van de
werknemers weer wist op te krik-

ken, hielp de grondig herziene
oldtimer het merk met de roofkat weer op koers te komen.
Met name op de belangrijke
Amerikaanse markt begon de XJ
als Series III aan een tweede
jeugd. Parallel daaraan gaf Egan,
die later tot ridder werd
geslagen, de opdracht om de
dringend benodigde opvolger
XJ40 te ontwikkelen. Die nieuwe
Jaguar in het kenmerkende
hoekige jaren 80-design kwam
in 1986 op de markt en werd met
in totaal 208.706 exemplaren de
tot nu toe meest succesvolle
XJ-generatie.

Het dashboard doet op
een sympathieke manier
‘old fashioned’ aan
heid van de BMW. De zitpositie is voor een sedan
ongewoon vlak en laag. Bovendien wordt het comfort beperkt doordat je je hoofd moet intrekken
vanwege het lage dak en je benen in de smalle
voetenruimtes moet wurmen. Nog ouder dan de
auto zelf is de zescilinder lijnmotor die onder de
wulps gelijnde motorkap is te vinden. Bedrijfs
oprichter William Lyons en zijn team ontwikkelden
deze motor toen Hitlers Luftwaffe Coventry in de
as legde. De motor, die met afzonderlijke nokkenassen voor de in- en uitlaatkleppen is uitgerust,
maakte vanaf 1948 furore in de sportwagen-

Jaguar XJ6 4.2 Series III
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Opel Senator 3.0 E

De bloedlijn van de Senator
Het model dat we zijn gaan kennen als de
Senator, was aanvankelijk bedoeld als vervanger
voor de Opel Commodore B die in 1977 uit productie ging. Het echte topsegment wilde Opel
gaan verlaten, mede door de oliecrises in 1973 en
1974. Als bij klantenonderzoeken echter naar
voren komt dat het publiek de nieuweling als
opvolger van de Admiral en de Diplomat beschouwt, neemt men het besluit om tussen het
nieuwe topmodel en de Rekord toch weer een
Commodore te positioneren. De ‘C’, een luxe
aangeklede Rekord E met (langere) Senatorvoorzijde, zou uiteindelijk maar vijf jaar in productie blijven. De voorzijde oogt anders dan anders met koplampen die niet meer rechtop staan
of agressief naar voren zijn gekanteld zoals in die
jaren gebruikelijk is; ze zijn schuin geplaatst. Dat
brengt aerodynamische voordelen met zich mee.
Niet dat het veel heeft uitgehaald: de Cw-waarde
is met 0,45 net zo slecht als die van de BMW, de
overige testdeelnemers doen het
beter op dit vlak. Zelfs de antieke Jaguar (0,44)
biedt de wind minder weerstand.

Het is overduidelijk dat
dit een afstammeling van
een middenklasser is
1

Rekord E (1977-1986)

Commodore C (1978-1982)

1.766 kilo met afstand de zwaarste auto in deze test
is. Hij is maar liefst 300 kilo zwaarder dan de BMW
en nog altijd 219 kilo zwaarder dan de Mercedes.
Het comfort en het rijgedrag profiteren van de
ingenieuze geluidsontkoppeling van het onderstel
en de van de E-type geleende achteras met twee
schokdempers en veren per zijde. De soepele
wijze waarop de Jaguar weg-ellende opvangt en
de ontspannen manier waarop lange oneffen
heden worden verwerkt, verlenen hem een uniek
rijgevoel. Toch is dit geen softie die wars is van
bochten. Als je eenmaal gewend bent aan de
sterke stuurbekrachtiging, kun je de XJ verbluffend vlot om de pylonen loodsen met het tamelijk
iele stuurwiel. Dan doet hij dus bepaald niet
ouderwets aan.

Chippendale

Senator A (1978-1986)
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Handzaam en daadkrachtig is ook de Opel
Senator. Daar staat tegenover dat het verschil
tussen zijn met nep hout en velours opgeleukte
plastic interieur en het warme binnenste van de
Jaguar net zo groot is als tussen – pakweg – een
muurbloempje en een Chippendale. Ook is de interieurbreedte voorin beperkt, vooral in vergelijking
met de BMW die op de eerste zitrij maar liefst
8,5 centimeter meer ellenboogvrijheid te bieden
heeft. De verwantschap met de Rekord is onmiskenbaar; het is overduidelijk dat de Senator on-

