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Spotřeba paliva a emise CO2 pro nová Volva S60 a V60
a Volvo XC60. Volvo S60: spotřeba paliva od 2,3 litru / 100 km
do 9,1 litru / 100 km (kombinovaný provoz) a emise CO2
od 52 g/km do 206 g/km. Volvo V60: spotřeba paliva
od 2,3 litru / 100 km do 9,1 litru / 100 km (kombinovaný provoz)
a emise CO2 od 52 g/km do 206 g/km. Volvo XC60: spotřeba
paliva od 2,2 litru / 100 km do 7,8 litru / 100 km (kombinovaný
provoz) a emise CO2 od 74 g/km do 229 g/km. Upozornění:
Z důvodu možných změn technických parametrů provedených
v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací
uvedených v této brožuře odpovídat skutečnosti. Některé zde
popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze
za příplatek. Před objednáním vozu si prosím vyžádejte od svého
autorizovaného dealera Volvo aktuální informace. Výrobce si
vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění
změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích
a modelech.

M

oderní svět je v mnoha směrech
úžasný. Například můžeme stát na tom
nejodlehlejším útesu a bez problému
odesílat své myšlenky na vzdálený
kontinent prostřednictvím zařízení menšího než balíček
karet. Technologický vývoj má moc usnadnit nám život
a současně mu dát mnohem bezpečnější a zábavnější
rozměr, než to bylo možné kdykoliv dříve. Pokud bychom
chtěli vyjádřit důvod, proč je život v dnešní době lepší než
před 200 lety, jedním slovem, museli bychom jít mnohem
dále než k výrazu „elektřina“.
Přesto v nás moderní způsob života dokáže vyvolávat
pocit úzkosti. Například internet a sociální sítě nám
nabízejí zajímavé pohledy na to, jak moc by mohl být náš
život lepší, kdybychom se narodili do jiného prostředí
nebo si vybrali jinou životní cestu. Jak mohou být tyto
portály prospěšné, tak v nás současně dokážou vyvolávat
negativní pocity od mírného podráždění až po neskutečný
vztek. S ohledem na pocit vlastního štěstí jsme nyní
mnohem ambicióznější, expanzivnější a individualističtější.
Hledáme zkušenosti, které se dotýkají našich duší velmi
unikátními způsoby, chceme udržovat smysluplné vztahy
(v ideálním případě prosté ošemetných aspektů) a toužíme
po dobrodružstvích, která nás hluboce zasáhnou. Mnohem
více než před několika desítkami let jsme si vědomi
rozmanitých možností, které se před námi otevírají.
V technickém jazyce by se dalo říci, že jsme hackeři, kteří
hledají kódy k absolutní optimalizaci svého života.
Nicméně stále platí stará pravda, že žádná bytost
na zemi nemůže být optimálně dobrá v rozmanitých
směrech. Například robot, který má za úkol stlát postel
a dělat snídani, nebude v těchto úkonech vynikat tolik
jako dva samostatné stroje, z nichž se každý zaměřuje
výhradně na jednu funkci. Čím jasněji si definujeme
své cíle, tím vyšší šanci budeme mít na dosažení bodu,
ve kterém se budeme v daném směru cítit opravdu
šťastně.

Méně
komplikovaný
život
„Složitá povaha moderního způsobu života nás
s t a v í p ř e d u n i k á t n í v ý z v y. N i c m é n ě j a s n ý z p ů s o b
myšlení a správné technologie mají moc usnadnit
nám život,“ říká Ewen Haldane, obchodní
ředitelka ve společnosti School of Life.
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nám ž i vo t . A l e součas ně př e ds t av ují klíč
k d osa že n í n a p r os to opač né s it uace.“
Stručně řečeno, musíme si vybrat, na co se chceme soustředit.
Tragédií života je fakt, že jsme si jen málokdy jistí, že jsme se
rozhodli moudře. Zmíněný problém se projevuje i v našem
rozhodování, zda dát přednost soukromému, nebo pracovnímu
životu, přičemž je zde ještě náročnější varianta – snaha žonglovat
mezi oběma možnostmi. Výsledkem je dnešní posedlost hledáním
nemožné optimalizace v oblasti rovnováhy soukromého života
a práce.
Stejné dilema řešili také filozofičtí předchůdci existencialismu
v 19. století, kteří věnovali velkou pozornost složitosti života,
ve kterém jsme postaveni před rozhodnutí, aniž bychom měli
dostatek znalostí a času k výběru té nejlepší možné varianty.
Dánský filozof, Søren Kierkegaard, který položil základ
existencialismu, například celý život zápasil s otázkou, zda se má
oženit. Frustrace z toho dilematu vedla Kierkegaarda k napsání
následující pasáže v jeho mistrovském díle Buď – anebo:
„Ožeň se a budeš litovat; nežeň se a budeš také litovat; ať
už se oženíš, anebo ne, tak jako tak budeš litovat. Směj se
nad bláznovstvím světa a budeš litovat; plač nad ním a budeš také
litovat; ať se budeš bláznovství světa smát, nebo nad ním plakat,
budeš litovat... To je podstata veškeré filozofie.“
Existencialisté nám nabízejí užitečnou korekci běžného
a škodlivého názoru, že by volba měla být snadná. Myšlenka,
kterou nám Kierkegaard předkládá ke zvážení, říká, že naše utrpení
pramenící z nutnosti volit není žádnou anomálií. Naopak se jedná
o jednu z nejzajímavějších věcí na našich životech. Na základě
daného existenciálního dilematu lze v podstatě i vysvětlit, proč
jsou některé z celosvětově nejúspěšnějších technologických
firem (bez ohledu na to, zda navrhují telefony, televize, nebo
auta) tak dobré v jedné konkrétní věci. Jde totiž o nemilosrdné
zjednodušení možností.
Jednoduchost je v technologickém designu tak moc důležitá,
protože špatně navržené věci nás zpomalují a stresují: vezměte si
například mikrovlnnou troubu, k jejíž komplikované obsluze bude
nejprve nutné důkladně se obeznámit s jejími funkcemi, tiskárnu,
která se zasekává, pokud do ní nevložíte papír zcela rovně, nebo
překombinované dálkové ovládání k televizi. To vše jsou příklady

zásadního nedostatku empatie.
Na druhou stranu je zde duchovní dítě německého designéra
Dietera Ramse, rádio T3, na kterém lze dokonale demonstrovat,
jak moc užitečný je v oblasti technologií jednoduchý design.
Rams byl průmyslový designér, jehož minimalistický designérský
etos zřejmě posloužil jako inspirace pro designérský jazyk
společnosti Apple. Rams dobře pochopil, že rádio nabízí celou
řadu možností: mohl přidat samostatné ovládání pro basy a výšky,
oddělené stupnice pro ladění AM a FM stanic, mohl navrhnout
spoustu funkcí budíku nebo integrovat výstupní kabel pro větší
reproduktory atd. Nicméně on se rozhodl vydat opačným směrem.
Obětoval zajímavé funkce, které by pozvedly technologickou
úroveň produktu, ale neměly zásadní význam, ve prospěch
vytvoření neuvěřitelně intuitivního přístroje, který se kdokoliv
dokázal naučit ovládat během několika vteřin. Například z hlavního
vypínače udělal součást ovládání hlasitosti. To bylo do té doby
něčím nevídaným, přestože dnes to nikoho nepřekvapí.
Výsledkem je maximálně uspokojující design, protože dnešní
životy jsou již tak přespříliš přeplněné různými možnostmi, což
se svým způsobem stává naším břemenem. Vytvoření naprosto
jednoduchého řešení tím pádem slaví úspěch, který stojí
na těžkém uvědomění si, na čem v našich životech opravdu záleží.
Technologie mají potenciál komplikovat nám život, ale současně
představují klíč k dosažení naprosto opačné situace. Ty nejlepší
společnosti jasně pochopily naše soužení vyplývající z bezpočtu
dostupných možností. Tím, že z nás sejmou zátěž spočívající
v přehršli méně důležitých funkcí s rozptylujícím efektem, nám
poskytují šanci alespoň na malou chvilku se zastavit a v klidu se
zamyslet nad tím, co bychom chtěli udělat s našimi životy.
Přestože nám technologie nejsou schopny dát správné
odpovědi na naše otázky, mohou nám usnadnit cestu k tomu,
abychom dělali moudřejší rozhodnutí.

School of Life je globální organizací, která se věnuje vývoji emoční
inteligence. Její náplní je aplikovat psychologii, filozofii a kulturu
na každodenní život. www.theschooloflife.com/london
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Inovace
určené pro lidi
S m y s l e m i n o v a c í s p o l e č n o s t i Vo l v o C a r s j e
u s n a d n i t Vá m ž i v o t . A p r á v ě k l a d e n í d ů r a z u
na lidi nás odlišuje od ostatních a definuje
naše jedinečné vize budoucnosti.

V

e společnosti Volvo Cars je pokrok vnímán jako pokrok
pro lidi. Cílem každé z inovací automobilky je zajistit
lidem větší bezpečnost, dopřát jim více zábavy a usnadnit
jim život. Důvod je prostý: na první místo klademe lidi,
ne technologie.
Touha zlepšit životy lidí nás žene kupředu a základní podmínkou
proto, abychom uspěli, je pochopení lidských potřeb. Toho se snažíme
dosáhnout nasloucháním lidem, studiem jejich návyků a obsáhlým
výzkumem. Jen tak si můžeme být jistí, že produkty a služby, které
vytváříme, přispějí ke zkvalitnění lidských životů.
Při našich průzkumech nám jde o mnohem více než jen o hrubá data.
Chceme získat skutečný vhled do lidských motivací, emocí
a každodenních životů. Chceme poznat lidské potřeby a touhy, bolesti
a radosti. Jen tak budeme s jistotou vědět, že Vám námi vytvořené
produkty a služby zpříjemní život.
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I n ová to ř i a u to m o b i l k y Vo l vo C a r s , k te ř í f o r m u j í n a š i
budoucnost

Dobře chápeme, že globální trendy, jako jsou
urbanizace, touha po neustálé konektivitě a rostoucí
nedostatek času spojený s moderním způsobem
života, nabízí unikátní podněty ve vztahu k lidskému
štěstí. Ve společnosti Volvo Cars pevně věříme, že by
Vám inovace měly usnadnit život, ne ho komplikovat.
Vidíme průsečík, ve kterém jsou technologie
kombinovány za účelem vytvoření nových a lepších
zážitků. To znamená vzájemnou spolupráci, protože
zmíněné zážitky mohou být výsledkem mnoha různých
věcí. Jedním z příkladů je naše Sdílení vozu (v ČR
dostupné pouze pro Volvo XC40 od MY19), které
Vám umožňuje sdílet své Volvo s přáteli nebo členy
rodiny jednoduše odesláním zprávy z Vašeho telefonu
do jejich. Tím získají přístup do vozu a možnost jezdit
s ním dle svých potřeb, aniž byste jim museli klíč
od vozu fyzicky předávat.
Abychom se do uvedeného bodu dostali, museli
jsme dosáhnout určitých velkých technologických
skoků, spolupracovat napříč různými odděleními
automobilky Volvo Cars a vést intenzivní diskusi
s našimi dodavateli a externími partnery. Výsledkem
je nesmírně užitečný systém, prostřednictvím kterého
můžete pracovat s různými funkcemi poklepnutím
nebo potažením prstu po dotykovém displeji.
Spolupráce a inovace jsou pro nás ve společnosti
Volvo Cars něčím přirozeným, protože pocházíme
ze Švédska, které je místem, kde si lidí ceníme jako
individualit a kde se nebráníme změně zažitých
konvencí.
To, odkud přicházíme a kam směřujeme, je úzce
spjato s naší vizí budoucnosti, která se soustředí
v první řadě na lidi. Protože lidem rozumíme, chráníme
to, co je pro ně důležité, a chceme jim dopřát pocit, že
jsou speciální. To pro nás znamenají inovace zaměřené
na lidi. A právě tento přístup představuje srdce všeho,
co děláme, a odlišuje nás od ostatních výrobců
automobilů.
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Vidí me
pr ůse čík,
ve kte r é m
se r ůz né
te chnologie
s bíhají
za úče le m
vyt voř e ní
nových
a le pš ích
zážit ků .
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Vize, jejímž úkolem je
dát Vám čas
Ve s p o l e č n o s t i Vo l v o C a r s t o u h a p o i n o v o v á n í
nekončí v ývojem nov ých vozů a služeb.
S n a ž í m e s e Vá m p o s k y t n o u t n ě c o , p o č e m
opravdu toužíte: více kvalitně stráveného času.

Ilustrace James Gilleard

Č

as je v dnešní době velmi vzácnou
komoditou. Proto jsme se
ve společnosti Volvo Cars rozhodli
přispět ke zlepšení lidských životů
tím, že našim zákazníkům část jejich času
vrátíme zpět. V rámci naší vize pomůže
počínaje rokem 2025 každé nové Volvo získat
svému majiteli každoročně zpět jeden týden
kvalitně stráveného času. Jedná se o čas,
který mohou naši zákazníci věnovat svým
přátelům a rodině, svým vášním nebo prostě
relaxaci.
Již dnes představují vozy Volvo díky spojení
neotřelých nápadů a zkušeností společnosti
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Volvo Cars mnohem více než jen dopravní
prostředky. Nové vozy Volvo se mohou stát
pohodlným místem pro doručení zásilek
z internetových obchodů (v ČR zatím není
služba k dispozici) nebo Vaším osobním
asistentem, který Vás upozorní, kdy máte
schůzku, a rovnou Vás navede na místo určení.
Mezi další výhody patří snadný způsob jejich
sdílení s rodinnými příslušníky nebo s přáteli
bez nutnosti osobně si předávat klíč od vozu
a možnost pořídit si je na základě měsíčního
paušálu stejně jako telefon nebo permanentku
do posilovny (obě funkce jsou v současné době
k dispozici jen pro Volvo XC40 MY19).
13

V budoucnosti se Vám chystáme nabídnout další možnosti,
jak ušetřit čas. Pomůže nám s tím náš přístup, pro který je
typický přesah nad rámec běžného vlastnictví automobilu,
protože dobře chápeme, že byste si v životě měli maximálně
užívat každou vteřinu svého času.

konektivita, která pomáhá odstraňovat třecí body moderního
způsobu života.
S aplikací Volvo On Call pro chytré telefony je možné
propojit vůz se světem internetu, s Vaším digitálním profilem
a s různými mobilními zařízeními. V praxi to pro Vás znamená,
že Vám stačí jednoduše klepnout na displej svého telefonu,
tabletu nebo jiného chytrého příslušenství, a ihned budete mít
k dispozici celou řadu praktických funkcí, jako jsou například
předběžné vyhřátí nebo ochlazení kabiny na dálku, upozornění
na Vaši následující pracovní schůzku nebo odeslání cílové
adresy přímo do palubního navigačního systému, abyste byli
ve správný čas na správném místě.
Prostřednictvím aplikace Volvo On Call si také v pohodlí
svého domova nebo kanceláře snadno ověříte, zda jste zamkli
dveře, které můžete v případě potřeby na dálku dodatečně
zamknout nebo naopak odemknout.

