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Volvo FH16 660

Boven het budget, 
maar wel leuk

Het koperspubliek voor trucks met een vermogen van
meer dan 500 pk is op de vingers van één hand te tel-
len. Dat u in deze TTM toch een test over deze truck
leest, heeft ook een beetje te maken met het feit dat
we ons een rit met Europa’s op één na krachtigste truck
niet aan de neus voorbij wilden laten gaan. Bovendien
is het altijd spannend om eens een voertuig te rijden
dat de meeste budgetten te boven gaat.

Zo lang ik in dit vak zit, bestaat er
tussen de truckfabrikanten een pk-
race, waarvan overigens een ander
Zweeds merk dan Volvo begin jaren
zeventig de aanstichter was.
Ofschoon supertrucks vaak worden
gekocht door eigen rijders is er door

de jaren heen ook altijd een groep
geweest voor wie veel pk’s wél
functioneel zijn: de zwaartransport-
sector. Ook in het geval van de
FH16 met 660 pk vormt die een
deel van de afnemersgroep. Maar
die rijden de wagen natuurlijk niet

met de 40 ton treingewicht zoals
dat in de TTM-test gebeurt.

Motor loopt mooier
De 660 pk’s komen uit een motor
met een slagvolume van maar liefst
16 liter. Wat meteen opvalt bij het
wegrijden is dat de motor mooier
en minder trillingsvrij loopt dan zijn
voorganger. Bij het oude model, dat
minder vermogen leverde, had je
soms het gevoel dat je elke neer-
waartse zuigerbeweging via bodem
en stoelzitting voelde. De nieuwe
motor heeft een heel ander ont-
werp. Het distributiemechanisme
bevindt zich aan de achterzijde van
de motor en zorgt voor de aandrij-

ving van de stuurbekrachtigings-
pomp, oliepomp, brandstoftoevoer-
pomp en luchtcompressor. Daardoor
ontstaat een compact geheel dat
bovendien hermetisch afgesloten is
en gewicht bespaart. Met het distri-
butiesysteem aan de achterzijde is
ook de motorkoeling verbeterd.
Verder kan de D16E worden uitge-
rust met een PTO waarmee via een
aandrijfas toepassingen kunnen
worden aangedreven of waarop
rechtstreeks hydraulische pompen
kunnen worden gemonteerd. Wat
naar alle waarschijnlijkheid een
betere ‘Laufkultur’ oplevert, zijn de
hydraulische trillingsdempers waar-
mee nokkenas en krukas zijn uitge-

rust. Deze reduceren ook de
geluidstrillingen waardoor de motor
zonder uitgebreide omkapseling aan
de geluidsnormen voldoet. 

I-Shift weer sneller
Volvo was met I-Shift de eerste die
een versnellingsbak construeerde
die geheel was ontworpen voor
automatisch schakelen en dus geen
synchromesh meer had. Ook de bij
andere bakken optredende wat
langzamere schakeling van de lage
naar de hoge groep en vice versa is
een euvel dat de I-Shift niet heeft.
Inmiddels hebben andere fabrikan-
ten, waaronder ZF, dat voorbeeld
nagevolgd. Maar bij een testrit als

deze en zeker op TTM’s klimtest,
kun je goed merken dat Volvo op
het gebied van schakelsoftware,
zeker met de laatste versie zoals die
in de FH16 wordt toegepast, nog
steeds een voorsprong heeft op de
rest. De I-Shift voor de FH16 is
namelijk toch weer iets sneller dan
die op de FH12. Geen enkele scha-
kelfout en dus waren we in een
recordtijd boven. Dat laatste kwam
natuurlijk ook door het hoge vermo-
gen en het hoge, over een breed
toerengebied beschikbare koppel.
De FH16 bleef als eerste in de TTM-
test op de klimtest onder de vier
minuten. Maar hij scoorde daarbij
ook één van de hoogste brandstof-

verbruikscijfers! Verder heeft de I-
Shift ook in de FH16 een economy-
en een power-versie. Het verschil zit
hem vooral in de toerentallen waar-
bij geschakeld wordt.