danks zijn luxe aankleding een afstammeling van
een middenklasser is. Dat hij indertijd desondanks
een serieus alternatief voor de gevestigde orde
was, maakt ons rode testexemplaar uit 1978 duidelijk. Met een topsnelheid van 207 km/h is het
niet alleen de snelste auto in deze test, hij voltooit
tussensprintjes ondanks de automaat bijna net zo
vlot als de handgeschakelde BMW. De Opel heeft
ook de grootste kofferbak en de daadkrachtigste
remmen. Als je bij 100 km/h vol in de ankers gaat,
staat de Senator na 50,9 meter stil. Naar hedendaagse maatstaven een rampzalig resultaat, maar
de Opel is desalniettemin de best remmende auto
in deze test.
De 180 pk zescilinder lijnmotor uit Rüsselsheim
klinkt donker en warm en heeft geen last van
overmatige trillingen, zelfs niet als je hem maximaal belast. De zware, stroperige besturing met
zijn te sterke centrerende effect en de stugge
veer-demperafstemming die moeite heeft met
dwarsrichels zijn echter niet van topklasse-niveau.
Comfort zou volgens goed Frans gebruik ook hoog
in het vaandel moeten staan bij de Peugeot 604,
maar je kunt erover twisten of dat ook daadwerkelijk zo is. Menigeen beschouwde de 4,72 meter
lange sedan niet als een volwaardige concurrent
van de S-klasse, maar als alternatief voor de Opel
Commodore en de zescilinder-uitvoeringen van de
Mercedes W123 en de BMW 5-serie. Peugeot was

2

3

1 De hoekige achterlichten met getint glas
benadrukken de horizontale indeling van de
Opel-achterzijde. 2 De lekker klinkende,
180 pk sterke drieliter zorgt dat de Opel op het
onderdeel prestaties als tweede eindigt in deze
vergelijkende test. 3 Meer luxe: velours en
houtlook panelen, maar de verwantschap met
de Rekord is onmiskenbaar.
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Peugeot 604 SL V6

er vooral trots op dat ‘het oppervlakkige streven
naar status’ ontbrak bij de 604. Door zijn auto
ritair ogende, hoekige design was het desondanks
een prestigieuze auto, een status die werd onderstreept door het feit dat hij in zijn thuisland
dienstdeed als het vervoermiddel van president
Valérie Giscard d’Estaing.

‘Lekker eigenwijs’

3
4

Tijdens de test wordt duidelijk dat de in 1975 aan
de wereld voorgestelde vierdeurs, in ieder geval
op sommige vlakken, is opgewassen tegen de
rivalen die eigenlijk in een hoger segment thuis
horen. De 155 pk sterke 604 GTI was qua ver
mogen het beste alternatief voor de overige
testdeelnemers geweest, maar daarvan konden
we geen exemplaar vinden, vandaar dat we de
136 pk sterke carburateur-versie hebben getest.
Het lagere vermogen komt uiteraard naar voren
bij de prestatiemetingen. Voor de sprint van 0
naar 100 km/h heeft de 604 de meeste tijd nodig,
namelijk 13,1 seconden. Dat is in de praktijk echter
minder zwaarwegend dan verwacht. De Euro-V6
mag dan geen beste reputatie hebben, met name

Het rijgedrag blijft tot de
verrassend hoog liggende
limiet berekenbaar

1
2

5
1 De door Pininfarina vormgegeven carrosserie oogt
bijzonder groot, de 14-inch wieltjes vallen helemaal weg.
2 Het stuur staat ongekend schuin en de plaatsing
van de schakelaars is niet altijd even logisch. Door een
francofiele bril bezien kun je het ook ‘karakter’ noemen.
3 De vrij brommerige Euro-V6 is met 136 pk de zwakste
motor in dit vergelijk, terwijl de loopeigenschappen niet
om over naar huis te schrijven zijn. 4 Handig: een haakje
voor een handtas aan de passagierszijde. Of voor een box
met cassettebandjes … 5 Superzacht zitmeubilair, een
riante hoofdruimte en drie (!) asbakken achterin. 6 De
softe onderstelafstelling van de 604 zorgt ervoor dat de
carrosserie behoorlijk overhelt; de grote Peugeot blijft
zich op de limiet bereden niettemin goedmoedig gedragen.

88 AutoWeek Classics

2

2021

in het middelhoge toerenbereik haalt hij enthou
siast door, zodat je in de praktijk van alledag
bepaald niet het gevoel hebt dat deze motor
weinig vlees op de botten heeft.
Nadelen heeft de 604 wel degelijk. Wat franco
fielen liefkozend ‘lekker eigenwijs’ noemen, zijn
feitelijk toch echt zwakke plekken, van het wel
erg schuin geplaatste stuur tot de onconventionele
lichtschakelaar in de vorm van een stuurwielhendel, waardoor het bedienen van de verlichting
meer dan eens fout gaat. De met velours beklede
achterbank met zijn zachte kussens ondersteunt
het lichaam goed en is al met al best comfortabel.
Qua beenruimte is de 604 helaas slechts een
middenmoter in deze test. Lof verdient het uitstekende veercomfort, dat de Peugeot aan zijn lange
veerwegen te danken heeft. Deze zorgen ervoor
dat de carrosserie bij snelle richtingsveranderingen behoorlijk in beweging is, maar het rijgedrag
blijft tot de verrassend hoog liggende limiet toch
goed berekenbaar. De 604 haalt geen listige streken uit. De bekrachtigde besturing vergt weinig
krachtsinspanning, maar ten opzichte van de
stuurinrichtingen van de concurrenten voelt het
geheel nogal stroperig aan. Ook reageert de
Peugeot wat onbehouwen op stuurbewegingen
vanuit de middenstand.

