
Volvo V60 Plug-in Hybrid



Jsme Švédové. Pro skandinávské 
designéry je vždy výchozím bodem osoba, 
pro kterou je daný produkt určen, a ptají 
se: „Čím bychom mohli přispět k lepšímu, 
jednoduššímu a pohodlnějšímu životu 
budoucího uživatele?“ Z této fi losofi e 
pokaždé vycházíme i my při navrhování 
našich vozů. Takže zatímco jiní výrobci 
začínají s technologií, do které se 
následně snaží zakomponovat lidi, my se 
snažíme navrhovat naše vozy podle Vás. 
Rozumíme Vašim potřebám a využíváme 
naše technické znalosti k tomu, abychom 
Váš život udělali snazším, lepším, 
bezpečnějším a krásnějším. Forma 
následuje funkci, a pokud je pro Vás při 
navrhování vozu prioritou člověk, dojdete 
k přirozeně krásnému výsledku. Myslíme 
na to, abyste se při pohledu na naše vozy 
– a při jejich používání – cítili skvěle, a to 
každý den. Naše fi losofi e, zaměřená na 
člověka, nás během naší 88leté tradice 

dovedla k mnoha inovacím. Tříbodové 
bezpečnostní pásy ve Vašem současném 
voze? Náš vynález z roku 1959. 
A nyní se soustředíme na to, abychom 
proměnili v realitu naši vizi vyrábět auta, 
která nebourají. Pokud jde o blízkou 
budoucnost, je naším cílem, aby od roku 
2020 nebyl v nových vozech Volvo nikdo 
usmrcen ani vážně zraněn. Z probíhajícího 
vývoje máte samozřejmě prospěch již nyní 
ve svém současném voze Volvo. Mimo 
to jsme také přispěli ke snížení dopadu 
motorismu na životní prostředí. V roce 
1976 jsme vyvinuli Lambda sondu, 
senzor monitorující výfukové plyny, který 
snižuje hladinu vyprodukovaných emisí 
a přispívá k vyššímu výkonu a úspornosti. 
Tato sonda stále tvoří součást všech 
benzinových motorů na celém světě. 
Inovace představují jádro automobilky 
Volvo Cars – což je dáno tím, odkud jsme.

JSME
VOLVO CARS
NA PRVNÍ MÍSTO STAVÍME LIDI
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Volvo V60 D6 Twin Engine AWD (Plug-in Hybrid) obecně

Tomuto prémiovému švédskému 

kombi střední třídy patří titul prvního 

luxusního Plug-in Hybridu s naftovým 

motorem na světě. A není to jen další 

ekologické vozidlo z řady nebo hybridní 

model, je to technicky nejmodernější 

Volvo, jaké dosud vzniklo, jediný takový 

zástupce tohoto segmentu. V60 Plug-

-in Hybrid je nejen fl exibilní a ekolo-

gický, ale vyznačuje se rovněž špičko-

vými parametry.

Pohonná soustava využívá totiž dvou 

zdrojů energie, a sice výkonného naf-

tového motoru varianty D5 s dvojicí 

turbodmychadel o výkonu 220 koní 

(162 kW) a zároveň silného elektro-

motoru disponujícího silou 68 koní 

(50 kW). V hybridním režimu lze 

100 km ujet na pouhých 1,8 litru nafty, 

a emise mohou být dokonce 48 g/km, 

v čistě elektrickém režimu Pure pak vůz 

produkuje až do rychlosti 125 km/h 

zcela nulové emise a z nádrže v tu chvíli 

neusrkává ani kapku paliva.

Pomocí elektrické energie je V60 

Plug-in Hybrid schopno urazit až 

50 kilometrů. To vše je u vozu se 

schopností zrychlit na stokilometrovou 

rychlost za 6,0 sekundy a rozjet se až 

na 230 km/h zcela výjimečná hospo-

dárnost. Tento významný aspekt jízdy 

– zvyšující adrenalin – bývá často na 

úkor ohledu na životní prostředí. Toto 

vozidlo se uvedenému trendu vzpírá 

a současně splňuje nejpřísnější poža-

davky, jaké Volvo klade na bezpečnost.

Oproti plně elektrickým vozidlům

a modelům s rozšířeným dojezdem, 

stejně jako mild hybridům a full hybri-

dům, má V60 Plug-in Hybrid v rukávu 

obrovský trumf. Nemusí dělat žádné 

ústupky ve výkonnosti ani fl exibilitě – 

řidič se nikdy nemusí starat o zbývající 

energii uloženou v bateriích. Může ho 

používat jako zcela klasický vůz se 

spalovacím motorem. Jízdní režimy 

jsou zárukou možnosti neomezeného 

a fl exibilního výběru během jízdy a tím 

je řešen problém elektrických vozidel 

s velmi omezeným dojezdem.

K velmi snadnému a pohodlnému 

dobíjení akumulátorů uložených v za-

vazadlovém prostoru nemusejí zá-

kazníci využívat žádných speciálních 

elektrických zásuvek a vystačí si pouze 

s běžnou domácí variantou (230 V) 

a standardně dodávaným dobíjecím 

kabelem. Ten nabízí regulovatelnou 

úroveň nabíjení, a tak se lze přizpůso-

bit jakékoliv zásuvce či dobíjecí stanici. 