Čas strávený za volantem

Vizionářství

Vidíme budoucnost, ve které pro Vás bude cesta do práce
potěšením a ne něčím, co musíte přetrpět. Naše řešení Vám
umožní během cesty odpočívat, pracovat nebo vyřizovat
e-maily, protože o řízení se postará Váš vůz. Přesně tak bude
podle slov Trenta Victora, senior technického lídra
pro předcházení dopravním nehodám, vypadat budoucnost
zformovaná autonomním řízením.
„V oblasti každodenního dojíždění leží z hlediska
autonomního řízení obrovský potenciál proměnit promrhaný
čas v produktivní čas nebo v čas na relaxaci,“ uvádí. V rámci
přístupu automobilky Volvo Cars, která staví na první místo
lidi, chceme zákazníkům poskytnout svobodu nakládat se
svým časem dle svého uvážení. „Reagováním na potřeby
našich zákazníků můžeme dojít k různým typům
automatizace zaměřené na lidi,“ říká Trent. „Někteří řidiči
budou šťastní, když budou mít možnost řízení v maximální
míře nechat na svém autě a sami řídit jen občas. Jiní se oproti
tomu mohou zdráhat nechat kompletní kontrolu nad situací
na voze, ale ocení vhodnou podporu a současně si zamilují
myšlenku samostatného parkování vozu nebo možnost občas
se za jízdy odreagovat například sledováním filmu.“
Tím se nově vymezí lidský vztah s vozem. Možnost výběru
způsobu, jak ve voze strávit čas, je jednou z nejatraktivnějších
výhod autonomního řízení.

Trent Victor hovoří o tom, jak
autonomní řízení ovlivní naši
budoucnost
„Autonomní řízení změní
celé dopravní prostředí. Vaše
každodenní dojíždění do práce
bude připomínat spíše zážitek
spojený s letem první třídou.“
„Ve společnosti Volvo Cars
stavíme na první místo lidi,
ne technologie. Jedná se
o nedílnou součást naší vize,
na jejímž základě bude nově
definován vztah mezi Vámi
a Vaším vozem.“
„Věříme, že v oblastech silniční
bezpečnosti, efektivity a možnosti
určit si, jak strávíme svůj čas,
dojde k dramatickému zlepšení.“

Naplňte svůj potenciál
Naše online služby Vám navíc zpřístupní dosud nevyužitý
potenciál Vašeho vozu a Vy získáte možnost bezpečně sdílet
své Volvo s jinými lidmi odesláním digitálního klíče do jejich
chytrých telefonů (v ČR je služba v současné době dostupná
jen pro Volvo XC40 od MY19). To například znamená, že
můžete nechat svého kamaráda nebo kolegu vyzvednout si
něco z Vašeho vozu v době, kdy jste v práci, nebo můžete
půjčit své Volvo na večer někomu z rodiny, aniž byste mu
osobně museli předávat klíč od vozu.
Další službou, kterou přináší konektivita, je Doručení
do vozu Volvo (v ČR služba zatím není k dispozici), díky
němuž budou zmeškání doručení zásilky nebo hodiny čekání
na kurýra minulostí. Prostřednictvím této služby si můžete
nechat své online nákupy doručit přímo do svého
zaparkovaného vozu, ke kterému získá kurýr příslušné
doručovací společnosti digitální klíč pro jednorázový přístup
do vozu.

Život ve spojení
Zásadním aspektem naší vize, v rámci níž chceme našim
zákazníkům nabídnout možnost trávit čas ve voze kvalitně, je
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Digitální revoluce

nabízí tři režimy prostorového zvuku, prostřednictvím
nichž si můžete upravit akustiku v kabině dle typu
aktuálně přehrávané hudby a Vaší nálady.
V naší nabídce dále najdete vysoce kvalitní
audiosystém Harman Kardon Premium Sound, který
je dostupný pro Volvo XC40 a modely řady 60 a 90.
Jedná se o audiosystém, který Vás potěší čistým
a bohatým zvukem, za který vděčí mimo jiné funkci
automatického vyrovnání zvuku. Ta přispívá
k vyváženému poslechovému zážitku udržováním
konzistentní hlasitosti a intenzity zvuku mezi různými
nahrávkami a hudebními zdroji.

„Jak to vidíme my, funkce a produkty, které chtějí lidé
v době strávené ve svých autech využívat, se plně odvíjí
od digitalizace,“ říká Atif Rafiq, ředitel pro digitalizaci.
Podle jeho slov vychází digitální revoluce probíhající
ve společnosti Volvo Cars ze zpracování zpětné vazby
od zákazníků, na základě které bude opět pro zákazníky
vytvořen ještě jednodušší uživatelský zážitek. „Není to
o vývoji technologií pro ně samotné – je to o našem
způsobu využívání technologií a o jejich formování
za účelem usnadnění lidského života. A komu se podařilo
spojit potřeby lidí s technologickým potenciálem lépe než
automobilce Volvo Cars.“
Příkladem za všechny je integrace aplikace Spotify
do palubního rozhraní a podpora operačních systémů
Apple CarPlay a Android Auto ve všech nových vozech
Volvo. Hladká integrace těchto služeb znamená
pro uživatele vozů Volvo bezpečný a intuitivní přístup
k důvěrně známým aplikacím a funkcím, aniž by jejich
využívání působilo rušivě nebo zabíralo drahocenný čas.

Předplaťte si nadstandard
Kombinace výzkumu, zkušeností a inovací nám
neslouží jen k vytváření nových produktů, ale také
k objevování nových způsobů, jak si tyto produkty
užít. Sem patří i program Care by Volvo, díky němuž je
vlastnictví vozu stejně prosté jako vlastnictví telefonu
(v ČR je v současné době dostupný program Volvo
Flexi Care pro model XC40).
Jedná se o alternativu k zakoupení vozu Volvo nebo
k jeho pořízení na leasing. Výhodou je, že platíte jen
fixní měsíční poplatek, ve kterém je zahrnuto vše, co
potřebujete, abyste mohli se svým novým vozem
vyrazit na silnici. My se postaráme o pojištění, daně,
servis, údržbu a opravy, zatímco na Vás zbudou jen
platby za palivo. Zbavíte se prakticky veškerého
papírování a administrativních záležitostí spojených
s provozováním vozu. Protože jde spíše než
o vlastnictví vozu o přístup k vozu, získáte navíc
možnost využívat lokálně dostupné služby sdílení
vozu, abyste mohli po určitou dobu dle své potřeby
využívat větší nebo menší vůz Volvo.
Program Care by Volvo představuje nový způsob
pořízení vozu stvořený pro novou éru. Stejně jako
u ostatních inovací automobilky Volvo Cars nás
i u vyvíjení tohoto produktu hnala kupředu naše touha
přispět k vyšší kvalitě Vašeho života a umožnit Vám
trávit Váš čas kvalitnějším způsobem. V tom ostatně
spočívá podstata našich vizí soustředících se na lidi.

Společná vášeň
Při vývoji inovací hraje ve společnosti Volvo Cars zásadní
roli spolupráce, a to jak interní, tak s externími partnery.
Naše partnerství se společnostmi, jako jsou Apple, Google
nebo Spotify, představují nezbytný předpoklad pro vývoj
nových produktů a služeb stejně jako spolupráce se
společnostmi sdílejícími naši vášeň pro inovace a s lidmi,
kteří nám pomáhají poskytnout našim zákazníkům ten
nejlepší uživatelský zážitek nejen v současnosti, ale
i do budoucnosti.
Využívání odborných znalostí z prostředí mimo naši
společnost nám pomáhá vytvořit bohatší jízdní zážitek.
Také proto jsme spojili své síly se dvěma předními
značkami na poli audiotechniky, Bowers & Wilkins
a Harman Kardon, díky nimž se mohou naše nejnovější
vozy pochlubit novým rozměrem zvuku. Naše vrcholná
varianta audiosystému pro modely řady 60 a 90 byla
vyvinuta ve spolupráci se značkou Bowers & Wilkins
a precizně vyladěna na míru jednotlivým interiérům.
Součástí soustavy reproduktorů je unikátní, vzduchem
chlazený subwoofer integrovaný do konstrukce vozu, který
se stará o precizní basové tóny. Mimo to audiosystém
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Proč je naše
budoucnost
elektrická
P r á v ě z a č í n á n o v á é r a m o b i l i t y. É r a l u x u s n í h o
ticha, citlivě reagujícího v ýkonu a čistějšího
ovzduší. Éra elektrifikace.

E

lektrifikace představuje budoucnost mobility. Jsme
si tím jistí, protože elektrifikace – ať již ve formě
plug-in hybridního agregátu, nebo plně elektrického
pohonného ústrojí – přispívá k tiššímu chodu vozu,
k jeho citlivějším reakcím a současně zásadně snižuje
množství vyfukovaných emisí a znečištění ovzduší. Jedná se
o efektivnější a udržitelnější zdroj energie, který dle našich
informací zákazníci požadují. Proto jsme se jako první
z velkých automobilových výrobců zavázali, že bude počínaje
rokem 2019 každý nový vůz Volvo vybaven elektromotorem.
Již dnes naše plug-in hybridní modely Twin Engine nabízí
možnost jezdit na vzdálenosti, které obvykle stačí
pro každodenní dojíždění do práce, na čistě elektrický pohon
s nulovými emisemi. Protože se jedná o vozidla, která byla již
od samého počátku navržena a zkonstruována
pro elektrifikaci, nebylo nutné přistupovat k žádným
kompromisům z hlediska zábavnosti, praktičnosti nebo
stylovosti vozu. Postavit na vrchol modelových variant řady
60 a řady 90 plug-in hybridní agregáty bylo odvážným
a vizionářským krokem.
Tento krok lze odůvodnit tím, jak moc toho tato vozidla
dokážou nabídnout, uvádí Per-Arne Reinholdsson, technický
ředitel pro výrobu hybridních vozidel ve společnosti Volvo
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Naše vize ve znamení elektřiny

Společnost Volvo Cars jasně stanovila
své plány k dosažení čistější mobility
prostřednictvím následujících tří závazků:
Počínaje rokem 2019 bude každý nový
vůz Volvo vybaven elektromotorem.
Do roku 2025 bude automobilka Volvo
Cars nabízet pět plně elektrických
modelů.
Do roku 2025 dostaneme na silnici
milion plug-in hybridních nebo zcela
elektrických vozů Volvo.

p řed s t a v u j í a utomobilku
Vol vo C a r s v je jí
nejp r o g r e s i v n ějš í podobě .“
Per-Arne Reinholdsson Technický ředitel pro hybridní vozy

Cars: „Mimo to, že se vždy jedná o nejlépe vybavené a nejsilnější
varianty v dané modelové nabídce, nabízí verze T8 Twin Engine
při využívání jejich plug-in hybridních předností také největší
hospodárnost. Představují značku Volvo v její nejprogresivnější
podobě,“ uvádí.
Do budoucnosti to znamená, že bude automobilka Volvo Cars
nabízet ještě širší portfolio elektrifikovaných vozidel včetně plně
elektrických modelů, které budou na trh uvedeny v roce 2019. Uvedená
vozidla nám pomohou co nejlépe odvádět naši práci v oblasti ochrany
životního prostředí pro další generace, protože využívání čistě
elektrického zdroje energie znamená konec výfukových plynů. Tím
pádem nebudou z automobilů do atmosféry uvolňovány žádné škodlivé
látky, jako jsou oxid uhličitý, oxidy dusíku nebo pevné částečky. Plně
elektrická nebo plug-in hybridní vozidla lze dobíjet z udržitelných zdrojů
energie, jako jsou vodní a větrné elektrárny.
Elektřina znamená také zábavnější jízdní zážitek. Protože
elektromotory zvládnou dosáhnout maximálního točivého momentu již
od nulových otáček, díky čemuž nabízí okamžitou akceleraci již
od rozjezdu ze stání, je u nich citlivě reagující výkon samozřejmostí.
K elektromotorům navíc neodmyslitelně patří nehlučný chod, díky
kterému si posádka uvnitř vozu bude užívat uklidňující luxus téměř
tiché jízdy. Bez ohledu na to, zda si pořídíte plug-in hybrid, nebo čistě
elektrický vůz, projíždění města v elektrickém režimu bude znamenat
tiché prostředí i pro lidi pohybující se mimo vůz.
S ohledem na všechny uvedené důvody jsme vstoupili do čela
elektrifikace a během následujících let představíme portfolio modelů
kombinujících elektrifikaci s autonomním řízením a konektivitou, abyste
si mohli užívat zcela nový druh mobility. Budoucnost bude skutečně
ve znamení elektřiny.
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Skvělé řešení pro nabíjení

Naše nástěnná nabíjecí stanice Vás potěší nejen
svým pěkným designem, ale především snadným
způsobem ovládání. Protože Vám umožní pohodlně si
nabíjet vůz doma, stane se perfektním doplňkem
Vašeho vozu Volvo Twin Engine. Mezi její přednosti
patří integrovaný nabíjecí kabel, který dobře drží
v nabíjecím portu vozu, a možnost bezpečné montáže
ve venkovních podmínkách, díky čemuž ji můžete
používat na místě, kde vůz běžně parkujete.
21

Psychologie
bezpečnosti
Ochrana lidských životů je
nedílnou součástí filozofie
a u t o m o b i l k y Vo l v o C a r s .
Protože bezpečnost není

D

jen o technologiích – je to

át lidem pocit bezpečí a chránit je
před zraněním jsou základní
předpoklady k tomu, aby byli
šťastní. Jedná se o způsob myšlení,
který řídí kroky automobilky Volvo Cars již
od jejího založení. Proto představuje
bezpečnost základní stavební kámen,
od kterého se odvíjí způsob naší práce i naše
myšlenkové pochody. Bezpečnost nás
současně inspirovala ke stanovení naší Vize
2020, podle níž by počínaje rokem 2020
neměl v žádném novém voze Volvo nikdo
utrpět smrtelné ani jinak vážné zranění.

stav mysli.
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Bezpečnější design

Středobodem našeho přístupu k bezpečnosti je Centrum
bezpečnosti automobilky Volvo Cars sídlící v Göteborgu,
které představuje jakýsi mozek řídící směr, kterým se
vydáváme, i naše další kroky. Jedná se o místo, které doslova
překypuje průkopnickými technologiemi a pozoruhodnými
lidmi, kteří mají jeden společný cíl – chránit lidské životy.
Uvedený cíl slouží jako katalyzátor pro nepřetržité
inovování, jak ostatně vysvětluje viceprezidentka Centra
bezpečnosti automobilky Volvo Cars, Malin Ekholm: „Nejprve
musíme pochopit, v čem tkví problém, a pak teprve začneme
pracovat na zlepšení stavu věcí. Pokud potřebné technologie
dosud neexistují, musíme je vynalézt.“

„Naším cílem je integrovat bezpečnost do našich vozů
natolik, že se ve svém Volvu budete cítit naprosto sebejistě
a na bezpečnost nebudete prakticky vůbec muset myslet.
Jednoduše pojedete bezpečně,“ vysvětluje Malin. Design
prostý rušivých prvků, komfortní sedadla a intuitivní
technologie, to vše ve vzájemné symbióze pomáhá
uživatelům cítit se ve voze sebejistě.
Malin nám popsala, jak se můžete připravit na cestu ještě
před nastoupením do vozu. Prostřednictvím aplikace Volvo
On Call můžete odeslat informace z Vašeho kalendáře přímo
do palubního navigačního systému, což znamená, že Váš vůz
bude ještě před tím, než usednete za volant, vědět, kam
chcete jet a jak dlouho bude cesta trvat.
„Tím, že zákazníkům značky Volvo poskytneme pocit
kontroly nad situací a podporu, kterou hledají, z nich sejmeme
část stresu a napětí, které jsou spojené s každodenním
užíváním vozu,“ vysvětluje.

