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BEDRIJFSAUTO’S
Volvo moderniseert truck gamma

Op de RAI waren er al mondjes-
maat foto´s beschikbaar van de op-
volger van de FL: de FM. het nieu-
we model viel bij de trouwe Volvo-
aanhang zo goed in de smaak, dat
nog voor de productie van start
ging, alle  (nog te produceren)
voertuigen reeds waren verkocht.
Wie er nu een bestelt heeft hem
pas begin volgend jaar in huis: een
luxe probleem, maar wel één die
op termijn klanten kost.
Volvo heeft het slim aangepakt met

die FM. Hij lijkt als twee druppels
water op de FH. Niet zo verwon-
derlijk overigens want de cabine is
regelrecht afkomstig van dat mo-
del. Door dat globale, modulaire
concept, ongeveer 78 procent van
de onderdelen is uitwisselbaar, is
het onderdelenprogramma met bij-
na de helft gereduceerd. Fijn voor
de fabriek, prettig voor de werk-
plaats. Zeker met in het achter-
hoofd dat die FH-onderdelen even-
eens worden gebruikt in de voer-

tuigen die in Noord-Amerika en
Australië van de band rollen. En er
bestaan plannen om nog voor het
einde van de eeuw een nieuwe
truck te ontwikkelen die is geba-
seerd op datzelfde concept.

Nieuwe en vernieuwde 
motoren
Het zal dan ook niet verwonderlijk
zijn dat het bovenstaande ook op-
gaat voor de motoren. Maar laten
we eerst eens kijken wat Volvo aan

vermogens op het FM-kaartje heeft
staan. De FM kan worden geleverd
als zijnde een FM7 met 184 kW
(250 pk) en 210 kW (290 pk),
FM10 met 235 kW (320 pk), en
FM12 met 250 kW (340 pk), 279
kW (380 pk) en 309 kW (420 pk).
Het cijfer achter de FM-aandui-
ding geeft de cilinderinhoud in li-
ters aan, waarbij dient te worden
opgemerkt dat de 7 en 12 liter mo-
toren nieuw of vernieuwd zijn. De
10 liter motor is een bestaande,

Vernieuwde motoren, nieuwe versnellingsbak en FM-serie

De appel valt niet ver 
van de boom

Vorige maand introduceerde Volvo de FM als opvolger van de FL. Een model on-

der de FH maar met veel overeenkomsten van die grote broer. Deze onderging

overigens ook een technische upgrading. Daarnaast had het merk nogal wat te

melden op ‘organisatorisch’ gebied en werd een nieuwe versnellingsbak voor-

gesteld.

Volvo heeft de opvolgers van
de FL7,FL10 en FL12 gelan-
ceerd.Uiterlijk lijkt deze FM-se-
rie sprekend op de FH,de cabi-
ne is iets lager gemonteerd.
Ook een deel van de motoren
deelt het model met de FH.
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maar wel met een aangepast mo-
tormanagementsysteem om effi-
ciëntie en uitstoot optimaal met el-
kaar te koppelen.

De nieuwe D7C motor is in be-
ginsel afgeleid van de ‘oude’ D7A
motor. De cilinderinhoud werd
vergroot met 0,6 liter en bedraagt
nu 7,3 liter. Die grotere cilinderin-
houd resulteert in grotere prestaties
en betere starteigenschappen. Het
hoogste koppel dat Volvo uit deze
motor haalt is 1200 Nm voor de
210 kW bij 1100-1400 t/min. Ver-
dere kengetallen van deze kracht-
bron zijn: zes cilinder in lijn met
turbo en intercooler, twee kleppen
per cilinder, twee cilinderkoppen,
lijnpomp met elektronisch geregel-
de brandstofinspuiting (tijdstip en
hoeveelheid) en elektronische re-
geling van de motorfuncties. Deze
motor draait het meest doelmatig
in het toerengebied van 1.100 tot
1.600 t/min.

Veel aandacht hebben de motor-
constructeurs geschonken aan de
inwendige wrijving door aanpass-
ingen aan de zuigers, zuigerveren
en cilinderbussen. Daarnaast heb-
ben ze de verbrandingsruimte nog
eens grondig onder de loep geno-
men en de brandstof inspuiting en
de kleppen geoptimaliseerd.