Doba z prázdného stavu do úplného 

dobití závisí jen na použité pojistce, 

přičemž se 16A variantou bude proces 

ukončen už za pouhé 3 hodiny. Ele-

gantně ukrytý dobíjecí port se nachází 

v levém předním blatníku. Vůz však 

baterie doplňuje také rekuperací jinak 

ztracené energie.



Volvo V60 modelového roku 2016 přichá-
zí s celou řadou inovací včetně nové rodiny 
čtyřválcových motorů Drive-E. Z technického 
hlediska je ovšem nejzajímavější novinkou na 
českém trhu testovaná varianta V60 D6 Twin 
Engine AWD (Plug-in Hybrid), která ve svých 
útrobách kombinuje jako první vůz na světě 
vznětový spalovací motor s elektromotorem. 
I díky tomu je technologicky vůbec nejvyspě-
lejším modelem, s jakým automobilka Volvo 
Car Group kdy přišla, jedná se o elektrický 
vůz, hybridní vozidlo a vysoce výkonný stroj 
v jednom provedení. V roce 2013 šlo o jedno 
z nejlépe prodávaných hybridně-elektrických 
vozidel v Evropě, neboť se ho prodalo téměř 
osm tisíc kusů.

Na testovacím modelu V60 Plug-in Hybrid, vy-
baveném osmnáctipalcovými koly a tmavě stříbr-
nou metalickou barvou Inscription, si lze kromě 

revolučního hybridního pohonného ústrojí vy-
zkoušet veškeré prvky nejvyšší výbavy Summum, 
obohacené například o bezpečnostní systémy 
balíčku IntelliSafe Surround Pack, parkovací 
asistent, paket Business Connect 2, obsahující 
navigační systém Sensus poslední generace, 
a vysoce  výkonný audiosystém Premium Sound 
Harman/Kardon s rozšířenou konektivitou.

Dále je vůz vybaven elektrickým nastavením se-
dadla řidiče s pamětí, posilovačem řízení se třemi 
režimy účinku, řadicími pádly na vyhřívaném volantu 
a aktivními Bi-xenonovými světlomety, stejně jako 
celou řadou dalších výhodných doplňkových paketů. 
Zajímavostí je také elektrické topení a dálkové ovlá-
dání přímého spouštění systému chlazení a přede-
hřátí nebo systém recirkulace vzduchu Clean Zone 
Interior Package (CZIP), který do jedné minuty od 
odemknutí vozu vyčistí interiér od nežádoucích pa-
chů a pylů tak, aby v něm bylo dobře i alergikům.

Volvo V60 D6 Twin Engine (Plug-in Hybrid)

Volvo V60 Plug-in Hybrid

Základní cena V60 D6 Twin Engine AWD 
Momentum: 1 513 600 Kč





Naftový spalovací motor

V60 Plug-in Hybrid je vybaven osvědčeným pětiválcovým naftovým motorem Volvo s obsahem 
2,4 litrů zajišťujícím pomocí šestistupňové automatické převodovky pohon předních kol. Tento vyso-
ce účinný, výkonný a velmi charakterní spalovací motor nabízí až 220 koní a 440 Nm, a oproti stan-
dardním verzím je navíc vybaven vysokonapěťovým generátorem a startérem. Dále mu zůstal také 
běžný startér pro chladné počasí. Označení D6 na zadních dveřích získalo V60 Twin Engine kvůli 
skutečnosti, že díky elektromotoru posouvá výkon do vyšší dimenze než u běžné varianty D5.

Elektromotor

Elektromotor přivádí výkon na zadní nápravu, přičemž jeho maximum vrcholí na hodnotě 50 kW 
(68 koní a 200 Nm). Elektromotor dokáže průběžně dodávat 20 kW (27 koní), což stačí k dosažení 
maximální rychlosti 120 km/h v čistě elektrickém režimu (režim Pure). Kromě toho je jednou z hlav-
ních předností elektromotoru skutečnost, že jím poskytovaný vysoký točivý moment je k dispozici již 

Pohonné jednotky a komponenty 

plug-in hybridní soustavy podrobněji

Volvo V60 Plug-in Hybrid



od nejnižších otáček. To umožní poměrně rychlý rozjezd v čistě elektrickém režimu, aniž by muselo 

dojít k nastartování vznětového motoru.

Vysokonapěťový akumulátor

Elektromotor je napájen ze sady lithium-iontových baterií 11,2 kWh, které se nacházejí pod pod-

lahou zavazadlového prostoru. Vestavěný počítač monitoruje systém a porovnává teplotu a úroveň 

nabití jednotlivých článků. Baterie jsou vybaveny integrovaným systémem vodního chlazení, který 

je ovládán klimatizací ve vozidle.