Učíme se z reálných
životních situací
Výchozím bodem jsou pro Malin a její tým situace
z reálného života. Výzkumný tým automobilky Volvo Cars
zabývající se dopravními nehodami od roku 1970 podrobně
analyzoval více než 43 000 dopravních nehod, ve kterých
na území Švédska figurovaly vozy Volvo.
Jestliže máme k dispozici informace o tom, v jakých
dopravních scénářích jsou lidé vystaveni nebezpečí, pak
můžeme na základě důkladných znalostí chování našich vozů
určit, jaké další kroky je třeba provést k zajištění bezpečné
jízdy. Inženýři automobilky Volvo Cars opakují scénáře
reálných dopravních nehod, aby mohli najít řešení, která by
zabránila většině dopravních nehod daného typu. Veškeré
získané informace následně poslouží jako zpětná vazba
promítající se do vývoje nových vozů a technologií, aby byla
každá další generace výrazně bezpečnější než ta předchozí.
Uvedená metodologie nás dovedla k vytvoření některých
zásadních inovací, jako jsou například tříbodové bezpečnostní
pásy nebo sedadla s ochranou proti hyperflexi krční páteře, se
kterými jsme si připsali celosvětové prvenství. V nastavování
nových standardů v oblasti bezpečnosti automobilka Volvo
pokračuje i nadále. Dnes jsou všechny naše vozy vybaveny
ochrannými bezpečnostními funkcemi, mezi které patří
například bezpečnostní klec vyrobená z vysoce pevné oceli,
a preventivními bezpečnostními funkcemi, jako je například
vyspělý jízdní asistenční systém City Safety, který dokáže
rozpoznat jiná vozidla, chodce, cyklisty a velká zvířata
před vozem.

Studium bezpečnosti
Jedním z hlavních důvodů, proč investujeme tolik času
a duševního úsilí do vývoje autonomního řízení, je touha
umožnit všem lidem cestovat bezpečně.
Čím větší podíl autonomně řízených vozidel bude
na silnicích, tím pohodlnější a exponenciálně bezpečnější
bude celé dopravní prostředí. Proto jsme odstartovali projekt
Drive Me, jehož úkolem je pomoci nám proměnit vizi
bezpečnější mobility v realitu. V rámci projektu budou naši
dobrovolníci ve svém běžném životě využívat vozy Volvo
vybavené různými úrovněmi autonomního řízení. Při našem
bádání se nezaměřujeme na technologie, ale zajímá nás, jak
budou dané technologie prospěšné pro lidi a jak zvýší kvalitu
jejich životů.
„Vývoj systémů autonomního řízení nevnímáme jako
technologický závod,“ uvádí Trent Victor, senior technický
ředitel pro předcházení dopravním nehodám. „U nás stojí
na prvním místě bezpečnost a lidé. Naší prací je
ve skutečnosti studium lidského chování.“
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Náš příspěvek k ochraně
lidských životů

Centrum bezpečnosti automobilky Volvo
Cars v číslech
Jeden až dva nárazové testy každý
pracovní den.
K dispozici jsou zde dvě dráhy
pro nárazové testy: pevně
daná 154 metrů dlouhá dráha
a 109metrová dráha, kterou lze
natočit až o 90°.
Blok, do kterého testovaná vozidla
narážejí, váží 850 tun. Díky
vzduchovým polštářům ho lze
přesunout, kam je potřeba.
Centrum využívá 100 figurín
pro nárazové testy různých typů
a velikostí. Cena posledních modelů
figurín se pohybuje kolem 1 milionu
eur za kus.
Každý z nárazů je zaznamenáván více
než 25 vysokorychlostními kamerami,
z nichž je až osm umístěno v kabině
vozu.
Silná světla osvětlující každou část
prostoru, ve kterém dochází k nárazu,
svítí dvakrát jasněji než denní světlo.
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Průkopnická
řešení
budoucnosti
MEZI UZNÁNÍ ZA NAŠI PRÁCI patří
i dvě velká letošní ocenění pro prezidenta
a generálního ředitele naší společnosti,
Håkana Samuelssona. Ten byl porotou
soutěže World Car of the Year jmenován
Osobností automobilového světa pro rok
2018 (World Car Person of the Year)
a současně na detroitském autosalonu
získal také titul CNET Průkopník roku
(Disruptor of the Year).
Jaké je jeho tajemství? „Setkávám se
s mnoha lidmi, a protože jsem přirozeně
zvídavý, kladu jim mnoho otázek,“ říká
Håkan. „Jedná se o dobrý způsob, jak
zjistit, co je třeba změnit.“
Na ocenění Disruptor of the Year je
obzvláště hrdý. „Jedná se o uznání
za práci, kterou ve společnosti Volvo Cars
odvádíme. Reagujeme na nové potřeby
trhu, jehož stará struktura je narušena,
a můžete si být jistí, že se ze strany
společnosti Volvo Cars máte ještě na co
těšit.“

N o v é Vo l v o V 6 0

Znovuzrození
legendy
➾
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Anatomie
vozu kombi
stvořeného
pro řidiče
K o m b i , k t e r é u s p o k o j í v š e c h n y Va š e
t o u h y. N o v é Vo l v o V 6 0 b u d e t e ř í d i t s e
stejným nadšením, s jakým si budete
užívat jeho vše strannost a prostornost.
Text Ian Dickson
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„Je to nádherné kombi,“
říká Robin Page, senior viceprezident pro design
ve společnosti Volvo Cars, o novém Volvu V60. Ačkoliv lze
od něj podobné prohlášení očekávat, jakmile tento vůz
vidíte na vlastní oči, musíte mu dát za pravdu. Jedná se
o elegantní, dynamické a účelné kombi, které má přesně
to, co je třeba, a nic navíc. „Nové Volvo V60 úžasným
způsobem dokazuje, že kombi nemusí být vůbec nudná,“
dodává Robin. „Jsme nadšení, že se nám podařilo udržet
jeho design v podobném duchu jako u našeho
koncepčního vozu Concept Estate [který sklidil velký ohlas
na ženevském autosalonu v roce 2014].“
V novém Volvu V60 se snoubí stylový dynamický design
s mimořádnou praktičností a velkorysou prostorností.
Zkrátka a dobře se jedná o vůz, který byl navržen, aby se
s lehkostí přizpůsobil rozmanitým potřebám moderního
života. Jeho úkolem je umožnit Vám žít aktivně, ať už si
pod tím představíte několikadenní výpravu na pobřeží,
nebo chcete vyrazit na loď, lyžovat či kempovat. Nové
Volvo V60 disponuje dostatečnou flexibilitou, aby se
dokázalo vyrovnat s různými potřebami Vašeho života.
Mimo to je výsledkem touhy automobilky Volvo Cars
vytvořit kombi, které by s nadšením řídili i vášniví řidiči.
V této chvíli přichází na řadu Kenneth Ekström, vedoucí
týmu, který prověřuje jízdní charakteristiku, ovladatelnost
a řízení.
„Při vývoji jízdního charakteru vozu hraje roli spousta
detailů,“ svěřuje se Kenneth, „ale stojí to za to. Když tento
vůz řídíte, cítíte skutečné spojení nejen s ním, ale i se
silnicí. Hlavním principem, kterým se při vývoji vozu řídíme,
je vytvořit vůz, ve kterém si budete na plno užívat každou
jízdu.“
Jestliže navíc přidáte nejmodernější technologie
v oblasti online služeb a bezpečnostní inovace, získáte vůz
s působivou kombinací schopností. Nicméně když zvážíte,
že automobilka Volvo strávila posledních 60 let tím, že
pomáhala definovat, jak by vozy kombi měly vypadat,
nikterak Vás to nepřekvapí.
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N o v é Vo l v o V 6 0

Design

T. J o n M a y e r,
vedoucí designér
p r o n o v é Vo l v o
V60, hovoří
o prvcích, které
dodávají novému
Vo l v u V 6 0
na jeho eleganci
a všestrannosti.

S V Ě T L O

H L O U B K A

„Dlouhá a hluboká boční okna
upozorňují na praktický charakter
vozu a současně odkazují
na jeden z úžasných klasických
modelů Volvo: 1800 ES.
Nespornou výhodou tohoto řešení
je zalití kabiny větším množstvím
světla. Výrazné ramenní partie
pak podtrhují atletický vzhled
nového Volva V60.“

„Jednou z věcí, které lidi na první
pohled upoutají, je hloubka boků,
čímž je myšlen způsob, jakým
se dveře prohýbají směrem
dovnitř. Po otevření dveří můžete
sami vidět, že je kov formován
do profilu téměř ve tvaru ‚S‘ což
vozu dodává dynamický charakter,
o který jsme usilovali.“
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P Ř Í J E M N Á

J Í Z D A

„Jedná se o kombi, ve kterém
se budete po nastoupení
cítit opravdu dobře. Ocitnete
se v prostředí, které bylo
koncipováno tak, aby Vám bylo
příjemné a současně Vám poskytlo
spojení s vnějším světem. Vytvořili
jsme interiér, který ve Vás vyvolá
pocit, že můžete dělat cokoliv
a vydat se kamkoliv.“

P R O P O R C E

„Pokud se Vám podaří najít ideální
proporce, výsledný vůz
instinktivně působí lepším dojmem
a je na něj radost pohledět. Nové
Volvo V60 se může pochlubit
skutečně výraznou vzdáleností
mezi předním kolem a spodním
uchycením čelního skla, což jsou
proporce, které vozu dodávají
prémiový charakter.“
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S T Y L

„V nabídce příslušenství je
k dispozici sada pro stylové
provedení exteriéru, kterou je
vybaven vůz znázorněný
na obrázku. Sada propůjčuje
novému Volvu V60 ještě mocnější
postoj. Přední a zadní spodní
spoiler a vnější prahové lišty
v barvě karoserie spolu
s integrovanými dělenými
koncovkami výfuku poukazují
na fakt, že se jedná o vůz stvořený
pro řidiče.“

Technologie

Jízda

O V L Á D Á N Í

Z Á B A V A

K O N E K T I V I T A

Hlavní ovládací rozhraní
představuje dotykový displej
středové konzoly, který je
perfektně čitelný i na přímém
slunečním světle. Využít
můžete také hlasové ovládání
přirozenou řečí (zatím ne
v ČJ), prostřednictvím něhož
si můžete vybírat hudbu,
ovládat navigaci, volat nebo si
nechat předčítat textové
zprávy.

Nové Volvo V60 Vám
usnadní život prostřednictvím
užitečných aplikací. Ty Vám
například najdou místo
na parkování a umožní Vám
za něj na dálku zaplatit
(v ČR zatím dostupné jen
v omezené míře) nebo Vám
pomohou najít místo, kde se
dobře najíte. Díky rozhraní
Apple CarPlay nebo Android
Auto budete mít na dosah
i svět zábavy.

S aplikací Volvo On Call si
můžete nechat vyhřát nebo
ochladit kabinu, na dálku
zamknout nebo odemknout
dveře, odeslat cíl své cesty
z telefonu do navigačního
systému Sensus,
synchronizovat palubní
systém se svým kalendářem,
a dokonce si do svého nového
Volva V60 nechat doručit
zásilky z internetových
obchodů (v ČR zatím není
služba k dispozici).
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V Ý K O N

V rámci plug-in hybridního
agregátu T8 Twin Engine
spolupracují silný
benzinový motor
a elektromotor. Výsledkem
jsou nenucený výkon
a možnost jízdy s nulovými
emisemi bez kompromisů
na prostornosti
a praktických funkcích.

J Í Z D N Í

R E Ž I M Y

P I L O T

Nové Volvo V60 nabízí
možnost výběru ze čtyř
různých jízdních režimů:
Dynamic, Comfort, Eco
a Individual. V každém
z nich je dle potřeb
upravena konfigurace
řízení, brzd, motoru
a řazení převodových
stupňů.

A S S I S T

Systém Pilot Assist se
postará o udržení
požadované rychlosti
a odstupu od vozidla
vpředu a zásahy do řízení
udrží vůz vyrovnaný
ve střední části jízdního
pruhu. Systém pracuje
od rozjezdu do rychlosti
130 km/h a na Vás je jen
držet ruce na volantu.
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P O D V O Z E K

Přední náprava nového
Volva V60 využívá
sofistikované dvojité
lichoběžníkové zavěšení,
zatímco vzadu je použita
víceprvková náprava
Integral Link značky Volvo.
„Vynikající jízdní komfort
pro nás byl stejnou
prioritou jako zábavný
aspekt jízdy,“ prohlašuje
Kenneth Ekström.

Praktická stránka vozu

F L E X I B I L I T A

V Š E S T R A N N O S T

Nové Volvo V60 bylo navrženo
za účelem maximální flexibility.
Opěradla zadních sedadel
dělená v poměru 60/40,
z nichž lze po sklopení vytvořit
prakticky rovnou podlahu, se
přizpůsobí různým potřebám
Vašeho života. Opěradla
zadních sedadel a opěrky hlavy
zadních sedadel jsou na přání
k dispozici s funkcí elektrického
sklápění.

Zavazadlový prostor nového
Volva V60 mimo jiné nabízí
i úložnou schránku
pod podlahou, která se
zamyká společně s dveřmi
zavazadlového prostoru, a je
proto ideálním řešením
pro uschování cenných
předmětů. Dále zde najdete
čtyři háčky na nákupní tašky
a oka pro bezpečné zajištění
rozmanitého nákladu.

P R O S T O R

K O M F O R T

Nové Volvo V60 se může
pochlubit jedním z největších
zavazadlových prostorů
v daném segmentu, který
nabízí objem až 529 litrů
včetně úložného prostoru
pod podlahou a při zaplnění
po horní okraj opěradel
zadních sedadel. Při sklopení
opěradel zadních sedadel se
jeho kapacita zvýší až
na 1 364 litrů.

Nakládání a vykládání nového
Volva V60 bude ještě snazší
s na přání dostupnou funkcí
elektrického otevírání dveří
zavazadlového prostoru.
V kombinaci s příplatkovou
funkcí bezklíčového přístupu
získáte také funkci
komfortního otevírání, která
Vám umožní otevřít nebo zavřít
dveře zavazadlového prostoru
mávnutím nohou pod zadním
nárazníkem.
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Pro Váš
aktivní život

Převážení na střeše
Náš elegantní, a přesto praktický střešní box
rozšíří přepravní kapacitu Vašeho nového Volva
V60 o 350 litrů, přičemž mu neubere
na stylovosti. Díky úchytům Quick Grip zajistíte
box na střeše během chvilky jednou rukou
a nakládání po setmění Vám usnadní integrované
osvětlení. Další významnou předností je
aerodynamický tvar střešního boxu, který přispívá
k menšímu odporu vzduchu a k nižší hlučnosti.

U p r a v t e s i n o v é Vo l v o V 6 0 p r o s t ř e d n i c t v í m
našeho praktického příslušenství na míru
sv ým dobrodr užným v ýpravám.
Zavazadlový prostor

Text Matt Rigby

Prostřednictvím oboustranné/skládací podložky
proti zašpinění zavazadlového prostoru ochráníte
interiér svého nového Volva V60 bez ohledu na to,
na jak moc akční výpravu jste se vydali. Protože je
podložka z jedné strany textilní a z druhé plastová,
můžete ji využít při různých příležitostech, kdy
získáte buď vodě odolnou ochranu podlahy nebo
elegantní doplněk. Podložku lze současně
rozvinout přes zadní nárazník, aby nedošlo
k poškození jeho laku.

