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Volvo Omkeerbaar Kinderzitje I,II net voldoende kinderzitjestest 2009 
(gelijk aan Britax Multi-Tech) 
 

Beoordeling De vele inbouwmogelijkheden hebben geleid tot compromissen die een negatieve invloed hebben op het 

gebruiksgemak en de belastingswaarden tijdens een ongeval. De verhoogde kans op bedieningsfouten 

verhindert een betere beoordeling. Tegen de rijrichting in geplaatst heeft het grote zitje veel ruimte nodig, 

waardoor montage in kleinere auto’s problematisch is. Zesjarige kinderen kunnen tegen de rijrichting in niet 

meer goed geplaatst worden door ruimtegebrek. Montage is lastiger door gebruik extra gordels. 

 

Beschrijving 

 

 

 

ECE-groep: I / II 

Voor kinderen vanaf 1 jaar tot 7 jaar of 9-25 kg 

Groep I/II zitje met 5-puntsgordel en steunpoot voor montage tegen de rijrichting in 

Gewicht zitje: 10,0 kg 

 

Montage in de auto 

 

 

9-25 kg tegen de rijrichting in met steunpoot, 3-punts autogordel en gordelspanner, of 15-25 kg in de rijrichting 

met 3-punts autogordel  

Richtprijs € 350,-  

 

 

 
 

  Pluspunten Minpunten 

Veiligheid 
 
 

O • Gordelloop is goed 

• Uitstekende ondersteuning van het kinderhoofd 
 

• Verhoogde belastingswaarden in de frontale botsing 

• Gemiddelde belastingswaarden in de zijdelingse botsing 

• Het zitje laat zich niet zonder speling in de auto vastzetten 
 

Gebruik 
 
 
 

Ø • Vastgespen van het kind is eenvoudig 

• Gebruiksaanwijzing en waarschuwingslabels zijn heel eenvoudig 
te begrijpen 

 

• Grote kans op bedieningsfouten 

• Montage van het zitje is erg bewerkelijk 

Comfort 
 
 

O • Goede polstering van het zitje 

• Het kind heeft goed zicht naar buiten 
 

• Ondersteuning van de benen is oncomfortabel 

Reiniging en  
Afwerking 
 

+ • De bekleding is eenvoudig te verwijderen 

• Goede afwerking 

• Reinigen van de bekleding is erg bewerkelijk 

 


