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AUTO 
Test Volvo XC90 D5 Geartronic Exclusive

De XC90 is vooral voor de Amerikaanse markt
bedoeld, dat is duidelijk aan de stijl en aan de
uitrusting te zien. Maar de D5 diesel versie is
een typisch Europese auto, vandaar onze keuze
om in eerste instantie deze combinatie te
testen. De XC90 is het eerste model dat Volvo in
de booming SUV-markt op de weg zet. Het is
een grote automobiel met z’n lengte van 480
cm, breedte van 190 cm en hoogte van 174 cm.
Desondanks komt hij sierlijk over en is hij door
z’n neus onmiddellijk als Volvo herkenbaar.
Ook de brede schouders, die bij de stoere kop-
lampen beginnen, steken het Volvo-isme niet
onder stoelen of banken. Aan de achterkant
heersen de horizontaal in twee delen geschei-
den achterklep en de achterlichten die tot in
het dak doorlopen.
Op dit moment is de XC90-serie nog beperkt
leverbaar. Zo zijn er nog geen uitvoeringen met
handbak te koop (nieuwe 6-bak) en ook is de
2.5T 210 pk er nog niet. Ze komen eind septem-
ber. Maar het publiek dat zich deze auto kan
veroorloven valt zonder morren nu al voor de
D5 en de T6 die beide alleen nog met de
Geartronic-automaat in de showroom staan.

Volvo gooit met de XC90 duidelijk een flinke
knuppel in het hoenderhok dat al overbevolkt
is met concurrenten zoals de BMW X5, de Mer-
cedes ML, de Lexus RX300 en de ook al splin-
ternieuwe Volkswagen Touareg. Langer op de
markt, maar ook absoluut zeer aanwezig in dit
segment, zijn de Jeep Grand Cherokee, de Land
Rover Discovery en de Toyota Land Cruiser.

Zware taak
Volvo introduceerde twee jaar geleden de splin-
ternieuwe D5 diesel. Een geweldige motor die
zijn eerste schreden in de S60 zette. De D5 is
een snelle, vijfcilinder common rail turbodie-
sel. Hij is geheel uit lichtmetaal opgetrokken,
heeft 4 kleppen per cilinder, twee bovenliggen-
de nokkenassen en een turbo met variabele
geometrie en een interkoeler. Hij levert een ver-
mogen van 120 kW bij 4000 t/min en komt op
een maximum koppel van 340 Nm waarvan een
groot deel al vanaf 1750 t/min beschikbaar is.
Met een specifiek vermogen van 50 kW/liter is
deze 2.5 liter turbodiesel (2401 cm3) bepaald
geen sulletje zo blijkt in de supersnelle S60 D5.
Daar maakt hij welhaast een sportwagen van.

Maar in de zware, hoge XC90 wordt het een
ander verhaal. De XC90 D5 weegt namelijk een
stevige 2073 kg en daar is deze motor niet hele-
maal tegen opgewassen.
De vijfpits zelfontbrander klinkt zowel koud
als warm heel beschaafd. Je komt er vlot mee
van de plek, met name dankzij de perfecte
automaat met 5 trappen die er ook voor zorgt
dat je steeds voldoende vlot in het verkeer mee
kunt dobberen. Maar snel en lekker alert is-ie
niet en om vooraan mee te draven moet je ste-
vig gas blijven geven. De door de fabriek aange-
geven topsnelheid haalt de XC90 met meer
moeite dan verwacht en de tussensprint van
9,5 seconden duurt te lang voor een auto in
deze prijsklasse. Het gewicht en de cW-waarde
(0,36) spelen ‘m dan kennelijk parten. Dat is
ook in het verbruik merkbaar waar we met een
rustig gereden traject niet boven de 1 op 10 uit
kwamen. Het testgemiddelde lag op 1 op 9,2.

Heel fraai
Volvo levert de XC90 als een zevenpersoons
auto. De over drie zitrijen verdeelde zetels
bestaan uit twee comfortabele fauteuils voorin

Volvo scoort met opvallende SUV

Bepaald niet suf

Volvo lijkt met de aanspre-

kende XC90 regelrecht op

een successtory aan te

koersen. De publieksont-

vangst is enthousiast en de

eerste auto’s rijden nu al

goed zichtbaar op onze

wegen. Volvo weet met de

XC90 stijl en functie knap

te combineren en zet een

uiterst aantrekkelijk nieuw

SUV model op de markt.
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voudig te beladen, vooral wanneer je het
onderste gedeelte van de achterklep dat 150 kg
kan dragen omlaag klapt.
Aan de uitrusting van de Volvo XC90 Exclusive
ontbreekt heel weinig. Een stevige lederen
bekleding, elektrische stoelverwarming, links-
rechts gescheiden climate control, parkeerver-
warming met timer, Bi-xenon koplampen, par-
keersensoren, geheugen voor de buitenspiegels
die ook elektrisch inklapbaar zijn, het is bijna
teveel om op te noemen. Niet aanwezig in deze
uitvoering zijn een navigatiesysteem (wel op de
foto), een elektrisch bediende rechter voorstoel
en een CD-speler. De radio is standaard.
Ook op veiligheidsgebied overtreft de Volvo