Tažení nákladu
Naše výklopné tažné zařízení Vám bude
k dispozici, kdykoliv jej budete potřebovat,
a v době, kdy jej nebudete využívat, zůstane
decentně skryto. Stačí stisknout tlačítko
v zavazadlovém prostoru a ono se automaticky
vysune. Jakmile je tažné zařízení vysunuto, stačí,
abyste ho jednou rukou zajistili v příslušné poloze.
Toto tažné zařízení je dodáváno v kombinaci
se Systémem kontroly stability přívěsu, což je
inovace automobilky Volvo Cars bránící rozvlnění
taženého přívěsu.

Ochrana
Aby byl Váš pes cestující na zadním sedadle
bezpečně zajištěn, použijte náš postroj
s polstrováním, který se připevňuje
k bezpečnostnímu pásu ve voze. Postroj, který
představuje praktickou alternativu k přepravní
kleci, je dostupný ve čtyřech velikostech a lze ho
využívat také při venčení psa na vodítku.
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J Í Z D A

V

N O V É M

V O L V U

V 6 0

54 hodin...

... odpočítávání začíná
P á t e č n í v e č e r . 6 h o d i n . H a m b u r k . N o v é Vo l v o
V60 už na nás čeká. A před námi se rozprostírá
nekonečný obzor Jutského poloostrova, jehož
rozmanitá zákoutí se chystáme odhalit. Prožijte
s n á m i v í k e n d , k t e r ý Vá m p ř i n á š í m e v o b r a z e c h .

Text Ian Dickson
Fotografie Sam Christmas
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H O D I N

Hamburk je pěkné město.
Míjíme čtvrť Speicherstadt,
která je největším
komplexem skladišť
na světě a patří mezi
světové památky
UNESCO a v níž se
nenásilně prolíná staré
a nové. Nyní směřujeme
na sever a sledujeme řeku
Labe směrem k Jutskému
poloostrovu. S tím, jak se
začíná stmívat, se
prohlubuje naše radost
z jízdy.

H O D I N

Když opouštíme Hamburk,
míjíme některá z míst,
která se zapsala do dějin
díky tomu, že zde
začátkem 60. let
zdokonalovali své
schopnosti členové skupiny
Beatles. V jasné inspiraci
vybíráme v aplikaci
Spotify album Revolver
od Beatles a užíváme si
intenzivní zvuk
audiosystému Bowers
& Wilkins, což je
příznačné, protože
reproduktory této značky
je vybaveno i londýnské
nahrávací studio Abbey
Road Studios, kde
legendární Beatles nahráli
své největší hity.
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H O D I N

H O D I N

Směřujeme k západnímu
pobřeží Dánska. Cesta
vede po nádherných
silnicích, které těsně lemují
moře. Přepínáme naše
Volvo V60 do jízdního
režimu Dynamic,
ve kterém získáme ostřejší
reakce řízení, převodovky
a motoru, abychom si
užili sportovnější jízdu.
Zde najdete tolik míst,
která Vás přímo vyzývají
k zastavení a krátké
pauze mezi rozlehlými,
karamelově zbarvenými
písečnými dunami.

Naší první zastávkou
je nádherný dům
na jutském západním
pobřeží s výhledem
na Severní moře.
Odtud budeme
objevovat zbytek
pobřeží poloostrova,
které z většiny patří
Dánsku a zčásti
severnímu Německu.
Po snídani složené
ze sladkého pečiva,
kávy a žitného chleba
nastává čas naložit
vůz nezbytnostmi
pro dnešní aktivity.
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3 0

H O D I N

Dánsko bylo v nedávné
době ve zprávě World
Happiness Report
prohlášeno za třetí
nejšťastnější zemi na světě.
Vzhledem k místnímu
pohodovému postoji
k životu se není čemu divit.
Dánové pro to mají výraz
„tryghed“, který vystihuje
kolektivní pocit jistoty
a bezpečí pramenící
z jednoho z nejlepších
sociálních systémů, v rámci
něhož je kladen důraz
na vyvážený poměr mezi
soukromým a pracovním
životem, jistotu práce
a zdravotní péči.
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H O D I N

Projíždíme krajinou
formovanou mořem a větrem,
který Dánové vnímají jako
svou úžasnou výhodu. V roce
2017 pocházelo 43,6 %
dánské elektřiny z větrných
elektráren. Vítr mimo to
dodává plochému západnímu
pobřeží Dánska jeho divoký
charakter. Mít po ruce
neprofukavé oblečení, abyste
se zahřáli, potřebujete dokonce
i v létě.

H O D I N

Jídlo představuje nedílnou
součást naší cesty stejně
jako jízda samotná. Zde je
před námi pestrá nabídka
pokrmů z čerstvých
mořských surovin. Dánsko je
domoven nového nordického
hnutí prosazujícího
v potravinářství kvalitní,
organické a sezonně
dostupné suroviny. Ačkoliv
se nejedná o vegetariánskou
kuchyni, zelenina má
na talíři své výsostné místo
a nekrčí se někde bokem.
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H O D I N Y

Víkend, který je téměř
u konce, proběhl
ve znamení užívání
si každého okamžiku,
objevování a aktivního
odpočinku. Jak se blížíme
zpátky k Hamburku
a relaxujeme při poslechu
playlistu v aplikaci Spotify,
který je v perfektním
souladu s naší nedělní
náladou, konverzace se
stáčí k plánování další
objevné výpravy v novém
Volvu V60.

N o v é Vo l v o S 6 0

Jak vzniká sedan
stvořený pro vášnivé
řidiče
➾
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Stvořeno
pro vášnivé
řidiče
V n o v é m Vo l v u S 6 0 s e p o d l e s l o v
Robina Page, senior viceprezidenta
pro de sign, snoubí rovnováha,
půvab a dynamika.

Fotografie Jack Lawson

Text Leo Wilkinson
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„N

ové Volvo S60 je vozem, který
unikátním skandinávským způsobem
oslavuje potěšení z jízdy,“ vysvětluje
Robin Page, senior viceprezident
pro design ve společnosti Volvo Cars. „Jedná se
o do posledního detailu vyladěný moderní
sportovní sedan, který je silný a sebejistý, aniž by
působil nadměrně agresivně.“
Pár měsíců před uvedením vozu jsme navštívili
Robina Page v designérském studiu automobilky
Volvo Cars, abychom si mohli poslechnout příběh
stojící za vozem, který má demonstrovat
designérský jazyk značky Volvo v jeho nejdynamičtější podobě. Prototyp nového Volva S60,
který si prohlížíme, se může pochlubit úrovní
výbavy Inscription ve světlém provedení Birch
Light. Jedná se o nízký a elegantní vůz, který
na první pohled rozpoznáte od jiných prémiových
sedanů. Podle Robina se v něm snoubí moderní
skandinávský design s dynamickým charakterem.
„Ačkoliv je jeho design minimalistický,
při pohledu na něj cítíte silné napětí,“ říká.
„Některé konkurenční vozy mají velmi
komplikovaný vzhled exteriéru. Ten náš je
jednoduchý a plastický.“

vzdálenost mezi předními dveřmi a předními koly
nového Volva S60, přičemž říká, že tyto prvky
dodávají vozu na svalnatém a silném vzhledu.
Čistokrevný atlet
V tváři nového Volva S60 se odráží jeho silný
charakter. Jeho působivý výraz je definován
odvážnými horizontálními světlomety, které svírají
rafinovaně propracovanou masku chladiče.
Hluboce působící spodní mřížka chladiče vizuálně
přitahuje vůz blíže k silnici. Výrazně tvarované
boky pocitově vytvářejí svalové napětí a v kombinaci se zakřivenými ramenními partiemi
nad zadními koly vypovídají o dynamické povaze
vozu. Při pohledu zezadu zaujme
nepřehlédnutelné „zvednutí“ hrany víka kufru.
„Jedná se o atleticky působící prvek, který
přispívá k lepší aerodynamice vozu,“ vysvětluje
Robin.
Uvnitř nového Volva S60 se snoubí moderní
minimalistický design s precizním řemeslným
uměním. „Podle mého názoru lidé od automobilky Volvo Cars v současné době očekávají, že
bude stát v čele designového směru, který vyniká
svou čistotou a jednoduchostí,“ uvádí Robin.
„Jedná se o nedílnou součást značky.“
A na závěr dodává, že je nové Volvo S60 silně
provázáno nejen s moderním skandinávským
designem, ale také s bezpečností a potěšením
z jízdy.
„Jestliže minimalizujeme množství rušivých
prvků, Vy se se pak lépe soustředíte na to, co je
důležité – tedy na řízení.“

Design, který má sílu
Vynikající design začíná správným základem,
což u nového Volva S60 nebyl problém, protože
je postaveno na modulární platformě SPA
automobilky Volvo Cars, ze které vychází také
model XC60 a vozy řady 90. Tato architektura
propůjčuje vozu velmi silné proporce. Robin
poukazuje na dlouhou kapotu a výraznou
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Styl, který má svůj smysl

Sada pro stylové provedení
exteriéru nového Volva
S60 zdůrazňuje atletickou
povahu vozu. Sada dostupná
v podobě příslušenství
zahrnuje přední a zadní
spodní spoilery a vnější
prahové lišty a integrované
dělené koncovky výfuku,
které podtrhnou dynamický
postoj vozu. 20" kola z lehké
slitiny, která jsou dostupná
v nabídce příslušenství,
umocňují účelný vzhled vozu.
„Sada pro stylové provedení
exteriéru jednoduše
poukazuje na výkonný
vzhled vozu,“ říká Robin
Page, senior viceprezident
pro design. „A perfektně
odpovídá charakteristice
vozu.“
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Pevné
pouto
se silnicí

N o v é Vo l v o S 6 0 Vá m , s t e j n ě
jako každé skvělé auto stvořené
pro milovníky řízení, poskytne
p o c i t s p o j e n í s e s i l n i c í . Po j ď m e
zjistit, jak toho konstruktéři
a u t o m o b i l k y Vo l v o C a r s d o s á h l i .
Text Leo Wilkinson
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„Při zatáčení
byste měli mít
pocit, že vůz
instinktivně
z a t á č í s Vá m i “
Kenneth Ekström Vedoucí týmu, který má na starosti jízdní charakteristiku,
ovladatelnost a řízení nového Volva S60
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zúčastňuje napříč celým Švédskem. Ve společnosti Volvo
Cars vede tým podobných motoristických nadšenců,
z nichž je každý osobnost, ale vzájemně je spojují touha
po dokonale vyladěných vozech Volvo a nezbytné
schopnosti, které jim umožňují toho dosáhnout.
„Jízdní vlastnosti vozu samozřejmě můžete změřit
pomocí dat,“ uznává Kenneth. „Ale ve výsledku záleží
především na tom, jak se cítíte.“ Vyladění jízdní
charakteristiky do kýženého pocitu vyžaduje desítky tisíc
kilometrů jízdy v různých prostředích, dokud se nenajde ta
správná rovnováha. Kenneth přiznává, že zásadní roli hraje
také vyspělá počítačová simulace.
„Umožňuje nám provést celou řadu vývojových prací
ještě před začátkem vlastní výroby vozu,“ uvádí. Nuže,
může zmíněná technologie v budoucnu převzít Kennethovu
úlohu? „Ne, lidi z masa a kostí řídící vůz na skutečných
silnicích nemůže nic nahradit,“ odpovídá s úsměvem.
„To potěšení, které cítíte, když si řízení skutečně užíváte,
dokážou cítit jen lidé.“
Za svůj unikátní silniční charakter
vděčí nové Volvo S60 především
práci s komplexními daty a počítačové
simulaci. Nicméně, jak říkají inženýři
automobilky Volvo Cars, při hledání
toho správného pocitu z jízdy není
nad vlastnoruční řízení vozu.

Fotografie Jack Lawson

T

ajemstvím stojícím za vývojem vozu, který se
skvěle řídí, je dosáhnout pocitu „živosti“, říká
Kenneth Ekström, vedoucí týmu, který má
na starosti jízdní charakteristiku, ovladatelnost
a řízení nového Volva S60. „Měli byste cítit spojení mezi
volantem, sedadlem a pedály. Měli byste do určité míry
cítit, jaký je povrch vozovky, ale nesmí to být přehnané, aby
pro Vás nebylo řízení únavné. Při zatáčení byste měli mít
pocit, že vůz instinktivně zatáčí s Vámi a je s Vámi
v perfektním souladu.“
Doprovázíme Kennetha na testovací dráze ve Švédsku,
kde má za úkol doladit prototyp nového Volva S60.
Navzdory vysokým rychlostem, ve kterých má vůz
při ostrém projíždění zatáček tendenci se trochu naklánět,
je s ním Kenneth v dokonalé symbióze.
Očividně máme tu čest s mužem, který miluje nejen
svou práci, ale i řízení. Když zrovna nepracuje na vyladění
jízdní charakteristiky nových vozů Volvo, tráví čas jako
horlivý a úspěšný jezdec amatérských závodů, kterých se
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Inovace
v oblasti řízení

Po k u d s e m ů ž e t e o p ř í t o t y s p r áv n é
t e c h n o l o g i e , Va š e c e s t y b u d o u p r o b í h a t
zábavněji a méně komplikovaně. Níže uvádíme
t ř i o k r u h y i n o v a c í a u t o m o b i l k y Vo l v o C a r s ,
k t e r é p o m á h a j í v y t v o ř i t z n o v é h o Vo l v a S 6 0
per fektní vůz pro ř idiče.
Text Stephen Worthy
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Citlivě reagující výkon

Jízdní režim na míru

Výhoda ve vytížené dopravě

Každé nové Volvo S60 se může
díky vysoce moderním
pohonným agregátům pochlubit
velmi svižnou akcelerací.
Každá z pohonných jednotek
vychází z kompaktního
čtyřválcového motoru, který
při minimální hmotnosti nabízí
maximální agilitu a nízkou
spotřebu paliva i hladinu
vyprodukovaných emisí.
Plug-in hybridní motorizace
T6 Twin Engine a T8 Twin
Engine navíc nabízí
mimořádný výkon
kombinovaný s možností jízdy
s nulovými emisemi.

Mimo to získáte v novém Volvu
S60 možnost vybrat si jízdní
režim na míru svému jízdnímu
stylu a své aktuální náladě.
Prostřednictvím elegantního
otočného ovladače si můžete
upravit nastavení motoru,
automatické převodovky, řízení,
brzd a systému elektronického
řízení stability. Díky tomu
můžete v závislosti na svých
představách upřednostnit jízdní
dynamiku, komfort anebo
nízkou spotřebu. Nebo si
můžete v rámci režimu
Individual vytvořit vlastní
kombinaci výše uvedených
parametrů.

Stres spojený s řízením ve velmi
vytíženém dopravním prostředí
z Vás v novém Volvu S60 mohou
sejmout Asistent pro jízdu
v kolonách a Pilot Assist poslední
generace. Inovativní systém, který
lze aktivovat stisknutím tlačítka
na volantu, Vám pomůže
udržovat požadovanou rychlost
a odstup od vozidla před Vámi
a současně jemnými zásahy
do řízení regulovat pohyb
vozu, aby zůstal ve střední části
daného jízdního pruhu. Asistent
pro jízdu v kolonách a Pilot Assist
poslední generace fungují při jízdě
rychlostí do 130 km/h. Jedná se
o skvělý způsob, jak si ulehčit
jízdu v náročném dopravním
prostředí.
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Skandinávský
atlet
P ř e d s t a v u j e m e Vá m š v é d s k ý
spor tovní sedan v jeho
nejsoustředěnější atletické podobě.
S e z n a m t e s e s n o v ý m Vo l v e m S 6 0
R-De sign.

