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AUTO
Volvo V70 technisch bekeken

Wie denkt dat een auto die qua maatvoering on-

der het vlaggenschip valt ook in technisch op-

zicht een stapje minder is, komt bij Volvo van een

koude kermis thuis. De nieuwe V70 is een duide-

lijke doorontwikkeling op basis van de S80. Door-

ontwikkelingen brengen bij Volvo altijd veel

nieuws op het gebied van veiligheid en milieu met

zich mee. De jongste V70 vormt daarop geen uit-

zondering.

Voortborduren op innoverende S80

De introductie van een nieuwe Vol-
vo betekent altijd dat een breed
scala aan veiligheidstechnieken,
zowel passief als actief, de revue
passeert. Bij de presentatie van de
nieuwe V70 is dit niet anders. De
Zweden hebben op dit gebied een
naam hoog te houden. Het gaat ze

probleem voor een deel terugge-
drongen worden, met als resultaat
de stijve carrosserie zoals hij nu is.

Koersvast met DSTC
Om de V70 ook tijdens een nood-
stop bestuurbaar te houden is de
auto standaard voorzien van ABS
met EBD (Electronic Brake Distri-
bution) oftewel elektronische rem-
krachtverdeling. Naast noodstops
komen er soms ook andere situ-
aties voor waarbij de bestuurder
zonder hulpmiddelen de auto niet

echter niet om het zoveel mogelijk
monteren van losse veiligheidssys-
temen in een auto . Volvo zegt al
vanaf het begin van het ontwikke-
lingsproces bezig te zijn geweest
om veiligheid zoveel mogelijk als
geïntegreerd geheel te zien en ook
als zodanig toe te passen.

Opblaas 
gordijn ISOFIX bevestiging 

voor kinderzitje

Kunststof
achterklep

Multilink 
achteras

DSTC (optioneel)

Gelaagde
zijruiten

Zij-airbag

Verstevigde
stoelframes

‘Follow me Home’
verlichting

McPherson 
veerpoten

Koploper in 
veiligheid

De basis van de veiligheidsvoor-
zieningen wordt gevormd door de
carrosserie. Deze is traditiege-
trouw voorzien van kreukelzones
en veiligheidsbalken die andere
auto’s buiten moeten houden. Ook
het SIPS is weer van de partij om
bij een aanrijding van de zijkant de
inzittenden veilig te stellen. Al
deze profielen vormen samen de
basis om het plaatwerk aan te
monteren. Het plaatwerk is voor
een groot deel gelijmd in plaats
van gepuntlast. Bij puntlassen is de
verbinding niet doorlopend, maar
wordt deze steeds onderbroken.
Het voordeel van lijmen ten op-
zichte van puntlassen is dat een
continue doorlopende verbinding
gecreëerd kan worden. Het resul-
taat is een stijver geheel. Juist om
dit laatste is het de Volvo-ontwik-
kelaars te doen geweest. De koets
van een stationwagon is van zich-
zelf altijd iets minder stijf dan een
vergelijkbare vierdeurs-body. Met
het lijmen van plaatwerk kan dit

In grote lijnen is de V70XC gelijk aan de
voorwielaangedreven versies van de
V70.Technisch schuilt het grote ver-
schil in de achteras.Deze is iets aange-
past en bevat nu een differentieel en
twee aandrijfassen.Optisch is de auto
wat ruiger gemaakt,onder meer door
geprononceerde randen langs de wiel-
kasten en door dikke bumpers.

Dual Stage
Airbags

De Volvo V70 opengewerkt
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Bij een geringe aanrijding zullen
de airbags niet uitgaan.De passa-
giers worden beschermd door de
veiligheidsgordels die aange-
spannen worden.Bij een matige
impact zullen naast de gordels
ook de airbags in werking treden,
echter voor slechts 70%.Alleen bij
een zware aanrijding zullen de air-
bags pas voor de volle 100% geac-
tiveerd worden.

Voor de stijfheid is een vijfdeurs carrosserie niet de meest gunstige.Toch valt
daar bij een stationcar niet aan te ontkomen.Om dit probleem enigszins te on-
dervangen worden de carrosseriepanelen niet met puntlassen bevestigd,maar
wordt het plaatwerk verlijmd.Verlijmde verbindingen lopen continu door,wat
een positieve bijdrage levert aan het oplossen van torsiestijfheidproblemen.

meer volledig onder controle kan
houden. Hierbij moet voorname-
lijk gedacht worden aan extreme
vormen van onder- en overstuur.
Om dit soort situaties te voorko-
men kan de V70 uitgerust worden
met DSTC, wat staat voor Dyna-
mic Stability & Traction Control.
DSTC is de Volvo variant op ESP
en grijpt in als een onzichtbare
hand om de auto op de juiste koers
te houden. Een aantal sensoren re-
gistreert de werkelijke koers van
de auto en de koers die door het
stuurwiel wordt aangegeven. Wan-
neer deze koersen te veel van el-
kaar afwijken, worden één of
meerdere wielen net zo lang afge-
remd tot de auto weer de baan
volgt die de bestuurder door mid-
del van het stuurwiel aangeeft.