Van top tot teen
Het bovenstaande geldt eveneens
voor de gemodificeerde D12C mo-
tor. Deze is in concept gelijk aan
de in 1993 geïntroduceerde D12A.
Even de kengetallen van deze
krachtbron: zes cilinder in lijn met
turbo en intercooler, vier kleppen
per cilinder, bovenliggende nokke-
nas, zes cilinderkoppen, brandstof-
inspuiting elektronisch geregeld en
via unit-injectors en elektronische
regeling van de motorfuncties.
Deze motor kreeg vernieuwde in-
jectors die bestand zijn tegen een
(verhoogde) inspuitdruk van 1800
bar. Tevens werd het inspuittijdstip
verlaat en zijn de gasverliezen in
de kop verminderd.

Om die krachtsexplosie in goe-
de banen te leiden, werden de ci-
linderkoppen en het cilinderblok
verstevigd o.a. door een ladderfra-
me bij de krukasbevestiging. Dat
laatste had ook gevolgen voor de
geluidsproductie; deze is zo’n 3

dBA verminderd. Daarnaast heb-
ben de constructeurs de distributie-
tandwielen verbeterd en kreeg de
nokkenas een trillingsdemper. Ver-
der namen ze het smeersysteem
onder handen door nieuwe olie-
poorten, meer ventielen, een nieu-
we pomp en een lager carter toe te
passen.

U ziet de motor is in beginsel
gelijk gebleven, maar is wel van
top tot teen onder handen geno-
men. Volgens een ingenieur van

Volvo is het resultaat een stillere,
soepele en zuinige krachtbron.
Voor wat betreft de eerste twee
items moeten we hem gelijk ge-
ven; het brandstofverbruik moet
nog blijken uit de praktijk.

Voor de FH12 hebben de con-
structeurs nog een 460 pk uitvoe-
ring ontwikkeld. Deze uiterst aan-
gename krachtbron zal de ver-
koopsuccessen van FH16 470 pk
in ieder geval behoorlijk redu-
ceren.

Gemakkelijk schakelen
Naast die nieuwe motoren voor de
FM en de FH introduceerde Volvo
een nieuwe versnellingsbak voor
beide modellen. Deze nieuwe bak
wordt door het merk aangeduid
met de term VT (Volvo Transmis-
sion) en is leverbaar in drie uitvoe-
ringen te weten: VT2014, VT2514
en VT2514OD. De eerste twee cij-
fers staan voor het koppel (x100)
dat de bak kan verwerken, de laat-
ste twee cijfers voor het aantal ver-
snellingen. OD betekent Overdrive
en deze bak is beschikbaar voor de
FH 16 470/520.

Daarnaast heeft Volvo nog de
powertronic in de boeken staan
met vijf of zes overbrengingen.
Met name in ruw terrein en voor
veel stop-and-go werk bewijst
deze bak absoluut zijn diensten.

Het meest opmerkelijk aan de
nieuwe VT-bak is het lichte scha-
kelen. Net zoals de concurrent
heeft Volvo dit bereikt door een
nieuwe synchronisatie te ontwik-
kelen en door tijdens het schakelen
gebruik te maken van de rotatie-
energie. Volvo spreekt zelf van 50
procent minder schakelkracht;
onze ervaring was dat de bak scha-

De nieuwe DC7
motor is afgeleid
van de D7A,waar-
van de cilinderin-
houd is toegeno-
men tot 7,3 liter.
De motor ver-
schijnt met twee
verschillende ver-
mogens.

De vernieuwde 12
liter motor is voor
de FM beschik-
baar met drie ver-
schillende ver-
mogens.Voor de
FH is daar nog
een 338 kW (460
pk) aan toege-
voegd.

Transmission (VT) 
heet de nieuwe bak voor 
het zware segment.Het 
merk claimt dat de benodigde
schakelkrachten met de helft zijn
gereduceerd.
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kelt als door boter.
Het schakelgemak wordt nog

eens versterkt door de lichte kop-
peling. Hier paste men een nieuwe,
krachtiger servo toe en werd nog
eens kritisch gekeken naar de over-
brenging.

Een geartronic is nog niet be-
schikbaar. Het is de bedoeling dat
deze over een jaar ten tonele ver-
schijnt en wel geheel nieuw ont-
wikkeld. Volvo is wat dit item be-
treft nog steeds aan het leren van
eerder gemaakte fouten.

