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AUTO
Test Volvo V70 T6 AWD Geartronic Summum

Foto’s: Jan Lieftink

Stationwagon volgens de nieuwe Volvo-norm

Volvo is al meer dan vijftig jaar succesvol met station-

wagons. Evolutie en zelden revolutie, dus ‘voorzichtig

voorwaarts’ was steeds het devies. Bij de nieuwe V70

nam Volvo een sprong naar de techniek van de S80. De

succesvolle stationwagon groeide in formaat, klasse en

rijplezier. Wij reden het topmodel, de V70 T6 AWD.

 Uiteraard heeft ook de nieuwe V70 weer veel
weg van zijn zeven jaar lang zeer goed ver-
kochte voorganger. Maar je hoeft niet lang te
kijken om de verschillen te zien. De nieuwe V70
staat niet alleen op de S80 bodemplaat, maar
heeft ook diens neus geadopteerd. De achter-
kant is even wennen, met de hoge trapezium-
vormige achterlichten en de forse achterbum-
per. Aan de opgerekte derde zijruit kun je goed
zien dat de V70 langer is geworden. Hij meet nu
in de lengte precies 482 cm, een winst van 12
cm, terwijl de breedte en de hoogte beide met 6
cm toenamen. Een grotere auto dus en ook een
ruimere auto waarvan vooral de achterpassa-
giers en de laadruimte profijt hebben. Chroom
raamlijsten opzij en dakrails in zwart of alumi-
nium, die overigens niet op alle versies stan-
daard zijn, verlenen de V70 weer een opvallend
chique uitstraling. Een lepeltje sportiviteit komt
bij dit model van de uitgeklopte wielkasten en
de zijskirts.
Volvo brengt naast de V70 ook weer de sportie-
vere en ruiger uitziende XC70 AWD, waarmee
wat gemakkelijker zwaar terrein kan worden be-
reden. Deze staat iets hoger op de wielen en is
herkenbaar aan het gebruik van dikke kunststof
plaatwerkdelen aan voor- en achterkant.
Bij de introductie bood Volvo keus uit drie ben-
zinemotoren en twee diesels. Nu zijn er ook
twee ‘instappers’ toegevoegd: een 2.0 liter benzi-
nemotor en een 2.0 diesel met roetfilter. De 2.0
benzineversie is er ook als 2.0F, een FlexiFuel-va-

riant die geschikt is voor bio-ethanol.
Ons testexemplaar, de T6 AWD Geartronic Sum-
mum, is met stip de duurste van de nieuwe
serie. Hij kost €67.320,-. Kijken we naar concur-
renten van de T6 AWD Geartronic, dan komen
we terecht tussen de Audi A6 3.0 TDI Avant, de
BMW 530xd Touring en de Mercedes E 280 CDI
4Matic Combi. Waarvan de Mercedes niet geheel
onverwacht een stukje duurder is dan de an-
dere drie.

Kracht én beschaving
Volvo ontwikkelde voor de S80 een geheel
nieuwe zescilinder lijnmotor met een cilinde-
rinhoud van 3192 cm3. Deze levert 175 kW aan
de voorwielen en heeft een maximum koppel
van 320 Nm bij 3200 t/min. Voor de V70 T6 AWD
werd deze motor verkleind tot 2953 cm3, door
de boring met 2,0 en de slag met 2,8 mm te ver-
minderen. Op die manier kon het blok worden
verstevigd en de koeling verbeterd van de intern
als B6304T2 aangeduide, krachtige turbomotor.
Hij is voorzien van een Borg Warner uitlaatgas-
turbo, en goed voor een vermogen van maar
liefst 210 kW bij 5600 t/min en een maximum
koppel van 400 Nm bij 1500-4800 t/min.
Je kunt aan de cijfers al zien dat dit een enorm
soepele zescilinder lijnmotor is met een poten-
tie tot geweldige trekkracht. De motor voelt ui-
termate gecultiveerd aan en doet z’n werk in
alle rust en stilte, ook bij hogere toeren waar hij
beslist geen hekel aan heeft. We missen het ka-

rakteristieke Volvo-geluid, maar hij hangt mooi
aan het gas en reageert steeds zonder aarzelen
op de rechtervoet van de bestuurder. Ook bij een
plotseling zeer snelle acceleratie, bijvoorbeeld
om een voorligger in te halen, verliest de kracht-
bron nimmer z’n beschaving. Dat heeft niet al-
leen te maken met het voortdurende surplus
aan kracht, waardoor de motor de ruim 1800 kg
wegende stationwagon bijna spelenderwijs
voortbeweegt. Ook de perfecte, nimmer schok-
kende zestraps Geartronic-automaat die steeds
de juiste overbrenging paraat houdt, draagt
daartoe bij. Desgewenst laat de bak zich met de
pook uitstekend met de hand schakelen.
Het spreekt vanzelf dat de V70 T6 Geartronic
AWD met een dergelijk powerhouse geen zui-
nige auto kan zijn. Ons testgemiddelde bedroeg
13,5 liter op 100 km.

