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BEDRIJFSAUTO’S
Volvo introduceert nieuwe FM en FH

Het is inmiddels de tweede keer
dat Volvo de FH nieuw leven in-
blaast. Het model werd geïntrodu-
ceerd in 1993 en viel op door zijn
vooruitstrevende motortechniek
met bovenliggende nokkenas, unit
injectors en vierkleps koppen. Ui-
teraard gebruikte men in die tijd al
een elektronisch geregeld brand-
stofinspuitsysteem.

Die basisopstelling is in de loop
der jaren niet veranderd. Het mo-
del onderging in 1998 een behoor-
lijke upgrading. Belangrijkste ver-
anderingen waren toen de
introductie van schijfremmen in-
clusief EBS en een geheel nieuw
elektronisch managementsysteem.
De vernieuwingen werden toen
dermate goed ontvangen dat het
model goed was voor de titel
‘Truck of the Year’. We noemen dit

omdat de FH in ’93 ook al deze ti-
tel binnen haalde.

Of de recentste ‘opfrissing’ goed
is voor een derde titel zal aan het
begin van het volgend jaar blijken.
Wel heeft Volvo dermate veel tech-
nische verfijningen in de aandrijf-
lijn aangebracht dat de FH hele-
maal bij de tijd is en ook de
komende Euro wetgeving zonder
al teveel inspanningen zal door-
staan.

500 pk uit 12 liter
Meest in het oog springende toe-
voeging aan de 12 liter is waar-

schijnlijk het toepassen van turbo-
compound, die Volvo voor de
zwaarste vermogensuitvoering ge-
bruikt. Deze moet het vermogen
‘opkrikken’ naar 500 pk. Niet zo
zeer dat topvermogen is van be-
lang als wel de souplesse van de
motor die de combinatie hoge ge-
middelde snelheden moet geven
gekoppeld aan een ‘Hollands’ ver-
bruik. En een turbocompound
moet op zich die mogelijkheid in
zich dragen omdat het de restener-
gie uit de verbrandingsgassen haalt
die er door de normale turbo (zon-

der verstelbare geometrie) niet uit
te halen is. Het resultaat is zonder
meer waarneembaar tijdens een
proefrit; de motor levert in 2 se-

Nieuwe motoren en versnellingsbak

Van goede huize
Vorige maand introduceerde Volvo een range nieuwe trucks in het zware segment. Een nieuwe 9 liter, een

gemodificeerde 12 liter en I-shift, Volvo’s automatische manuele bak zijn de hoogtepunten. Ook het uiter-

lijk, de veiligheidsvoorzieningen en de cabine zijn behoorlijk ‘aangepakt’.

De vernieuwde FH en FM zijn her-
kenbaar aan het gerestylde uiter-
lijk met een nieuwe boven- en on-
dergrille,nieuwe koplampen en
een nieuwe zonneklep en spie-
gels.Deze uiterlijke vernieuwin-
gen dragen onderhuids vele tech-
nische noviteiten.

Volvo I-shift heet de nieuwe volledig ge-
automatiseerde manuele bak.Meest in
het oog springende detail is het ontbre-
ken van de synchromesh waardoor men
een gewichtsbesparing van maar liefst
70 kg wist te realiseren.Een intensieve
communicatie tussen bak- en motorma-
nagement zorgt voor een snelle,kraak-
vrije gangwissel.

De schakelselector is ergono-
misch vormgegeven en bevestigd
aan de stoel van de chauffeur. In
neutraalstand kan de selector
worden neergeklapt.De chauffeur
kan manueel schakelen door te-
gen een knop aan de zijkant van de
selector te tikken.

Vorige maand introduceerde Volvo een range nieuwe trucks in het zware segment. Een nieuwe 9 liter, een

gemodificeerde 12 liter en I-shift, Volvo’s automatische manuele bak zijn de hoogtepunten. Ook het uiter-

lijk, de veiligheidsvoorzieningen en de cabine zijn behoorlijk ‘aangepakt’.
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conden 90% koppel, bij 900 t/min
is al 2100 Nm aan te wenden en
het maximum koppel van 2400
Nm is beschikbaar tussen de 1000
en 1300 t/min.