Wat verder in de aandrijving op-
viel, was het ontbreken van schijf-
remmen met daaraan gekoppeld
EBS. Vol trots toonde men in een
hoekje een model met alle compo-
nenten en was er één trekker uitge-
rust met dit veiligheidverhogende
accessoire. Opmerkelijk is dat de
schijfremmen geheel massief zijn.
Volvo tracht hiermee te voorkomen
dat er ongelijke spanningen in de
schijf optreden, wat op den duur
leidt tot trillingen. Echter zoals de
zaken er nu voor staan is het pro-
duct nog niet voldoende uit ont-
wikkeld.

Meer informatie, grotere 
ntervallen
Om alle systemen in een moderne
truck goed tot hun recht te laten
komen, is het belangrijk dat de
chauffeur overzichtelijk alle infor-
matie tot zich krijgt. Volvo heeft
hiervoor het Chauffeurs Informatie
Systeem in het leven geroepen.
Deze geeft het brandstofverbruik,
olietemperatuur en omgevingstem-
peratuur en controleert voor de
start een aantal belangrijke ni-
veaus. In geval van panne wordt

door de elektronica onmiddellijk
adequate actie ondernomen en
krijgt de chauffeur informatie om-
trent hetgeen hem te doen staat.

Maar een dergelijk systeem is
niet alleen van belang voor de
chauffeur, ook de vervoerder kan
er zijn voordeel mee doen in de
vorm van brandstofbesparing. En
wat dacht u van de werkplaats en
de fabrikant? Tussen twee onder-
houdsbeurten kunnen beiden pre-

cies zien wat de rijcondities ge-
weest zijn. En met de standaard
diagnosestekker en -computer kan
de monteur in een oogwenk de
foutcodes oproepen.

En als alles zo wordt gecontro-
leerd, is de stap naar langere ver-
versingstermijnen een kleine.
Volvo gaat dit doen op basis van
het brandstofverbruik wat dan
wordt gekoppeld aan kilometrage.
In de meeste gevallen betekent het

dat de interval wordt verlengd en
de stilstand korter. In ieder geval
zijn de achterassen van de FM en
FH voorzien van sealed-for-life la-
gers en behoeft zelfs het kruisje
van de cardanas geen nieuw vet
dankzij toepassing van volkomen
dichte verbindingen.

En wat dacht u van een garantie-
termijn van twee jaar? Uiteraard
geldt deze indien de truck onder
Volvo-condities heeft gereden,
maar dat is achteraf altijd te con-
troleren.

Volvo liet ons ook nog eens zien
hoe een moderne truck-werkplaats
er volgens hun begrippen uit moet
zien. Schoon, helder, toegankelijk,
uniform uiterlijk en goed geoutil-
leerd (zelfs over de werkkleding
hadden ze nagedacht). Ze toonden
ook een nieuw soort diagnosesys-
teem: VCADS. Een werkplaats,
waar ook ter wereld, kan in geval
van monitoren en tunen (instellen
van sommige belangrijke parame-
ters) dit alleen doen via een on-line
verbinding met de fabriek. Een
manier om een schat aan gegevens
binnen te krijgen en om de regie te
blijven voeren.

Hans Doornbos

Volvo heeft ook een nieuw serviceconcept voor de monteur geïntrodu-
ceerd dat bestaat uit een diagnosecomputer voor snel en nauwkeurig
foutzoeken en diagnosestellen.Het is overigens de bedoeling dat de
nieuwe generatie,dankzij een grotere onderhoudsinterval,minder fre-
quent in de werkplaats komt.

De RS13
444SV solo-as 
met enkele overbrenging 
wordt gebruikt voor de FM7,
FM10,FM12 en FH12.De as is 
uitgerust met lichtere en onder-
houdsarme lagers.

Automatisch schakelen is alleen mogelijk met de
powertronic,de geartronic ontbreekt nog.Echter, in
de praktijk blijkt deze bak een prima alternatief en kan
worden gebruikt tot 420 pk.

Op een apart display kan de chauffeur met een druk
op de knop alle relevante gegevens van de truck op-
roepen.Dit Chauffeurs Informatie Systeem is stan-
daard voor de FM en FH.

Vanaf het voorjaar van 1999 is de
FM7 leverbaar met een uitlaatfilter.
Onderhoud aan dit onderdeel be-
staat uit jaarlijks of na 100.000 km
reinigen van de cassette.Er moet
wel zwavelarme brandstof worden
getankt.
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