Text Matt Rigby
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A

traktivní atletický vzhled, sportovní
charakter stojící na vyspělých
technologiích a důraz na potěšení
z jízdy – to je nové Volvo S60
R-Design. Pokud začneme u celkového stylu,
musíme říci, že se jedná o vůz, který vypadá
stejně dynamicky, jako se řídí. Od masky chladiče
v leskle černém provedení až po unikátní vsazení
v zadním nárazníku vypovídá každá část tohoto
sedanu o jeho unikátní atletické duši.
Černý dekor ve vysokém lesku se objevuje také
u lemování bočních oken, krytů vnějších zpětných
zrcátek a vsazení v zadním nárazníku, zatímco
velká kola z lehké slitiny (standardně 18"
a v závislosti na konkrétním trhu až 20")
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podtrhují sportovní charakter vozu a naznačují
jeho jízdní potenciál. Uvnitř Vás jasně přesvědčí
o tom, že se jedná o interiér, jehož smyslem je
umocnit Vaši radost z jízdy – dekorativní
hliníkové obložení Metal Mesh, polstrování
stropu v černém provedení Charcoal a sedadla
Contour čalouněná v kombinaci kůže/textil.
Abyste za volantem mohli projevit svou vášeň
pro řízení a mohli se spolehnout na precizní
ovladatelnosti při průjezdu zatáčkami, nabízí
varianta R-Design také nižší a tužší konfiguraci
odpružení. Stručně řečeno se jedná o vůz, který
zachytil podstatu silného výkonu a představuje
unikátní ztělesnění švédského přístupu
ke sportovní jízdě.
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Umění
řídit
A u t o m o b i l k a Vo l v o C a r s
nastavuje nové standardy
p r o s p o r t o v n í s e d a n y. S e z n a m t e
s e s n o v ý m Vo l v e m T 8 P o l e s t a r
Engineered.
Text Luke Ponsford
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Diskrétní znaky silného
charakteru

Výkon ve znamení elektřiny

V

výkon, vysoká řemeslná kvalita a vynikající jízdní vlastnosti.
To jsou tři charakteristiky, kterými lze definovat Volvo S60
T8 Polestar Engineered. Unikátní vysoce výkonný sedan,
který nabízí mimořádnou kombinaci silného plug-in
hybridního agregátu a prvotřídního podvozku – přesně tak vypadá
Volvo S60 ve své nejsoustředěnější formě. Výsledkem snahy
o dosažení dokonalosti, která je klíčovým principem filozofie Polestar
Engineered, je vůz, jehož smyslem je poskytnout Vám intenzivní
vzrušující jízdní zážitek.
Spojením plug-in hybridní technologie T8 Twin Engine automobilky
Volvo Cars se softwarem pro optimalizaci chodu motoru
a s podvozkem vyvinutými společností Polestar vznikl vůz, který Vás
bude inspirovat k jízdě. Systém odpružení vyvinutý společností
Polestar zahrnuje unikátní tlumiče švédské značky Öhlins, rozpěrnou
tyč Polestar Engineered a tužší pružiny. To vše v kombinaci s nižší
světlou výškou. Tím je zajištěn maximálně intenzivní kontakt řidiče
s vozovkou doprovázený citlivými reakcemi vozu. Kovaná kola z lehké
slitiny přispívají k nižší hmotnosti neodpružených částí vozu, zatímco
Vás brzdy Polestar Engineered značky Brembo budou inspirovat svým
sebejistým chováním.
Při pohledu na Volvo S60 T8 Polestar Engineered na první pohled
zaujmou unikátní kola z lehké slitiny a zlatě lakované brzdové třmeny,
které společně s diskrétními znaky Polestar jasně vypovídají
o unikátním a vysoce výkonném charakteru tohoto vozu. Uvnitř Vám
budou sedadla Contour, bezpečnostní pásy ve zlatém odstínu a volant
Sport připomínat, že sedíte ve voze stvořeném pro opravdové
milovníky řízení.
Jedná se o vysoce výkonný sedan s unikátním švédským
charakterem, který pro vášnivé řidiče vyladili experti na motorsport.
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Značka Polestar

Co se skrývá za názvem
Polestar?
Polestar je značka automobilky
Volvo Cars orientovaná
na výrobu vysoce výkonných vozů.
V současnosti je hlavním cílem
společnosti uvést na trh portfolio
speciálních elektrifikovaných
vozů Polestar, jehož řada bude
odstartována elektrickým
sportovním kupé Polestar 1, které
půjde do prodeje v roce 2019.
A co si představit pod názvem
Polestar Engineered?
Pod značkou Polestar Engineered
se vyrábějí součástky pro zvýšení
výkonu a softwarové optimalizace
ovlivňující výkon motoru
pro stávající vozy Volvo. Nyní
byla vůbec poprvé filozofie značky
Polestar rozšířena na celou úroveň
výbavy, díky čemuž vzniklo nové
Volvo S60 T8 Polestar Engineered.

O exkluzivitě a vysoce výkonném
charakteru vozu vypovídají černá
maska chladiče ve vysokém lesku,
integrované koncovky výfuku
v černém chromovaném provedení
a diskrétní znaky Polestar
Engineered.

Pod označením T8 Twin Engine se
skrývá plug-in hybridní technologie
optimalizovaná pomocí softwaru
značky Polestar. Mezi přednosti
tohoto řešení patří okamžitá
akcelerace, možnost výběru
z několika jízdních režimů
a možnost využívat čistě elektrický
pohon s nulovými emisemi.

Vysoce účinné brzdy
Brzdy vyvinuté značkou
Polestar a vyrobené
společností Brembo nabízejí
mimořádný brzdný účinek
a skvělou ovladatelnost. Aby
bylo na první pohled jasné,
jak moc jsou výjimečné, jsou
lakovány ve zlatém odstínu.

Kované disky z lehké
slitiny
Lehká kovaná kola z lehké
slitiny snižují hmotnost
neodpružených částí vozu
a zajišťují optimální
ovladatelnost a kontakt se
silnicí.
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Zakázkové odpružení
Součástí speciálního odpružení
vyvinutého značkou Polestar
jsou tlumiče od švédských
expertů ze společnosti Öhlins.
Ty zahrnují unikátní technologii
Dual Flow Valve zajišťující
maximální ovladatelnost vozu
a jeho citlivé reakce.

N o v é Vo l v o S 6 0

Hledání
dobrodružství
S e z n a m t e s e s n o v o d o b ý m i d o b r o d r u h y, k t e ř í
objevují nové možnosti nejen světa kolem nás, ale
i l i d s k é h o d u c h a . A s e z n a m t e s e t a k é s Vo l v e m
V 6 0 C r o s s C o u n t r y, k t e r é b y l o s t v o ř e n o , a b y Vá m
p o m o h l o p r o ž í v a t Va š e d o b r o d r u ž s t v í .

Text Nathaniel Handy
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Dobrodružství je o objevování
nových možností

Běžný zážitek povznáší na úroveň dobrodružství moment, kdy objevíme
něco nového, bez ohledu na to, zda se jedná o něco v našem okolí nebo
v nás samotných.

Silná touha po dobrodružství se u lidí projevuje v tom, že jsou ochotni
dojít dále nebo hledat něco nového, což platí pro práci i zábavu.
Ti, kteří dokážou posunovat vlastní hranice, toho zažijí více, uvidí
více a objeví více. Právě tito lidé mají schopnost objevovat limity naší
planet y i lidské mysli.

To u h a p o d o b r o d r u ž s t v í j e j e d n í m z a s p e k t ů , k t e r é c h a r a k t e r i z u j í
l i d s k ý d r u h . N e n í p r o t o d i v u , ž e s e s t a l a i n s p i r a c í p r o Vo l v o V 6 0
C ro s s C o u n t r y, k t e ré j e s v o u a t ra k t i v n í k o m b i n a c i sc h o p n o s t í , d es i g n u
a inovací přímo stvořeno, aby lidem pomohlo vytěžit z jejich cest
za dobrodružstvím maximum. Seznamte se s vozem určeným pro nezávislé
osobnosti, které touží dostat se dál.

Bez ohledu na to, zda ke kýženému cíli dorazíme autem, pěšky nebo
ve své mysli, každé dobrodružství obohatí nejen náš život,
ale i náš svět.
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Pro tyto lidi znamená dobrodružství způsob
života a současně i způsob myšlení.
C r i s t a Va l e n t i n o

Připraveno na cokoliv
Podnikatelka bojující za zachování přírody,
horolezkyně a zakladatelka koalice
CoalitionWILD
Abyste mohli snáze objevovat nové zážitky a nová místa, potřebujete správné
vybavení – Volvo V60 Cross Country je vozem, který Vám umožní vydat se
sebejistě dále a sbírat nové zážitky. Výsledkem přidání dalších 60 mm ke světlé
výšce standardní varianty Volva V60 je velkorysá výška podvozku 206 mm.
Díky ní se snadno vypořádáte s nezpevněnými nebo hrbolatými cestami
s nižším rizikem, že bude podvozek drhnout o zem nebo dojde k poškození
karoserie od odlétajícího kamení. Boky vozu navíc chrání i odolné obložení
karoserie, zatímco o něco vyšší proﬁl pneumatik pomáhá tlumit nárazy vznikající
v důsledku jízdy v náročném terénu.
Abyste se mohli vydat vstříc svým vášním naplno, je zde podvozek, který Vám
zajistí kontrolu nad situací za každého počasí a na každé cestě. Standardně
dodávaný pohon všech kol Vám usnadní jízdu na kluzkém povrchu nebo
při tažení přívěsu, zatímco Asistent pro bezpečný sjezd prudkého svahu Vám
pomůže zdolávat příkré svahy nebo sjíždět kluzký terén. Bez ohledu na to, zda
jedete dopředu nebo couváte, Vám zajistí co nejbezpečnější a nejpohodlnější
jízdní zážitek. Mimo to je zde možnost výběru jízdního režimu na míru
podmínkám, které na Vaší cestě za dobrodružstvím aktuálně panují.
Nehledě na to, kam Vás Vaše cesta zavede, si ve Volvu V60 Cross Country
budete vždy užívat intenzivní jízdní zážitek. V nerovném terénu Vás bude hýčkat
komfortem, zatímco na silnici Vás nadchne svým agilním jízdním chováním,
k němuž přispívá i vyspělý systém odpružení využívající lehké komponenty, které
vozu pomáhají dodat hbitější a citlivější jízdní charakteristiku.

„Mým dobrodružstvím je lezení po skalách. Je to sport,
který Vás po fyzické i psychické stránce posouvá dále za Vaše
dosavadní hranice. Jednou jsem během stoupání musela opravdu
hodně zabojovat. V tu chvíli jsem se necítila dostatečně silná
na to, abych se pohnula dál. Když jsem nakonec přeci jen dosáhla
vrcholu ve výšce přes 30 metrů nad zemí, cítila jsem se naprosto
vyčerpaná.“
„Když jsem tam seděla se svěšenou hlavou, má horolezecká
partnerka na mě křikla: ‚Hej! Nezapomeň si pořádně vychutnat
ten výhled!‘. A tím mě naprosto vytrhla z mé sebelítosti. Popsaný
okamžik mě doprovází již celou řadu let bez ohledu na to,
zda mám obličej přitisknutý ke skále nebo sedím v kanceláři.
Na monitoru mého počítače mám stále přilepený papírek
s poznámkou ‚Vychutnej si ten výhled‘.“
„Dobrodružný způsob života je o maximálním zúročení všech
svých schopností. V průběhu posledních čtyř let jsem se
při vytváření koalice více než 10 000 ekologických aktivistů
setkala s některými neuvěřitelnými lidmi. Pokaždé, když
vyrazím ven, se něco ve mně trochu změní. Je to nekonečné
dobrodružství.“

Sam Cossman
Technologický objevitel, zakladatel
společnosti Qwake
„Zvídavost je vlastnost, kterou všichni dobře známe. V dětství
a v mládí nás zajímá všechno na světě, a s tím, jak postupně
dospíváme, se naše přirozená zvídavost obvykle vytrácí.“
„Nicméně pokud si ji uchováme, může nás zvědavost inspirovat
k rozmanitým inovacím, protože stále hledáme nové nástroje, díky
nimž by byly naše objevné výpravy bezpečnější a efektivnější.
Když jsem se spolu se svým týmem vydal do kráteru jedné
z nejnebezpečnějších aktivních sopek, kterou je Marum
na souostroví Vanuatu, zjistili jsme, že je zde díky sopečným
plynů velmi nízká viditelnost. Nejprve jsme vyzkoušeli ruční
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tepelné kamery, které využívají hasiči, ale ty nám nebyly
příliš užitečné, protože jsme museli ruce používat k lezení.
Nakonec jsem dal dohromady tým inženýrů, horolezců
a techniků, který vytvořil náhlavní sadu C-Thru pro rozšířenou
realitu, která nám pomohla rozhlížet se v prostředí s nulovou
viditelností, přičemž jsme mohli mít obě ruce volné.
Ve výsledku jsme zjistili, že je naše řešení ku prospěchu
nejen nám samotným, ale i globální komunitě našich prvních
respondentů.“

Síla, kterou nelze
přehlédnout.
Ve Volvu V60 Cross Country se dynamická elegance
snoubí s houževnatým charakterem a s unikátními
detaily exteriéru, díky čemuž je tento vůz jako doma
nejen v kopcích nebo na pláži, ale i před galerií umění či
prvotřídní restaurací. Vysoká světlá výška a širší rozchod
kol vpředu i vzadu mu propůjčují sebejistý postoj.
Unikátní maska chladiče, spodní krajní mřížky chladiče
a spodní spoiler jasně vyjadřují, že je připraven na vše,
zatímco mu rozšíření lemů blatníků, tmavé spodní
díly obložení karoserie a unikátní kola z lehké slitiny
při pohledu zboku dodávají na robustnosti a výraznosti.
Na zádi zaujmou reliéfní nápis Cross Country na zadním
nárazníku a unikátní spodní vsazení v nárazníku, což
jsou prvky přispívající k silné vizuální identitě vozu.
„Jedná se o vůz s unikátním vzhledem,“ uvádí Robin
Page, senior viceprezident pro design. „Jeho vzhled
jasně vypovídá o jeho schopnostech a současně
naznačuje, že jeho majitelé vyznávají aktivní životní styl.“
Robin přirovnává Volvo V60 Cross Country k designové
obuvi, která Vám perfektně poslouží na zablácené cestě
a po očištění v ní můžete vyrazit do zaměstnání nebo
na nějakou společenskou událost. „Máme zde vůz, který
bude excelovat v jakémkoliv prostředí,“ dodává.