6

Euro-V6: de ingekorte achtcilinder
Als de oliecrises niet hadden
plaatsgevonden, had de Euro-V6
weliswaar twee cilinders meer
gehad, maar was hij wellicht niet
zo succesvol geworden. Met een
productietijd van 24 jaar behoort
hij tot de langst geproduceerde
motoren uit de Europese auto
geschiedenis. In 1974 begon de
productie, die pas in 1998 werd
gestaakt. Toen kon hij zich zelfs
laten voorstaan op verfijnde loopeigenschappen, iets waaraan het
in de beginjaren nog schortte. Het
gemeenschappelijke project van
Peugeot, Renault en Volvo (vandaar de afkorting PRV) had eerst
als doel om een achtcilinder te
ontwikkelen, maar onder druk
van de stijgende brandstofprijzen
in de jaren 70 moest de motor
twee cilinders inleveren. De cilinderhoek van 90 graden bleef echter behouden. Dat had nadelen
voor de loopeigenschappen, want
dit leidt bij V6-motoren, waar een
hoek van 60 graden gebruikelijk
is, tot ongelijkmatige ontstekings-

In 1976 debuteerde de Euro-V6 bij
Renault in de R30 TS.

Een geamputeerde V8: de PRV-motor moest twee cilinders inleveren, maar
behield de blokhoek van 90 graden.

afstanden omdat tegenover
elkaar geplaatste drijfstangparen
een gemeenschappelijke kruktap
moesten delen. Dat deed echter
geen afbreuk aan zijn succes.
Maar liefst elf fabrikanten maakten gebruik van de motor, zowel
volumefabrikanten als Peugeot en

Dodge als kleine sportwagenbouwers als DeLorean en Venturi.
Er rolden uiteindelijk 970.315
motoren uit de fabriek in het
Noord-Franse Douvrin. In 1984
werden de loopkarakteristieken
flink verbeterd door een andere
plaatsing van de kruktappen.

Van de speciale verlengde versie van de 604 werden
er 124 gebouwd door carrosseriebouwer Heuliez.
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MERCEDES-BENZ 280 SE (W126)
Plus en min
Een verfijnd design en een hoog kwaliteitsniveau, dat
zijn de pluspunten van de S-klasse van de W126generatie. Om het roestrisico te beperken, is het raadzaam om voor een exemplaar van na de facelift (september 1985) te gaan. Deze exemplaren, te herkennen
aan de gladde platen op de zijkanten, zijn gedeeltelijk
verzinkt. Risicogebieden zijn de dorpels en wielkast
randen, de krikpunten, de onderkanten van de portieren
en het frame van de achterruit. Als daar vocht naar binnen dringt, kan het ook in de kofferbak gaan roesten.
Het dashboard kan scheuren. Met name als het is
voorzien van blauwe bekleding, is een vervangend
exemplaar lastig te vinden. Ook de houten sierstrips op
de middenconsole dienen intact te zijn. Elk exemplaar
had namelijk zijn eigen sierstrip, afhankelijk van het
aantal knoppen. Voor een werkelijke soevereine aandrijving moet je de V8-krachtbronnen kiezen, met name de

Deze ‘kroonkurk-wielen’ werden tot 1985 geleverd en
vervangen door exemplaren die de bijnaam ‘putdekselwielen’ kregen.

500 (240 en 245 pk). Maar ook de 280-motor biedt
acceptabele prestaties. Om ervoor te zorgen dat de
basismotor niet te dicht in de buurt kwam van de
V8-aggregaten, werd niet het maximale vermogen eruit
gehaald, wat de levensduur van deze blokken ten goede
kwam. De M110-motor staat tegenwoordig niet voor
niets te boek als één van de beste Mercedesaandrijflijnen ooit. Check wel de waterpomp op lekkage.
Als de automaat te ruw schakelt, is de oliedruk misschien niet goed, of zijn de rembanden versleten. Ga
niet voor een exemplaar met enorm brede banden, daar
hebben de stuurinrichting en de spoorstangen onder
geleden.

Vervangende onderdelen

Voor een tweetonige claxon met verschillende tonen
moest indertijd worden bijbetaald.