Automobilka Volvo Car Group nabízí možnost prodloužení záruky na baterie ze standardních 

5 let / 100 000 ujetých kilometrů na 8 let / 160 000 kilometrů. Prodlouženou záruku na ba-

terie PHEV lze poskytnout pouze s novým vozem V60 Plug-in Hybrid, přičemž do 5 let nebo 

100 000 km je poskytována standardní záruka, do 8 let nebo 160 000 kilometrů bude fakturová-

na cena 11 139 Kč vč. DPH.
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Řidič se může rozhodnout, že bude šetřit výkon 
baterie, aby mohl jet na čistě elektrický pohon 
později, např. v centrech velkoměst, při zácpách 
a podobně. Pokud aktivujete stisknutím tlačítka 
SAVE na středové konzole funkci „SAVE FOR 
LATER“, vysokonapěťový generátor dobije sadu 
baterií, přičemž smyslem této funkce je zajistit, 
aby bylo v bateriích dost energie na cca 20 km 
jízdy v čistě elektrickém režimu. Je-li tato funkce 
aktivována, baterie se dobije, pokud momentál-
ní úroveň dobití je méně než cca 20 km jízdy. 
V ostatních případech tato funkce zajistí udržení 
stávající úrovně nabití baterií.

V praxi to funguje takto: jakmile padne dojezd 
na nulu čistě elektrických kilometrů, vůz se pak 
chová jako full hybrid. Velmi efektivně a auto-

maticky začne rekuperovat energii, a to i jízdou 
z menšího kopce, pouze brzděním motorem. 
Pokud při vybité baterii řidič zapne funkci „SAVE 
FOR LATER“ během cesty, pak jízdou na zhru-
ba 40 kilometrech se baterie znovu nabije na 
dalších 20 kilometrů čistě elektrického dojezdu, 
aniž by bylo potřeba hledat dobíjecí stojan.

Když řidič funkci zapne ihned po nabití, ještě 
před odjezdem, lze si energii „uschovat na po-
tom“. Třeba na jízdu po městě, kdy mívá motor 
kvůli popojíždění vyšší spotřebu nafty, nebo na 
chvíle, kdy to na povrchu silnice víc klouže. To 
znamená, že za sebou nikdy nevezete zbytečných 
300 kilogramů vybitých akumulátorů. Naopak, 
auto jede stále úsporně i při vybitých bateriích 
v režimu Full Hybrid.

Funkce „SAVE FOR LATER“ i v praxi

Volvo V60 Plug-in Hybrid







PURE

V tomto režimu je vznětový motor vypnu-
tý a vozidlo využívá v maximální možné 
míře elektromotoru, tedy pouze elektric-
ké energie, která je přiváděna na zadní 
nápravu. Dodávaný výkon dosahuje až 
50 kW (68 koní) při točivém momen-
tu 200 Nm. Vozidlo v čistě elektrickém 
režimu může jet rychlostí maximálně 
125 km/h. Je-li baterie zcela nabita, 
dojezd s čistě elektrickým pohonem je až 
50 km. Pokud řidič potřebuje větší výkon, 
než je schopen zajistit elektromotor, např. 
během náhlé potřeby předjíždění, po ra-
zantnějším sešlápnutí plynového pedálu, 
vypomůže mu s tím bez sebemenší pro-
dlevy spalovací agregát.

HYBRID

Jedná se o výchozí režim po nastartování 
vozidla. Oba zdroje energie při jeho volbě 
fungují v součinnosti tak, aby celkový do-
jezd byl maximální a spotřeba paliva mini-
mální. Spalovací motor se aktivuje, pokud 
není baterie dostatečně nabitá, jestliže 
řidič potřebuje větší výkon, než je schopen 
poskytnout samotný elektromotor, nebo 
je-li úspornější jet na spalovací motor než 
na elektromotor nebo je systém omezen 
například z hlediska teploty. Celkový do-
jezd pak dosahuje až 900 kilometrů díky 
spotřebě jen 1,8 litru nafty na 100 kilome-
trů (emise 48 g CO

2
/km).

POWER

Pokud přepnete na režim Power, aktivují 
se oba pohonné zdroje pro poskytnutí 
maximální výkonnosti. V tomto případě 
fungují tak, aby dynamika vozidla byla 
maximální. V praxi to znamená, že vzně-
tový motor a elektromotor přivádějí výkon 
současně na příslušné nápravy. Oba tyto 
zdroje energie se navzájem doplňují – 
např. vysoký točivý moment elektromoto-
ru při nízkých otáčkách usnadňuje rychlý 
rozjezd, zatímco vznětový motor zajistí 
zvýšený výkon při otáčkách vyšších. Vůz je 
pak schopen zrychlit na stokilometrovou 
rychlost za dechberoucích 6,0 sekundy.

S ohledem na vyšší hmotnost, která pra-
mení z baterií, byl podvozek vyztužen, brz-
dová soustava posílena a Volvo V60 Twin 
Engine (Plug-in Hybrid) dostalo poslední 
generaci systému ESC (Electronic Stabi-
lity Control). K řízení bez kompromisů bylo 
také zapotřebí použít elektro-hydraulic-
kého posilovače řízení EHPAS (Electro-
-Hydraulic Power-Assisted Steering), 
který se dokonale adaptuje na styl jízdy, 
díky čemuž si řidič užije vzrušující a bez-
pečnou jízdu bez kompromisu. Výsledkem 
je bezpečný a dokonale komunikativní 
vjem jízdy, bez ohledu na podmínky nebo 
zvolený jízdní režim.