der degelijk aan en datzelfde geldt voor de
gehele XC90 die tot in de kleinste details uiter-
mate solide over komt. De bestuurder zit op
een goed gevormde, elektrisch verstelbare stoel
(de rechter stoel wordt mechanisch bediend) en
hij kijkt op een eenvoudig, van de S60 afgeleid
instrumentarium dat net als de bediening van
de belangrijkste hendels en schakelaars ergo-
nomisch absoluut top is. Je hoeft in de fraai
afgewerkte Volvo nooit ergens naar te zoeken,
het instructieboekje kan in het dashboardkast-
je blijven. Afgezien van deurbakken, een bak
onder de middenarmsteun op de console en
rugtassen, heeft de Volvo geen bruikbare extra
bergruimten. De bagageruimte is groot en een-

Wie niet op grote af-
stand een Volvo in deze
XC90 herkent, heeft
nog nooit van het merk
gehoord. Grote kop-
lampen, de Volvo-grille
en brede schouders
brengen de boodschap
duidelijk over.

De XC90 bestuurder kijkt op een
ergonomisch voorbeeldig instrumen-
tarium en heeft alle belangrijke func-
ties onder handbereik.

De tweede zitrij kan in drie delen worden omge-
klapt. De middelste stoel met ingebouwd kinder-
zitje, kan ook worden omgeklapt om als tafeltje
dienst te doen.

Karakteristiek zijn ook
de achterlichten. De
XC90 staat hoog op z’n
forse wielen en heeft
een praktische bodem-
vrijheid.

Het optionele navigatiesysteem komt
statig omhoog uit het dashboard. Op-
vallend zijn de duidelijke bedienings-
toetsen van de audio, telefoon en de
gescheiden klimaatregeling.

De bagageruimte is groot en goed
toegankelijk. Handig is de onderste
klep waar je tot een gewicht van 150
kg op kunt staan. De achterste stoe-
len klappen handig weg in de vloer.

Het interieur ademt luxe, is solide
afgewerkt en compleet van uit-
rusting. Er zijn mooie materialen toe-
gepast zoals leder en aluminium.

Onder de middenarmsteun bevindt
zich een praktisch bergvak. Verder
zien we een dubbele bekerhouder,
vaste telefoonhoorn en de Geartro-
nic-pook die ook handmatig te scha-
kelen is.

Foto’s: Jan Lieftink

met daarachter drie dicht tegen elkaar aan
geplaatste stoelen en op de derde zitrij nog
twee kleine stoelen die iets verder uit elkaar
staan. Alleen de bestuurdersstoel is niet neer-
klapbaar, de andere zes kunnen intelligent wor-
den plat gelegd. De stoelen van de derde zitrij
kunnen onder de vloer worden weggeklapt
zodat een vlakke laadvloer ontstaat. De drie
stoelen van de tweede zitrij zijn in lengterich-
ting verstelbaar. Opvallend veel beenruimte heb
je daar overigens niet en dat is des te meer ver-
wonderlijk gezien de 286 cm lange wielbasis.
De achterste zitrij is alleen voor kinderen of
kleine volwassenen.
Alle om- en wegklapmechanismen doen bijzon-
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zijn concurrenten met alle denkbare elektroni-
sche actieve veiligheidssystemen en een maxi-
mum aan airbags, windowbags, antiwhiplash
stoelen, antidoorglij zitplaatsen, enzovoort.
Zelfs aan speciale kinderzitjes is gedacht.

Stevig en zeker
De XC90 zal menig bestuurder die van wat ste-
vigs houdt een groot plezier doen. Deze Volvo
voelt na enkele kilometers aan alsof je er al
jaren mee rijdt en ook de vrij zware besturing
plus de degelijke wegligging, zorgen voor een
aangenaam en veilig gevoel. De XC90 beschikt
over een modern onderstel met een multilink
achteras en hij heeft uiteraard een permanente
vierwielaandrijving. Een lage gearing is niet
beschikbaar. De comfortabele vering in combi-
natie met de wat vage besturing zijn een voort-
vloeisel van het grote belang van de Amerikaan-
se markt voor Volvo. De Europese bestuurder
ondervindt daar weinig last van en weet zich
ondersteund door een dijk van een wegligging.
Ook al is de communicatie tussen onderstel en
bestuurder niet optimaal, dat maakt van deze
XC90 een niet minder aangename reiswagen
voor vijf of meer personen, die veilig en hoog
gezeten over het andere verkeer uitkijken. ●

Dick Schornagel

Gewoon in onderhoud
Minder spraakma-
kend dan z’n uiter-
lijk, is de service die
de XC90 nodig heeft.

