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AUTO
Test Volvo XC60 D5 AWD Geartronic

Sportief, veilig en comfortabel

De XC90 heeft een kleiner broertje: de XC60. Geheel

tegen de huidige Volvo-traditie in, kent deze koets geen

hoekige vormen. De XC60 is een dynamisch ogende ‘suv’

die het Zweedse merk ongetwijfeld succes gaat bren-

gen. AMT stapte achter het stuur van een rijk uitgeruste

dieselversie.

De Volvo XC60 is een auto met contrasten. Hij is
lager, smaller en korter dan zijn collega, de
XC90, en hij toont sierlijker dan zijn succesvolle
familielid door de totale afwezigheid van hoe-
kige vormen. Lichtvoetig bijna. Maar een lichte
auto is de XC60 met 1816 kg bepaald niet gewor-
den en ook een moderne, nieuwe motor of aan-
drijving zoeken we vergeefs.
De Volvo ziet er gespierd en stoer uit. Hij staat
23 cm hoog van het wegdek maar is toch ook
gracieus en oogt in zijn soort zelfs sportief. 
De XC60 is gebaseerd op het EUCD-platform van
Ford, waarvan in eigen huis ook de XC70 en ver-
der de Ford Mondeo en de S-Max gebruik ma-
ken.
De permanent aan alle vier de wielen aangedre-
ven Volvo-suv valt in dezelfde klasse als de Audi
Q5, de Mercedes GLK en de al wat oudere BMW
X3. Met prijzen die rond de €49.000,- beginnen
is de XC60 niet echt goedkoop maar ook weer
geen buitenbeentje. Onze testauto was een
XC60 D5 met Geartronic in Summum-uitvoe-
ring, voor een prijs van €62.245,-. Voorzien van
de nodige extra’s en enkele ‘Lines’ bovenop de
toch al niet misselijke standaarduitrusting,
kwam dit bedrag nóg hoger uit.

Fijne krachtbron
De D5-diesel van Volvo is niet meer de nieuwste
krachtbron in dieselland, een nieuwe motor is
onderweg maar nog niet klaar. Toch kan de D5
nog wel even mee, we hebben er tenminste
weer behoorlijk veel plezier van gehad. Aller-
eerst omdat deze vijfcilinder zich nog altijd ge-
draagt als een moderne, vlotte zelfontbrander
maar ook omdat hij een lekker motorgeluid
produceert. De D5 verscheen in 2002 allereerst

in de S60, waarin hij zeker voor die tijd, uiterst
aangename prestaties wist op te wekken. De D5
is een 2,4 liter common rail-turbodiesel met vier
kleppen per cilinder, twee bovenliggende nok-
kenassen en een turbo met variabele geometrie.
In de XC60 levert de D5 een vermogen van 136
kW en een maximum koppel van 400 Nm bij
1750 t/min. Twee aangename zaken vallen bij
deze motor in combinatie met de zestraps Gear-
tronic meteen al op: dat zijn de lekkere trek-
kracht onderin en de snelle reactie van de mo-
tor op het gas. Bij een rustige rijstijl en weinig
gas, schakelt de zeventrapsautomaat snel naar
de 5e of zelfs de 6e. Al bij een licht schopje op
het gas spoedt de bak zich schokvrij één of twee
trappen omlaag, altijd voldoende om de XC60
snel te laten inhalen. Bij hogere snelheden gaat
het minder enthousiast, je voelt dan dat er veel
gewicht moet worden meegetorst. Maar een tus-
senacceleratie van 80-120 in 7,9 seconden is
geen slechte score!
De D5 is over het algemeen een rustige motor.
Hij draait bij 100 km/h niet meer dan 1900 t/min
en bij 120 km/h nog steeds slechts 2200 t/min!

