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Volvo FL240 Citipro

Distributie
op z’n Zweeds

Met de FL240 Citipro is Volvo weer helemaal terug
in het segment van de lichte distributie. TTM testte
het model met de Comfort-cabine en speurde onder
andere naar gelijkenissen met de voertuigen van ‘dat
andere merk’.
De nieuwe Volvo’s FL zijn ontwikkeld op basis van de Renault
Midlum-cabine. De belangrijkste
componenten zoals het cabinecasco,
motor en transmissie zijn identiek.
Maar er zijn voldoende verschillen
om tot een keuze tussen het ene of
het andere merk te komen.
Een eerste verschil is dat Volvo in
dit segment pas bij 12 ton begint.
Renault biedt een 7,5 tonner aan
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met viercilinder motor. Dat heeft
ermee te maken dat Volvo met de
oude FL in het allerlichtste deel van
dit segment nooit erg succesvol is
geweest. De oude FL was gewoon
te zwaar en te duur. Verder heeft
Volvo, in tegenstelling tot Renault,
geen bedrijfsautoprogramma
onder de 7,5 ton, hoewel veel
Volvo-dealers op dat gebied wel
zaken doen met Nissan. Volvo zou

Volvo niet zijn als men zich niet
had onderscheiden op het gebied
van veiligheid. De Volvo-cabines
voldoen, in tegenstelling tot de
Renault-versies, wél aan de strenge
Zweedse botseisen. Je komt in het
Nederlandse distributietransport
niet elke dag op voorruithoogte een
horizontale boomstam tegen, maar
het is voor een chauffeur toch plezierig te weten dat hij bij een kettingbotsing vóór en achter iets meer
beschermend staal heeft dan bij de
meeste andere trucks. Om die grotere veiligheid te bereiken hebben
de Volvo-cabines een groter aantal
puntlassen en zijn ze op een aantal
plaatsen extra versterkt. Het eigen

gewicht van de cabines en dus van
de hele truck is daardoor wel 40 tot
60 kg hoger.
Een derde belangrijk verschil is
de styling van zowel binnen- als
buitenzijde van de FL. Als je het
niet weet zie je nauwelijks dat de
Renault Midlum en de Volvo FL één
en dezelfde truck zijn. Aan dat rijtje
kan trouwens de DAF FL ook nog
worden toegevoegd.

Totaal concept
Volvo kiest er steeds vaker voor de
klant chassiscabine plus laadbak
aan te bieden. Die trend is begonnen met deze Citipro. De laadbak
is afkomstig uit Tsjechië en wordt
www.ttm.nl

in de fabriek opgebouwd. Als het
goed is moet de klant daarmee
ongeveer 10 procent goedkoper
uit zijn dan wanneer hij een soortgelijke bak door de carrossier op
laat bouwen. Ofschoon er op de
bak kwalitatief weinig valt aan te
merken is het probleem van dit
concept dat het niet mogelijk is
om aan specifieke wensen van de
vervoerder te voldoen. Aangezien
veel Nederlandse klanten dergelijke
wensen hebben - een extra deur,
een iets andere laadklep - heeft
de Nederlandse Volvo-importeur
toch een Nederlandse variant van
het Citipro-concept gelanceerd.
Daarvoor heeft men een overeenwww.ttm.nl

komst afgesloten met de Combi
Groep carrosseriebouwers. Een van
de Combi-bedrijven bouwt de bak
op en houdt daarbij rekening met
de wensen van de klant. De kosten
daarvan zijn wel iets hoger dan van
de Tsjechische bak, maar voor dat
geld heeft de klant dan wel precies
wat hij wil.
Het Citipro-concept is niet alleen
een voertuig, maar omvat ook aangepaste financieringen en reparatieonderhoudscontracten.

Stil
De door TTM geteste FL is voorzien
van de zogenaamde Comfortcabine. Dat is feitelijk de slaapcabi-

ne, maar dan zonder bed. Het voordeel van die cabine is dat de chauffeur meer ruimte heeft voor zijn
spullen en ook nog eens een natte
regenjas op kan hangen zonder
dat hem direct het water in de nek
druppelt. De cabine is met een lengte van twee meter wel iets langer
en zwaarder dan de korte variant,
maar een bijkomend voordeel is dat
men er een ontwerpfoutje mee kan
maskeren. Een schoonheidsfoutje is
dat de zescilinder Deutz-motor niet
onder de korte FL-cabine past. Hij
steekt 16 cm naar achteren uit. Het
gat tussen laadbak en cabine wordt
dan opgevuld door een fender. Bij
de langere cabine heeft men dat

bezwaar niet en kan de laadbak op
normale afstand van de cabine worden gepositioneerd.