Iedereen zit goed
Bij een aanrijding van achteren is
de kans op een whiplash aanzien-
lijk. Om dit risico in te perken is de
nieuwe V70 uitgerust met WHIPS
(Whiplash Protection System). Dit
is een Volvo systeem waarbij de
stoel het bovenlichaam en het
hoofd zo stabiel mogelijk houdt.
De stoel beweegt hiertoe iets naar
achteren.

Niet alleen volwassenen krijgen

bij Volvo aandacht wanneer het op
veiligheid aankomt. Ook aan kin-
deren wordt gedacht. Hiertoe is de
V70 onder andere uitgerust met
ISOFIX-bevestigingspunten. ISO-
FIX is een internationale standaard
voor de bevestiging van kinderzit-
jes. Volvo is de eerste die dit sys-
teem toepast waarbij het kind naar
achteren kijkt. Het grote voordeel
van kinderzitjes die bevestigd wor-
den door middel van het ISOFIX-
systeem is dat het bijna onmoge-
lijk is om het verkeerd te
monteren. Volvo gebruikt een mul-
tifunctioneel frame wat aan de
ISOFIX-punten bevestigd wordt.
In dit frame is het mogelijk om
twee verschillende stoeltjes te
plaatsen, één voor een kind tot ne-
gen maanden en een exemplaar
voor iets grotere kinderen, beiden
tegengesteld aan de rijrichting.
Volvo meent hier goed aan te doen
omdat kinderen jonger dan drie
jaar over een relatief groot hoofd
maar nog niet over voldoende ont-
wikkelde nekspieren beschikken.
Op deze manier wordt de kans op
letsel beperkt.

Luchtaanval
Wanneer er een aanrijding plaats-
vindt zullen allereerst de gordel-

spanners hun werk doen. Tegelij-
kertijd bepaalt de elektronica in
fracties van een seconde of de klap
groot genoeg is om ook de airbags
te ontsteken. Indien de airbags uit
moeten komen wordt ook nog eens
bepaald in welke mate dat moet
gebeuren. Bij een aanrijding met
grote impact zullen de airbags vol-
ledig uitkomen. Bij een iets minder
zware klap komen ze voor slechts
zeventig procent naar buiten. Hier-
mee wordt voorkomen dat de be-
stuurder en de voorpassagier niet
te veel letsel op kunnen lopen als
gevolg van een compleet uitko-
mende airbag.

Naast de airbags in het stuurwiel
en het dashboard beschikt de V70
ook nog over zij-airbags. De meest
opvallende daarvan zijn de airbags
die als een opblaasbaar gordijn uit
de daklijst naar buitenkomen. Het
doel van deze airbags is het voor-
komen van hoofdletsel bij een zij-
waartse klap.

Security
Naast de veiligheidsvoorziening
die van nut zijn bij een rijdende
auto is er op de V70 ook een aantal
maatregelen getroffen die de be-
stuurder en z’n passagiers op een
andere manier een veilig gevoel
kunnen geven. Beveiliging tegen
indringing en diefstal.

Via de afstandbediening kunnen
de zogenoemde Approach Lights
ontstoken worden. Het gaat hier
om de interieurverlichting en een
aantal lampen aan de buitenzijde,
inclusief de verlichting aan de on-
derzijde van de buitenspiegelbe-
huizing. Het resultaat is dat de om-
geving van de auto verlicht is
wanneer er ingestapt wordt. Aan
het einde van de rit blijft de ver-

lichting automatisch nog anderhal-
ve minuut branden nadat de auto
verlaten is.

Om het hebberige vingers wat
lastiger te maken zijn de zijruiten
ten slotte voorzien van gelaagd
glas. Dit is vrij moeilijk in te slaan.

Schonere lucht
De V70 is voorzien van een speci-
aal multi-filter in het ventilatiesys-
teem. Het filter maakt deel uit van
het Air Quality System (AQS), on-
der meer met een actief koolfilter
en een gassensor dat de binnenko-
mende lucht controleert. Het filter-
systeem is in staat om pollen en
partikels uit de lucht te halen.
Naast filteren registreert het AQS
ook het koolmonoxidegehalte van
de binnenkomende lucht. Wanneer
bijvoorbeeld in een file het CO-
peil te hoog wordt, wordt het in-
laatsysteem afgesloten, nog voor-
dat het CO-gehalte in het interieur
ongezonde vormen kan aannemen.
Het AQS is zelfs in staat om de in-
zittenden te onthouden van de geur
van benzine, olie en ruitensproei-
vloeistof. Hierdoor kan de bestuur-
der zich concentreren op dat wat
de veiligheid ten goede komt en
raakt hij niet afgeleid door irrite-
rende of verdachte luchtjes.
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