Jízdní režimy plug-in hybridní soustavy
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Inteligentní systém

do každého počasí

V60 Plug-in Hybrid zvládne každé počasí, 
a to dokonce i drsnou skandinávskou zimu. 
Při teplotách výrazně pod bodem mrazu inte-
ligentní systém hybridního pohonu reguluje 
prostředí ve vozidle tak, aby si řidič i pasažéři 
užívali luxusní komfort za každých podmínek. 
Výkonné elektrické topení a nezávislé tope-
ní, resp. naftový motor (v případě potřeby) 
zajistí dokonalé klima v kabině, a to hned od 
rozjezdu, včetně vyhřívání sedadel. Chcete-li 
dojezd prodloužit na maximum, chytrá klima-
tizace udrží progresivní hybridní systémy ve 
funkčním stavu při jakékoliv teplotě.



AWD – trakce a nízká spotřeba díky 

inteligentnímu pohonu všech kol

Model V60 Plug-in Hybrid je vybaven funkcí „pasivní AWD“. Bez ohledu 
na to, v jakém jízdním režimu se vozidlo nachází, v případě potřeby (např. 
na kluzké vozovce nebo v prudkém svahu) se tato funkce pohonu všech 
kol aktivuje. Výhodou je, že k aktivaci AWD dojde pouze v případě, kdy je 
zapotřebí vyšší trakce, čímž se také snižuje spotřeba paliva.

Stisknutím tlačítka AWD (All Wheel Drive) na středové konzole se na 
přání řidiče aktivuje pohon všech kol. Místo mechanického přenosu vý-
konu, který se používá u běžného systému AWD, převádí centrální řídicí 
jednotka modelu V60 Plug-in Hybrid energii na přední kola, která jsou 
poháněna vznětovým motorem, a na zadní nápravu, jež využívá elekt-
rický pohon. Výsledkem je lepší trakce při rozjezdu a přilnavost při jízdě 
na bahnitém, zasněženém nebo kluzkém povrchu. Tato funkce je aktivní 
při rychlostech do 150 km/h.





Výjimečný vzhled exteriéru verze

V60 Twin Engine (Plug-in Hybrid)

V60 Plug-in Hybrid je v tomto případě v půso-
bivém stříbřitém provedení Electric Silver. Tato 
barva je vzrušující, vyzývavá, a přesto dokona-
le pochopitelná. Výborně doplňuje hodnoty 
a funkčnost vozidla a posádce poskytuje i jistý 
pocit výjimečnosti. Volvo V60 Plug-in Hybrid je 
vybaveno výraznými koly z lehkých slitin 8 × 17" 
„Thia“, která jsou optimalizována z hlediska 
aerodynamiky a zdůrazňují, že vozidlo je „při-
praveno vyrazit“. Na kolech jsou namontovány 
pneumatiky s nízkým valivým odporem, které 
dále zvyšují efektivitu celého řešení.

Velké rozdíly jsou často tvořeny malými detaily. 
Tento konkrétní vůz je decentně, avšak přesto 

působivě vybaven přední mřížkou chladiče 
v černé barvě ve vysokém lesku, s chromovaným 
výliskem ve spodní části mřížky. Také přední 
spoiler a zpětná zrcátka zvýrazňují černé detaily 
ve vysokém lesku. Zadní profi l vozu podtrhují 
integrované dvojité koncovky výfuku.

Je samozřejmé, že hybridní vlastnosti vozidla 
musí být vidět. Volvo to však dělá nenápadně 
v souladu se sebevědomou osobností tohoto 
vozu, aniž by musela být zbytečně zdůrazňována. 
Emblémy Plug-in Hybrid se diskrétně nacházejí 
na obou předních blatnících a na zadních 
výklopných dveřích vpravo.
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Interiér verze V60 Plug-in Hybrid

Z hlediska luxusu a komfortu nedělá tento vůz 
žádné kompromisy. Sedadla a boční čalounění 
ve voze V60 Plug-in Hybrid jsou podobně jako 
ostatní části vozidla moderní a stylové a zdůraz-
ňují vysokou kvalitu. Černou kůži dokonale dopl-
ňuje světlé prošívání. Stylové, výhradně kožené 
čalounění sedadel podtrhuje i kůží potažený 
volant a volič automatické převodovky s podsví-
cením. Výsledkem je klasický vzhled a optimali-
zovaný komfort.

Na středové konzole a na dveřích se používá 
dekor nazývaný Arctic Night Wood (pouze pro 
MY15, nyní dle aktuální nabídky pro MY16), 
který vytváří čistý a přitom hřejivý kontakt 
s přední částí vozidla. Středovou konzolu dále 
podtrhuje rámeček s jemně modrým prosvětle-
ním kolem tlačítek Pure/Hybrid/Power. Pomocí 

klíče (později i prostřednictvím aplikace Volvo 
On Call Smartphone App) lze na dálku, resp. 
před cestou spustit topení nebo chlazení.

