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TECHNIEK
Volvo introduceert nieuw TX busplatform

Volvo heeft grootse plannen in de
busmarkt. Vorig jaar introduceerde
het concern op de IAA in Frankfurt
een nieuw platform voor bussen,
TX genaamd. Het is een nieuw
chassis dat zodanig modulair is op-
gebouwd dat men met 40% minder
onderdelen een compleet chassis in
elkaar zet. En om u een voorbeeld
te geven van die modulaire op-
bouw: in geval van de keuze van
een heck-motor (motor achter de
achteras) of een midden motor kan
men door het inbouwframe om te
draaien met hetzelfde deel toe.

Op het vorig jaar geïntroduceer-
de chassis gebruikte men nog een
starre vooras, nu heeft men ook
een onafhankelijke voorwielop-
hanging in het pakket. Deze is spe-
ciaal voor het TX platform ontwik-
keld en valt vooral op doordat de
Zweden  veel kogelgewrichten in
de ophanging hebben toegepast
waardoor het zware fuseedeel kon
komen te vervallen. De Volvo con-
structeurs hebben uitermate goed
gekeken naar de voorwielophan-
ging zoals die bij een moderne per-
sonenauto wordt toegepast. Een

Minder onderdelen, meer variatie

In het nieuwe TX platform

voor bussen heeft Volvo

veel hedendaagse tech-

niek toegepast, die veelal

afkomstig is uit de truck-

wereld. En net zoals dat bij

de zware werkpaarden het

geval is, is het platform mo-

dulair opgebouwd zodat de

klant ‘zijn’ bus geheel naar

wens kan samenstellen. 

U vraagt, wij draaien

De Volvo 9700 lange afstandsbus
is gebouwd op het TX platform en
leverbaar met  middenmotor of
met de krachtbron achterin.Het
chassis is van uit roestvaststaal.

lager afgeveerd gewicht is het re-
sultaat met alle voordelen vandien.

What’s in a name
Het achterhalen van de initialen
TX leverde het nodige speurwerk
op. Het blijkt te staan voor Techno-
logy eXchange. Dit betekent dat
men technieken uitwisselt en u
raadt het al: veel is afkomstig van
de trucks. Zo gebruikt men voor de
aandrijving de bekende 12-liter
diesel die ook de FH over s’Heren
wegen stuwt. En uiteraard de mo-
dernste versie, de DH12D, dus ook
Euro III. De krachtbron is lever-
baar als 300, 340, 360 en 420 pk
met koppels van respectievelijk
1.200, 1.700, 1.850 en 2.000 Nm.
Uiteraard worden die verschillen
gerealiseerd door aanpassingen in
het motormanagement. 

De versnellingsbak is de nieuw-
ste versie van de reeds langer toe-
gepaste EGS bak. De manier van
schakelen is elektropneumatisch
hetgeen wil zeggen dat de schakel-
pook de functie heeft van een scha-
kelaar, de uiteindelijke schakelbe-
weging wordt pneumatisch

gerealiseerd. De chauffeur moet
overigens wel het ‘normale’ pa-
troon schakelen én de koppeling
bedienen. Volvo noemt deze bak
Easy Gear Shift (EGS) en het is op
wens aan te vullen met een zelf
ontwikkelde retarder. Daarnaast
kan de klant kiezen voor een ZF
bak of een automaat.

Ook nieuw op de TX-bussen
zijn de schijfremmen rondom in
combinatie met EBS. Uiteraard
heeft men ook hier de technology
gekopieerd van de trucks, eXchan-
ge dus. Schijfremmen gaan alleen
in combinatie met de nieuwe onaf-
hankelijke voorwielophanging. 

Naast zo’n onderstel heeft Volvo
ook nog een starre vooras in de
prijslijst staan. Deze wordt afge-
remd door S-nok trommelremmen.

Chassis of complete bus
Tot vóór het TX tijdperk richtte
Volvo zich voornamelijk op de

De 340 pk 12-liter motor is te leve-
ren met Volvo Emission Control
(VEC),zelfs de Euro II 7- en 10-liter
motoren kunnen achteraf nog
worden voorzien van deze reini-
gingsunit.Het bestaat uit een oxi-
datiekatalysator,een roetfilter en
een EGR-systeem.
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Volvo levert het TX-chassis ook
aan de carrosseriebouwers.Ook
hier met twee mogelijkheden voor
wat betreft de positionering van de
motor.Volvo heeft dit intelligent uit-
gevoerd;door het achterste chas-
sisdeel te draaien is het geschikt
voor een  middenmotor opstelling.

productie van chassis’. Deze wor-
den door externe carrosseriebou-
wers voorzien van een koets. We
hebben al eerder aangehaald dat
Volvo grootse plannen heeft in het
bussegment en met de TX wil men
zich gaan manifesteren als een pro-
ducent van complete bussen, zowel
voor het openbaar vervoer (stad en
city to city) als voor het touringcar
segment. Uiteraard blijft het nog
steeds mogelijk om een Volvo
chassis van de Zweden te betrek-
ken. In het TX platform heten deze
B12M of B12B, het verschil tussen
beide is de plaatsing van de motor,
M voor midden, B voor heck. 

