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Vooruitstrevende techniek in V40

Volvo wordt weer exclusief
Eigenlijk is Volvo sinds twee 

jaar een Chinees merk, eigen-

dom van Geely. Maar voorlo-

pig drukt de nieuwe eigenaar 

geen sterk eigen stempel op 

het merk, aan de goed ont-

vangen S/V60 en V40 is geen 

letter Chinees te bekennen. 

Ze waren al in ontwikkeling 

onder het regime van Ford, 

dat nog steeds motoren levert. 

Toch volgt Volvo zeker met de 

V40 wel een nieuwe koers.

 Ga maar na, de V40 vervangt zowel de S40 als V50, 
de daarop gebaseerde C30 loopt uit maar krijgt 
geen opvolger. Het idee van een kleinere Volvo 
voor de massa wordt dan verlaten. Niet zo raar, 
want van dit oudere trio verkocht alleen de V50 

stationcar goed. We brengen nog maar even in 
herinnering dat deze kleinste Volvo’s gebaseerd 
werden op de bodemgroep van de Ford Focus, 
inclusief diens wielbasis van 264 centimeter.
Bij de V40 is gekozen om alleen een stationcar 
te brengen, al jaren is dat immers de favoriete 
carrosserievorm bij Volvo-kopers. Geen driedeurs 
hatchback of vierdeurs sedan meer, waar de 
60-serie wel begon met een sedan en kort daarna 

een stationcar. Of eigenlijk begon het nog eerder, 
met de crossover XC60 op dezelfde bodemgroep, 
die nog onder het bewind van Ford verscheen (in 
2008).
Klein is de V40 niet meer, met een 12 centimeter 
langere wielbasis die merkwaardig genoeg toch 
geen resoluut einde maakt aan de wat krappe 
ruimte achterin de S40/V50. Het scheelt zelfs maar 
heel weinig (-1,5 cm) met de wielbasis van de 
S/V60. Om de juiste verhoudingen te bewaren 
staat op de lange V40 wielbasis van 2 meter 76 
wel een vooral achteraan erg kort gehouden car-
rosserie. In totaal maar een decimeter langer dan 
de C30, daarmee duidelijk korter dan de S40 of 
V50, en 2,5 decimeter korter dan een S/V60. 
   
 Ruimte maken voor Geely? 
 De goed aangeslagen sportieve stijl van de XC60 
is in de nieuwe 60- en 40-serie voortgezet, waar-
mee de Volvo’s al niet direct richten op het 
‘gewone volk’. Daarbij zet het merk nog een tra-
ditie voort, met nieuwtjes in veiligheidstechniek. 
Was dat bij de XC60 het City Safety-systeem voor 
een automatische noodstop in fi le- en stads-
verkeer, bij de V40 is het de eerste airbag voor 
voetgangers die onder de motorkap vandaan 
schiet. Een Volvo wordt dus als sportief en vooruit-
strevend neergezet, in zijn klasse een exclusief 
model. Het kon best zijn dat Geely graag deze 
(meer) exclusieve positie voor Volvo ziet, zodat 
ze zelf op termijn de kleinere en goedkopere 
auto’s kunnen invullen. Voor het moment laten 
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Als Cross Country-variant wordt de V40 nog geen luxe terreinauto, alleen bij de sterkste T5-motor is elektronisch geregelde AWD-
vierwielaandrijving voorzien. Alleen een Hill Holder-rem en Hill Descent-afdaalassistent hebben wel alle Cross Country-versies.

Airbag onder de motorkap: naast de raamstijlen wordt het onderste stuk van de voorruit afgedekt, zodat de chauff eur toch nog een 
beetje uitzicht behoudt. Een sensor in de voorbumper detecteert aanrijding met een voetganger.
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ze Volvo verder zijn eigen gang gaan, in elk geval 
technisch gezien. Het zou ook erg lastig zijn om 
de technische banden met de vorige eigenaar 
Ford al volledig te verbreken. Zelfs al zijn de Volvo 
40- en 60-serie niet meer direct op een Ford-basis 
gebouwd, nu ze in wielbasis tussen Focus en Mon-
deo in zitten. De wielophanging met multilink-
achteras behoudt wel de signatuur van Ford, die 
er vaak goede kritieken op kreeg zodat Volvo er 
nog steeds prima mee bediend is.
Het Zweeds/Chinese merk maakt er overigens drie 
varianten op. De standaard vering heet Dynamic, 

er is een 10 mm verlaagde sportversie als extra, 
standaard op de toegevoegde V40 R-Design. 
Daarnaast is er nu een V40 Cross Country-variant 
gekomen die juist 40 mm hoger op de veren staat 
dan standaard. 
   