Použitím aktivního TFT displeje u nově navržené 
digitální přístrojové desky se interakce mezi vo-
zidlem a řidičem dostává na zcela novou úroveň. 
Lze si vybrat některé ze čtyř témat: Elegance, 
Eco, Performance a Hybrid. Každé z nich zobra-
zuje informace a nabízí uživatelská doporučení 
související s rychlostí, zrychlováním, řazením 
převodových stupňů, brzděním, spotřebou pali-
va, dostupným výkonem, stavem nabití baterie 
atd. Volitelné jízdní režimy ovšem nemají přímou 
vazbu na témata displeje. Uprostřed displeje se 
při volbě navigace zobrazují informace o smě-
ru jízdy, vzdálenosti, cíli, blížícím se mýtném či 
trajektu a informace o názvech ulic.

Volvo V60 Plug-in Hybrid



V tématu Hybrid s modrou barvou pozadí se na 
levé straně digitální přístrojové desky nachází 
například Indikátor baterie, který ukazuje úroveň 
nabití baterie elektrického pohonu. Když se re-
generuje větší množství energie, je to indiková-
no pomocí „vzlínajících bublinek“ na levé straně 
displeje, například při brzdění. Na pravé straně 
mimo času a zařazeného převodového stupně 
také najdeme pro podporu řidiče zobrazenou in-
dikaci požadovaného výkonu ve vztahu k úrovni 
výkonu, při které již nastartuje vznětový motor.

Symbol tvaru diamantu indikuje sílu elektrické-
ho motoru. Stupnice indikuje požadovaný výkon. 
Jakmile se ručička stupnice dostane nad symbol 
diamantu, vznětový motor nastartuje. Horní část 
indikace výkonu pro podporu řidiče ukazuje mo-
mentálně zvolený jízdní režim: PURE, HYBRID, 
POWER, AWD nebo SAVE. Rovněž lze zobrazit 
údaje z palubního počítače, k jehož ovládání se 
používá kolečko na levé páčce vedle volantu.

U tématu Eco se zeleným pozadím se řidič do-
zví, nakolik úsporně s vozem jede, a indikátor ho 
v každé jízdní situaci podpoří v úsporném stylu 
jízdy. Na pravé straně displeje se přitom zobra-
zují stejné informace jako u tématu Hybrid.

U tématu Performance s červeným pozadím 
a velkým otáčkoměrem a digitálním číslem vyja-
dřujícím aktuální rychlost jízdy zaujme levá stra-
na displeje. Ta je vybavena eBoost ukazatelem, 
který indikuje aktuální status elektromotoru ve 
vztahu k jeho provozu, efekt posílení (elektrická 
podpora pro spalovací motor) a rekuperačního 
brzdění. Pokud řidič prudce zrychluje, stupnice 
ho na to vizuálně upozorní posunem nahoru, 
což indikuje, že došlo k posílení připojením elek-
trického motoru. Pokud dochází k rekuperaci 
energie, pozná to indikací „vzlínajících bublinek“ 
na levé straně displeje např. při brzdění. Na pra-
vé straně displeje se zobrazují stejné informace 
jako u tématu Hybrid.

Témata digitální přístrojové desky





V60 Plug-in Hybrid se také vyznačuje no-
vými funkcemi informačního systému, které 
souvisejí s hybridní soustavou. V nastavení 
My Car (poté, co zvolíte Hybrid) lze zvolit 
možnost Tok energie a Statistika jízdy. Infor-
mace se zobrazí na středovém displeji. Tok 
energie vizualizuje pohyb energie mezi zdroji 
energie a nápravami. Statistika jízdy ukazu-
je, jak se energie využívá během jízdy – což 
zahrnuje oba zdroje pohonu – elektrický 
i vznětový, počítáno na kilometry jízdy. Nový 
modul komunikačního rozhraní nabízí rovněž 
informace o jednotlivých jízdních režimech 
vozidla a o průvodci Eco jízdou.

Kromě později dostupné funkce Volvo On 
Call (a to včetně SOS eCall a asistenční 
bCall) nabídne švédská automobilka, coby 
jeho nadstavbu, praktickou aplikaci pro 
chytré telefony s názvem Volvo On Call App, 
která bude k dispozici pro V60 Plug-in 

Hybrid s ještě výjimečnějšími funkcemi. 
Ty umožní monitorovat stav nabití baterie 
a nastavení dobíjení, přijímat připomenutí 
k dobití i upozornění na neočekávané si-
tuace, jako je např. výpadek proudu nebo 
odpojení od dobíjení. Tato aplikace dále 
umožní předem si naprogramovat klimatizaci 
v kabině vozidla, díky čemuž bude možné mít 
hned při rozjezdu ve voze takové klima, jaké 
si posádka přeje.