Nog meer kwaliteit
Bij een dure auto hoort verwennerij. Hoewel
Volvo een zeer Zweeds product is en de Zweden
er van nature een sobere levensstijl op na hou-
den, is vooral dat laatste aan de Volvo V70 T6
niet of nauwelijks te merken. Om te beginnen is
hij ruim, zitten er aangename voorstoelen in en
is het gehele interieur met leer bekleed. Zake-
lijkheid en goede smaak, een Volvo V70-interi-

Aan de achterkant is veel meer veranderd. Het is
wel even wennen aan zóveel achterlicht bij elkaar!

Voortzetting van
goede traditie

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



eur heeft een eigen sfeer die de inzittenden een
gevoel van aangename verwennerij verschaft.
Dat gevoel is in deze V70 alleen maar sterker ge-
worden mede dankzij de mooiere materialen,
de nog betere kwaliteit en ook omdat er zoveel
herkenbaars van Volvo in zit. Kijk bijvoorbeeld
naar de instrumenten, naar de schakelaars of
naar het navigatiescherm dat boven uit het
dashboard schuift. De stoere Volvorijder voelt
zich er meteen thuis, ook al is alles gloednieuw.
De achterbank biedt voldoende ruimte maar be-

stel vooral geen Isofix als de kleintjes al de deur
uit zijn, want dat zit gewoon niet lekker.
De brede middenconsole bevat niet alleen de se-
lecteur van de Geartronic, maar ook drie scha-
kelaars voor Volvo’s Four-C Continuously
Controlled Chassis Concept met de standen
Comfort, Sport en Advanced. Alleen de eerste
twee zijn goed bruikbaar, bij Advanced geven de
permanent gestuurde schokdempers teveel
straatgevoel door. Four-C werkt samen met het
DSTC-systeem.

Doordachte uitrusting
Uiteraard is de T6 Summum zeer compleet uit-
gerust. In deze dure versie behoren Bi-Xenon-
verlichting, AWD, een automaat, lederen
bekleding, elektrische stoelverwarming én ven-
tilatie tot de standaarduitrusting, maar moeten
vreemd genoeg zaken als een elektrisch schuif-
dak, metallic lak en navigatie extra worden be-
steld.
Handig zijn de automatisch omklappende
hoofdsteunen op de achterbank wanneer de

De nieuwe V70 is aan de voorzijde vooral herken-
baar aan de grille van de S80. Goede zaak, want
ook het onderstel komt van die modelserie.

Het interieur is rijk uitgerust en voorzien van
mooie materialen. Een op-en-top zakenauto met
ongetwijfeld een gunstige afschrijving.

Overzichtelijk en zakelijk: ondanks de vele elektro-
nische functies is de bediening erg eenvoudig.

Op het stuurwiel bevindt zich links de bediening
van de cruise control en rechts die voor de tele-
foon. De cockpit had van ons iets meer meters
mogen bevatten

De laadruimte is iets groter dan bij de vorige V70
en laat zich heel gemakkelijk volstouwen. Handig
zijn de bergvakjes onder de klep.

Ook achterin is het goed toeven, mede door de
lengtegroei van 12 cm. De lederen bekleding van
de duurdere modellen zorgt voor een chique ambi-
ance.
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rugleuning wordt neergelegd, de rails in de baga-
geruimte voor extra bevestigingspunten van
losse spullen, de achteruitrijcamera, de beker-
houders, de vele bergruimten en de vanaf de be-
stuurdersplaats regelbare kindersloten op de

achterportieren. Beslist onhandig is de banden
reparatieset in plaats van een reservewiel, maar
je kunt zonder bijbetalen een thuiskomer bestel-
len. Altijd doen. En je moet even wennen aan de
bediening van de navigatie. Deze is onzichtbaar
aan de achterkant van het stuur verborgen. Leuk
is de start/stopknop op het dashboard. De T6
Summum is voorzien van keyless-go, ook wel aar-
dig in het gebruik. Je kunt de auto afsluiten, ope-
nen en starten, allemaal met de sleutel op zak.
De Volvo V70 is een van de veiligste auto’s waar-
mee je onderweg kunt zijn. De laatste
stand der techniek is allemaal op
deze auto aangebracht. Daarbij was
onze testauto voorzien van BLIS voor
de dode hoek en een adaptieve cruise
control inclusief Collision Warning met
remondersteuning.