Marktsituatie
Door de enorme bandbreedte maakt de W126-reeks veel
verschillende soorten kopers gelukkig. Van het zuinige
basismodel 280 S tot de luxueuze, verlengde 560 SEL, er
is genoeg aanbod. Door de grote aantallen (818.063
exemplaren van 1979 tot 1991) zijn de prijsstijgingen aan
de bescheiden kant. Auto’s met zeldzame opties en in
bijzondere kleuren zijn erg gewild, net als exemplaren
met lage kilometerstanden en kloppende onderhoudshistories.

Prijspeil in euro
12.000

2013

2015

2017

10.000
8.000
6.000
4.000

Prijzen voor auto’s in nette staat/redelijke staat

2019

Interieurdelen, vooral in zeldzame kleuren, vind je vaak
pas na een lange zoektocht. In andere opzichten is de
onderdelenvoorziening voor de S-klasse W126 goed op
orde. Als je geen dure originele onderdelen wilt kopen,
zijn in de aftermarket-branche betaalbare alternatieven
te vinden. Prijsvoorbeelden: remschijf voor € 35, onderstelkit (veren/dempers) € 550, voorspatbord vanaf € 65,
waterpomp € 25, (gereviseerde) stuurinrichting € 309.

MERCEDES-BENZ 280 SE (W126)
TECHNISCHE GEGEVENS
Motor 6-cil. in lijn (M110 E 28), 2 bovenl. nokkenassen,
kettingaandrijving, 2 kl./cil., mechanische benzineinjectie (Bosch K-Jetronic)			
Cilinderinhoud 2.746 cc			
Max. vermogen 136 kW/185 pk bij 5.800 tpm
Max. koppel 240 Nm bij 4.500 tpm
0-100 km/h* 11,4 s
Topsnelheid 205 km/h
Aandrijving achterwielen via 4-traps automaat (standaard: handgeschakelde 4-bak, 5-bak tegen meerprijs)
Ophanging v/a onafh., dubbele draagarmen/onafh.,
diagonale pendelas, rondom schroefveren, telescopische schokdempers, torsiestaaf-stabilisatoren
Remmen v/a schijven/schijven
Bandenmaat testauto 195/70 R14			
Verbruik gem. 12,6 l/100 km (1:7,9)		
Geluidsniveau interieur bij 100 km/h* 67 dB (A)
Leeggewicht 1.547 kg
Alle gegevens volgens fabrieksopgave, m.u.v. gegevens met *

Na de facelift in 1982 waren de nieren niet meer voorzien van
een omlijsting, ten gunste van een betere aerodynamica.

Vervangende onderdelen

BMW 728i
Plus en min
Kwade tongen beweren dat de eerste 7-serie de beste
Mercedes is die BMW ooit bouwde. Eerlijk is eerlijk, het
is overduidelijk dat de S-klasse als voorbeeld diende bij
de ontwikkeling van BMW’s topmodel. Net als de met
chroom behangen S-klasse W116, waarmee de in 1977
voorgestelde opper-BMW de strijd moest aangaan, is de
‘7’ zacht geveerd (hoewel dynamischer rijdend) en heeft
hij een gedegen, directeur-uitstraling. Het sierlijke,
lichte gevoel van zijn voorganger E3 was weg. De eerste
serie (tot augustus 1982) was net zo roestgevoelig.
Latere exemplaren, waarbij de BMW-nieren niet meer de
omlijsting in carrosseriekleur hebben, roesten minder
hard. De meest roestgevoelige onderdelen zijn de uiteinden van de dorpels, de randen van de portieren, de wielkasten, de krikpunten en de tanks.

Marktsituatie
Het aanbod van 7-series van voor de facelift is inmiddels
erg beperkt, er worden vooral exemplaren van na de
facelift (vanaf 1982) aangeboden. De prijzen lopen
uiteen van circa € 3.000 voor opknappers tot meer
dan € 20.000 voor riant uitgeruste exemplaren die in
verzamelaarsstaat verkeren. Solide daily drivers heb je
met een beetje geluk voor circa € 5.000.

Prijspeil in euro
12.500

2013

De M30-krachtbronnen zijn robuust, als ze tenminste
altijd behoedzaam zijn warmgereden. Als je het gaspedaal te diep intrapt bij een koude motor, kunnen er
scheurtjes in de cilinderkop komen. Uitgedroogde klepschachtafdichtingen steken vaak de kop op, maar een
opvallende blauwe rook uit de uitlaat kan ook duiden op
versleten olieschraapringen. De Bosch-injectiesystemen
houden niet van langdurige stilstand.
Onderstelcomponenten als draaggewrichten en bussen
hebben te lijden onder een al te sportieve rijstijl. Ook de
silentblocks waarmee de asdragers aan het onderstel
zijn bevestigd, zijn vaak al na 150.000 kilometer versleten. De (beperkte hoeveelheid) elektronica veroorzaakt
zelden problemen.

