
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



AUTO 
Volvo XC90 technisch bekeken

Bekende techniek in nieuwe suv-jas

Knappe vermomming
Daar Volvo naar huidige maatsta-

ven maar een kleintje is in de au-

towereld moet het merk zeer effi-

ciënt werken. Daarvan is de XC90

een mooi voorbeeld, want het is

een duidelijk ander model dan de

overige Zweedse typen, en toch is

hij hiermee technisch haast iden-

tiek. Een slimme variatie op een

bekend en hoogwaardig thema.

De fors gebouwde XC90 mag er vervaarlijk uit
zien, gelukkig voor Volvo verwacht men van
een suv (sports utility vehicle) iets anders dan
van een terreinwagen. Een tussenbak met lage
overbrenging of andere specifieke terreinrij-
voorzieningen eist men niet. Het enige wat de
XC 90 meer geschikt maakt voor terreinrijden
dan andere Volvo’s is de vergrote grondspeling.
Hij is gebouwd op een verlengde bodemplaat
van de V70, met een kleine decimeter langere
wielbasis.
In feite gebruikt Volvo maar één bodemplaat en
één motorenfamilie, afgezien van de nu nog in
Nederland geproduceerde S40/V40 die zijn
bodemgroep deelt met de Mitsubishi Carisma.
Ook de S60 staat op dezelfde bodem als een
V70, maar dan ingekort, terwijl de S80 juist een
iets langere bodem heeft (maar minder lang
dan die van de XC90). Zo zijn ook alle vijf- en
zescilinder motoren van Volvo gebaseerd op één

viscokoppeling treedt deze op als een soort cen-
traal differentieel dat de verdeling van de aan-
drijfkracht tussen voor- en achteras regelt,
waarbij slechts 5 % naar de achterwielen gaat
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Natuurlijk staat ook bij deze Volvo veiligheid voor-
op, vandaar dat de ‘inflatable curtain’ hoofdairbag
doorloopt langs de slim wegklapbare derde zitrij,
die ook voorzien is van driepunts gordels met gor-
delspanner. Het dak is extra versterkt om een kop-
rol op te vangen, daar Volvo een vergroot risico
daarop ziet bij een hoog op de wielen staande suv.

Het basisprincipe van de Haldex-koppeling is een
pompwerking wanneer in- en uitgaande as niet
met gelijke snelheid draaien. Een kantelschijf
levert dan hydraulische druk op de platenkoppe-
ling, waardoor aandrijfkracht doorgegeven kan
worden. Met elektronische regeling wordt de
hydraulische druk (bij)gestuurd, en daarmee de
krachtoverbrenging.

en hetzelfde ontwerp. Reuze economisch voor
de productie uiteraard, zo’n gestandaardiseerd
gamma. 

Automatische aandrijfregeling
Al langer past Volvo vierwielaandrijving toe op
topmodellen, in eerste instantie met een visco-
koppeling die zo nodig een deel van de aan-
drijfkracht naar de achterwielen leidde. Voor de
S60 ging men in 2002 over op een elektronisch
geregelde Haldex-koppeling. Net als de eerdere
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zolang geen sprake is van wielslip. De XC90
gedraagt zich dus doorgaans als een voor aange-
dreven auto.
Vinden de voorwielen onvoldoende grip, dan
gaat de Haldex-koppeling vermogen doorgeven
naar de achterwielen, totdat de voorwielen niet
meer slippen. Is de koppeling geheel gesloten,

zelfde aangepaste aggregaten. De exact 2521
cm3 metende light turbo motor ontstond uit de
bekende 2435 cm3 vijfcilinder door een iets gro-
tere slaglengte toe te passen, ten gunste van
een hoger maximum koppel. Ook is een kleine-
re turbo gemonteerd die bij lager motortoeren-
tal al maximaal effect heeft. Evenzo vergrootte
Volvo de zescilinder turbomotor van 2783 naar
2922 cm3, een inhoud die eerst alleen voor de
versie zonder turbo gold. In dit geval werd de
cilinderboring vergroot, ook weer om het maxi-
mum koppel bij wat lager toerental te bereiken.
Zowel de vijf- als zescilinder beschikken over
nokkenasverstelling aan in- en uitlaatzijde.
Bijzonder bij de zescilinder blijft het turbo-
systeem, met twee kleine en snel reagerende
turbo’s voor drie cilinders elk. De onvolprezen
2.4 common rail diesel behoefde geen wijzi-
ging, hij had al een tweede generatie inspuit-
systeem dat maximaal 1600 bar druk levert.