Pokud by snad kdokoliv pochyboval o veli-
kosti zavazadelníku Volva V60 Plug-in Hyb-
rid, umlčet ho může fakt, že podlaha v za-
vazadlovém prostoru má nezměněnou šířku 
a nachází se jen o 6 cm výše než u běžných 
motorizací V60, takže kapacita ložného 
prostoru zůstává v zásadě stejná – dosahuje 
305 litrů a po sklopení opěráků sedadel až 
1 126 litrů pro zavazadla. Rovněž se nemění 
nosnost pro tažení, kteráčiní 1 800 kg.

Nové funkce informačního systému
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Ať už se podíváme na nový expresivnější 
vzhled přední části s širší maskou chladiče 
a přepracovanými světlomety, nebo větší 
množství nabízených kol, vše působí daleko 
moderněji a přitažlivěji než kdykoliv předtím. 
Integrované koncovky výfuků či skryté trysky 
ostřikovačů už jen dotvářejí dospělejší výraz 
se zaměřením na detaily. Komu by to snad 
nestačilo, ten může sáhnout po agresivnější 
variantě R-Design s působivými doplňky 
(dostupné i pro V60 Plug-in Hybrid). Silueta 
V60 vizuálně naznačuje, že se rozhodně 
nejedná o běžné kombi – ale spíše o kombi 
v rouše kupé se zavazadelníkem o základním 
objemu 430 litrů a opěráky, které lze pro 
další rozšíření prostoru pro zavazadla sklopit 
v poměru 40/20/40.

V60 v provedení R-Design se může pochlubit 
unikátní tváří s výraznějšími partiemi. Bezrámo-
vá mřížka chladiče v matně černém provedení 
Tech Matte Black s žebrováním ve vysoce 
lesklé černi je dotvářena úhlopříčnou lištou 
v hedvábně kovovém provedení a opatřena 
elegantním znakem R-Design. LED světla pro 
denní svícení (DRL), umístěná v nejzazších ro-
zích, umocňují dojem nízkého vozu spjatého se 
silnicí. V zadní části je zasazen unikátní difuzor 
s aerodynamickými křidélky, který je lemován 
koncovkami výfuku v moderním provedení 
R-Design. Verze R-Design je nyní dostupná 
s 18palcovými koly Ixion II. 

V interiéru V60 Plug-In Hybrid se mohou zákaz-
níci těšit na nová pohodlná sportovní sedadla 

Inovace Volva V60 pro modelový rok

2016 ve zkratce

Volvo V60 Plug-in Hybrid



(R-Design je má již ve standardu), hezčí barvy 
a příjemnější materiály včetně nového polstrování 
stropu. Čalounění těchto sedadel nabízí u R-
-Design kombinaci černého textilního materiálu 
nubuck a perforované kůže. Pomocí prvků, jako 
je perforovaný vzhled povrchů, černá kůže a kon-
trastní prošívání, vytvořil tým designérů interiér, 
jehož dokonalá harmonie je korunována černým 
polstrováním stropu. Nové prahové lišty z nerezo-
vé oceli se zářivě modrým „R“ ve znaku R-Design 
jsou jen dalším z vytříbených detailů.

Mezi novinky V60 pro modelový rok 2016 patří 
volitelné dekorativní obložení interiéru v čer-
ném provedení Piano Black, otočné ovládací 
prvky středové konzoly v ozdobném provedení 
broušeného šperku a bezrámové vnitřní zpětné 
zrcátko. V nabídce se nachází také nový online 
informačně-zábavní systém Sensus Connect. 
Ten se může pochlubit například vzdáleným 
přístupem z vozu na cloud úložiště, zajišťujícím 
stále aktuální online aplikace, 3D mapami, mož-
ností odeslání cíle trasy vzdáleně z PC přímo do 
navigace ve voze, WiFi hotspotem pro připojení 

k internetu, možností naladění internetového 
rádia TuneIn, možností streamování hudby přes 
Bluetooth a hlasovým ovládáním většiny funkcí 
navigace a systému infotainmentu. Bezplatné 
mobilní aplikace pro iPhony a chytré telefony 
s operačním systémem Android umožní řidiči 
zůstat ve spojení se zaparkovaným vozidlem, 
bude-li v budoucnu vybaveno systémem Volvo 
On Call.

Kromě toho lze tříramenné volanty modelu 
V60 vybavovat také funkcí vyhřívání (ne pro 
PHEV). V případě osmistupňové automatické 
převodovky Geartronic může řidič zvolit řadicí 
pádla na volantu, která umožňují jednodušší 
ovládání v manuálním režimu řazení. Ke zmí-
něným inovacím přidává Volvo Adaptivní digi-
tální TFT displej, na němž řidič může ve třech 
režimech (Elegance, Eco a Performance) zob-
razovat nejdůležitější jízdní informace. S pod-
porou systému detekce dopravního značení 
navíc umí signalizovat dopravní značky a upo-
zornit také vizuálně na překročení maximální 
povolené rychlosti.
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Již tradičně se tvůrci zaměřili na bezpečnost 
posádky, kterou zastřešuje ve svém názvu sou-
bor IntelliSafe. Ten sestává ze všech aktivních 
bezpečnostních systémů značky Volvo a před-
stavuje důležitou součást modelu V60 v jeho 
zaměření na řidiče. Mezi těmi nejdůležitějšími 
najdeme třeba permanentní dálková světla s re-
voluční technologií odstínění světelných paprs-
ků tak, aby řidič nikdy nebyl oslněn protijedou-
cím vozem. Takto se ruší nutnost přepínání mezi 
potkávacími a dálkovými světly. Další inovací je 
přisvětlení aktivními světlomety při zatáčení pro 
ještě lepší viditelnost, například při odbočování.