2015

2017

10.000
7.500
5.000
2.500

Prijzen voor auto’s in nette staat/redelijke staat

2019

De meeste onderdelen zijn verkrijgbaar via de klassiekerafdeling van de fabrikant zelf (shop.bmw-classic.de)
en via universele aanbieders zoals wallothesch.com. De
7-serie deelde indertijd veel technische componenten
met de 5-serie (E28) en 6-serie (E24). De onderdelenvoorziening is goed op orde, alleen sommige bekledingsstoffen en uitrustingsdelen zijn lastig te vinden.
Prijsvoorbeelden: set pakkingen € 200, remschijf € 53
per stuk, schokdemper € 179, voorspatbord € 250, zijpaneel achter € 775, kale carrosserie € 5.490.

De lampjes van de
onderhoudsintervalindicator tellen af
naar de volgende
onderhoudsbeurt.

BMW 728i
TECHNISCHE GEGEVENS
Motor 6-cil. in lijn (M30 B28), 1 bovenl. nokkenas,
kettingaandrijving, 2 kl./cil., elektronische benzineinjectie (Bosch L-Jetronic)
Cilinderinhoud 2.788 cc			
Max. vermogen 135 kW/184 pk bij 5.800 tpm
Max. koppel 240 Nm bij 4.200 tpm
0-100 km/h* 9,6 s
Topsnelheid 201 km/h
Aandrijving achterwielen via handgeschakelde 5-bak
(4-traps automaat tegen meerprijs)
Ophanging v/a onafh., McPherson-veerpoten en
dwarsdraagarmen, stab./onafh., schuin geplaatste
draagarmen en veerpoten, telescopische schokdempers
en extra veren rondom
Remmen v/a schijven/schijven
Bandenmaat testauto 205/70 R14 91 V		
Verbruik gem. 11,1 l/100 km (1:9,0)		
Geluidsniveau interieur bij 100 km/h* 67 dB (A)
Leeggewicht 1.466 kg
Alle gegevens volgens fabrieksopgave, m.u.v. gegevens met *

JAGUAR XJ6 SERIES III
Plus en min
Begin jaren 80 was de XJ al behoorlijk op leeftijd. De
Series III die in 1979 in productie ging, was niet meer
dan een omvangrijke tweede facelift van het oermodel
uit 1968, dat ook al was voorzien van gedateerde techniek. Dat zorgt voor een echt klassiekergevoel, maar onderhoud, reparatie en restauratie is omslachtiger dan
bij modernere auto’s. De zescilinders zijn als gevolg van
de lange zuigerslag niet echt bestand tegen volgas
rijden en hebben om de 7.500 kilometer verse olie
(20W50) nodig. Bovendien moeten tal van smeernippels
van vet worden voorzien. Als de airconditioning de geest
geeft, of als de achterremmen moeten worden vervangen, dan loopt dat flink in de papieren. De remmen zijn
namelijk aan het differentieel bevestigd, wat vervanging
lastig maakt. Ga voor een XJ met een duidelijke onderhoudshistorie; achterstallig onderhoud komt vaak voor
vanwege bovenstaande punten. Technische aandachtspunten zijn olielekkage, versleten fuseekogels, silent
blocks en torsiestangen. Ook roest kan de kop opsteken.
Bizar genoeg werden alleen auto’s die in Zwitserland
werden verkocht, zoals onze testauto, voorzien van een
waxlaag in de holle ruimtes. Onder meer de lampbehuizingen, de dorpels, de wielkasten, de raamomlijstingen
en de metalen delen aan de onderzijde lopen gevaar. De
complexe carrosseriestructuur maakt restaureren duur.
De kosten overstijgen al snel de waarde van de auto.

Vervangende onderdelen
Behalve bij Jaguar zelf (jaguarclassicparts.com) kun je
voor onderdelen terecht bij universele bedrijven die in

Marktsituatie
Het aanbod is groot, maar echt goede XJ’s zijn in de
minderheid. De prijzen van deze XJ-generatie stegen in
de afgelopen zes jaar met 40 procent, op het moment
stagneren de prijzen echter of dalen ze zelfs licht. De
V12-modellen (5,3 liter/287 pk) zijn in aanschaf niet
duurder, maar op het gebied van onderhoud en verbruik
natuurlijk wel.

Prijspeil in euro
17.500

2013

2015

2017

15.000
12.500
10.000
7.500
5.000

Prijzen voor auto’s in nette staat/redelijke staat

2019

Knop voor het overschakelen tussen de linker en de
rechter benzinetank.

De optionele Pepperpot-wielen zorgden voor een
modernere uitstraling.