Camila Ahrendt
Mořská bioložka, vědecká ředitelka
nadace Plastic Oceans Foundation
„Voda je mým druhým domovem. Vyrůstala jsem v blízkosti
moře a vzpomínám si, jak jsem se díky své rodině naučila
rozpoznávat první živočichy žijící v oblasti chilského pobřeží.
Chtěla jsem o nich vědět více a lákalo mě poznávat nové
živočišné druhy žijící ve světě pod vlnami. Kdykoliv mě
moje práce zavede do terénu, potápím se, abych důkladně
prozkoumala danou lokalitu. V takových chvílích se má role
mořské bioložky prolíná s mou největší vášní, kterou je
pozorování přirozeného světa v celé jeho divokosti a kráse.
Při potápění zažívám velmi důvěrné spojení s přírodou.
Najednou se ocitám na velmi klidném místě, do kterého
nemohou lidé proniknout více, než jim dovoluje potápěčská
výstroj.“

Lingsen Meng
Seismolog, profesor geofyziky, UCLA
„Pro mě začíná dobrodružství ve chvíli, kdy musím
alespoň zčásti opustit svou komfortní zónu. V těchto
momentech mohu pracovat na zlepšení svých dovedností.
Přesně takovým způsobem jsem během své dosavadní
kariéry překonal jazykové, kulturní a technické bariéry.
Jednou z největších výzev, které přináší má práce, je
nevypočitatelnost zemětřesení. Pracuji na vývoji nového
84
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výstražného systému, jehož smyslem je zavčasu varovat lidi
před zemětřesením, a jedním z cílů mé práce je vyvinout
lepší zobrazovací systém využívající vyspělé technologie
sledování a detekce vypůjčené z radarových, sonarových
a telekomunikačních systémů.“
„Dopředu mě žene touha porozumět nitru Země
a z pohledu seismologa je pro mě tou nejlepší možnou
laboratoří Země samotná. Ačkoliv se lidem podařilo
prostřednictvím teleskopů a vesmírných sond odhalit
rozmanitá tajemství vesmíru, stále toho víme velmi málo
o nitru naší vlastní planety.“

Vů z , k t e r ý b e z p r o b l é m ů
zvládne více

Volvo V60 Cross Country nabízí nejen praktické funkce,
prostřednictvím kterých podpoří Váš aktivní životní styl, ale
i velkorysý prostor pro cestování Vaší posádky, převážení Vaší
výstroje nebo kombinaci obojího. Při kapacitě 529 litrů budete
mít k dispozici největší zavazadlový prostor v dané třídě, takže si
můžete být jistí, že se do něj vejde vše od fotograﬁckého vybavení
až po horolezeckou výstroj, a Vy tím pádem budete mít po ruce vše,
co potřebujete. Dle přání si můžete usnadnit život prostřednictvím
elektricky sklopných opěradel zadních sedadel nebo komfortního
otevírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru, které
oceníte až budete mít plné ruce.
Mezi příslušenství, které Vám pomůže užít si Vaše cesty
za dobrodružstvím na maximum, patří podlahové rohože a rohože
do zavazadlového prostoru, díky nimž bude původní interiér vozu
vypadat stále jako nový, nebo střešní boxy a různé nosiče a držáky
pro převážení sportovní výstroje na střeše.
Ať jsou Vaše aktivity sebeextrémnější a okolní podmínky
sebenáročnější, v kabině Volva V60 Cross Country vždy najdete
uklidňující útočiště, kde Vám budou dělat radost jednoduše krásný
design, vysoce kvalitní materiály a intuitivní technologie. Na první
pohled Vás zaujmou unikátní prvky, jako jsou kožené čalounění
se speciálním prošíváním, ve kterém se odráží důraz kladený
na autentické materiály a precizní řemeslnou výrobu deﬁnující
prémiový skandinávský design. Jedná se o vůz, který Vám pomůže
mnohem více si užívat to, co milujete, a současně si dopřávat
úžasný komfort.

K a re n Fo n t i j n
Vulkanoložka, postgraduální výzkum
na Oxfordské univerzitě
„Geologie mě fascinuje již od dětství a jasně si vzpomínám,
jak moc mě inspirovaly fotograﬁe Grand Canyonu
a Barringerova impaktního kráteru v americké Arizoně.
Ačkoliv v době, kdy jsem se na vysoké škole rozhodla
studovat vulkanologii, většina studií zkoumala sopky pouze
pomocí satelitních snímků, vytrvala jsem – a v praxi na sebe
dobrodružství nenechalo dlouho čekat.“
„Mou vášní coby vulkanoložky je porozumět sopkám
ve východní Africe, které patří k těm nejméně prozkoumaným
na naší planetě, a přispět k výchově příští generace afrických
geologů. V současné době spolupracuji s kolegy z Keni
na zkoumání sopek nejen jako potenciálního nebezpečí, ale
také jako hospodářského zdroje. Některé z nich jsou totiž
obrovskými geotermálními zásobníky, které by mohly sehrát
důležitou roli na poli obnovitelné energie a udržitelného
rozvoje.“

Nechat se
vést proudem
Po s e t m ě n í s e L o n d ý n z a č í n á m ě n i t n a j i n é m í s t o .
Nastává tudíž ideální doba na objevování kouzla tohoto
ú ž a s n é h o m ě s t a v d y n a m i c k é m š v é d s k é m S U V Vo l v o
XC 6 0 T 8 Tw i n E n g i n e .

Text Stephen Worthy Fotografie Sam Christmas
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ři počtu téměř devíti milionů obyvatel se
Londýn může pochlubit titulem čtvrté
nejhustěji osídlené evropské město. Proplétání
se změtí klikatých silnic, jejichž kořeny
mnohdy sahají až do středověku, může být
velmi náročným zážitkem. Nicméně pokud jste ve správný
čas ve správném voze, můžete bez obav vyrazit vstříc
městským dobrodružstvím a jednoduše si užívat jízdu.
Stmívání bereme jako signál k tomu, abychom nasedli
do Volva XC60 T8 Twin Engine a vydali se na výpravu
za objevováním historie, kultury a nočního života Londýna.
Vyrážíme z jihozápadního předměstí, odkud směřujeme
přes pulzující a živoucí srdce Londýna na východ. Jízdu
ve Volvu XC60, jehož interiér je stvořen k relaxaci, si
opravdu užíváme, protože nikam nespěcháme a můžeme
si naplno vychutnat příjemnou atmosféru při projíždění
města, které se začíná oprošťovat od kolon typických
pro dopravu za bílého dne.
Na naší cestě budeme v klidném tempu sledovat tok
řeky Temže až k impozantním protipovodňovým bariérám
Thames Barrier. Při jízdě po setmění se bystří smysly, díky
čemuž nabývá jízdní zážitek ve Volvu XC60 na intenzitě.

Na naší cestě napříč
nočním Londýnem
souzní klidný charakter
řeky Temže s pocitem,
který člověk zažívá při
jízdě ve Volvu XC60.

Z Teddington Lock k mostu Putney
Paprsky jarního slunce, které začíná zapadat za ocelový
pěší most přetínající řeku Temži ve čtvrti Teddington Lock,
se odrážejí ve stříbrném laku Volva XC60 v odstínu
Electric Silver. Ačkoliv řeka Temže pramení v kopcích
300 kilometrů vzdálené vysočiny Costwold, naše noční
dobrodružství začíná právě zde.
Odsud vyjíždíme na východ a na cestě míjíme elegantní
georgiánské vily a širokolisté stromy parku Richmond
Green. Nastává čas na kávu a my známe to pravé místo,
kde si ji dát. Po stisknutí tlačítka hlasového ovládání
na volantu stačí jednoduše říct, kam chceme jet – není
nutné znát žádné speciální pokyny, protože systém
perfektně rozumí vzorcům hovorové řeči. Projíždíme
parkem Richmond, který představuje jedny z mnoha
londýnských „zelených plic“. Londýňané jsou právem
na svou zeleň pyšní. V celém Londýně najdete kolem
35 000 akrů veřejných parků, lesoparků a zahrad, což
znamená, že tyto plochy zabírají zhruba 40 % celkové
rozlohy této metropole, která se tak stává nejzelenějším
evropským městem.

Dvojí síla
Volvo XC60 T8 Twin
Engine plug-in hybrid

Volvo XC60 T8 Twin
Engine je vybaveno plug-in
hybridním agregátem, který
Vám umožní užívat si vyšší
výkon a současně se chovat
zodpovědně ke svému okolí.
Díky kombinaci výkonného
čtyřválcového benzínového
motoru a elektromotoru nabízí
nenucený výkon a silnou
a plynulou akceleraci. Protože
Vám umožňuje cestovat
s nulovými emisemi a téměř
nehlučně, jedná se o perfektní
řešení do města.
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O silnici se dělíme s cyklisty oblečenými v dresech z lycry, které
spojuje stejná jízdní pozice: hlavy dolů a zběsilé střídání nohou. Tak
trochu hektická tečka za naší cestou skrz park. Je dobré vědět, že se
můžeme spolehnout na inovativní systém City Safety automobilky
Volvo Cars, který dokáže ve dne i v noci rozpoznat nejen ostatní
účastníky dopravního provozu, jako jsou právě zmínění cyklisté, ale
dokonce i velká zvířata – například jelena lesního nebo daňka, kterými
je park Richmond proslulý – a v případě potřeby Vám může
automatickým brzděním pomoci předejít kolizi.
Někteří cyklisté, se kterými se míjíme, směřují do kavárny Café
Dynamo poblíž mostu Putney. Před kavárnou cyklisté jízdní kola
postaví a ve svých sportovních dresech si buď dají v rychlosti svůj
energetický gel, nebo si poručí dvojité espreso.
„Touhle dobou jezdím na kole nejraději,“ říká nám Rob, jeden
z cyklistů. „Barvy, atmosféra, a dokonce i vůně města jsou při nočních
jízdách jiné. Silnice se začínají vyprazdňovat. A město začíná být Vaše.“
A samozřejmě také naše. S tím, jak se pracovní den začíná
pro mnohé chýlit ke konci, začínají londýnské ulice nabízet nové
příležitosti.

Kavárna na míru
Průkopnická londýnská kultura
cyklistických kaváren

Z Putney do Soho
Během jízdy se londýnské městské panorama rychle mění. Na jižní
straně Temže projíždíme podél rozlehlého staveniště kolem elektrárny
Battersea Power Station. Jedna z nejznámějších londýnských
průmyslových pamětihodností, jejíž obraz použila například skupina
Pink Floyd na obalu svého alba Animals z roku 1976, nyní prochází
proměnou, jejímž výsledkem budou nové byty a volnočasové centrum.
Nyní nás již obklopuje tmavá noc. Při pohledu směrem nahoru skrz
panoramatickou střechu na pozadí inkoustově černého nebe vytváří
červená světla letadel a jiskřící světla jeřábů na stavbách souhvězdí
moderní doby. Když přejíždíme most Lambeth, můžeme se z nadhledu
našeho SUV XC60 kochat pohledem na Westminsterský palác, sídlo
parlamentu, a na osvětlený ciferník jeho hodinové věže Big Ben, která
je asi nejznámější londýnskou pamětihodností.
Zanedlouho se nacházíme na náměstíčku Piccadilly Circus, které je
branou do Soho a do West Endu, jenž je nejznámější londýnskou
zábavní čtvrtí. Venku na ulici křižují chodníky lidé hýřící ve víru noci
a návštěvníci divadel vracející se z nočních představení, zatímco my
kolem nich neslyšně proplouváme při jízdě na čistě elektrický pohon.
Tento styl jízdy v nás ještě více umocňuje uklidňující pocit vyvolaný
designem interiéru, prostým rušivých prvků, který se nám stává
pomyslným útočištěm. Součástí úrovně výbavy Inscription našeho
vozu je unikátní dřevěné dekorativní obložení interiéru Driftwood, které
je krásné na pohled a příjemné na dotek.

se s t mí vá, se
s i l n i ce z ačí n a j í
v y p r a zd ňovat . M ěsto
z a č í n á bý t Vaše .“
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Zastávka na kávu je součástí rituálu mnoha
cyklistů a neobyčejný boom, jaký v poslední
dekádě zažívá cyklistika v Londýně, umožnil
rozšíření kavárenské kultury zaměřené
speciálně na cyklisty. Kromě toho, že si zde
cyklisté mohou dopřát svou dávku kofeinu,
dofouknout duše a doplnit energii speciálním
energetickým gelem, mají na místech, jako jsou
Café Dynamo v Putney nebo Look mum no
hands! na Old Street v Shoreditch možnost
diskutovat a ovlivňovat názor ostatních. Což
ostatně potvrzuje Andreas Kambanis, zakladatel
cyklistického blogu londoncyclist.co.uk: „Někdy
si v pozici cyklisty připadáte jako zbloudilec.
Proto je nejatraktivnější stránkou londýnských
cyklistických kaváren možnost setkávat se
s lidmi se stejným smýšlením. Je zde probírána
budoucnost cyklistiky nejen v Londýně, ale
i v jiných městech, a nápady, které se zde
zformulují, jsou předávány dál prostřednictvím
agitátorů.“
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Rozmanité etnické složení obyvatel Londýna má za následek
jeho nesrovnatelnou reputaci s ohledem na rychle se měnící
hudební scénu, která překypuje novinkami. Ve Volvu XC60
budete stejně jako v Londýně rozmazlováni skutečně pestrou
hudební paletou. 9" dotykový displej středové konzoly Vám
zprostředkuje přístup k široké nabídce hudebních zdrojů, mezi
které patří digitální rádio, palubní aplikace Spotify, rozhraní
Apple CarPlay nebo Android Auto a internetová rádia – například
stanice Soho Radio. Zastrčeni v jedné z postranních ulic West
Endu pokračujeme dál s proudem a naladíme noční „4 to the
floor show“, jejíž africky podbarvené rytmy znějí jako ten správný
soundtrack na naší cestě k další zastávce, kde hodláme
povečeřet.
Ze Soho do Shoreditch
Londýnské restaurace se mění v rychlém tempu stejně jako
místní hudba. Naším dalším cílem je jeden z hráčů, kteří v rámci
svého pole působnosti mění pravidla hry – restaurace Red
Rooster v Shoreditch. V této životem tepající a kulturou nabité
čtvrti není lehké najít místo k zaparkování ani v noci. Nakonec
nacházíme úzké parkovací místo, na které nám pomůže snadno
a bezpečně vmanévrovat Aktivní parkovací asistent.
Red Rooster je prvním britským podnikem Marcuse
Samuelssona, švédského šéfkuchaře a restauratéra. V jeho menu
najdete především americké pokrmy s afroskandinávskými
podtóny, ve kterých se snoubí vliv Marcusových etiopských
kořenů s chutěmi a technikami nasbíranými během jeho života
ve Švédsku. Mezi ty patří například nakládání a uzení potravin.
Restaurace Red Rooster je v některých dnech v týdnu otevřena
až do dvou hodin v noci, což je u londýnského podniku této
kvality stále ještě vzácnost. Nicméně jak říká Marcus, on sám je
noční typ člověka.
„Ačkoliv miluji poklid venkova, nejvíce zbožňuji energii města,“
říká mi. „Miluji pouliční umění, rozmanitost nočního života a lidi,
kteří si ho užívají. Na nočním městě je něco velmi vzrušujícího.“
Ze Shoreditch do Canary Wharf
Po krátké cestě na jih dorážíme k čtvrti Canary Wharf.
Na místě bývalých doků během posledních 30 let vyrostlo
zcela nové finanční centrum. Ačkoliv jeho denní obyvatelé
nyní po náročném dni odpočívají ve svých postelích, světla
mrakodrapů osvětlují východní Londýn jako majáky, jejichž
světla se odrážejí ve vlnách Temže pod nimi.
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Zvuk města
Online rozhlasové stanice se stávají kulturní hybnou
silou