Uiteraard is het opschroeven
van die turbocompound installatie
niet de enige verandering. Volvo
gebruikt nu voor de D12D motor
een nieuw type injector waarbij de
solenoïde en het inspuitdeel geïn-
tegreerd zijn. Hiermee realiseert
men snellere reactietijden wat
vooral voor de toekomst perspec-
tief biedt. Dit maakt het mogelijk
om gefaseerd in te spuiten waar-
door het halen van Euro 3 en
‘meer’ zonder EGR is te bereiken.
Andere modificaties aan het blok
zijn een geoptimaliseerde verbran-
dingsruimte, robuustere zuigers
met een verbeterde koeling en het
toepassen van een nieuwe turbo.
De D12D motor is leverbaar in
vermogens variërend van 340 tot
500 pk en bijbehorende koppels
van 1700 Nm tot 2400 Nm.

Nieuwe 9 liter
Naast de 12 liter, vooral bestemd
voor de FH maar ook voor ‘upper’
FM, introduceerde Volvo ook nog
een nieuwe 9 liter. Deze zal ge-
bruikt worden in de FM. De D9A
motor moet de 7 en 10 liter moto-
ren vervangen en is leverbaar in
vermogens variërend van 260 pk
tot 380 pk en koppels van 1250
Nm tot 1700 Nm. Die verschillen
worden gerealiseerd door het mo-
tormanagement aan te passen en
door injectoren en een turbo met
grotere capaciteiten te gebruiken.

De nieuweling werd gespiegeld
aan de grotere broer, de 12 liter.
Concreet betekent dit dat de 9 liter
is uitgerust met een bovenliggende
nokkenas, vier kleppen per cilinder
en unit injectoren van de nieuwe
generatie. Het enige opvallende
verschilpunt is de opstelling van de
distributietandwielen, deze zijn bij
de 9 liter aan de vliegwielkant ge-
positioneerd en bij de 12 liter aan
de voorzijde. Volgens Volvo doel-
bewust omdat het aftakken van een
PTO dan een stuk eenvoudiger is.
En omdat dit type motor vooral ge-
bruikt wordt in voertuigen die be-
hoefte hebben aan een dergelijke
voorziening (betonmixers, vuilnis-

wagens) een aannemelijk punt.
Maximaal kan van de koppelings-
onafhankelijke PTO 1000 Nm sta-
tionair en 650 Nm rijdend afgetakt
worden. De voertuigen voorzien
van deze 9 liter kunnen worden
uitgerust met een uitlaatgasfilter
bestaande uit een oxidatiekatalysa-

tor en een partikelfilter.

Automatisch manueel scha-
kelen
De lancering van de beide nieuwe
motoren gaat gepaard met de intro-
ductie van een nieuwe versnel-
lingsbak, de I-shift. Dit is een in
eigen beheer ontwikkelde volledig
automatisch schakelende transmis-
sie met 12 versnellingen vooruit en
4 achteruit. Aardig is dat I-shift
ook leverbaar is voor voertuigen
die normaliter gebruikt worden

voor het distributie vervoer. Aar-
dig, omdat ook andere merken
schakelautomaten in het program-
ma hebben maar deze beschikbaar
stellen voor het lange afstandsver-
keer. Het aantal schakelingen in
het distributie verkeer ligt aanzien-
lijk hoger en daar komt een derge-
lijke ‘automaat’ veel beter tot zijn
recht.

Ook qua bak heeft Volvo een ei-
gen weg gekozen. I-shift is name-
lijk een ongesynchroniseerde ver-
snellingsbak, mede daardoor heeft
men aanzienlijk kunnen besparen
in de maatvoering; zo’n 70 kg
lichter en 150 mm korter dan een
vergelijkbare manuele bak.

De taak van de synchromesh is
overgenomen door de elektronica
in de vorm van het aloude tussen-
gas geven. Zelfs het ontkoppelen
wordt in sommige gevallen overge-
slagen, de regelunit bepaalt precies
in welke situatie de koppeling wel
of niet gebruikt hoeft te worden,
alles met als doel om de schakelbe-
weging zo snel en comfortabel mo-
gelijk te kunnen realiseren.

Op de chauffeur komt het over
alsof iedere gangwissel zonder
koppeling wordt uitgevoerd om de
eenvoudige reden dat het pedaal
ontbreekt. Hij kan wel kiezen of
hij automatisch dan wel manueel
wenst te schakelen. Dit door tegen
een knop aan de zijkant van de se-
lector te tikken. Deze laatste is be-
vestigd aan de stoel en is, ingeval
de chauffeur zich door de cabine
wenst te bewegen, eenvoudig neer
te klappen.