Britse auto’s zijn gespecialiseerd, zoals SNG Barratt,
Limora en David Manners (jagspares.co.uk). Op technisch vlak zijn alle onderdelen leverbaar, carrosseriedelen zijn soms lastiger te vinden. Prijsvoorbeelden: remschijf vóór vanaf € 60 per stuk, schokdemper vóór vanaf
€ 45 per stuk, revisieset wielophanging vóór € 193, torsiestang achter met bussen € 265, achterspatbord vanaf
€ 553 per stuk.

JAGUAR XJ6 SERIES III
TECHNISCHE GEGEVENS
Motor 6-cil. in lijn (XK6), 2 bovenl. nokkenassen,
kettingaandrijving, 2 kl./cil., elektronische benzineinjectie (Bosch/Lucas L-Jetronic)			
Cilinderinhoud 4.235 cc		
Max. vermogen 133 kW/181 pk bij 4.750 tpm
Max. koppel 314 Nm bij 1.500 tpm
0-100 km/h* 11,4s
Topsnelheid 199 km/h
Aandrijving achterwielen via 3-traps automaat
(Borg Warner 65)
Ophanging v/a onafh., trapeziumvormige driehoekige
draagarmen, schroefveren en telescopische schokdempers/onafh., geleidearmen, halfassen en langsdraagarmen, aan beide zijden aan schroefveren met aan de
binnenzijde geplaatste telescopische schokdempers
Remmen v/a schijven/schijven
Bandenmaat testauto 205/70 R15 96H		
Verbruik gem. 13,8 l/100 km (1:7,2)		
Geluidsniveau interieur bij 100 km/h* 71 dB (A)
Leeggewicht 1.766 kg
Alle gegevens volgens fabrieksopgave, m.u.v. gegevens met *

90 AutoWeek Classics

2

2021

AutoWeek Classics

2

91

2021 

MULTITEST
LUXE SEDANS

Marktsituatie

OPEL SENATOR A 3.0 E

PEUGEOT 604 SL V6

Plus en min

Plus en min

De riante hoeveelheid chroom en het velours interieur
geven de Senator A een lekkere jaren 70-uitstraling. Het
is inmiddels een zeldzame klassieker. Toen de modelreeks in 1978 op de markt kwam, was Opels rol in het
hogere segment al praktisch uitgespeeld. In acht jaar
tijd werden slechts 129.644 exemplaren gebouwd. De
roestduivel heeft flink wat Senators buitenspel gezet.
De roest krijgt niet alleen vat op de carrosseriedelen,
maar ook op de langsdragers ter hoogte van de voorste
as-bevestiging. De spatborden roesten rond de veerpootbehuizingen, rond de koplampen en knipperlichten
en in het overgangsgedeelte naar de dorpels. Check ook
de achterzijde van het onderstel en de schuin geplaatste
draagarmen. De bovenzijde van de benzinetank, de
wielkasten en de carrosseriedelen aan de achterzijde
roesten vooral bij het faceliftmodel A2 (vanaf 1983). De
vroege 3.0 E-motoren hebben thermische problemen,
die echter vanaf 1981 werden verminderd door een verbeterd koelsysteem. In 1983 zijn ze door de toepassing
van een oliekoeler definitief verholpen. Gevoelige onderdelen zijn de waterpompen, de L-Jetronic en de luchtmassameter en ook het uitlaatsysteem heeft niet het
eeuwige leven. Het onderstel staat daarentegen te boek
als robuust. De interieurdelen kunnen gaan verkleuren,
met name de rode interieurdelen kunnen in de loop der
tijd roze worden.

De 604 heeft de naam wat nukkig te zijn. Dat valt eigenlijk best mee, hoewel de carburateurversie inderdaad
weleens wat moeite heeft om aan te slaan. Dat ligt
meestal aan de carburateur. Omdat vandaag de dag
alleen specialisten nog uit de voeten kunnen met deze
complexe mengselmachine, is het slim om voor een later
exemplaar met K-Jetronic (vanaf 1977) te gaan. Bij deze
motoren is het verbruik ook lager. Zelfs in Frankrijk
wordt de ‘koning der leeuwen’ inmiddels met uitsterven
bedreigd. Dat komt vooral door de lage waarde en de
hoge roestgevoeligheid. Aan de onderzijde kan het roesten bij de voorste veerschotels en de schuin geplaatste
draagarmen achter, maar het staat in andere opzichten
te boek als robuust. De carrosserie met zijn hoekige
Pininfarina-design loopt gevaar bij de voorbumper, de

Vervangende onderdelen
De onderdelenvoorziening vindt plaats via universele
handelaren. Als je zeldzame uitrustings- of carrosserie-

Marktsituatie
Het sowieso flink uitgedunde aanbod omvat inmiddels
nog maar weinig netjes onderhouden auto’s. Als je een
topexemplaar zoekt, zoals ons fotomodel, dan is het
raadzaam om eens contact op te nemen met Opel-clubs.
Zulke exemplaren worden namelijk maar zelden te koop
aangeboden via de reguliere verkoopsites. Over het
algemeen kunnen we stellen dat de vroege chroom
modellen (A1) gewilder zijn en zodoende in vergelijkbare
staat iets duurder dan exemplaren van de in maart 1983
geïntroduceerde gefacelifte Senator A2, te herkennen
aan de kunststoffen bumpers.