Optimale veiligheid
Het wordt misschien saai, maar Volvo staat als
altijd als een huis voor veiligheid. Maar het is
kennelijk nooit genoeg, want de XC60 breekt in
dat opzicht diverse records. Uniek is bijvoor-
beeld het Volvo ‘City Safety’ dat ervoor zorgt dat
de XC60 alvast uit zichzelf remt wanneer de be-
stuurder niet of te laat reageert bij een stil-
staande voorligger (onder 30 km/h). Verder bezit
de XC60 extra’s als BLIS (Blind Spot Information
System) met een camera in de zijspiegels, Adap-
tive Cruise Control & Collision Warning met

Auto Brake en tot slot Driver Alert Control dat
waakt voor ongewild afdwalen van de koers.
Wie ‘gek’ wordt van al die waarschuwingen en
de daarbij behorende geluiden, kan ze (bijna) al-
lemaal afzetten. Maar doe dat niet te snel, want
Volvo had er de beste bedoelingen mee!

Zweedse perfectie

Aan de achterzijde vallen de zwierige, puntige ach-
terlichten het meest op. De uit één geheel be-
staande achterklep opent maar juist genoeg voor
lange mensen.

De bagageruimte bedraagt 495 liter; onder de
vloer is er nog een kleine bergruimte. De tilhoogte
bedraagt 75 cm.
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Praktisch comfort
Het interieur is ruim en licht en je zit op per-
fecte stoelen die je stevig vasthouden, afgezien
van het gladde leer. Het instrumentarium is tra-
ditioneel van vorm en opzet en daarmee goed af
te lezen. Ronde klokken, duidelijke cijfers, en

een zinvolle boordcomputer staan je allemaal
ten dienste. De goedgeplaatste navigatie (extra
en helaas geen touch screen) en de bediening
van de electronic climate control, zorgen voor
weinig problemen.
De auto heeft voldoende zitruimte, ook op de

achterbank al is de beenruimte daar ietwat be-
perkt. Er is een zeer bruikbare kofferbak en de
achterbankrugleuningen kunnen net als die
van de passagiersstoel, worden omgeklapt. De
XC60 bezit een skiluik en diverse bergplaatsen
in het dashboard, de portieren en onder de kof-

De Volvo XC60 heeft een zeer markant en onmiddellijk herken-
baar uiterlijk. De taillelijn loopt naar achteren toe sterk op.

Bij deze Volvo klopt de ergonomie tot in de laatste vezel. Het interieur ziet er
bovendien smakelijk uit.

De zwevende middenconsole is een
leuke (Volvo) vondst. De plaatsing
van schakelaars en hendels is logisch
en je hoeft nergens naar te zoeken.
De navigatie zit niet meer bovenop
het dashboard.

Het instrumentarium is klassiek qua
opstelling en goed afleesbaar. Bij de
Summum zijn de analoge wijzerpla-
ten van het ‘horloge’-model.

Voldoende ruimte op de achterbank,
de rugleuning is in delen omklapbaar.
Een skiluik hoort bij de standaarduit-

rusting.
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fervloer achterin. Erg handig allemaal.
De afwerking van de XC60 is boven elke twijfel
verheven. De Summum komt nog met een aan-
tal comfortverhogende zaken als speciale lede-
ren bekleding, een elektrische stuurstoel met
twee geheugens, dual-xenonlicht met bochtver-
lichting, verwarmbare voorstoelen, Winter Line,
fraaie 18” lichtmetalen wielen met 235/60 ban-
den (19” op de testauto!) en allerlei kleinere za-

ken die het comfort verhogen en zowel het in-
als exterieur verfraaien. Zoals chroomaccenten,
meer aluminium en standaard roofrails. De
Volvo XC60 is een mooie auto waarin je graag
vertoeft en ook direct in thuis bent.
Wat wij misten was een handbediening aan het
stuur voor de Geartronic, wie handmatig wil
schakelen dient dat met de pook te doen.