Síť malých začínajících rozhlasových stanic, z nichž
některé vysílají pro místní komunity a jiné zas online,
mění způsob, jakým Londýňané přijímají svou dávku
muziky. Díky podcastům a živému streamování se
těmto stanicím nyní otevírají dveře k posluchačům
z celého světa – včetně těch, kteří poslouchají hudbu
ve voze. Stanice NTS založená ve východním Londýně
je nyní jednou z celosvětově nejposlouchanějších online
stanic, která přebrala posluchače mnoha tradičním
rozhlasovým stanicím. V londýnské čtvrti West End
zas najdete sídlo rozhlasové stanice Soho Radio,
za jehož velkou výlohou můžete ve dne i v noci
sledovat DJ a další aktéry vysílání v akci.
„V Londýně na sebe naráží celá řada různých kultur,“
vysvětluje DJ Soulprovyder rádia Soho Radio. „Má
pověst hudebně rozmanitého a experimentátorského
města. Nemůžete se zde zaseknout na místě. Jakmile
přijde Londýn s novinkou, zbytek světa ho obvykle
následuje.“
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Prostřednictvím naší aplikace POD Point hledáme místo, kde
bychom mohli dobít akumulátor napájející elektromotor našeho Volva
XC60 T8 Twin Engine. Poté stačí jen vzít ze zavazadlového prostoru
nabíjecí kabel, který lze snadno a rychle připojit ke zdroji napájení.
Celý proces nabíjení sledujeme v aplikaci z noční kavárny, protože
i my potřebujeme „dobít baterky“.
Poté, co se naše Volvo XC60 T8 Twin Engine nabíjí zhruba hodinu,
nasedáme zpět a vydáváme se na poslední etapu naší cesty, na které
nás čeká setkání s jednou z méně oslavovaných, avšak asi
nejpozoruhodnějších místních staveb. Na středovém displeji
navigačního systému Sensus se objevuje mohutný meandr řeky
Temže, který obklopuje Ostrov psů (Isle of Dogs), jehož součástí je již
zmíněná čtvrť Canary Wharf. Vypadá to, jako by byl tok součástí
elegantního pruhu dekorativního obložení interiéru Driftwood. Jedná
se o prvek, který přispívá k půvabné eleganci interiéru Volva XC60
stejně jako volič jízdních režimů, který jako by prošel rukama
klenotníka, a křišťálová hlavice řadicí páky značky Orrefors.

k tunelu Blackwall, který nás zavede zpátky na jižní břeh Temže,
nacházíme prázdný pruh na dvouproudové dálnici. Stačí kliknutím
přepnout na jízdní režim Power, a můžeme si užívat citlivé reakce
agregátu T8 Twin Engine. Ačkoliv ho zde nebudeme nijak výrazně
využívat, je fajn vědět, že ho máme k dispozici.
Tunel představuje perfektní příležitost pro zapnutí systému Asistent
pro jízdu v kolonách a Pilot Assist poslední generace. Díky jemným
zásahům systému do řízení zůstává vůz perfektně zarovnán ve svém
jízdním prhu a současně dodržuje bezpečnou rychlost a odstup
od vozidla před sebou – vše, co musíte dělat, je nechat alespoň jednu
ruku na volantu. V těsném tunelu, který byl otevřen před 120 lety, kdy
ho využívaly kočáry tažené koňmi, Vám tento systém dává pocit jistoty.
Deset minut jízdy od ústí tunelu leží protipovodňové bariéry Thames
Barrier, které se rozprostírají na délku 520 m napříč korytem řeky.
Deset mostních pilířů z nerezové oceli, které v záři světel hrají různými
barvami, působí jako vztyčené lodní trupy ožívající v okrovém světle
svítání. Stavba Thames Barrier představuje druhý největší systém
protipovodňových bariér na světě, přičemž chrání 125 km2 londýnské
zástavby před povodněmi. Jedná se o symbol síly, odvážného designu
a inovací, které se soustředí na člověka, což znamená, že je to ideální
místo k zakončení naší cesty ve Volvu XC60.

Ze čtvrti Canary Wharf k protipovodňovým bariérám Thames
Barrier
Stejně jako ve většině velkých měst se možnost užívat si jízdu
po otevřené silnici naskýtá i v Londýně jen vzácně. Jak se blížíme
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Stvořeny
pro Vaše
podnikání
Fotografie Sam Christmas
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O: Jaké klíčové faktory musejí dnešní správci vozových parků brát
v potaz?
Paul Barker: Konektivitu a technologickou úroveň, protože
svět mobilní komunikace mění dosavadní pracovní praktiky,
mezi které spadá i provoz automobilů. Nové výzvy, kterým
automobilový průmysl dosud nemusel čelit, představují také různé
podoby interaktivity, aplikací a autonomního řízení.
Stephen Briers: Ochrana osobních údajů, ohleduplnost vůči
životnímu prostředí, budoucí legislativa a změny v daňových
odvodech. To vše jsou výzvy, které změní dosavadní charakter
fleetového sektoru. Dále jsou zde přetrvávající priority jako řízení
nákladů a řidičů.

Budoucnost
vozových parků
Svě t f i r e m n í c h a u t o m o b i l ů s e v y v í j í r yc h l e j i
než kdykoliv dříve a pro správce vozov ých
p a r k ů i j e j i c h ř i d i č e p ř i n á š í n o v é v ý z v y.
Zeptali jsme se Paula Barkera, redaktora
m a g a z í n u C o m p a n y C a r To d a y, a S t e p h e n a
Brierse, šéfredaktora magazínu Fleet News, jak

SB: Vyšší míra konektivity umožňuje správcům vozových flotil zvážit
nabídku mobilních služeb, které by u některých cest mohly být
alternativou k vlastnímu vozu. To by mohlo vést ke snížení počtu
automobilových společností, ke zvýšení četnosti sdílení vozu nebo
pronájmu vozu a ke krátkodobému sdílení většího počtu vozů.
O: Jaká jsou v současné době největší témata, která se řeší
ve fleetovém sektoru?
PB: Žhavým tématem je rozšiřování zón, kde je omezeno znečišťování
vzduchu – správci vozových parků musejí bedlivě sledovat, jaká kritéria
budou muset jejich vozy splňovat, aby je bylo možné v budoucnu
bez problémů využívat.
SB: Rostoucí trend nyní zaznamenává řízená mobilita, pod kterou se
skrývají alternativy k pronajímání vozů na cesty.

O: Jakým způsobem ovlivnily v průběhu několika předešlých let
fleetový sektor nové technologie?
SB: Technologie totálně změnily způsob, jakým jsou vozové parky
spravovány. Díky nim mají správci vozových parků k dispozici důležité
informace o tom, kde se jejich vozidla pohybují a jakým způsobem jsou
řízena, což přispívá ke snížení rizik a ke zvýšení bezpečnosti. Stále se
zlepšující automobilové technologie jim pak umožňují vybírat si
bezpečnější vozidla s vyspělými asistenčními systémy. Technologické
inovace současně přispívají k čistějšímu charakteru vozidel, což se
vztahuje nejen na alternativy, jako jsou mild hybridy, plug-in hybridy
a plně elektrická vozidla, ale i na tradiční naftové a benzínové motory.

O: Jak ovlivní fleetový sektor technologie autonomního řízení?
PB: Majitelé automobilových flotil se musejí snažit pochopit pokrok,
který tyto technologie představují, a co znamená pro jejich podnikání.
Domnívám se, že v praxi bude nástup těchto technologií v následujících
letech pozvolný a povede přes systémy, jako jsou adaptivní tempomat
a Systém udržení vozidla v jízdním pruhu, kterými jsou moderní vozidla
vybavena již dnes. Ačkoliv nemusíme využívat plně autonomní řízení,
výhody, které nabízejí nižší úrovně systémů autonomního řízení, mohou
zásadním způsobem přispět k bezpečnému provozu celé flotily,
k prevenci dopravních nehod a k ochraně řidičů.

O: Jakým způsobem ovlivní online technologie budoucí vývoj
v odvětví vozových parků?
PB: Online technologie přinášejí spoustu výhod, ale hlavním bonusem
je pro společnosti i řidiče vyšší efektivita. Správci mohou nyní lépe
sledovat chování svých řidičů, a to především s ohledem na spotřebu
paliva. Řidiči mohou synchronizovat palubní systém ve voze se svým
chytrým telefonem a současně těžit z výhod bezpečnostních funkcí,
jako je tísňové volání v případě dopravní nehody. Pokud se díváme
dopředu, budoucnost lze předjímat jen těžko, protože ani před pěti lety
nemohl nikdo předvídat pokrok, jakého jsme dnes dosáhli.

O: Kam podle Vás bude směřovat vývoj ve fleetovém sektoru?
PB: Jde o pohonné agregáty a to, jakým způsobem si majitelé flotil
dokážou zajistit strukturovanou, efektivní a produktivní firemní
mobilitu, přičemž se budou samozřejmě muset přizpůsobit
nevyhnutelným změnám, které přicházejí s pozvolným odstupováním
od technologií čistě spalovacích motorů.
SB: Myslím, že vývoj bude postupně směřovat k mobilitě v podobě
služby, což by mohlo naprosto změnit roli správců vozových parků.
Rovněž je vysoce pravděpodobné, že se bude zvyšovat poměr plně
elektrických nebo elektrifikovaných vozidel a také současná politika
dopravy, která výrazně ovlivní způsob našeho cestování po městech.

podle nich bude vypadat podnikání v oblasti
vozov ých parků dne s a zítra.
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Připraveno na Vaše podnikání,
stvořeno pro život
V t é t o k a p i t o l e Vá m p ř e d s t a v í m e
pět důvodů, proč přístup
a u t o m o b i l k y Vo l v o C a r s , k t e r ý s e
soustředí na lidi, dělá z modelů
řady 60 progre sivní volbu pro řidiče
i manažer y vozov ých parků.

T

ouha po zvýšení kvality života tvoří základ všech vozů
a inovací, které automobilka Volvo Cars vytváří, a nová
generace modelů řady 60, tedy Volvo S60, V60 a XC60,
představuje názornou ukázku aplikace tohoto přístupu
na firemní i osobní život. Postaveny na základě stejné
modulární platformy (SPA) jako prestižní modely S90, V90 a XC90
a vybaveny stejně vyspělými technologiemi dokazují modely řady 60,
jak hluboce rozumí automobilka Volvo Cars měnícím se potřebám
firemních řidičů a manažerů, kteří mají na starosti vozové parky,
přičemž se jim snaží usnadnit život a poskytnout jim nástroje
ke zvýšení jejich produktivity a spokojenosti.
Online technologie
Online technologie a možnosti konektivity ve vozech řady 60 přispějí
k vyšší produktivitě a poskytnou firemním řidičům i správcům vozových
parků větší kontrolu. Inovace, jako jsou hladká integrace chytrého
telefonu a rozhraní Apple CarPlay nebo Android Auto, nabízejí
bezpečnější a chytřejší způsob, jak zůstat na cestách ve spojení
se světem, zatímco široká nabídka praktických a plně integrovaných
aplikací přispívá k vyššímu komfortu a omezuje rozptylování řidiče
za jízdy.
Pracovní život významně usnadňuje aplikace Volvo On Call. Mimo to,
že prostřednictvím jednoduché aplikace mohou správci vozových parků
sledovat flotilu až 10 vozů, kterým současně mohou zasílat cestovní
pokyny, je zde celá řada online služeb, jež pomohou firemním řidičům
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Názor experta

„Firemní vozy jsou tím
nejzásadnějším nástrojem
pro přilákání kvalitních
zaměstnanců a jejich následné
udržení. Vozidla prémiové kvality
pomohou přivábit a udržet ty
nejlepší řidiče. Pokud jde o mladé
firemní řidiče, pro ty jsou obzvláště
důležité konektivita, komfort a styl.“
Paul Barker, Company Car
Today

Vo z o v é p a r k y

zorganizovat si čas a umožní jim prostřednictvím telefonu nebo tabletu
nechat si například předem vyhřát nebo ochladit kabinu vozu nebo odeslat
místo konání další schůzky z elektronického kalendáře přímo do palubního
navigačního systému. Kromě toho mohou řidiči prostřednictvím aplikace
Volvo On Call vygenerovat digitální klíč pro sdílení svého vozu a vytvořit
ve voze Wi-Fi přístupový bod, který promění jejich Volvo v online mobilní
kancelář.

Názor experta

„S elektrifikací se změní způsob provozování
vozových parků. V konečném důsledku
to znamená, že výrazně klesnou náklady
na provoz vozových parků, protože
v současné době tvoří přibližně
20 % celkových provozních nákladů
výdaje za palivo.“
Stephen Briers, Fleet News
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Forma sledující funkci
Filozofie skandinávského designu, která se promítá do každého
z nových vozů Volvo, propůjčuje modelům řady 60 unikátní identitu. Díky
tomu z nich přímo vyzařuje sebejistota, jež není vykoupena křiklavostí ani
falešnou honosností, ale působí elegantně a dynamicky, což na Vaše
klienty a obchodní partnery udělá pozitivní dojem.
Podstatnou výhodou designového jazyka, který se řídí mottem „forma
sleduje funkci“, jsou u modelů řady 60 harmonicky vyvážený interiér,
uživatelsky přátelské rozhraní a precizně zpracované krásné materiály. To
vše vytváří prostor, jenž profesionální řidiče podpoří a současně je bude
inspirovat. Srdcem uživatelského rozhraní je citlivě reagující dotykový
displej, který výrazně omezuje rozptylování řidiče, čímž přispívá k vyšší
bezpečnosti. Velmi důležitou roli hrají v interiéru sedadla nabízející
legendární komfort, jímž je značka Volvo proslulá a díky němuž se budete
i po dlouhých cestách cítit svěží a připravení na cokoliv. Mezi klady
modelů řady 60 patří i fakt, že se díky platformě SPA, na které jsou
postaveny, jedná o ty nejpraktičtější vozy ve svých třídách.
Ať jsou využívány k práci, nebo pro osobní účely, jsou jednoduše
stvořeny na míru lidským potřebám.
Elektrifikovaná flotila
Firemní řidiči si budou díky technologii motorů Drive-E v každém voze
řady 60 užívat výkon bez kompromisů. Pod označením Drive-E se skrývají
lehké čtyřválcové motory s nízkým vnitřním třením, doplněné celou řadou
inovací pro zvýšení efektivity. Závazek automobilky Volvo Cars
k elektrifikaci pro fleetové řidiče a správce vozových parků znamená, že
mají na výběr ze dvou vysoce vyspělých elektrifikovaných pohonných
jednotek: T6 Twin Engine a T8 Twin Engine. Oba agregáty nabízejí
v každém ohledu to nejlepší a speciálně varianta T6 Twin Engine
pro modely S60 a V60 je přímo stvořena pro firemní flotily.
Kromě toho, že se mohou pochlubit nižší produkcí oxidu uhličitého, což
ostatně vyžadují stále přísnější emisní normy, a přispívají k čistějšímu
ovzduší, nabízejí také nenucený výkon, který řidiči vozů Volvo očekávají,
a další výhody.
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Plug-in hybridní a benzínové motorové varianty Volva V60
Snížení rizik = snížení nákladů
Základem každého podnikání by měla být podpora a ochrana
lidí a společnost Volvo Cars má v rámci automobilového
průmyslu s ohledem na bezpečnost jednu z nejpůsobivějších
reputací. Například ve zpravodajství BBC bylo v nedávné době
zdůrazněno, že od chvíle, kdy se začalo v roce 2002
ve Spojeném království prodávat první Volvo XC90, v tomto
voze nezahynul ani jeden řidič nebo spolujezdec.
Kromě ochrany lidí uvnitř vozu i mimo něj přispívají
bezpečnostní a asistenční funkce automobilky Volvo Cars také
ke snížení nákladů na provoz vozového parku. Například
Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem pomáhá
vycouvat ven z parkovacího místa tím, že bedlivě sleduje pohyb
ostatních účastníků silničního provozu. Ačkoliv jsou tyto kolize
závažné jen v ojedinělých případech, stále mohou znamenat
vysoké náklady na opravy a mrhání cennými zdroji a časem,
které je nutné věnovat administrativě, papírování a logistice.