Prijspeil in euro
10.000
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2015

2017

8.000
6.000
4.000
2.000

2019

Als optie waren koplampwissers verkrijgbaar voor de
markante grote koplampen van de Senator.

Stijlvol: je kon leeslampjes met zwanenhals
kopen voor de achterbank.

delen zoekt, kunnen clubleden je verder helpen. Die
hebben vaak ook technische knowhow. Zo zijn de top
lagers vaak versleten, maar je kunt ze vervangen door
de exemplaren van de Australische Holden Commodore.
Prijsvoorbeelden: remschijven € 189 per set, schokdempers € 89 per set, waterpomp € 39, tuimelaar € 49,
uitlaatsysteem compleet € 428.

Het contactslot is
links naast het
stuur geplaatst,
net als bij de
sportwagens van
Porsche.

In ons land moet je 604’s met een lantaarntje zoeken,
dat zal geen verrassing zijn. In Frankrijk maak je iets
meer kans om een leuke 604 te vinden, maar zelfs op de
Franse verkoopsite leboncoin.fr staan maar enkele
exemplaren te koop.

De verchroomde naafafdekkingen geven de stalen wielen
een chique uitstraling.

spatborden en de A-stijlen. De portieren kunnen gaan
roesten door vocht dat zich tussen de dubbele afdichtrubbers nestelt. Aan de achterzijde lopen de zijpanelen
en de achterzijde van de kofferbak gevaar, inclusief de
bak van het reservewiel. De motoren en de transmissies
hebben een lange levensduur, de dynamo en de startmotor niet zozeer. De leren bekleding kan tegen een
stootje en oogt zodoende vaak ook op hoge leeftijd
nog goed, de velours-interieurs zijn daarentegen vaak
behoorlijk versleten. Vanaf 1980 werd betere stoel
bekleding gebruikt.

Prijspeil in euro
10.000
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8.000
6.000
4.000
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Prijzen voor auto’s in nette staat/redelijke staat

PEUGEOT 604 SL V6
TECHNISCHE GEGEVENS
Motor V6 (PRV ZM112), 2 bovenl. nokkenassen, kettingaandrijving, 2 kl./cil., startcarburateur (Solex 34
TBI(A) en dubbele valstroomcarburateur (Solex 35 CEEI)
Cilinderinhoud 2.664 cc
Max. vermogen 100 kW / 136 pk bij 5.750 tpm
Max. koppel 207 Nm bij 3.500 tpm
0-100 km/h* 13,1 s
Topsnelheid 182 km/h
Aandrijving achterwielen via handgeschakelde 4-bak
(3-traps automaat tegen meerprijs)		
Ophanging v/a onafh., MacPherson, dwarsdraagarmen/driehoekige draagarmen, schroefveren.
Telescoopdempers en stab. rondom
Remmen v/a gevent. schijven/schijven
Bandenmaat testauto 175 HR14
Verbruik gem. 11,5 l/100 km (1:8,7)
Geluidsniveau interieur bij 100 km/h* 67 dB (A)
Leeggewicht 1.416 kg
Alle gegevens volgens fabrieksopgave, m.u.v. gegevens met *

Vervangende onderdelen
Carrosserie- en interieurdelen zijn moeilijk te vinden,
maar aan technische componenten die nodig zijn om de
604 rijdend te houden, ontbreekt het niet. De historische afdeling van Peugeot heeft een online-shop voor
klassiekeronderdelen (pieces-de-rechange-classic.com).

Via die website kun je bijvoorbeeld nog de achterste
zijpanelen (€ 309) en achterbumpers (€ 290) vinden.
Verder wordt de onderdelenvoorziening verzorgd door
universele bedrijven als derfransoze.de en serie04.com
(remschijven vóór € 54 per set, waterpomp € 150).