 Nieuwe naam voor bekende motoren 
 Geleidelijk was Volvo bij zijn diesels al begonnen 
een eigen soort motoraanduidingen te introdu-
ceren, wat bij de S/V60 werd doorgetrokken naar 
benzinemotoren. Dat ging samen met verbeterde 
motorspecifi caties, doordat Volvo aanpassingen 
aanbracht aan zowel de eigen vijfcilinders als de 
Ford-viercilinders.
Zo komen we bij de V40 aan drie dieseltypen D2, 
D3 en D4, naast eveneens drie benzinevarianten 
T3, T4 en T5. Bij de diesels hebben we een 1.6 van 
Ford-origine als D2, onveranderd goed voor 
85 kW zoals hij in diverse Volvo DRIVe-modellen al 
leverde, en ook hier voorzien van een start-stop-
systeem. Dat hebben overigens alle V40-motoren, 
zowel bij handschakeling als automatische 
transmissie. De D3 en D4 zijn 2.0 vijfcilinders van 
Volvo-ontwerp, met als onderling verschil dat de 
D4 wat extra vermogen levert, maar niet meer 
koppel dan de nu ingevoegde D3. Die staat te 
boek voor 110 kW en 400 Nm, waar de D4 aan 130 
kW vermogen komt.
Als u het allemaal nog volgen kunt: in de grotere 
modellen was deze tweeliter diesel al versche-
nen als D3, maar dan met 120 kW. Een in vele 
details verbeterde versie met minder inwendige 
vermogensverliezen ontwikkelde Volvo naar twee 
kanten: als D4 met wat hoger topvermogen, of als 
nieuwe D3 met lager vermogen en verbruik.

Bij de benzinemotoren hebben we ook een Volvo 
vijfcilinder, de 2.5 T5 met naar 187 kW verhoogd 
vermogen. De T3 en T4 zijn van oorsprong Ford 
1.6 EcoBoost-aggregaten, met directe injectie en 
turbo. Zoals nu ook de Volvo vijfcilinder heeft. 
Niet anders dan bij Ford is de 1.6 viercilinder er in 
versies met 110 of 130 kW. Een ‘overboost’ voor-
ziening met tijdelijk extra koppel door verhoogde 
turbodruk zien we op de T4, T5 en D2 diesel.
Op het transmissiefront was Volvo al goed bij de 
tijd met drie soorten zesversnellingsbak. De sterk-
ste motoren kunnen in plaats van handschakeling 
een Geartronic-volautomaat krijgen, voor de T4 is 
er de Powershift dubbelkoppelingbak als alterna-
tief, bij de basismotoren is alleen handschakeling 
beschikbaar. 
   
 Elektronische assistenten weer op kop 
 In de ontwikkeling van elektronische hulpjes die 
de veiligheid dienen liep Volvo voorop, bijvoor-
beeld met de BLIS dodehoekbewaking in de bui-
tenspiegels. Die is nu verbeterd, in feite aangepast 
aan wat andere merken daarna maakten van een 
dergelijk waarschuwingssysteem. BLIS werkte met 
groothoekcameraatjes onderin de buitenspiegels 
om inhalende auto’s die bijna naast de eigen auto 
kwamen waar te nemen.
In de V40 gaat men over op radardetectors in de 
hoeken van de achterbumper, zoals ook andere 
merken gingen gebruiken. Hiermee kon meteen 
een andere waarschuwing toegevoegd worden, 
cross traffi  c alert die met name beschermt bij 
achteruit uitparkeren uit een parkeervak dwars 
op de weg. Tot op 80 meter afstand opzij ziet de 
radar naderend autoverkeer, alleen kan het sys-
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De tweeliter D3 en D4 is een verkleinde versie van de succesvolle 2.4 vijfcilinder diesel, met kortere 
slaglengte. In beide versies heeft de kleinere diesel een VNT turbo, terwijl de 2.4 D5 over twee 
turbo’s in serie beschikt.

De Powershift-transmissie met natte dubbele koppeling wordt gemaakt door Getrag en kennen 
we ook bij Ford. Hij bouwt mooi kort, net als de Geartronic-automaat van Volvo, past daarom ook 
aan een dwarsgeplaatste vijfcilinder.

Een hele batterij elektronica achter de voorruit bij elke V40. 
Bovenaan het dubbele oog van City Safety, met laserafstands-
meter over kort bereik. Daaronder de camera voor rijbaanbewa-
king en verkeersbordherkenning, ook voor voetgangersherken-
ning. Dan hebben we nog de regensensor, en het oogje voor de 
grootlichtassistent.
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Radar in de achterbumper kijkt schuin opzij voor dodehoekbewaking en inhaalassistent, en dwars opzij als bewaker bij achteruit 
uitparkeren. Ook een camera als achteruitrijhulp is beschikbaar.

