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Tot op zekere hoogte stamt de dit jaar versche-
nen S60 af van de 850, waarin de eerste vijfcilinder
motoren kwamen, en de aangedreven starre ach-
teras verviel met de overstap op voorwielaandrij-
ving. Later werd de 850 gefacelift en splitste de
modelreeks in de S70 sedan en V70 stationcar. Al
lang golden Volvo-stationcars als ideale ruime ge-
zinsauto’s, de vraag naar sedans als gezinsauto

zwakte af, waarop Volvo de S70 liet verdwijnen.
In plaats daarvan kwam de veel sportiever be-
doelde S60 sedan, voor een dynamischer publiek
dat geen trek heeft in een stationcar. De nieuwe
kopers dus die Volvo met de 850 al wilde winnen.
Inmiddels zijn ook sportieve stationcars in de
mode, net als vlotte suv-modellen. Vandaar dat
Volvo nu een hele serie dynamische 60-modellen

wil hebben. Begonnen in 2008 met de XC60, dit
jaar aangevuld met een nieuwe S60, en zojuist uit-
gebreid met een V60 sport-stationcar naast de
grotere V70 gezins-stationcar.

Straffer en vlotter
Deze hele reeks 60-modellen gebruikt dezelfde
bodemplaat, en heeft ook dezelfde lengte en

Veiligheid sportief verpakt
Nieuwe Volvo S60/V60

Al twintig jaar, sinds de 850 verscheen, doet Volvo zijn best van het klassieke ‘veilig en vier-

kant’ imago af te komen. Naast de veiligheid waar Volvo onverminderd voor staat, moest er-

meer dynamiek komen. In 2000 werd de S60 dan ook als ‘sportsedan’ geïntroduceerd. De

nieuwe generatie prijst men aan als ‘het sportiefste Volvo-model’, met de nieuwste  veiligheids-

snufjes.

Hoewel Volvo graag benadrukt dat de 60-serie sedan en stationcar dynamischer en sportiever dan ooit zijn, gaat het belangrijkste nieuwtje over veiligheid. Dat is Pedestrian Detection, zoals hier in schema
afgebeeld. Met een waarschuwing die in de voorruit wordt geprojecteerd, een geluidssignaal, en automatische gordelaanspanning als de auto zelfstandig een noodstop maakt.
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wielbasis. De wielophanging volgt dezelfde lijnen
als bij de oude S60, veerpoten vooraan en een
multilink achteras. Voor een sportiever karakter
heeft Volvo de bevestigingen van wielophanging
en subframes flink stijver gemaakt. Met steviger
rubbers en bussen krijg je ook een straffer aan-
voelend weggedrag.
De nieuwe R-Design versies gaan nog een stapje
verder. Niet alleen zijn alle bevestigingen daarin
nog een stukje steviger, ook zijn achter andere
schokdempers gemonteerd, en worden de veren
15 mm korter en 15% stijver gekozen. Met als be-
kroning een stukje wedstrijdervaring:  tussen de
veerpootkoepels voorin ligt bij dit optiepakket een
versterkingsbuis.
Er is ook een soepeler variant van het onderstel,
die geleverd wordt in landen als de VS en Japan,
waar men minder dan in Europa gecharmeerd is
van sportieve vering. Op wens kan daar ook de
Europese afstelling besteld worden. Bij ons is het
niet mogelijk de soepele afstelling te bestellen.
Wat wel kan is een Four-C onderstel als optie, met
elektronisch geregelde schokdemping. De oude
S60 kreeg ooit als eerste deze Four-C optie, met
per wiel onafhankelijk en traploos geregelde
demping, waarvan de regeling nu nog verder is
verfijnd. Met de gebruikelijke keuzemogelijkheid
voor sportief of comfortabel veren, of het systeem
automatisch laten kiezen aan de hand van geme-
ten rijomstandigheden.

Brede nieuwe motorreeks
Hierbij passend krijgt de S60/V60 een serie sterke
motoren, weer een stapje moderner dan in de
XC60. Nog wel van Ford ontwerp, wat de benzine-
motoren betreft, ook al scheidden dit jaar defini-
tief de wegen van Ford en Volvo. Maar dat kon ui-
teraard nog geen gevolgen hebben voor nieuwe

Een hele batterij sensoren in een kastje achter de voorruit. Middenin een camera voor voetgangerdetectie en rijbaanbewaking. Ernaast
de ‘oogjes’ van de laserafstandsmeter voor City Safety. Ook een regen- en lichtsensor zitten erbij om dimlicht en ruitenwissers auto-
matisch in te schakelen.