Unieke rolbegrenzer
Je kunt je afvragen of Volvo geen spoken ziet
met de inschatting dat bij een wat hoger
gebouwd model zoals een suv de kans op een
koprol belangrijk groter wordt. Hoe dan ook,
om dit risico in de kiem te smoren bedacht
men Roll Stability Control, en werd de boven-
bouw duchtig versterkt. RSC is een unieke voor-
ziening, gebaseerd op een sensor die de hel-
lingshoek om de lengte-as van de auto meet, en
de snelheid waarmee deze hoek verandert. Uit
deze gegevens wordt bliksemsnel vooruit gere-
kend hoe groot de hellingshoek zal worden
(wanneer de snelheid van hoekverandering
terugloopt tot nul). Dreigt het meer te worden
dan het geprogrammeerde toelaatbaar maxi-
mum, dan activeert RSC de stabiliteitsregeling,
die het motorvermogen terugregelt en op de
wielremmen ingrijpt. ●

Peter Fokker

Net als de S60 en V70 heeft de XC90 een multilink
achteras met driehoeksarm, langs- en dwarsarm.

Merk op dat de vering
geheel afgesteund is op
het subframe waaraan de
wielophanging zit, voor
optimale isolatie van rij-
geluid en trillingen.

De motoren zijn direct overgeplant uit de S80, al
zegt Volvo dat ze voor de XC90 toch zijn aange-
past op extra trekkracht bij laag toerental. Alleen
bij de veelgeprezen diesel (afgebeeld) werd dat
niet nodig geacht. Overigens zijn ook alle motoren
bij Volvo sterk verwant, als variaties op één ont-
werp.

dan ontstaat vierwiel-
aandrijving met in
principe gelijke ver-
mogensverdeling voor
en achter. Is er voor-
aan onvoldoende
grip, dan kan tot 65 %
van de aandrijfkracht
naar de achteras
gaan. Het aankoppe-
len van de achteras gaat op mechanische basis,
de Haldex-koppeling is zoals bijgaande afbeel-
ding toont een natte platenkoppeling die zich-
zelf hydraulisch bekrachtigt op basis van toe-
rentalverschil tussen in- en uitgaande as.
Op zich doet een viscokoppeling iets dergelijks,
maar die is niet regelbaar en loopt warm als te
lang vermogen doorgegeven moet worden.
Doordat de Haldex-koppeling zichzelf hydrau-
lisch bekrachtigt is er de mogelijkheid om de
opgebouwde oliedruk te regelen, en daarmee
de vermogensdoorgifte. De regeling is gekop-
peld aan wieltoerentallen, gaspedaalstand,
motorbelasting en –toerental, en remsysteemre-
geling. Zo schakelt de aandrijving naar achter
altijd uit bij remmen en als de stabiliteitsrege-
ling ingrijpt (ook op de remmen). Tevens scha-
kelt hij uit bij parkeren, waar grote stuuruitsla-
gen leiden tot verschil in wieltoerentallen,
maar bijschakeling van aandrijving achter ertoe
zou leiden dat de auto zich verzet tegen stuur-
manoeuvres, dus zwaarder gaat sturen.

Motoren uit S80
Volvo roemt de voordelen van dwarse motor-
plaatsing, waarmee de auto kort bouwt en in
het geval van de XC90 genoeg ruimte gescha-
pen kon worden voor een derde zitrij. Een
nadeel is dat naast de eigen vijf- en zescilinder
motoren weinig ruimte overblijft voor de trans-
missie. Vandaar dat de zescilinder lijnmotor
samengaat met een viertraps automaat, het vijf-
traps exemplaar voor de vijfcilinders past er
gewoon niet naast. Het was ooit al een prestatie
dat Volvo een korte handgeschakelde vijfbak
kon maken voor de 850, stamvader van de hui-
dige Volvo’s. Inmiddels is het gelukt een zesbak

onder te brengen, die
eerst verscheen in de
S60R en nu ook voor
de vijfcilinder XC90
versies beschikbaar is.
De motoren komen
nu overeen met die
voor de S80, weer een
efficiencymaatregel.
Eerst zijn ze voor de
XC90 wat aangepast,
nu heeft de S80 die-

De vooras is een relatief simpele MacPherson con-
structie, bijzonder lange veerwegen voor terrein-
rijden worden onmogelijk gemaakt door de korte
aandrijfassen in verband met de dwarsgeplaatste
transmissie. Daaraan gekoppeld zien we de haakse
overbrenging naar achter, zonder differentieel, de
Haldex-koppeling bij de achteras zorgt voor diffe-
rentieelwerking.
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