Veel elektronica 
Toen we drie jaar geleden de FH in
420 pk uitvoering met I-Shift reden,
vroegen we ons af hoeveel elektro-
nica een truck - of beter gezegd:
een chauffeur - kan hebben. Ook
deze FH16 was weer uitgerust met
zaken als ‘brake blending’, de com-
binatie cruise control/brake control
en adaptive cruise control. Toch
hadden we na deze rit niet de vra-
gen en vraagtekens van toen.

Wanneer al die functies in werking
zijn, moet je als chauffeur behoorlijk
wennen aan het regelspel dat zich -
grotendeels buiten jouw invloed -
afspeelt. Je went er echter aan en
Volvo heeft softwarematig natuurlijk
ook het nodige verbeterd. 
De Adaptive Cruise Control was wel
op de FH16 aanwezig en is van een
type dat niet ingrijpt in het wiel-
remsysteem. Wanneer men een
voorganger te dicht nadert, wordt
bijgeremd via de Volvo Engine
Brake. Komt men toch dichterbij,
dan klinkt een geluidssignaal.
Tijdens onze testrit trad het een-
maal in werking en gaf het één keer
een foutmelding waarbij het waar-
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Voertuig
Merk
Volvo
Type
FH16 660

Motor
Type
D16E
Slagvolume
16,1 liter
Vermogen
485kw/660pk bij 1500 – 1800
omw./min.
Koppel
3100 Nm bij 1000  – 1450
omw./min.

Aandrijflijn, onderstel
Transmissie
VO 3112 AT I-Shift
12 gangen
Banden voor
Michelin
315/80R22,5 - XZA 
Banden achter
Michelin
315/80R22,5 - XDA2
Vering voor
parabool
Vering achter
lucht
Banden oplegger
Michelin 385/55R22,5 - XTA2

Specificaties testvoertuig
Eigen gewicht (kg)
7940
Eigen gewicht tijdens test (ton)
40 
Hoogte kopschot (m)
4
Frontaal oppervlak (m2)
10,4
Achterasreductie
3.61
Motortoerental bij 80 km/uur in
hoogste gang (omw./min.)
1100
Spoilers
dak, zijfenders
Geluidsniveau bij 80 km/uur (dBA)
64 dBA

Basisprijs (€)
123.210,00
Prijs zoals getest (€)
163.300,00

Importeur
Volvo Truck & Bus Nederland BV
Postbus 95
4153 ZH Beesd
Tel. (0345) 68 85 00
www.volvotrucks.nl

Volvo FH16 660 specificaties en metingen

 1) Cabinevloer
Via vier treden wordt de
145 cm hoge cabinevloer
bereikt.

2) Nieuwe kleuren
Nieuwe kleuren, maar
verder geen wijzigingen
in de cabine. 

3) Detail
Mooi detail, die typeaan-
duiding in de handgreep.

4) Gestroomlijnd
Ook de onderkant van de
oplegger was gestroom-
lijnd en maar 23 cm vanaf
de weg.

5) Handig 
Het losse tijk is uitermate
handig schoon te houden.

6) ‘Oog’ 
Voorin zit het ‘oog’ van de
Adaptive Cruise Control.
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Kilometers, liters en tijden  >  hoogteprofiel testroute

Overzicht TTM testresultaten in de klasse 450 pk en hoger

Volvo FH16 660

Traject Afstand Tijd Brandstof Gem. Gem.  
(km) (uur) (liter) verbruik snelheid

(l/100 km) (km/uur)

Traject I 105,2 1.27 28,9 28,9 80,0
Traject II 115,5 1.24 43,9 38,1 82,2
Traject III geen meting
(B’strasse)
Traject IV 177,0 2.06 60,3 34,1 84,3
Traject V 66,9 0.48 16,8 25,1 83,6