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: VOLVO

De meeste motoren voor de 60-serie zijn nieuwe Ecoboost, of in Volvo-termen GTDi-aggregaten met
turbo en directe injectie. Geheel van aluminium om gewicht te sparen, en zuiniger met  kleinere in-
houden dan de oudere Volvo vijfcilinders.

modellen die al klaar stonden. De Volvo XC60 was
de eerste die een direct ingespoten Ford Eco-
boost-benzinemotor meekreeg. Niet honderd
procent identiek met de aggregaten die Ford nu
zelf invoert, maar alleen in detailafstemming ver-
schillend. In de S60/V60 komt er een tweede ver-
sie van die 2.0T bij, plus twee varianten van het
1.6T Ecoboost-aggregaat.
Omdat de sterkste 2.0T met 176 kW hetzelfde ver-
mogen levert wordt de 3.2 zescilinder uit de XC60
niet overgenomen. Voor de hand ligt is dat de
viercilinder zuiniger is, dankzij twee verstelbare
nokkenassen, Bosch directe injectie en turbo.
Maar hij was nog niet klaar toen de XC60 kwam,
die alleen de 149 kW sterke variant meekreeg.
Beetje verwarrend, omdat als typeaanduiding

2.0T is gekozen, maar de motoren zelf GTDi wor-
den genoemd. Daar raakt Volvo wat de weg kwijt,
lijkt het. Jaren was al de T5 aanduiding in gebruik,
wat altijd heel verklaarbaar sloeg op een vijfcilin-
der met turbo. Nu heet de sterkste tweeliter T5, en
de zwakkere 2.0T.
Verder hebben we dan de kleinere 1.6 GTDi in de
S60/V60, ook in twee varianten. Zit er 132 kW in
dan heet het T4, de basisversie met 110 kW gaat als
T3 door het leven. Een van de weinige oudgedien-
den is de T6 turbo zescilinder. Voor de S60/V60 nog
wat nabewerkt, zodat er nu 224 kW uitkomt, 14 kW
meer dan in eerder verschenen Volvo’s. Echt oud-
gediend is deze motor zeker niet. Hij debuteerde
pas vier jaar geleden in de S80, wat de nodige aan-
dacht trok omdat een dwarsgeplaatste zescilinder

Een unicum van de GTDi-motoren is dat zowel het uitlaatspruitstuk als het turbinehuis dubbelwan-
dig  gemaakt zijn van staalplaat, uit één stuk, met ingebouwde overdrukklep in de flens waarop
 direct de voorkatalysator komt.

10AMT010_artechnischuitgelicht.qxp:Opmaak 1  10/13/10  10:25 AM  Page 65

2



AMT | 2010 www.amt.nl
66 www.amt.nl/oktober2010AMT | 2010

T E C H N I E K   > Personenautomerken > Volvo

uiterst zeldzaam is. Volvo was een der eersten
die de aandrijving van hulpaggregaten achterop
het motorblok, boven de transmissie onderbracht.
Zo werd de zespitter kort genoeg voor dwarse
plaatsing, er zit ook nog eens variabele lichthoogte
op de inlaatkleppen in verwerkt. De zespitter
 verscheen als 3.2 zonder, of 3.0 met turbo.

Zuinige diesel, dubbele koppeling
Dan zijn er vanzelfsprekend nog diesels, twee
 vijfcilinders van Volvo-ontwerp en de wat ielige
1.6 viercilinder voor een extra zuinige DRIVe-
 modelversie. Nu is 85 kW voor een 1.6 D echt niet
weinig, maar toch wel een stuk minder dan de
zwakste benzineversie voor de S60/V60.
Helemaal vertrouwd is de D5, de hooggewaar-
deerde 2.4 vijfcilinder die door de jaren heen op
151 kW vermogen is gebracht. De laatste vermo-
gensversterking werd bereikt met een dubbel-
turbo installatie, waarin een grote en een kleine
turbo in serie werken. In plaats van de zwakkere
D4 2.4 met enkele turbo en 120 kW komt nu een
tot 2.0 verkleinde D3 met gelijk vermogen, en op
400 Nm maar een beetje (20 Nm) minder koppel.
Hiervan zal nauwelijks iets te merken zijn, maar
wel van het feit dat de motorverkleining dient
om het dieselverbruik te verlagen.
Ook weer pas na het debuut van de XC60 kreeg
Volvo de beschikking over een zesbak met dub-
bele koppeling, die men Powershift noemt. Het is
geen Ford-fabrikaat, maar hij wordt wel door Ge-
trag ook voor Ford gemaakt. We spreken hier van
een transmissie met natte dubbele koppeling, die
het hoge koppel van de T5 aankan, maar kennelijk
niet dat van de nog sterker trekkende D3 en D5
diesels.
Om het even netjes op een rij te zetten hebben
alle motorvarianten behalve de T6 een handge-
schakelde zesbak standaard. Voor vijfcilinder
 diesels is de zestraps Geartronic-automaat moge-
lijk. Bij de T3, 2.0T en T5 benzinemotoren kan de
Powershift-dubbelkoppelingbak worden besteld.
Voor de T6 zescilinder is de conventionele Gear-

tronic-automaat standaard, met AWD-vierwiel-
aandrijving gebaseerd op de elektronisch ge-
stuurde Haldexkoppeling. Volvo werkt al lang met
die Zweedse hydraulisch/elektronische platen-
koppeling om de koppelverdeling voor/achter te
regelen, had ook als eerste de versie met drukop-
slagvat. Die kan onmiddellijk vierwielaandrijving
leveren, zonder dat de aandrijfassen even moeten
draaien om hydraulische druk op te wekken.