OPEL SENATOR A 3.0 E
TECHNISCHE GEGEVENS
Motor 6-cil. in lijn (30E), zijwaarts geplaatste
nokkenas, kettingaandrijving, 2 kl./cil., elektronische
benzine-injectie (Bosch LE-Jetronic)			
Cilinderinhoud 2.969 cc
Max. vermogen 132 kW/180 pk bij 5.800 tpm
Max. koppel 248 Nm bij 4.500 tpm
0-100 km/h* 10,7 s
Topsnelheid 207 km/h
Aandrijving achterwielen via handgeschakelde 4-bak
(3-traps automaat GM THM 180 tegen meerprijs)
Ophanging v/a onafh., McPherson-veerpoten en
dwarsdraagarmen, stab./ onafh., schuin geplaatste
draagarmen, schroefveren, stab., telescopische schokdempers rondom
Remmen v/a gevent. schijven/schijven
Bandenmaat testauto 205/60 R15			
Verbruik gem. 10,8 l/100 km (1:9,3)		
Geluidsniveau interieur bij 100 km/h* 68 dB (A)
Leeggewicht 1.440 kg
Alle gegevens volgens fabrieksopgave, m.u.v. gegevens met *

Prijzen voor auto’s in nette staat/redelijke staat
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MULTITEST
LUXE SEDANS

EINDBEOORDELING
		Mercedes-Benz
EMOTIONELE EIGENSCHAPPEN
Exclusiviteit
Exterieurdesign
Interieurdesign
Kwaliteitsindruk
Afwerking
Motorgeluid
Rijgeluiden
Motorkarakteristiek
Besturing
Rijplezier
Sympathiefactor
Eigenzinnigheid
Technisch niveau
Historisch belang

TUSSENSTAND

BMW

Jaguar

Opel

Peugeot

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

6
9
8
9
9
6
9
8
7
7
9
7
9
9

7
7
7
8
8
9
9
9
9
9
8
7
8
8

9
10
9
9
6
7
8
7
6
8
9
9
8
8

7
7
6
6
7
7
7
8
7
7
8
6
7
6

5
6
7
5
5
5
6
5
5
6
7
8
6
3

140

112

113

113

96

79

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
9
9
7
7
5
8
9
8
6
6
6
9
8

8
8
6
8
8
5
9
7
8
5
6
7
8
8

6
6
6
7
5
5
7
9
6
5
5
3
8
4

7
9
8
8
7
5
8
7
7
7
7
6
7
8

7
7
5
5
6
5
7
6
6
8
6
5
4
6

140

105

102

82

101

83

280

217

215

195

197

162

PRAKTISCHE EIGENSCHAPPEN
Ruimteaanbod, flexibiliteit
Dagelijkse bruikbaarheid
Veiligheid
Prestaties
Verbruik, actieradius
Emissie
Zitcomfort, zicht rondom
Veercomfort
Geluidsniveau interieur
Marktprijzen
Prijsprognose
Onderhoudskosten
Onderdelenvoorziening
Reparatievriendelijkheid

TUSSENSTAND
Eindstand
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Krappe overwinning
voor de Mercedes
De S-klasse weet de 7-serie achter zich te
houden. Hij moet wel hard vechten voor
die overwinning, want zijn voorsprong is
kleiner dan verwacht.
De W126 is zonder twijfel een bijzonder geslaagde
auto: beeldschoon, met overtuigende techniek en
oerdegelijk. Het feit dat hij ingetogen oogt, maakt
hem sympathiek. Zijn perfecte constructie, die je
niet ziet en die je hooguit kunt voelen, laat je hart
alleen niet echt sneller kloppen. En dat is meteen
het grootste probleem van de Mercedes-Benz:
gevoelens zijn nu eenmaal de grootste drijfveren
van de oldtimerhobby, vandaar dat we bij onze
tests ook de emotionele aspecten laten meewegen. Eerlijk is eerlijk, de S-klasse uit de jaren 80
laat in zescilinder-uitvoering je bloed niet echt
sneller stromen. De rauwe sportmotor M110 in
fraaie Sacco-verpakking moet zijn meerdere erkennen in BMW’s zoetgevooisde M30-motor.
Tijdens het rijden zorgt de BMW nu eenmaal voor
een bredere glimlach op je gezicht. Ook de Jaguar
prikkelt de zintuigen meer, maar hij valt door de
hogere onderhoudskosten terug naar de vierde
plek.
De derde plaats is voor de Opel Senator, die zich
ondanks zijn burgerlijke genen dapper weet te
weren ten opzichte van de gevestigde orde. De
Peugeot 604 heeft een rol als outsider. In deze
omgeving is de Peugeot geen winnaar. In veel
opzichten moet hij zijn meerdere erkennen in de
concurrentie, maar hij is veel te karakteristiek om
een verliezer te zijn.
Uiteindelijk knokken de BMW en de Mercedes om
de eerste plaats. De eerste 7-serie was nog op de
oude S-klasse (W116) gericht. Dat maakt het des te
verrassender dat hij de opvolger van die W116 nog
heel goed kan bijbenen. Als we qua vermogen een
stap hoger waren gegaan, dan had de Mercedes,
die als 380 was voorzien van een achtcilinder
motor, zijn rivaal uit Beieren verder achter zich
kunnen laten.