Toegankelijk
Met een vloerhoogte van iets meer
dan een meter en twee instaptreden
is de FL-cabine goed toegankelijk.
Het interieur ademt een onmiskenbare Volvo-sfeer, want het is qua
materialen en design duidelijk afgeleid van de zwaardere modellen. De
stoel in onze testauto is wel een
luxere dan in een gewoon model en
ook de fraaie middenconsole maakt
deel uit van het comfortpakket. De
meeste overige voorzieningen zijn
voor alle cabinevarianten eender. Zo
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Kilometers, liters en tijden > testroute

Hoeveel ruimte
biedt de cabine?

Volvo FL 240

Inwendige afmetingen in cm

Afstand
Aantal
Aantal
(km)
stops
schakelingen
			

Gemiddeld
verbruik
(L/100 km)

Gemiddelde
snelheid
(km/uur)

A Breedte (van raam tot raam)
B Diepte (boven dashboard)
C Hoogte (vloerdak)
D Hoogte treden vanaf de straat
E	Afstand straat-cabinevloer
(bij volle belading)
F Knieruimte bijrijder
(afstand stoel-dashboard)
G Hoogte voorruit

Traject 1 Binnenweg (Deventer – Barneveld – Deventer)
176

85

532

19,9

41,7

Traject 2 Snelweg (Deventer – Barneveld – Deventer)
232

nvt

nvt

Testroute

15,9

Nunspeet

66 dBA en dat is laag.
Plezierig qua uitzicht is het extra
ruitje onder in de rechterzijdeur.
Dit meet ongeveer 50 bij 28 cm
en biedt inderdaad extra zicht op
naast de truck staande fietsers of
voetgangers die men in de spiegels
nauwelijks waarneemt.

Harderwijk
Deventer

Schakelen stroef

Barneveld
Ede

Wageningen

Zutphen

Dieren
Rheden
Traject I

Arnhem

zitten boven de voorruit twee royale
dus. Maar de console maakt geen
afsluitbare kasten en een paneel
doorloop door de cabine mogelijk
voor de digitach en is de versnelen beperkt de knieruimte van de
lingspook samen met de handrem
middelste passagier. Opvallend
ondergebracht in een compacte
en uiteraard ook plezierig is het
console die aan het dashboard
lage geluidsniveau in de FL-cabine.
Overzicht
TTMhandbereik
testresultaten
in de klasse
350
zit.
Alles goed binnen
De decibelmeter
bleef steken
bij tot

Wat rij-eigenschappen betreft heeft
de Volvo FL in het algemeen een
hoog niveau. Handling, besturing
en remmen hebben een dusdanig
karakter dat je al na enkele kilometers het gevoel hebt de auto goed
te kennen. Het enige minpunt vond
TTM.nl de wat stroeve schakeling
van de door ZF gemaakte zesbak.
Eigenlijk hoort in een dergelijke
truck helemaal geen schakelbak als
je kijkt naar het aantal keren dat je
met een distributietruck op een dag
de versnellingshandel moet bedienen. Op dit moment is de Volvo FL
450
echterpk
niet met schakelautomaat

Overzicht TTM testresultaten in de klasse 450 pk en hoger
Euro 4/5

Frontaal
opp. (m2 )

Gemiddelde snelheid
(km/u)

Brandstofverbruik
snelweg (l/100 km)

Brandstofverbruik
stad (l/100 km)

Gemiddeld verbruik
(l/100 km)

AdBlue verbruik
(l/100 km)

DAF LF 45.220
12 ton (220 pk)

7,4

59,2

14,7

19,0

MAN TGL 12.210
(206 pk)

7,8

59,3

15,4

19,8

17,4

n.v.t.

Volvo FL 240
12 ton (240 pk)

8,75

64,9

15,9

19,9

17,6

0,8

16,6

2,0

Euro 3
MAN TGL 12.210
12 ton (210 pk)

8,5

58,0

15,3

18,3

16,7

n.v.t.

Mercedes Benz
Atego 818

8,7

54,9

15,5

17,4

16,3

n.v.t.

Iveco Eurocargo
ML 120EL21/P

8,1

58,9

16,7

18,8

17,7

n.v.t.