Het V40-meterpaneel met centraal TFT-display, de grafi sche aanduidingen aan de buitenranden (tankinhoud, automaatstand) zijn niet anders bij de standaard meters. Bij de rode variant een grote 
toerenteller met digitale snelheidsmeter middenin, links ernaast temperatuur en rechts een ‘vermogensmeter’. De blauwe/groene variant heeft links een verbruiksmeter en rechts een toerenteller(tje).

teem voetgangers en fi etsers (nog) niet geheel 
betrouwbaar signaleren.
Ook de primeur City Safety uit de XC60 is verbe-
terd. De automatische noodremassistent voor 
stadsverkeer op basis van laserafstandsmeting 
werkt nu tot 50 in plaats van 30 km/h. Verder 
komt er nu een rijbaanassistent bij, en verkeers-
bordherkenning met dezelfde camera achter de 
voorruit, die rijbaanmarkeringen opspoort. Deze 
keer is de primeur een airbag onder de pop-up 
motorkap om de voetgangersbescherming 
nog verder te verbeteren. Niet alleen komt de 
motorkap omhoog om meer ‘kreukelzone’ bo-
ven de machinekamer te scheppen, daarnaast 
wordt een airbag opgeblazen over de voor-
ruit als opvangkussen. Een airbag dus die niet 
meteen weer leegloopt zoals de vele airbags in 
het interieur, nu tot aan een knie-airbag voor de 
bestuurder. Een airbag buitenop heeft nog nie-

mand, terwijl in de V40 verder alle assistenten 
en beveiligingen die anderen ook hebben op de 
modernste stand zijn gebracht.
Mede met dank aan Ford, die Torque Steering 
introduceerde op zijn huidige C-Max. Dat de-
buteert nu bij Volvo als Corner Traction Control, 
actief afremmen van het binnenste aangedreven 
voorwiel in bochten. Met als gevolg dat het dif-
ferentieel meer koppel stuurt naar het buitenste 
wiel, en de auto alleen al door dit verschil in 
aandrijfkoppel links en rechts positief de bocht 
in wil sturen. Werkt nog uitstekend ook, onder-
vonden we. De bewaking van de stuurstabiliteit 
verbeterde Volvo al in eerdere modellen, door 
in de ASC-stabiliteitsregeling een rolhoeksensor 
toe te voegen. Het overhellen van de carrosserie 
wordt daarmee gemeten, wat in combinatie met 
de gierhoek om de hoogteas van de auto en 
de stuurhoeksensor nog duidelijker meetbaar 

maakt wanneer de auto de gewenste koers 
dreigt te verlaten. 
   
 Meters op een beeldscherm 
 Alleen zijn niet alle assistenten standaard: dat 
wordt bij service aan deze Volvo’s opletten wat 
er wel of niet inzit. Zo is er ook zeer uitgebreide 
afstandsbediening mogelijk, met een app voor de 
mobiele telefoon die allerlei gegevens uit de auto 
kan oproepen, maar ook de deurvergrendeling 
of een standkachel kan bedienen. Nog iets om 
op bedacht te zijn, de uitrusting met Electronic 
Climate Control kan automatisch de verwarming 
van voorruit, achterruit en spiegels aanzetten als 
het buiten kouder dan 9°C wordt. Merk op dat 
elektrische voorruitverwarming weer een typisch 
Ford-element is dat Volvo wel wilde overnemen. 
 Deze functie is evenals de werking van allerlei 
assistentiesystemen instelbaar met het Sensus-
menu, te vinden op een TFT-beeldscherm in 
het middenconsole. Geen aanraakscherm, maar 
bediend met knoppen op de middenconsole en 
knoppen op het stuurwiel, plus nog eens een 
afstandsbediening. Het beeldscherm is er in twee 
maten: standaard vijf inch, of zeven inch in combi-
natie met een multimediasysteem.
Ook het meterpaneel kan bij de V40 als TFT-
scherm worden uitgevoerd, in plaats van de stan-
daard elektromechanische meters met wijzers. 
Qua uiterlijke vormgeving ziet de TFT-variant er 
hetzelfde uit, alleen zijn de instrumenten dan 
allemaal elektronisch, tot en met de grote centrale 
meter. Hierbij zijn drie ‘sferen’ mogelijk, waarbij 
aangepaste meters worden weergegeven en 
de kleurstelling verandert in amber (Elegance), 
groen (Eco) of rood (Performance). Even opletten: 
normaal zit de toerenteller naast de centrale 
meter, maar bij de Performance-instelling krijgt 
de centrale meter een toerentellerschaal in plaats 
van een snelheidsschaal en wordt de snelheid 
digitaal aangegeven. 
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