De lijnbussen behorend tot het
TX platform bestaan voorlopig uit
de 8500, de 8700 en de 9700. Eni-
ge uitleg omtrent de aanduiding is
wel op zijn plaats: het eerste cijfer
staat voor de inzet waarbij de 8
voornamelijk wordt gebruikt voor
intercity vervoer (streek) en de 9
voor touringcar vervoer. Het twee-
de cijfer geeft aan waar de body
van is gemaakt, 5 voor aluminium

Maar het  zal nog wel even duren
voordat men daadwerkelijk zover
is. Nu is bijvoorbeeld het multiplex
systeem zodanig opgebouwd dat er
her en der duidelijke ‘aansluit’-
mogelijkheden zijn. Het is zelfs
mogelijk om een conventioneel
elektrisch netwerk aan te sluiten op
het moderne multiplex systeem.
Het zal echter voor de carrosserie-
bouwer weer een redelijk nieuwe
uitdaging vormen om het complete
systeem zodanig te programmeren
dat alles daadwerkelijk werkt en
ook blijft werken!

Veiligheid: uit Zwééééden!
Producten uit het hoge noorden
hebben een naam hoog te houden
als het om veiligheid gaat. Ook
voor het TX platform heeft men al-
les in het werk gesteld om hieraan
te voldoen. Zo zijn er verscheidene
autobussen richting sloop gegaan
na roll-over tests waarbij ze mini-
maal drie keer over de kop gingen.
De analyses van dergelijke acts
hebben geleerd dat een driepunts-
gordel een zeer hoge bijdrage le-
vert aan de overlevingskansen van
de inzittenden. De city to city bus-
sen en de lange-afstandsbussen
zijn daarom ook standaard voor-
zien van deze voorziening.

Verder is uit dit soort tests dui-
delijk geworden waar het interieur
verder bijgeschaafd moet worden
om te voorkomen dat de inzitten-
den zich tijdens een ongeval aan
scherpe of harde delen verwonden.
Voor kinderen kan men als optie

speciale zitjes leveren die goed in
de bestaande stoelen passen en de
kleine globetrotters meer stabiliteit
bieden.

Het roestvaststalen chassis in
combinatie met de carrosserie
blijkt aardig bestand te zijn tegen
zij-aanrijdingen. Uit tests bleek het
geheel minder te deformeren dan is
toegestaan volgens strenge Ameri-
kaanse regels. Hierbij liet men een
personenauto van 1.800 kg met
een snelheid van 40 km/uur tegen
de zijkant van de bus knallen. In de
bus legde men vast wat er met de
(dummy) inzittenden gebeurde.
Tot ieders grote tevredenheid was

Volvo kan de TX-bussen uitrusten met
schijfremmen rondom.De aansturing
van dit remsysteem geschiedt vanuit de
elektronica,EBS dus.Daarnaast is de
bus uit te rusten met de Volvo Engine
Brake (motorrem) of retarder.

Hulde verdient Volvo voor de ontwikke-
ling van de nieuwe onafhankelijke voor-
wielophanging.Op het TX-platform is
het als optie leverbaar in combinatie
met schijfremmen en EBS.

en 7 voor roestvaststaal. De laatste
twee cijfers zijn altijd nullen. De
complete bussen zijn er in een
heck- en middenmotoruitvoering.

Om even terug te komen op de
opmerking dat Volvo producent
wil worden van het complete pak-
ket. Men biedt nu bijvoorbeeld
bussen aan voor openbaar vervoer.
Deze moeten voor aflevering aan
de klant behoorlijk onder handen
worden genomen om ze daadwer-
kelijk klaar te maken voor de Ne-
derlandse praktijk. U  moet hierbij
denken aan toevoeging van allerlei
communicatiemiddelen, route-
informatiesystemen en verkeers-
beïnvloedingssystemen. In de toe-
komst wil men ook dit soort dien-
sten standaard af fabriek leveren.

Op zich is dat logisch omdat een
moderne bus steeds complexer
wordt. Zo hebben de TX-bussen en
chassis’ standaard een multiplex-
systeem (logisch want ook  de mo-
tor communiceert via een CAN-
bus), een carrosseriebouwer of een
openbaarvervoersmaatschappij
moet hier op ‘inbreken’, wat niet
bepaald eenvoudig is.
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de impact 33 procent minder dan
toegestaan. Waarschijnlijk had dit
ook te maken met de voorschriften
van de Zweedse overheid als het
gaat om de minimale carrosserie
plaatdikte van een stadsbus: dat is
1,25 mm aan de zijkant en bij de
chauffeur maar liefst 2,5 mm.  

