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Nu de beelden doorsijpelen van een voorstudie voor de

S60-opvolger, blijkt nog duidelijker dat de XC60 al de

eerste stap is naar een sportiever Volvo-gamma. Toch

knoopt de XC60 met zijn ‘crossover’-stijl ook aan bij de

traditie van Volvo, al decennia lang groot in stationcars.

Anders gezegd: het is een nieuw brouwsel uit groten-

deels bekende ingrediënten.

In het algemeen moet de XC60 een wat kleiner
en sportiever broertje zijn van de succesvolle
XC90-suv. Die laatste is ietsje groter dan de V70
en S80, ook in wielbasis. De XC60 ligt een stukje
boven de S60, maar onder de V70. Wel heeft de
XC60 duidelijk grotere spoorbreedten, het is een
nieuwe bodemgroep die ongetwijfeld ook voor
de volgende S60 gaat dienen.
In wielophanging en aandrijflijnen sluit de

XC60 voornamelijk aan op de laatste daarvoor
vernieuwde Volvo, de V70/XC70. Natuurlijk zijn
alle nieuwe veiligheidssystemen toegevoegd, die
daarna nog werden gepresenteerd.
Ook kreeg de XC60 het anti-koprolsysteem, waar-
mee ooit de XC90 een van de eersten was. Dat is
een sensor die kantelen om de hoogte-as meet,
in aanvulling op het gangbare stabiliteitssys-
teem. Zo wordt de grotere kantelneiging van

hoge suv’s meegenomen als regelgrootte voor de
DSTC-stabiliteitsregeling. Waarin nu ook een
aanhangerstabilisatiefunctie is opgenomen, die
steeds meer merken in hun stabiliteitsregeling
hebben.

Extra aandrijflijn
Het motorgamma begon met maar drie keuzes,
twee bekende varianten van Volvo’s vijfcilinder

AUTO
Volvo XC60 technisch bekeken

In de XC60 debuteert City Safety, met laserafstandsmeting zoals hier getekend, en automatische remin-
greep. Het zichtbereik is maar tien meter, wel berekent het systeem liefst 50 keer per seconde afstand en
relatieve snelheid naar de voorligger. De lasersensor is ook gekoppeld aan het adaptieve gordelspanner-
systeem, om in geval van aanrijding de botskrachten (snelheid op moment van inslag) aan te geven.
Daarop wordt de gordelspannerwerking aangepast.

Omdat de XC60 bijna zo hoog is als een regel-
rechte suv voorziet Volvo de kreukelzone van een
extra, laaggeplaatste dwarsbalk. Zo schuift de
XC60 niet over de kreukelzone van een auto met
normale hoogte heen.

Downsizen in stijl
Al het goede van Volvo plus extra veiligheid
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diesel, en als enige benzinemotor de heel sterke
turbo zescilinder uit de V70. Altijd gekoppeld
aan AWD, dezelfde vierwielaandrijving met elek-
tronisch geregelde Haldex-koppeling die Volvo
in alle modellen inzet. Blijkbaar vindt het merk
diesels voor Europa belangrijker, en kan een
tweede benzinemotor vooral voor de Ameri-
kaanse markt wel wachten.
Dit jaar verschijnt naast de 2.4D diesel en de
sterkere D5-uitvoering een derde, geheel nieuwe
diesel. Zie ook pagina 23 in onze rubriek Auto-
nieuws, het eerst komt die in de S80. Daar met
twee turbo’s, voor de XC60 maakt Volvo een vari-
ant met enkele turbo, die 128 kW levert. Hij zal
samengaan met alleen voorwielaandrijving. De
op zich al zuiniger nieuwe diesel draait nog eco-
nomischer zonder vierwielaandrijving, op ge-
middeld ruim een liter per 100 km minder dan
de 120 kW 2.4D vraagt.
Het valt overigens op dat de zestraps Geartronic-

Peter Fokker

automaat nogal
een forse invloed
heeft op het verbruik. Hij is standaard bij de
benzinemotor, en optioneel bij alle diesels. Dat
scheelt meteen bijna een liter per 100 km op het
gemiddelde, en dik 20 g/km CO2 extra.

Automatisch remmen
Als nieuwste veiligheidssysteem brengt de XC60
het tot 30 km/h werkende City Safety. Dat staat
geheel los van (ook leverbare) adaptieve cruise

control, en afstandsbewa-
king met radar. City Safety ge-

bruikt een laserafstandssensor
met kort bereik.
Wordt een veel langzamere of

stilstaande voorligger gedetec-
teerd, dan bereidt City Safety

eerst de remmen voor op een nood-
stop, en voert die zelf uit als de bestuur-

der niet reageert. Daarbij kan City Safety de
volle remdruk genereren, waar andere rem-auto-
maten maar 50 tot 60% gebruiken, en de rest
aan de bestuurder overlaten.

Aangesloten op de gordels
Zoals de naam al aangeeft moet City Safety
vooral kleinere schades in de stad voorkomen of
verminderen. Het korte bereik van de lasersen-
sor betekent dat City Safety pas op het allerlaat-
ste moment ingrijpt. Alleen als het snelheidsver-
schil met een voorligger onder 15 km/h ligt kan
City Safety een botsing helemaal voorkomen.
Waarbij Volvo waarschuwt dat het laserlicht last
kan hebben van sneeuw, mist, zware regen of
een sterk vervuilde voorruit, zodat City Safety
niet gegarandeerd altijd werkt.
Boven 30 km/h blijft de lasersensor werken, ook
al doet City Safety niets meer. De korte-afstand-
sensor is aangesloten op het gordelsysteem, om
de bediening van de spanners te verfijnen. Met
de lasersensor laat zich net voor een botsing nog
vaststellen, met welke snelheid de auto zich in
een obstakel gaat boren, dus hoe zwaar de klap
zal zijn. Op basis daarvan worden adaptieve gor-
delspanners aangestuurd, die niet harder aan-
spannen dan noodzakelijk. �

AUTO
Volvo XC60 technisch bekeken

Nog een typisch Volvo veiligheidskenmerk, WHIPS-beveiliging in de stoelen.
Het rode onderdeel zorgt dat de stoelleuning bij aanrijding van achter gecon-
troleerd achterover klapt. Dat voorkomt een heftige klap in de rug waardoor
het hoofd achterover slaat, met risico op whiplash.

Als nu nog enige benzinemotor is er de nieuwe T6
turbo zescilinder. Te zien is hier de twinscroll-turbo,
en dat de nevenaggregaten aan transmissiezijde
worden aangedreven. Volvo liep voorop met deze
methode om de motor korter te maken, zoals nu
ook Audi, BMW en Mercedes dat doen.

De onvolprezen vijfcilin-
der diesel speelt een
hoofdrol in het motoren-
gamma van de XC60. Er
komt nu een derde vari-
ant bij, extra getuned op
zuinigheid. Deze wordt
gecombineerd met voor-
wielaandrijving.

Bij adaptieve cruise control biedt Volvo ook de Dis-
tance Alert-functie, die waakt tegen te weinig af-
stand houden. De groene baan in deze tekening
krijgt de rijder niet te zien, wel de rode ‘head-up
display’-waarschuwing. Die wordt in de voorruit ge-
projecteerd bij te weinig afstand tot een voorligger.

Ook met een bewakingssysteem voor de dode
hoek van de spiegels liep Volvo voorop. BLIS werkt
met een miniatuurcamera die achteruit kijkt, en
een waarschuwingslamp naast de spiegelvoet.
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