Prima wegligging
Ondanks z’n relatief hoge gewicht, stuurt
de XC60 lekker en heeft hij een ronduit
puike wegligging. De hoge opbouw zit
de Volvo op geen enkele manier in de
weg en hij voelt dankzij de permanen-
te vierwielaandrijving stabiel aan, ook
wanneer er eens flink bochtenwerk wordt ge-
vraagd. De besturing is gevoelig genoeg, je voelt
mede dankzij de bescheiden bekrachtiging heel
goed wat de voorwielen van plan zijn. Met de
standen Comfort, Sport en Advanced kan de be-
stuurder zelf uit het rijprogramma Four-C kie-
zen wat het beste bij de persoonlijke voorkeur
en de wegomstandigheden past. Overigens zijn
de onderlinge verschillen goed merkbaar.
In de normale mode is de XC60 een lekkere,
comfortabele en rustig rijdende auto met een
solide en veilig gevoel. Hij is met deze D5-motor
niet supersnel, maar vlot genoeg.
De draaicirkel van 11,9 meter is groot, onhandig
groot zelfs, want even snel keren op een twee-
baansweg loopt altijd op minstens één keer ste-
ken uit. Het is maar goed dat er zoveel rotondes
in Europa zijn! ●

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Volvo XC60 T6 AWD Geartronic:..........................................v.a. € 62.500,-

Volvo XC60 2.4D AWD: ........................................................v.a. € 48.750,-

Volvo XC60 2.4D AWD Geartronic: ....................................v.a. € 51.950,-

Volvo XC60 D5 AWD: ............................................................v.a. € 50.750,-

Volvo XC60 D5 AWD Geartronic: ........................................v.a. € 53.950,-

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

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

City Safety-systeem:....................................................................standaard

Hoofdairbags: ..............................................................................standaard

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

Elektrisch bediende ramen:........................................................standaard

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

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

Navigatiesysteem: ............................................................optie (€ 2.910,-)

Regensensor: ......................................standaard op Momentum/Summum

Xenon adaptieve bochtverlichting: ......................standaard op Summum

Vierwielaandrijving: ....................................................................standaard

Hill Descent Control: ..................................................................standaard

Volvo Cars Nederland

☎ (0345) 68 88 88

www.volvocars.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................136 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................400 Nm bij 2000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 6,9 sec. ............0-100 km/h: 9,8 sec. ........80-120 km/h: 7,8 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 61 dB(A) .............. 100 km/h: 63 dB(A) ............120 km/h: 66 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ........................................................................10,9 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................6,8 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................8,3 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..............................................9,4 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................200 km/h

CO2-uitstoot: ................................................................................219 g/km

Elke Volvo XC60, on-
geacht of het een

benzine- of diesel-
model betreft, heeft

een ruim service-in-
terval van 30.000 km.
Ook het olievoor-
schrift verschilt niet:
alle motoren worden
gesmeerd met een
ACEA A5/B5 0W-30
motorolie.
Tijdens de oliebeurt
wordt tevens het in-
terieurfilter vervan-
gen. Het motorlucht-
filter gaat 60.000 km
mee en de bougies
120.000 km.
Klepspelingcontrole
is bij geen enkele

XC60 nodig. Alle mo-
toren zijn voorzien
van een distributie-
riem die na 180.000
km of een interval
van 10 jaar vernieuwd
moet worden.
De transmissies zijn
voor het leven ge-
smeerd. Wanneer de
XC60 veelvuldig een
aanhangwagen trekt
of als taxi wordt in-
gezet, beveelt Volvo
aan de transmissie-
olie om de 60.000 km
te vervangen. ●

Weinig op de brug

De Volvo
XC60 is een
knappe,

moderne auto in een
segment met poten-
tie. Hij is ruim zonder
van buiten wanstal-
tig te zijn. De kwali-
teit, het solide en
vooral veilige gevoel
dat hij uitstraalt plus
de comfortabele ve-
ring en de lekkere
wegligging, maken
de XC60 tot een be-
gerenswaardige
auto.

Jammer dat
de Geartro-
nic voor

handbediening niet
in flippers aan het
stuur voorziet. De
draaicirkel is bijna
onhandig groot
waardoor snel keren
er niet bij is. De XC60
is allesbehalve voor-
delig geprijsd. Dat
maakt het wrang dat
navigatie een extra
is, waarvoor erg veel
geld afgetikt moet
worden.

De D5-motor levert een vermogen van 136 kW en
een koppel van 400 Nm. Hij is niet meer de nieuw-
ste, maar je kunt er heel goed mee leven.
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