Schoon en laag
Speciaal voor de stadsbussen heeft
Volvo een milieupakket in de aan-
bieding. Dit zogenaamde Volvo
Emission Control (VEC) pakt de
vervuiling op drie manieren aan.
De eerste twee zijn samengevoegd
en bestaat uit een oxidatie kataly-
sator en een roetfilter. Hierdoor
worden de CO’s, HC’s en roetdeel-
tjes gereduceerd. Het andere grote
probleem, de NOx, wordt aange-
pakt via EGR. In concreto betekent
het dat een deel van de gassen te-
ruggevoerd wordt aan de inlaatzij-
de en zo gemengd wordt met het
verse koele mengsel. Hierdoor
daalt het zuurstofgehalte van de in-
laatlucht wat een lagere verbran-
dingstemperatuur tot gevolg heeft
en dus een lagere NOx uitstoot. De
hoeveelheid uitlaatgas dat terugge-
voerd wordt, wordt bepaald door
een regeleenheid die een klep in
het EGR systeem aanstuurt.

Volvo had al eerder een filter-
systeem bedacht, maar dat is een
stille dood gestorven. Voornaamste
reden was dat (ook toen) dergelijke
systemen brandstof met een laag
zwavelgehalte (minder dan 10
ppm) vereisen. De geringe  be-
schikbaarheid van die ‘groene’
diesel en de onwetendheid van ge-
bruikers heeft dit project toen geen
goed gedaan. Zwavelarme diesel-
olie is op dit moment, zeker voor
het openbaarvervoer, geen onbe-
kend verschijnsel meer.

VEC kan toegepast worden op
de 340 pk 12-liter motor, het is als

after-kit zelfs leverbaar voor Euro
II motoren tot vijf jaar oud.

Voor het openbaar stadsvervoer
is eigenlijk een lage-vloerbus on-
ontbeerlijk. In dat kader moet u
ook de toepassing van de onafhan-
kelijk voorwielophanging zien om-
dat deze de mogelijkheid in zich
draagt het gangpad laag te houden. 

Service infrastructuur
Nu Volvo plannen heeft om zich
meer te manifesteren in de bus-
markt moet men ook een service-
netwerk gaan opzetten. Het feit dat
de TX-bus voor een groot deel is
gebaseerd op trucktechniek maakt
het een stuk eenvoudiger, denk bij-
voorbeeld maar aan de onderdelen-
voorziening. Maar of dit werkelijk
zo is zal de praktijk moeten leren.
Volvo hanteert namelijk een fan-
tastische modulaire opbouw die
het mogelijk maakt om het voer-

tuig bijna geheel als maatpak aan
de klant te kunnen aanbieden, met
andere woorden geen bus is het-
zelfde. Voor de specifieke bus-
onderdelenvoorziening zal dit een
behoorlijke opgave worden. Daar-
naast zal niet iedere truckwerk-
plaats geschikt zijn om bussen te
servicen, met andere woorden er
moet een selectie gemaakt worden.
En niet iedere monteur past het om
aan een bus te sleutelen, in de eer-
ste plaats is het product anders,
complexer, zeker op elektrisch en
klimatologisch gebied. Daarnaast
zijn de klanten, we zullen niet zeg-

Hans Doornbos

Volvo heeft de veiligheid van zijn voer-
tuigen hoog in het vaandel staan.Het in-
terieur is zodanig ontworpen dat, inge-
val van calamiteiten,de inzittenden zich
er niet aan verwonden.Vele proeven,zo-
als hierboven, hebben geleerd dat
naast een stevig frame,een driepunts-
gordel eigenlijk de meest belangrijke
veiligheidsinrichting is.

Volvo gebruikt de 
bekende  12-liter 
geregelde diesel voor
het nieuwe platform.Deze 
is leverbaar in drie verschillende
vermogen/koppel klassen.

In het modulaire concept is het mo-
gelijk te kiezen uit tal van transmis-
sies.Speciaal voor het nieuwe plat-
form ontwikkelde Volvo deze EGS
of te wel Easy Gear Shift.Deze is
door de positionering van het scha-
kelblok goed toegankelijk voor ser-
vice en onderhoud.Een automaat
met ingebouwde retarder behoort
ook tot de mogelijkheden.

gen complexer, maar wel anders,
meer bij hun product betrokken,
willen graag een reparatie stap
voor stap kunnen volgen met daar-
bij de nodige uitleg. Dat vraagt ze-
ker van de werkplaats de nodige
aandacht en takt om hiermee om te
gaan. Er is al een aantal Volvo
truckwerkplaatsen ‘uitverkoren’
om bussen te mogen servicen.

Het moge duidelijk zijn dat het
uitlezen en diagnosticeren van de
aandrijflijn met hetzelfde equip-
ment kan als van de trucks. Ook de
helpdesk in Gent (Volvo Action
Service) is volledig geëquipeerd
om een gestrande bus weer op pad
te helpen, ook hier dus eXchange
in optima forma.
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