Totaal geen meting
Totaal (excl. 
B’strasse) 464,2 5,37 151,4 32,6 82,6

De Volvo-cabine is qua vorm de
meest herkenbare cabine van dit
moment. Zelfs al zie je een Volvo
slechts in een flits, dan nog is er
geen twijfel over welk merk het is.
De naar achteren wegbuigende
voorruit is het meest bepalende
onderdeel van de cabinevorm. Die
constructie heeft als nadeel dat de
ruimte bovenin beperkt is in de zin
van minder opbergruimte. Je mag er
dan ook vanuit gaan dat bij de nieu-
we FH-cabine die deze zomer wordt
gelanceerd, de voorruit net zo
rechtop staat als bij de andere
truckmerken.

Achterhaald
De nieuwe cabine wordt het eerst
geïntroduceerd op de FH16. De nu
geteste FH16 zal dus binnen afzien-
bare tijd achterhaald zijn. Dat weer-
houdt TTM er niet van er toch een
paar woorden aan te wijden. De
naar achteren welvende voorruit is
in onze versie met één bed niet zo’n
probleem. De wagen was voorzien
van een extra rij kasten tegen de
achterwand. Tussen de voorste en
de achterste kastenrij is voldoende
ruimte om je te verkleden. Ook in
de hoogte, want vanaf de tunnel is
het bijna twee meter tot aan het
dak. Onder het bed zit een koelbox
die goed binnen handbereik zit,
maar niet echt ruim is. Een ander-
halveliterfles past er maar net in. 

Snelheid kost brandstof
Het rijden met 660 pk is een genot.
Het rijdt ontspannen en de aanwe-
zigheid van een reserve aan pk’s kan
soms zelfs de veiligheid ten goede
komen. Als je al die pk’s ook daad-
werkelijk gaat gebruiken, zie je dat
overigens wel terug in de brandstof-
nota. De Volvo FH16 is dan ook
lang niet zo zuinig als de eveneens
door TTM geteste FH12. 
Jammer is dat de FH16 per saldo
ook niet veel sneller is dan zijn min-
der vermogende broeders.
Uiteindelijk win je alleen bergop tijd
- als er tenminste geen langzame
collega voor je rijdt - en gaat bergaf
iedereen even snel.
Overigens wees een test van onze
Duitse collega’s uit dat je met de
660 even zuinig kunt rijden als met
een Volvo FH12 480, als je die pk’s
maar niet aanspreekt. Maar daar-
voor koop je natuurlijk geen FH16!

P.C. Wieman

schuwingssignaal wordt gegeven.
De afstand tot de voorligger is in
het ACC in te stellen van 15 tot 
70 m. Het systeem past die afstan-
den echter zelf aan naar gelang de
gereden snelheid. ACC werkt vanaf
een snelheid van 30 km/uur, naar
alle waarschijnlijkheid omdat onder
die grens de motorrem weinig effect
sorteert. 

Fors motorremvermogen
Nieuw op deze FH16 was verder
Volvo’s nieuwe VEB ofwel Volvo
Engine Brake. Deze levert 425 pk en
zorgt ervoor dat je op veel wegen
de wielremmen vrijwel nooit meer
hoeft aan te spreken. De rem heeft
vier standen waarbij ‘brake blen-
ding’ wordt toegepast. De verschil-
len in remvermogen tussen die vier
standen worden vooral bepaald
door de momenten waarbij terug-
geschakeld werd. Dat ging overi-
gens niet altijd vlekkeloos, want op
sommige momenten klapte het
behoorlijk. Maar op het remvermo-
gen zelf is niets aan te merken. Op
de vaste steile afdaling tijdens de
TTM-test hield de VEB de combina-
tie makkelijk onder de 40 km/uur
zonder dat de wielremmen hoefden
te worden ingeschakeld.
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