Uiteraard moet het systeem in-
formatie binnen krijgen omtrent de
belading en de eventuele hellings-
hoek. Op het moment dat het voer-
tuig weg rijdt, in beginsituatie al-
tijd vanuit de laagste versnelling,
krijgt I-shift deze gegevens binnen
en kiest het zelf de meest geschikte
gangwisselingen. De informatie
omtrent de belading wordt uiter-
aard ook gebruikt voor het EBS
systeem.

Van de I-shift zijn 4 verschillen-
de varianten beschikbaar, base,
fuel economy, comfort en compre-
hensive. Dit is een software aange-
legenheid. Zo bieden de laatste
drie de zogenaamde ‘power plus’
mogelijkheid hetgeen wil zeggen
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De D9A motor is volledig nieuw en
vervangt de 7 en 10 liter motoren.
De basis is gelijk aan de D12 motor
met dat verschil dat de distributie-
tandwielen aan de achterzijde van
het blok zijn geplaatst.Hierdoor is
de opbouw van een koppelingson-
afhankelijke PTO eenvoudig te re-
aliseren.

Van de 12 liter (D12D) is inmiddels
de derde generatie ten tonele ver-
schenen.Deze is leverbaar in vier
verschillende vermogensklassen.
Het klapstuk wordt gevormd door
de D12D500 die is voorzien van
turbocompound.
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BEDRIJFSAUTO’S
Volvo introduceert nieuwe FM en FH

dat de bak automatisch terugkeert
naar de economy stand nadat de
chauffeur de power functie heeft
geactiveerd.

Voor veel chauffeurs zijn derge-
lijke bakken een doorn in het oog
omdat ze een stukje van het rijma-
nagement overnemen. Maar de
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat I-
shift zo snel, zo schokvrij schakelt
dat het menig chauffeur overtroeft.
Om nog maar te zwijgen over de
levensduur van bijvoorbeeld een
koppeling of de rest van de aan-
drijflijn.

I-shift is beschikbaar voor alle
hierboven besproken motoren, ook
de turbo compound versie. Wel
heeft Volvo besloten I-shift te ge-
bruiken (als optie vanaf 150 Euro
meerprijs t.o.v. 14 versnellingen
handbak) bij treingewichten tot 44
ton. Daarboven, tot 60 ton kan men
kiezen voor Geartronic, de gesyn-
chroniseerde voorloper van I-shift,
een manuele bak met 9 of 14 ver-
snellingen of de Powertronic, een
volautomaat met koppelomvormer.

Volvo doet het veilig
De Zweden staan bekend om hun
uitgebreide veiligheidstests en
daaraan gekoppeld het rijke veilig-
heidsniveau van de voertuigen.
Ook de FH en FM zijn daar voor-
beelden van.

Zo introduceert het merk ESP
op een 4x2 trekker. Dit systeem
gaat alleen in combinatie met ESB.
Het houdt in dat de remmen van de
trekker worden geactiveerd op het
moment dat er een instabiele situ-
atie ontstaat. Daartoe is het voer-
tuig uitgerust met sensoren die de
stand van de stuurhoek, het gier-
moment en de dwarsversnelling

Volvo heeft standaard op de nieu-
we cabines een frontaal onderrij-
beschermings voorziening
(FUPS).Deze maakt deel uit van
de chassisstructuur waardoor het
geen extra gewicht met zich mee
brengt.

Veiligheid staat altijd hoog in het vaan-
del bij de Zweden.Het cabineframe is
opgetrokken uit hoogwaardig staal met
een grote treksterkte.Tests hebben uit-
gewezen dat het tegen een stootje is be-
stand.Airbags zijn leverbaar,veilig-
heidsgordels standaard.Nieuw zijn
geïntegreerde gordels in de chauffeurs-
stoel.Maar ook ESP (Electronic Stabili-
ty Program) is leverbaar voor de nieuwe
4x2 trekkers.Veiligheid die niet alleen
de chauffeur ten goede komt maar ook
de overige weggebruikers.

