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Tekeningen: Volvo

Veel nieuwe snufjes, maar niet volledig nieuw

Wie zich een typi-

sche Volvo voor-

stelt denkt aan de

stationcar voor

het gezin: V70. Dat

model symboliseert het

meest de kernwaarden

waar het merk Volvo voor

staat. Dus is het een grote

ingreep als daarvan een

nieuwe generatie ver-

schijnt. Met de nodige ver-

nieuwing, maar ook behoud

van vertrouwde waarden.

Het ligt dus voor de hand dat Volvo de veilige
weg kiest voor een nieuwe generatie van de V70
en bijbehorend XC70 ‘allroad’-model. Kort door
de bocht is de technische basis ontleend aan de
vorig jaar verschenen S80. In wielbasis en lengte
overtreft die de V70 met maar een centimeter of
twee. De opbouw van het onderstel is gelijk, in-
clusief de mogelijkheid van vierwielaandrijving.
Ook het motorgamma is grotendeels overeen-
komstig.
Het basisontwerp van de bodemgroep met wiel-
ophanging is bovendien niet uniek voor Volvo,
dat komt uit de centrale Ford-keuken. Die ver-
strekte hetzelfde recept voor de Land Rover
Freelander II en de Ford S-MAX/Galaxy/Mondeo.
We herkennen de wielophangsystemen, met

McPherson-veerpoten vooraan en de meervou-
dige ‘Control Blade’-wielgeleiding achter.

Eigen motorversie
Nu is er met die technische basis niks mis, in
comfort en stuurkwaliteit hebben de onderstel-
len van Ford een goede naam opgebouwd. Moto-
risch gezien kon Volvo zijn eigen weg vervolgen,
met de bekende en hooggewaardeerde vijfcilin-
ders in benzine- en dieselversie als kern van het
programma.
Voor de S80 ontwikkelde Volvo een opmerkelijke
zescilinder lijnmotor, zeer kort gebouwd zodat
die dwars voorin past. We beschreven hem vorig
jaar uitvoerig (zie het Archief op www.AMT.nl,
rubriek Motoren/Volvo)). Ongewone aandrijving
van de nevenaggregaten tussen de motor en
transmissie in spaart lengte, een ander bijzon-
der kenmerk is de verstelbare lichthoogte voor
de inlaatkleppen, met twee sets inlaatnokken.

In 3.2-versie staat dat aggregaat in de Volvo S80
en Land Rover Freelander, compleet met nieuwe
zesbakken (handgeschakeld en automaat), de
V70/XC70 neemt dezelfde aandrijflijn over. Voor
de S80 kwam als topper een ook nieuwe 4.4 V8,
maar verschil moet er zijn: die krijgt de
V70/XC70 niet. In plaats daarvan werd een spor-
tiever versie van de zescilinder opgezet, met
turbo, die de S80 weer niet heeft. Daarbij wordt
de cilinderinhoud teruggebracht naar drie liter,
altijd nog goed voor 210 kW; meer dan de oude
2.9 T6 turbo-zescilinder had, weinig minder dan
de V8 van de S80 levert.

Veiligheid troef
bij de V70

�

AUTO
Volvo V70 technisch bekeken

Voor de V70 werd de nieuwe zescilinder lijnmotor,
verschenen in de S80, verbouwd tot een nog wat
sterker turbo-aggregaat. Net als bij de S80 zijn alle
nevenaggregaten ruimtebesparend aan transmis-
siezijde van de motor geplaatst. Zo passen zes ci-
linders nog overdwars in de auto.
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AUTO
Volvo V70 technisch bekeken

Actuele techniek
Aan de hoge prestaties draagt een twin scroll
turbo bij. Met twee aparte aanblaaskanalen voor
de turbine, elk aangesloten op een eigen helft
van de motor. Daarmee werkt de turbo effectie-
ver, door de juiste cilinders te combineren. Voor-
komen wordt dat drukpieken in de uitlaat van
de ene cilinder kunnen samenvallen met druk-
dalen bij een andere cilinder. Zodat het uitlaat-
gas met de drukpiek niet wegloopt naar de
cilinder met het drukdal, maar altijd naar de
turbine gaat om nuttig werk te doen.
De heersende mode vraagt momenteel ook an-