Veiligheid uitgebreid
Bij alle sportieve bedoelingen staat ook in de 60-
modellen veiligheid naar goed Volvo gebruik
 bovenaan. Nieuwtjes bewegen zich op het gebied
van elektronische rijhulpjes om de actieve veilig-
heid op te voeren, voor het voorkomen van bot-
singen. Daarin bracht de XC60 als primeur City
Safety, op lage snelheid zonodig automatisch
remmen bij te dicht naderen van voorliggers.
Hier zorgt een laser afstandsmeter voor bewaking
over korte afstanden. Genoeg om tot 30 km/h
snelheidsverschil op tijd te waarschuwen, en als
de bestuurder hierop niet reageert zelfstandig te
remmen tot stilstand. Zij het dat het meetbereik
van de laser, naar we begrijpen omstreeks zes
meter, te klein is om nog op tijd 30 km/h snel-
heidsverschil weg te werken. Bij 15 km/h verschil
kan botsen geheel vermeden worden, bij groter
verschil zal in elk geval de botsschade beperkt
blijven, boven 30 km/h zal de rijder zichzelf moe-
ten redden. Of hij moet CWAB met Pedestrian
 Detection bijbestellen.
Collision Warning with Auto Brake als uitbreiding
op intelligente cruise control introduceerde Volvo
eerder. Hierbij wordt de radar om afstand en
 snelheidsverschil tot voorliggers te meten ook
 gebruikt om te waarschuwen voor botsdreiging.
Een head-up display projecteert in de voorruit een
waarschuwingssignaal, terwijl de remmen alvast
iets aangedrukt worden. Doet de bestuurder
niets, dan volgt een automatische remingreep.
Bij een snelheidsverschil tot 35 km/h kan daarmee
nog een botsing worden voorkomen.

Nieuw in de S60/V60 is dat ook voor voetgangers
automatisch een noodstop gemaakt kan worden.
Meting van de radar wordt aangevuld met een
 camera achter de voorruit. Het beeldanalyse
 systeem van MobilEye herkent voetgangers in het
camerabeeld, de radar meet hoe ver weg ze zijn,
via de camera wordt vastgesteld of auto en voet-
ganger in elkaars weg dreigen te raken. Hiertoe
was een nieuwe radar nodig, met bredere detec-
tiehoek. De beeldanalyse herkent voetgangers
vanaf 80 cm lengte, dus vrijwel alle kinderen die
zelf kunnen lopen. Maar vanzelfsprekend werkt
dat niet feilloos bij slecht zicht of weinig licht.

Sturen met torque vectoring
Nieuw is ook Corner Traction Control, dat zorgt
voor het snel aan populariteit winnende ‘torque
vectoring’ zoals al diverse merken toepassen.
Dat wil zeggen hulp bij het sturen door variatie
van het koppel op elk van de aangedreven wielen.
In dit geval via de remmen, die het binnenste
 aangedreven wiel in de bocht afremmen. Het
 buitenste wiel trekt dus harder aan de auto,
 waardoor deze extra een eenmaal ingezette
bocht ingetrokken wordt.
Daarbij worden sensoren van ESP gebruikt om
vast te stellen dat een bocht wordt gemaakt,
waarna de hulp van CTC wordt ingeschakeld. Het
ESP-systeem van de nieuwste Volvo’s heeft op zich
al een nieuwtje, een sensor voor het overhellen
van de auto. Niet helemaal nieuw: het debuteerde
in de XC90, om te waken tegen omslaan van zo’n
hoge suv. Nu wordt dat ook in de 60-serie sedan
en stationcar ingezet als ROPS, Roll Over Protec-
tion System. Maar meten van de rolhoek maakt
ook een betere ESP-regeling mogelijk, die niet te
vroeg ingrijpt (bij kleine rolhoek van de auto).
Natuurlijk zitten alle andere elektronische
 bewakers die Volvo eerder uitwerkte erbij. Lane
Departure Warning, Side Assist en de vermoeid-
heidsbewaking Driver Alert. Ook deze ondersteu-
nen de sportieve rijder.

De directe benzine-injectie werkt met een common rail, gevoed door een 100 bar hogedrukpomp. De
verstuivers zijn zesgats, hier bij de 2.0 motor. In de 1.6 zitten de injectors centraal naast de bougie.

De Powershift-transmissie bij GTDi-benzinemotoren deelt Volvo met Ford, evenals die motoren zelf.
Er zit een natte dubbele koppeling in, zoals hier te zien met twee koppelingen achter elkaar.

Powershift-transmissie

Natte dubbele koppeling

Schakelstandsensor
Oliepomp

Binnenste ingaande
as (1e, 3e, 5e en

 achteruitversnelling)

Buitenste ingaande as
(2e, 4e en 6e versnelling)

Mechatronische
sturing

Hogedruk 
oliefilter

Hydraulisch
 schakelmechanisme
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