Olie verversen vindt
zowel bij de benzi-
ne- als dieselmodel-
len elke 20.000 km

plaats. De T6 wordt
gesmeerd met een
ACEA A3 volsyntheti-
sche motorolie, de
D5 met een ACEA B4
volsyntheet. Controle
van de klepspeling is
normaliter niet no-
dig. Mochten zich
problemen voordoen
dan is de klepspeling
af te stellen door het
vervangen van de
vaste stoters.
Gelijktijdig met het
olieverversen wordt
ook het interieurfil-
ter gewisseld. De
bougies en het lucht-
filter gaan 60.000 km
mee. Alle motoren
hebben een distribu-
tietandriem die na
160.000 km of 10
jaar vervangen moet

Naast de vijfcilinder D5 common-rail diesel kan de
XC90 koper kiezen voor de snelle zescilinder 200
kW T6 bi-turbo benzinemotor. Vanaf september is
de vijfcilinder 154 kW 2.5T benzinemotor lever-
baar.

Veiligheid wordt bij
Volvo met hoofdletters
geschreven. Op een
sticker staat aangege-
ven wanneer de vele
airbags controle behoe-
ven. Dat is na 10 jaar.
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Testmetingen
Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ............120 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................340 Nm bij 3000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: ....9,5 sec. ......0-100 km/h: 13,1 sec.........80-120 km/h: 9,5 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 61 dBA ................100km/h: 64 dBA ..................120 km/h: 68 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 11,9 liter op 100 km ..................Buitenweg: 7,5 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................9,1 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..........................................10,9 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................185 km/h

Meting: Volvo

Modelserie en prijzen
Volvo XC90 D5 Geartronic: ......................................................€ 56.905,-

Volvo XC90 D5 Geartronic Elite:..............................................€ 61.855,-

Volvo XC90 D5 Geartronic Exclusive: ....................................€ 64.855,-

Volvo XC90 T6 Geartronic: ......................................................€ 61.200,-

Volvo XC90 T6 Geartronic Elite: ..............................................€ 66.150,-

Volvo XC90 T6 Geartronic Exclusive: ......................................€ 69.150,-

Modellen met 2.5T motor en handschakeling vanaf 29-09-2003 leverbaar

ABS: ..............................................................................................standaard

ASR: ..............................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

Remassistent: ..............................................................................standaard

Zij-airbags: ..................................................................................standaard

Windowbags: ..............................................................................standaard

Xenon verlichting: ..................................................standaard op Exclusive

..................................................................(basismodel en Elite + € 1.120,-)

Elektrische ramen: ......................................................................standaard

Elektronische klimaatregeling: ................................................standaard

Cruise control: ............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ..........................................................optie + € 4.800,-

Parkeersensoren: standaard op Elite en Exclusive (basismodel + € 640,-)

Lederen bekleding: ..................................standaard op Elite en Exclusive

..............................................................................(basismodel + € 1.870,-)

Elektrisch schuif/kanteldak:....................................................+ € 1.500,-

Importeur: Volvo Cars Nederland BV, ☎ (0345) 68 88 88

De fraaie
en dege-
lijke afwer-

king vallen onmidde-
llijk op. Volvo ge-
bruikt prachtige ma-
terialen en wanneer
een Exclusive uitvoe-
ring wordt besteld
ontbreekt het de
bestuurder en de
overige inzittenden
aan weinig. De actie-
ve en passieve veilig-
heid behoren tot de
absolute top die je in
dit segment kunt
verwachten. De XC90
rijdt niet alleen fijn,
maar is bovendien
uiterst praktisch.

De tegen-
vallende
ruimte met

name op de tweede
zitrij en ook de
matig bereikbare
achterste stoelen,
konden ons maar
matig bekoren. Ook
valt het in deze
zware SUV op dat de
anders zo levendige
2.4 liter D5 motor
iets vermogen tekort
komt.

worden. De manuele
transmissies zijn voor
het leven gesmeerd.
Bij de automatische
bakken is verversen
wel nodig, maar pas
nadat dit op een dis-
play wordt aangege-
ven. Wanneer sprake
is van extreme inzet
(taxi’s en veelvuldig
trekken van een aan-
hangwagen) advi-
seert Volvo elke
80.000 km te verver-
sen. ●
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