Volvo však v podpoře bezpečnosti pokračuje 
technologií detekce chodců a cyklistů s funkcí 
automatického brzdění plnou brzdnou silou. 
S60 je také vybaveno zdokonaleným systémem 
City Safety, který je aktivní v rychlostech do 
50 km/h. Pokud vozidlo jedoucí vpředu zpomalí 
nebo zastaví (nebo pokud se automobil přiblíží 
příliš rychle k nehybnému vozidlu) a řidič na tuto 
novou situaci včas nezareaguje, systém začne 
automaticky brzdit.
Volvo V60 také zaujme možností vybrat jeden ze 
čtyř typů podvozků (ne pro PHEV) od pohodlné-
ho Touring až po sportovní sníženou alternativu, 
dříve zaslíbenou jen verzím R-Design. Elektrický 
posilovač řízení (EPAS), který je pro všechny nové 
motory Drive-E k dispozici, umožní volbu jednoho 
ze tří stupňů posilování (v režimu Low s největší 
a režimu High zase s nejmenší asistencí).

Tento posilovač navíc umožňuje integraci bez-
pečnostních a podpůrných funkcí, jakými jsou 
třeba systém udržení vozidla v jízdním pruhu 
nebo aktivní parkovací asistent (ne pro PHEV). 
Ten usnadňuje paralelní parkování s využitím 

předních, zadních a bočních ultrazvukových sen-
zorů. Řidič s vozem vybaveným tímto systémem 
má při parkování na starosti pouze řazení převo-
dových stupňů a regulaci rychlosti vozu.

K bezpečnosti přispívá ještě systém udržení 
vozidla v jízdním pruhu, který v situacích ne-
chtěného vyjetí upraví směr vozu zásahem 
do řízení, přičemž funguje v rozmezí 65 až 
200 km/h (ne pro PHEV). Systém pro elimi-
naci mrtvého úhlu (BLIS), zajišťující lepší roz-
hled, podstoupil také řadu vylepšení, a tak nyní 
dokáže sledovat rychle se blížící vozidla až do 
vzdálenosti 70 m za vozem a v případě nutnos-
ti na ně upozornit řidiče. Armádu bezpečnost-
ních systémů doplňuje systém varování před 
křížením cesty jiným vozidlem, který doslova 
kryje posádce záda prostřednictvím radarových 
senzorů v zadní části vozu. V případě nutnosti 
informuje řidiče o potenciální možnosti srážky, 
což se hodí třeba při vycouvávání na rušných 
parkovištích s omezeným výhledem. 

Volvo V60 Plug-in Hybrid



HYBRIDNÍ SYSTÉM
spalovací motor pro přední nápravu vznětový řadový 5válec 

přeplňovaný dvojicí 

turbodmychadel

uložený napříč

palivo motorová nafta EN 590

cetanové číslo min. 48

rozvod / počet ventilů DOHC/20

zdvihový objem (cm3) 2 400

vrtání/zdvih (mm) 81,0/93,2

kompresní poměr 16,5 : 1

nejvyšší výkon 158 kW / 215 k – MY15

162 kW / 220 k – MY16

při otáčkách 4 000

nejvyšší točivý moment 440 Nm

při otáčkách 1 500 – 3 000

elektrický motor pro zadní nápravu AC synchronní

nejvyšší výkon 50 kW / 68 koní

při otáčkách 2 387

nejvyšší točivý moment 200 Nm

max. rychlost v čistě elektrickém režimu 125 km/h

akumulátor lithium-iontový

jmenovité napětí 400 V

kapacita 11,2 kWh

jízdní dosah v čistě elektrickém režimu až 50 km

hmotnost baterií 150 kg

soustava turbodiesel + elektromotor

teoretický maximální výkon 288 koní

teoretický maximální točivý moment 640 Nm

pohon pasivní AWD

převodovka
6stupňová automatická

jízdní výkony
zrychlení 0–100 km/h

v režimu HYBRID 7,9 s

v režimu POWER 6,0 s

nejvyšší rychlost

v režimu HYBRID 230 km/h

(el. motor do 125km/h)

v režimu PURE 125 km/h

v režimu POWER 230 km/h

v režimu EL-AWD 150 km/h

spotřeba paliva
v režimu HYBRID 1,8 l / 100 km

v režimu PURE 0 l / 100 km

celkový dojezd až 900 km (Hybrid mode)