dere zaken. Uit het oogpunt van milieusparende
techniek had Volvo al bedacht dat er een Flexi-
fuel-versie van de 2.5 vijfcilinder moest komen,
aangepast om op E85 ethanol te lopen. Waarbij
Volvo niet zoals collega Saab gebruik maakt van
de mogelijkheid op ethanol hogere prestaties te
realiseren. De turbodruk kan dan wat omhoog,
omdat ethanol hogere klopvastheid biedt dan
benzine. Maar Volvo houdt het vermogen van de
2.5F gelijk aan dat van de 2.5T die alleen ben-
zine lust.
Datzelfde geldt voor nu net toegevoegde extra
zuinige motorvarianten. Voor de V70 en S80 zijn
2.0 benzine- en dieselviercilinders beschikbaar
gesteld, goed voor lage kooldioxideproductie.
Van de 2.0 benzinemotor komt ook een Flexi-
fuel-variant. Overigens gaat het hier om moto-
ren uit het grote Ford-magazijn, al in gebruik
voor de S40/V50 en C30.

Rijdersassistentie uitgebouwd
Daar veiligheid bij Volvo een soort handelsmerk
is kon het nauwelijks anders dan dat de nieuwe
V70 op dat punt noviteiten moest hebben. In de
vorige generatie verscheen niet lang geleden
BLIS, dat met camera’s onder de buitenspiegels
achteropkomend verkeer in de dode hoek regi-
streert. ‘Wereldprimeur’ is het in de achterbank
geïntegreerd kinderzitje dat nu in twee hoogtes
instelbaar is. Dat laatste is de primeur, een zit- Peter Fokker

De wielophanging is bij V70 en S80 grotendeels hetzelfde. Let
op hoe extreem kort de transmissie is gehouden, toch een zes-
bak. Ook bij de V70 kan er, zoals hier afgebeeld, 4x4-aandrijving
aan gekoppeld worden. Een platenkoppeling zorgt voor het bij-
schakelen van de voorwielaandrijving. 

Een van de vele nieuwe elektronicasnufjes is adaptieve cruise control met radarafstandsme-
ting. In de meters verwerkte displays op het uiterst overzichtelijk dashboard laten de wer-
king van dat systeem zien. Het bevat een enkelvoudige 77 GHz-radar, en kan daarmee nog
niet vanaf 0 km/h werken, maar pas vanaf 30 km/h.

Op basis van de afstandsmeting voor adaptieve cruise control
wordt ook ‘collision warning’ mogelijk. Bij de eerste (oranje) lijn
waarschuwt de auto dat afgeremd moet worden voor de langza-
mere voorligger, bij de tweede lijn wordt het remsysteem op een
noodstop voorbereid. Binnenkort volgt uitbreiding met automa-

tisch remmen in het rode gebied, waar het systeem aanneemt
dat een kop/staartbotsing niet meer te vermijden is.

Omdat de XC70-uitvoering hoger op de wielen
staat krijgt die een extra dwarsbalk aangemeten.
Zo vermindert het risico dat een XC70 auto’s zon-
der verhoogde vering treft boven hun botsstruc-
tuur. De extra balk zit aan het subframe van motor
en wielophanging, dus bij voorschade aan een
XC70 opletten of dat subframe niet ontzet is.

kussen dat als stoelverhoger uit de bank om-
hoog komt is niet nieuw.
Adaptieve cruise control met radarafstandsme-
ting verscheen al op de S80, inclusief automa-
tisch bewakingsysteem dat ingrijpt als het risico
van een botsing wordt waargenomen. Dan volgt
eerst een waarschuwing, en als de bestuurder
niet reageert voorbereiding van het remsysteem
op een noodstop (remblokken alvast licht aan-
drukken, noodremassistent activeren). De vol-
gende uitbreiding staat al op stapel, waarbij het
bewakingsysteem in het uiterste geval automa-
tisch gaat remmen.
Belangrijk onderdeel in dit alles is een rem-
systeem waarin de noodstopassistent nu hydrau-
lisch werkt en niet op de vacuümbekrachtiger.
De klassieke BAS-remassistent maximaliseert de
vacuümbekrachtiging bij snel (maar niet met
volle kracht) intrappen van het rempedaal. Het
nieuwe HBA (Hydraulic Brake Assist) gebruikt de
hydraulische drukvoorraad van het ABS-systeem
voor datzelfde effect. Bovendien wordt die druk
gebruikt om fading bij langdurig sterk remmen
en een eventueel zwak vacuüm in de bekrachti-
ger te compenseren, en het genoemde voorbe-
reidend remblokken iets aandrukken. Dat
gebeurt niet alleen als de radarafstandsmeter
snelle nadering op een voorligger signaleert,
maar ook bij plotseling gas loslaten, nog voor-
dat de rijder zijn voet naar de rem heeft ver-
plaatst. �
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