De cabine is een fantastische
werkplek met alle relevante knop-
pen onder hand- of zelfs vingerbe-
reik.Wanneer de truck af fabriek is
uitgerust met een GSM telefoon
kunnen de belangrijkste telefoon-
functies worden bediend met de
knoppen op het stuur,microfoon
en luidspreker zijn ingebouwd in
de hoofdsteun.

Optioneel is de FH uit te rusten met een office/dinette module met een
neerklapbare tafel en een bed dat om te bouwen is tot twee stoelen.Een
praktische oplossing voor als de chauffeur wat zittend wil relaxen of nog
wat administratie wil bij werken.

bepalen. Uiteraard is er een koppe-
ling met het motormanagement die
in delicate situaties, als ESP in ac-
tie komt, onmiddellijk autonoom
het vermogen reduceert.

Andere noviteit is dat in het
chassis van de FM en FH een fron-
tale onderrijbescherming is opge-
nomen. Deze stalen balk moet
voorkomen dat een personenauto
tijdens een frontale botsing aan de
voorkant onder de truck schiet.
Deze balk fungeert tevens als be-
vestiging voor onder andere de
bumper. Achter is er een onderrij-
beveiliging leverbaar in een vaste
en wegklapbare versie.

Apart is dat de cabines van de
Globetrotter (XL) zijn uitgerust
met rookmelders. Overigens is het
goed toeven in deze cabine zoals u
uit de foto’s elders op deze pagi-
na’s kunt opmaken.

Het EBS systeem wordt gele-
verd in combinatie met schijfrem-
men. Daarnaast is het mogelijk het
voertuig uit te rusten met de Volvo
Engine Brake en eventueel nog een
retarder. Handig is de brake blen-
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Bij de ontwikkeling van de
nieuwe FH stond de efficiëntie

hoog in het vaandel.Zoveel moge-
lijk energie uit iedere druppel brand-

stof.De nieuwe aandrijflijn met motor
en intelligente versnellingsbak zijn daar
sprekende voorbeelden van maar ook
de verbeterde aërodynamica zou goed
zijn voor 1 tot 2 procent minder brand-
stofverbruik.

schien dat de vrijage met Renault
de markt voor bijvoorbeeld de I-
shift vergroot, het kan de vergelij-

king met de overige schakelauto-
maten in ieder geval aan.

Hans Doornbos

zichte van het oude model.
Binnen in de cabine valt op dat

de werkplek van de chauffeur to-
taal is vernieuwd. Zo werd het
zicht in alle richtingen verbeterd.
Met name de ruimte tussen de A-
stijl en de buitenspiegel werd zo-
danig aangepast dat het zicht op de
ruimte schuin voor de cabine niet
wordt beperkt. De instrumenten
zijn nieuw vormgegeven, belang-
rijke knoppen zijn geïntegreerd in
het stuur, de overige zitten onder
handbereik, alles met als doel de
chauffeur zo min mogelijk te be-
lasten met andere zaken dan het
verkeer.

Het is bijna verbazingwekkend
om te constateren wat het merk uit
Zweden aan technische noviteiten
heeft gerealiseerd. Maar liefst twee
nieuwe motoren, de 9 liter com-
pleet nieuw ontwikkeld, de 12 liter
een doorontwikkeling van een be-
staand product. Tel daarbij op dat
men ook de rest van de aandrijflijn
zelf ontwikkelt en produceert, dan
rijst de vraag hoe dergelijke inves-

teringen, gezien de toch relatief
beperkte aantallen, rendabel

te krijgen zijn. Mis-

ding functie die prioriteit geeft aan
de verschillende remsystemen
waarmee het voertuig is uitgerust;
zodra de chauffeur het rempedaal
intrapt wordt eerst kort de bedrijfs-
rem geactiveerd waarna de hulp-
remmen het overnemen. Voordelen
zijn dat de bedrijfsrem alert blijft
en dat de blokken en schijven een
langer leven beschoren zijn.

Goed herkenbaar
De nieuwe FH en FM serie zijn ten
opzichte van hun voorgangers
goed herkenbaar. Allereerst heeft
men nieuwe koplampunits ontwik-
keld waarin alle lichtgevers zijn
opgenomen. Optioneel kan Xenon
verlichting worden ingebouwd het-
geen borg staat voor een langere
levensduur en een hogere lichtop-
brengst. Het klassieke front van de
FH/FM kreeg een nieuwe boven-
en ondergrille en zonneklep.