DAF LF 45.170
7,5 ton (170 pk)

7,9

58,3

13,2

16,2

14,6

n.v.t.

Iveco Eurocargo 120221
12 ton (210 pk)

7,9

56,2

14,8

17,4

15,5

n.v.t.

DAF LF 45.220
12 ton (220 pk)

7,7

60,0

14,7

19,7

17,8

n.v.t.

MAN LE220 C
12 ton (220 pk)

7,9

61,2

16,5

19,6

17,8

n.v.t.

Volvo FL6-180
11 ton (180 pk)

8,0

60,4
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17,3

15,7
59,2

37
84

15,3

leverbaar. Daar komt wel verandering in, want na de zomer kan de
FL worden uitgerust met dezelfde
ZF-zesbak maar dan automatisch
geschakeld. Met een knipoog naar
de I-Shift uit de grotere Volvo’s
kreeg de bak de naam I-Sync.

Prestaties

Apeldoorn

Amersfoort

103

76,6

Zwolle
Hattem

Traject II

195
176
137
40/71

16,3
18,4

Wat snelheden en brandstofverbruik
betreft scoort de FL keurige waarden. Opvallend vonden wij het lage
verbruik aan AdBlue. Bij de zwaardere trucks in de TTM-tests zijn de
verschillen in AdBlue-verbruik niet
zo groot. De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat we in het lichte segment nog onvoldoende ervaringen
hebben om daar uitspraken over te
kunnen doen.
Een beetje jammer is dat in het
veiligheidsconcept ESP ontbreekt.
Juist op lichte trucks heb je vaak te
maken met wisselende chauffeurs
en met minder professionele chauffeurs. In beide gevallen is het goed
om een voertuig uit te rusten met
een elektronische voorziening die
voorkomt dat de wagen al te snel op
één oor kan worden gelegd. Voor
een truckfabrikant met veiligheid
als handelsmerk is dat eigenlijk een
‘must’. Wat verder voor verbetering
vatbaar is, is de voorbereiding voor
communicatiesystemen in de cabine,
bijvoorbeeld voor Bluetooth.
Voor het overige valt de Volvo FL
240 te karakteriseren als een echt
Zweeds concept voor distributieverkeer: veel aandacht voor ergonomie
en veiligheid, gekoppeld aan de wat
chiquere uitstraling die Volvo nu
eenmaal heeft.
P.C. Wieman

n.v.t.
16,8

www.ttm.nl

Volvo FL240 Citipro

specificaties en metingen
Voertuig
Merk
Volvo
Type
FL240 Citipro

Motor
Type
6 cil. Turbo interkoeler
Slagvolume
7,2 liter
Vermogen
240 pk
Koppel
920 Nm

Aandrijflijn, onderstel
Transmissie
ZF 6 bak hand
Banden voor
Michelin 265/70R19,5
XZE2
Banden achter
Michelin 265/70R19,5
XDE2
Vering voor
parabool
Vering achter
lucht

1) Volvo-sfeer
De cabine ademt qua
design en kleur geheel de
Volvo-sfeer.

Specificaties testvoertuig

2) Toegankelijk
De cabine is met een
vloerhoogte van iets meer
dan een meter goed toegankelijk.

3) Inperking
Drie royale spiegels zorgen er samen voor dat het
directe zicht behoorlijk
wordt ingeperkt maar dat
is geen specifiek Volvoprobleem.

1

2

4) Stil
Onder de vloer doet een
door het Duitse Deutz
gebouwde zespitter uitstekend en stil z’n werk.

5) Bergruimte

3

Prijs zoals getest (€)
Incl. laadbak en klep
73.630,00

4

Importeur

Boven de voorruit is bergruimte genoeg.

Volvo Truck Nederland
Stationsweg 2
4153 RD Beesd
Tel.: (0345) 68 85 00

6) Binnen handbereik
Pook en handrem zitten
op de middenconsole
goed binnen handbereik.

www.volvo.com

5
www.ttm.nl

Eigen gewicht (kg)
chassis-cabine
4724
chassis-cabine met laadbak
7024
Eigen gewicht tijdens test (ton)
12
Hoogte laadbak (m)
3,5
Frontaal oppervlak (m2)
8,75
Achterasreductie
3,73
Motortoerental bij 80 km/uur in
hoogste gang (omw./min.)
1450
Spoilers
dak
Geluidsniveau bij 80 km/uur (dBA)
66

6
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