emise CO2
v režimu HYBRID 48 g/km

v režimu PURE 0 g/km

ekologická klasifi kace EURO 6b

čas dobíjení do plného nabití
16A pojistka 3 až 4 hodiny

10A pojistka 4 až 5 hodin

6A pojistka 6 až 8 hodin

rozměry a hmotnosti
celková délka 4 635 mm

celková šířka 1 866 mm

celková výška 1 484 mm

rozvor 2 776 mm

světlá výška nezatíženého vozidla 137 mm

provozní hmotnost 2 043 kg

největší technicky povolená hmotnost 2 505 kg

hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu 1 800 kg / 750 kg

objem palivové nádrže 45 l

základní objem zavazadlového prostoru 305 l / 1 126 l

ŘÍZENÍ S ELEKTRO-HYDRAULICKÝM POSILOVAČEM
převodový poměr 15,0 : 1

otáček volantu mezi krajními rejdy 2,58 (pneu 235/45 R17)

obrysový/stopový průměr otáčení 11,5 m / 12,4 ft

brzdy
rozměr kotoučů předních brzd

typ/průměr (mm) ventilované / ø 336

zadních: typ/průměr (mm) plné / ø 302

brzdná dráha 37 m

TECHNICKÉ ÚDAJE – Volvo V60 D6 AWD Plug-in Hybrid
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Milujeme ten pocit, když jste šťastní. Když máte 
radost z toho, že jsou věci jednodušší, než jste 
očekávali, nebo z toho, že vše jde rychleji a lépe. 
Protože pokud si koupíte Volvo, koupíte si tím 
i ten nejjednodušší způsob, jak vůz vlastnit. 
Financování, pojištění, servisní prohlídky, výměna 
pneumatik, čištění – všechny tyto aspekty, které 
obnáší vlastnictví osobního vozidla a jejichž 
vykonávání pro Vás nejspíše není zajímavé, 
jsou přesně tím, co Vám s radostí usnadníme. 
Váš autorizovaný dealer Volvo Vám vždy nabízí 
celou řadu jednoduše dostupných servisních 
služeb právě proto, že jde o Vás a o to, zajistit 
Vám co možná nejbezstarostnější provozování 
Vašeho vozu. To je však jen začátek. Vzhledem 
k našemu unikátnímu švédskému přístupu, 
nakloněnému inovacím, neustále pracujeme 
na vymýšlení způsobů, jak Vám usnadnit život. 
Např. je zde naše Online objednávání servisu 
(pro ČR dostupné později), díky němuž Vám pro 
objednání do servisu stačí jen stisknout tlačítko 
ve Vašem voze. Nebo náš nový způsob práce 
v týmech, obdobně jako je tomu v závodních 
pit stopech, který budeme postupně zavádět 
ve všech autorizovaných servisech Volvo Car po 
celém světě. Díky této službě, kterou nazýváme 
Osobní servis Volvo, budou Vaše návštěvy 
servisu kratší a příjemnější. V budoucnosti bude 
námi nabízený servis ještě jednodušší.

ZAKOUPENÍ & VLASTNICTVÍ
 
– Záruky 
– Financování 
– Leasing 
– Pojištění 
– Servisní smlouva 
– Webové stránky 

My Volvo ÚDRŽBA & SLUŽBY
 
– Originální servis Volvo 
– Půjčovna vozů 
– Profesionální péče o vozy Volvo 
– Pneuservis 

V PŘÍPADĚ PORUCHY NEBO NEHODY
 
– Asistenční služba Volvo 
– Opravy 
– Výměna skel Volvo 
– Opravy karoserie Volvo 
– Údržba klimatizace

ONLINE OBJEDNÁVÁNÍ SERVISU* 
(Pro ČR dostupné později) 

Pokud je Vaše Volvo vybaveno systémem 
Sensus Connect, samo Vás upozorní na nutnost 
provedení servisních prací a nabídne Vám 
kontaktování autorizovaného servisu Volvo Car 
za Vás. Navrhované termíny servisní schůzky 
zaslané Vámi preferovaným autorizovaným 
dealerem Volvo je možné jednoduše potvrdit 
nebo odmítnout přímo prostřednictvím palubního 
systému ve voze nebo na Vašich osobních 
webových stránkách My Volvo. Pokud nastane 
čas odvézt vůz do servisu, Vaše Volvo Vás na to 
upozorní a dovede Vás tam. A protože nám Vaše 
Volvo samo řekne, co potřebuje, jsme si jisti, že 
budeme mít po Vašem příjezdu vždy k dispozici 
všechny potřebné nástroje a součástky.

*Dostupnost závisí na datu uvedení na trh. 
Prosím, obraťte se na svého autorizovaného 
dealera Volvo Car.

Více informací naleznete na stránkách volvocars.cz.
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Dosud nejméně komplikovaný způsob,

jak vlastnit vůz



volvocars.cz

Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z infor-

mací uvedených v této brožuře odpovídat skutečnosti. Některé zde popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze 

za příplatek. Před objednáním vozidla si prosím vyžádejte od svého dealera Volvo aktuální informace. Výrobce si vyhrazuje právo 

provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech.

Tištěno v ČR

1/2015