Belangrijk uitgangspunt bij het
nieuwe model was het verlagen
van de kilometerkosten. Volvo
heeft de vormgeving en daarmee
de aërodynamica zodanig ver-
betert dat het brandstofge-
bruik met enkele procenten
is gedaald ten op-

Onderhoud op maat
Een rendabele inzet van de truck was
een belangrijke doelstelling van 
Volvo bij de ontwikkeling van de nieu-
we FH en FM.Onderhoudskosten
vormen daar een belangrijk onder-
deel in, vandaar dat men op een ra-
tionele manier een onderhoudssche-
ma in elkaar timmert.Een schema
dat volledig is aangepast aan de in-
zet van de truck.U ziet bijgevoegd
het motorolie verversingsschema
van een D9A en D12D motor.
De motorconstructeurs hebben alles
in het werk gesteld om de techniek
en de olie zo min mogelijk te belas-
ten.Zuigerkoeling, een oliepomp met
een behoorlijke capaciteit, een uitge-
breide filtrering van de olie bestaan-
de uit twee full-flow papieren filters
en een bypass oliefilter en een uitge-
breid oliekoelsysteem moeten de

olie en de motoronderdelen in condi-
tie houden.
De filtrering van de brandstof hoort
daar ook bij.Het systeem werd uitge-
rust met een filter met 60% meer filter
oppervlak, men heeft ruimte ge-
creëerd voor een zogenaamd voorfil-
ter met een waterafscheider.Deze
verlengt de levensduur van het
hoofdfilter en de injectoren.Een mo-
nitoring systeem geeft aan wanneer
dit filter afgetapt of schoongemaakt
moet worden.
Uiteraard biedt Volvo de klant onder-
houdscontracten die op het wensen-
pakket van de klant zijn af te stem-
men.Er zijn drie verschillende
contracten;blauw voor preventief on-
derhoud, zilver idem met als uitbrei-
ding reparaties aan de aandrijflijn en
goud als meest uitvoerige contract.

Olie verversingstermijnen D9A
..........................................................................................Werkomstandigheden ........................................
Oliekwaliteit ........................................licht ................gemiddeld ..............zwaar ..................heftig ............
VDS3 (Euro 3) ....................................60.000 ................45.000 ................30.000 ................15.000 ..........
VDS2 (Euro 2) ....................................45.000 ................30.000 ................15.000 ................10.000 ..........
Andere ..............................................30.000 ................20.000 ................10.000 ................10.000 ..........

Olie en filter om de 6 maanden of het aantal kilometers in de tabel
Verklaring werkomstandigheden:
Licht: maximaal 32 ton treingewicht, trekkers op lange afstanden, goede wegen en 90% op vlak terrein.
Gemiddeld: maximaal 44 ton treingewicht op lange afstanden, 32 ton treingewicht voor distributie gebruik,
50% op vlak terrein.
Zwaar: maximaal 44 ton treingewicht voor bouw, distributie en vuilniswagens, maximaal 50% op vlak terrein.
Heftig: maximaal 65 ton treingewicht voor alle inzet, maximaal 50% op vlak terrein

Olie verversingstermijnen D12D
........................................................................................Werkomstandigheden ........................................

Oliekwaliteit ........................................licht ................gemiddeld ..............zwaar ..................heftig ............
VDS3 (Euro 3) ....................................90.000 ................60.000 ................45.000 ................20.000 ..........
VDS2 (Euro 2) ....................................60.000 ................45.000 ................30.000 ................15.000 ..........
Andere ..............................................30.000 ................15.000 ................15.000 ................15.000 ..........

Olie en filter om de 6 maanden of het aantal kilometers in de tabel
Verklaring werkomstandigheden:
Licht: maximaal 44 ton treingewicht, trekkers op lange afstanden op goede wegen en 90% op vlak terrein.
Gemiddeld: maximaal 65 ton treingewicht op lange afstanden, 44 ton treingewicht voor distributie gebruik,
50% op vlak terrein.
Zwaar: maximaal 65 ton treingewicht voor bouw, distributie en vuilniswagens, maximaal 50% op vlak terrein.
Heftig: minimaal 65 ton treingewicht voor alle inzet, maximaal 50% op vlak terrein.
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