Stabiel en comfortabel
AWD, DSTC met traction control en Four-C
maken samen met het moderne onderstel de
V70 T6 Geartronic AWD tot een bijzonder sta-
biele, veilige en comfortabele auto. Het gewel-
dige motorvermogen wordt betrouwbaar op de
vier wielen overgebracht, de auto veert comfor-
tabel maar helt in snelle bochten wél iets over.
Dankzij de lichte maar toch vlezig aanvoelende
besturing en de AWD heb je een erg veilig aan-
voelende auto in handen waarmee je met hoge
gemiddelden lange afstanden kunt afleggen. De
Odysseus lichtmetalen wielen met 245/40/40R
18Y banden staan erg mooi en geven de V70 een
extra sportief aanzien. Maar ze zijn erg gevoelig
voor sporen en richels en de wielen zelf zijn
zeer kwetsbaar voor beschadigingen. �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Volvo V70 2.0: ..............................................................................€ 40.500,-

Volvo V70 2.5T: ............................................................................€ 43.635,-

Volvo V70 3.2 Geartronic: ..........................................................€ 51.770,-

Volvo V70 T6 AWD Geartronic Momentum: ............................€ 63.655,-

Volvo V70 2.0D: ..........................................................................€ 44.250,-

Volvo V70 2.4D: ..........................................................................€ 46.750,-

Volvo V70 D5: ..............................................................................€ 48.000,-

Kinetic: ........................................................................................+ € 2.150,-

Momentum: ................................................................................+ € 5.150,-

Summum: ....................................................................................+ € 8.815,-

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

BLIS, Blind Spot Information System: ................................optie (€ 795,-)

Drive Alert met Lane Departure Warning: ........................optie (€ 900,-)

Xenon-verlichting: ................standaard op Summum (overige + € 1.520,-)

Regensensor: ........standaard op Momentum/Summum (overige + € 190,-)

Elektrische ruiten: ......................................................................standaard

Automatische klimaatregeling: ................................................standaard

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

Adaptieve cruise control met Collision Warning: ..........optie (€ 2.650,-)

Audiosysteem:..............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ............................................................optie (€ 2.650,-)

Lederen bekleding: ............................standaard op Momentum/Summum 

......................................................................................(overige + € 1.750,-)

Automatische niveauregeling: ............................................optie (€ 565,-)

Geartronic-automaat:........................optie op 2.5T, 2.4D en D5 (€ 3.115,-)

Four-C chassis: ....................................................................optie (€ 1.750,-)

Volvo Cars Nederland

� (0345) 68 88 88

www.volvocars.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave) ..........................210 kW bij 5600 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave) ......................400 Nm bij 1500-4800 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 5,4 sec. ............0-100 km/h: 7,4 sec. ........80-120 km/h: 5,6 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 59 dB(A) .............. 100 km/h: 62 dB(A) ............120 km/h: 66 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ........................................................................16,4 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................8,1 liter op 100 km

Combinatierit:..............................................................11,2 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................13,5 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................245 km/h

De meeste V70’s wor-
den afgezet in het
zakelijke segment,
waar hoge jaarkilo-
metrages eerder
regel dan uitzonde-

ring zijn. Prettig is
daarom de lange ser-
vice-interval van
30.000 km, voor
zowel de benzine-
als de dieselmodel-

len. Alle motoren
verlangen een dunne
ACEA A5/B5 SAE 0W-
30 motorolie. Tijdens
de oliebeurt wordt
ook het interieurfil-
ter vernieuwd, het
luchtfilter houdt het
60.000 km vol en de
bougies 120.000 km.
Kleppen stellen is bij
geen van de moto-
ren nodig. De 2.5T
en de diesels hebben
een distributietand-
riem die elke 180.000

km vervangen moet
worden.
De transmissies zijn
voor het leven ge-
smeerd, met één uit-
zondering. Als de
V70 als taxi wordt in-
gezet of veelvuldig
met aanhanger rijdt,
raadt Volvo aan de
automatische trans-
missie elke 60.000
km te verversen. �

Voor de kilometervreter

Deze turbo-
motor,
waarvan je

de turbo nimmer
hoort, in samenwer-
king met de zestraps
Geartronic-automaat
en de AWD-aandrij-
ving, maken deze
V70 tot een van de
fijnste Volvo’s waar
we ooit in hebben
gereden. De nieuwe
V70 ziet er boven-
dien dynamischer uit,
wint aan klasse en
biedt meer ruimte.

Wie wel
eens een
lekke band

heeft gehad, weet
hoe hulpeloos je
bent met een repara-
tiesetje. Dus: weg
met die dingen. En
dan nog wat: kan
Volvo die knopjes
voor het navigatie-
systeem nou niet ein-
delijk eens zichtbaar
plaatsen? Overigens
vinden we het
vreemd dat bij zo’n
duur model naviga-
tie een extra is.

Elektronica in over-
vloed in de nieuwe V70.
De bestuurder wordt
tijdig geattendeerd op
defecten en noodzake-
lijke service.

De T6 is een speciaal
ontwikkelde turbomotor
met Borg Warner Turbo.
Hij is zeer krachtig!
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