T6 Twin Engine AWD

T8 Twin Engine AWD

Typ motoru

2,0litrový řadový čtyřválec s plug-in hybridní technologií,
benzínový motor s přeplňováním kompresorem
& turbodmychadlem / elektromotor

2,0litrový řadový čtyřválec s plug-in hybridní technologií,
benzínový motor s přeplňováním kompresorem
& turbodmychadlem / elektromotor

Převodovka

8stupňová Geartronic®

8stupňová Geartronic®

Klasifikace pneumatik*

B

C

B

C

Spotřeba paliva, litry na 100 km, komb. jízd. cyklus

1,9

2,1

1,9

2,1

Emise CO2 g/km

44

48

44

48

Dojezd

49

48

49

48

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.

Benzínový: 186 (253) 5 500
Elektrický: 65 (87) 7 000

Benzínový: 223 (303) 6 000
Elektrický: 65 (87) 7 000

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.

Benzínový: 350/1 700-5 000
Elektrický: 240/0-3 000

Benzínový: 400/2 200-4 800
Elektrický: 240/0-3 000

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy

5,4

4,9

Nejvyšší rychlost km/h

230

250

Palivová nádrž, litry

60

60

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2)

529

529

Ekologická klasifikace

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Typ motoru

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s přeplňováním
kompresorem & turbodmychadlem

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s přeplňováním
turbodmychadlem

Převodovka

8stupňová Geartronic®

8stupňová Geartronic®

Klasifikace pneumatik*

A

B

C

A

B

C

Spotřeba paliva, litry na 100 km, komb. jízd. cyklus

7,2

7,4

7,6

6,6

6,8

6,9

Emise CO2 g/km

167

171

176

154

157

160

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.

228 (310) 5 700

T6 AWD

Připraveno na budoucnost
Dobré a úspěšné podnikání závisí na schopnosti uspokojit
lidské potřeby a úspěšný příběh automobilky Volvo Cars je
založen na naplňování vizí, o které mají lidé zájem dnes
a budou ho mít i v budoucnosti.
Modely řady 60 jsou doslova nabity inovacemi, jež
pro současné podnikání znamenají přidanou hodnotu.
Společnost Volvo Cars současně chápe, kam směřuje
budoucnost fleetového sektoru v závislosti na měnících se
lidských potřebách, které zde hrají důležitou roli.
Umění myslet dopředu pomohlo společnosti Volvo Cars
v průběhu několika minulých let získat celou řadu ocenění
a vysloužit si pověst progresivní a atraktivní značky. Díky tomu
si vozy značky Volvo udržují vysokou zůstatkovou hodnotu, což
je další klíč ke snižování nákladů na vlastnictví vozu, které
musejí správci vozových parků brát v úvahu.
„Od uvedení našich prvních vozů postavených na platformě
SPA se prestiž automobilky Volvo Cars výrazně zvýšila,“ říká
Patrik Norrlund, fleetový marketingový manažer ve společnosti
Volvo Cars. „Nyní máme jistotu, že naši zákazníci věří v cestu,
kterou se ubíráme.“

Názor experta

T5 FWD

184 (250) 5 500

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.

400/2 200–5 100

350/1 800–4 800

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy

5,8

6,7

Nejvyšší rychlost km/h

250

230

Palivová nádrž, litry

60

55

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2)

529

529

Ekologická klasifikace

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

* Klasifikace pneumatik odpovídá normám EU pro značení pneumatik z hlediska spotřeby paliva, které vychází z hodnoty valivého odporu daných pneumatik.

„Péče o zaměstnance je v současné době
důležitější než kdykoliv dříve. Správci vozových
parků musejí prokázat, že mají solidní politiku,
která se vztahuje na vše, od jízdních hodin až
po pracovní mobilní telefon, a jejich vozidla
jsou vybavena nejmodernějšími asistenčními
funkcemi a v testech Euro NCAP dosáhla
vynikajícího hodnocení.“

Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera Volvo.
Hodnoty pro zde udávanou spotřebu paliva a emise CO2 byly stanoveny na základě homologačního jízdního cyklu NEDC. V konfi gurátoru nových vozů Volvo jsou pak doplněny
o hodnoty emisí a spotřeby dle nově zavedeného celosvětového harmonizovaného testu lehkých vozidel WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), přičemž jsou
měřeny také v souladu s testovací procedurou RDE (Real Drive Emission) zaměřující se na zjištění emisí v reálných jízdních podmínkách. Všechny uvedené motory splňují požadavky
emisní normy EURO 6d-TEMP. Více informací naleznete zde: https://www.volvocars.com/cz/build

Paul Barker, Company Car Today
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Naftové motorové varianty Volva V60

Motorová varianta Volva V60 Cross Country
D4 AWD**
2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, naftový
s přeplňováním dvěma turbodmychadly

2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail,naftový
s přeplňováním turbodmychadlem

Převodovka

8stupňová Geartronic

8stupňová Geartronic

Klasifikace pneumatik*

A

®

B

®

C

D4 AWD**

D3 AWD**

Typ motoru

A

B

C

Spotřeba paliva, litry na 100 km, komb. jízd. cyklus

4,9

5,0

5,1

4,9

5,0

5,1

Emise CO2 g/km

128

131

135

128

131

135

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.

140 (190) 4 250

110 (150) 4 250

Typ motoru

2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, naftový s přeplňováním dvěma turbodmychadly

Převodovka

8stupňová Geartronic®

Klasifikace pneumatik*

A

C

Spotřeba paliva, litry na 100 km, komb. jízdní cyklus

5,1

5,4

Emise CO2 g/km

135

143

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.

140 (190) 4 250

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.

400/1 750–2 500

350/1 500–2 500

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.

400/1 750–2 500

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy

7,6

9,6

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy

8,2

Nejvyšší rychlost km/h

220

205

Nejvyšší rychlost km/h

210

Palivová nádrž, litry

60

60

Palivová nádrž, litry

60

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2)

529

529

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2)

529

Ekologická klasifikace

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Ekologická klasifikace

Euro 6d-TEMP

Typ motoru

2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, naftový
s přeplňováním dvěma turbodmychadly

2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail,naftový
s přeplňováním turbodmychadlem

6stupňová

6stupňová

D4 FWD**

Převodovka

man.:
autom.:

Klasifikace pneumatik*
Spotř. paliva, l/100 km,
komb. jízd. cyklus
Emise CO2 g/km

D3 FWD**

8stupňová Geartronic®

8stupňová Geartronic®

AdBlue® je registrovanou obchodní známkou sdružení Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).

A

B

C

A

B

C

man.:

4,4

4,5

4,6

4,4

4,5

4,6

autom.:

4,5

4,6

4,7

4,5

4,7

4,8

man.:

117

119

122

117

119

122

autom.:

119

122

125

120

123

129

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.

140 (190) 4 250

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.

400/1 750–2 500

320/1 750–3 000

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy

7,9

9,9

Nejvyšší rychlost km/h

220

205

Palivová nádrž, litry

55

55

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2)

529

529

Ekologická klasifikace

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

* Klasifikace pneumatik odpovídá normám EU pro značení pneumatik z hlediska spotřeby paliva, které vychází z hodnoty valivého odporu daných pneumatik.
** Motor využívá systém selektivní katalytické redukce, jehož smyslem je snížení emisí oxidů dusíku (NOX). Naftové motory jsou vybaveny katalyzátorem SCR (Selektivní katalytická
redukce), který prostřednictvím aditiva označovaného DEF, jako je např. kapalina AdBlue®, snižuje množství oxidů dusíku ve výfukových plynech o dalších 90 %. Ačkoliv Vám tuto
kapalinou doplníme v rámci pravidelné údržby v autorizovaném servisu, kapalinu je třeba doplňovat i během servisních prohlídek. Jedná se o velmi jednoduchý úkon, který můžete
udělat např. při tankování na čerpací stanici. Plnicí hrdlo je hned vedle hrdla pro plnění nafty.
Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera Volvo.
Hodnoty pro zde udávanou spotřebu paliva a emise CO2 byly stanoveny na základě homologačního jízdního cyklu NEDC. V konfi gurátoru nových vozů Volvo jsou pak doplněny
o hodnoty emisí a spotřeby dle nově zavedeného celosvětového harmonizovaného testu lehkých vozidel WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), přičemž jsou
měřeny také v souladu s testovací procedurou RDE (Real Drive Emission) zaměřující se na zjištění emisí v reálných jízdních podmínkách. Všechny uvedené motory splňují požadavky
emisní normy EURO 6d-TEMP. Více informací naleznete zde: https://www.volvocars.com/cz/build

110 (150) 3 750

* Klasifikace pneumatik odpovídá normám EU pro značení pneumatik z hlediska spotřeby paliva, které vychází z hodnoty valivého odporu daných pneumatik.
** Motor využívá systém selektivní katalytické redukce, jehož smyslem je snížení emisí oxidů dusíku (NOX). Naftové motory jsou vybaveny katalyzátorem SCR (Selektivní katalytická
redukce), který prostřednictvím aditiva označovaného DEF, jako je např. kapalina AdBlue®, snižuje množství oxidů dusíku ve výfukových plynech o dalších 90 %. Ačkoliv Vám tuto
kapalinou doplníme v rámci pravidelné údržby v autorizovaném servisu, kapalinu je třeba doplňovat i během servisních prohlídek. Jedná se o velmi jednoduchý úkon, který můžete
udělat např. při tankování na čerpací stanici. Plnicí hrdlo je hned vedle hrdla pro plnění nafty.
AdBlue® je registrovanou obchodní známkou sdružení Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).
Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera Volvo.
Hodnoty pro zde udávanou spotřebu paliva a emise CO2 byly stanoveny na základě homologačního jízdního cyklu NEDC. V konfi gurátoru nových vozů Volvo jsou pak doplněny
o hodnoty emisí a spotřeby dle nově zavedeného celosvětového harmonizovaného testu lehkých vozidel WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), přičemž jsou
měřeny také v souladu s testovací procedurou RDE (Real Drive Emission) zaměřující se na zjištění emisí v reálných jízdních podmínkách. Všechny uvedené motory splňují požadavky
emisní normy EURO 6d-TEMP. Více informací naleznete zde: https://www.volvocars.com/cz/build

104

105

S p e c i f i k a c e p r o Vo l v o X C 6 0

S p e c i f i k a c e p r o Vo l v o X C 6 0

Plug-in hybridní a benzínové motorové varianty Volva XC60

Naftové motorové varianty Volva XC60

T8 Twin Engine AWD
Typ motoru

T6 AWD

D5 AWD**

D4 AWD**

2,0litrový řadový čtyřválec s plug-in hybridní
technologií, benzínový s přeplňováním kompresorem
& turbodmychadlem / elektromotor

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s přeplňováním
kompresorem & turbodmychadlem

Typ motoru

2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, naftový
s přeplňováním dvěma turbodmychadly, 1x VNT,
PowerPulse

2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, naftový
s přeplňováním dvěma turbodmychadly

8stupňová Geartronic®

Převodovka

8stupňová Geartronic®

8stupňová Geartronic®

Převodovka

8stupňová Geartronic®

Klasifikace pneumatik*

A

B

C

A

B

C

Klasifikace pneumatik*

A

B

C

A

B

C

Spotřeba paliva, litry na 100 km, komb. jízdní cyklus

2,1

2,3

2,4

7,5

7,6

7,8

Spotřeba paliva, litry na 100 km, komb. jízdní cyklus

5,6

5,8

6,0

5,5

5,6

5,8

152

158

144

148

153

Emise CO2 g/km

48

51

55

174

177

181

Emise CO2 g/km

147

Dojezd v čistě elektrickém režimu

45

43

41

–

–

–

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.

173 (235) 4 000

140 (190) 4 250

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.

Benzínový: 223 (303) 6 000
Elektrický: 65 (87) 7 000

228 (310) 5 700

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.

480/1 750–2 250

400/1 750–2 500

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.

Benzínovýl: 400/2 200–4 800
Elektrický: 240/0–3 000

400/2 200–5 100

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy

7,2

8,4

Nejvyšší rychlost km/h

220

205

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy

5,5

5,9

Palivová nádrž, litry

71

60

Nejvyšší rychlost km/h

230

230

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2)

505

505

Palivová nádrž, litry

70

71

Ekologická klasifikace

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2)

468

505

Ekologická klasifikace

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

D4 FWD**
Typ motoru

T5 AWD

T5 FWD

D3 FWD**

2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, naftový
s přeplňováním dvěma turbodmychadly

2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, naftový
s přeplňováním dvěma turbodmychadly
6stupňová manuální

Typ motoru

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s přeplňováním
turbodmychadlem

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s přeplňováním
turbodmychadlem

Převodovka

8stupňová Geartronic®

Klasifikace pneumatik*

A

B

C

A

B

C

Převodovka

8stupňová Geartronic®

8stupňová Geartronic®

Spotřeba paliva, litry na 100 km, komb. jízdní cyklus

4,9

5,0

5,1

5,0

5,1

5,2

132

135

131

133

136

Klasifikace pneumatik*

A

B

C

A

B

C

Emise CO2 g/km

129

Spotřeba paliva, litry na 100 km, komb. jízdní cyklus

7,3

7,5

7,7

7,1

7,2

7,3

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.

140 (190) 4 250

Emise CO2 g/km

169

173

178

165

167

169

110 (150) 4 250

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.

400/1 750–2 500

350/1 500–2 500

8,4

10,2

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.

184 (250) 5 500

184 (250) 5 500

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.

350/1 800–4 800

350/1 800–4 800

Nejvyšší rychlost km/h

205

190

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy

6,8

6,9

Palivová nádrž, litry

55

55

Nejvyšší rychlost km/h

220

210

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2)

505

505

60

Ekologická klasifikace

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Palivová nádrž, litry

60

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2)

505

505

Ekologická klasifikace

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Typ motoru

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s přeplňováním
turbodmychadlem

Převodovka

8stupňová Geartronic

T4 FWD

Klasifikace pneumatik*

A

B

C

Spotřeba paliva, litry na 100 km, komb. jízdní cyklus

7,1

7,2

7,3

Emise CO2 g/km

165

167

169

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.

140 (190) 5 000

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.

300/1 600–4 000

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy

7,9

Nejvyšší rychlost km/h

205
60

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2)

505

Ekologická klasifikace

Euro 6d-TEMP

AdBlue® je registrovanou obchodní známkou sdružení Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).
Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera Volvo.

®

Palivová nádrž, litry

* Klasifikace pneumatik odpovídá normám EU pro značení pneumatik z hlediska spotřeby paliva, které vychází z hodnoty valivého odporu daných pneumatik.
** Motor využívá systém selektivní katalytické redukce, jehož smyslem je snížení emisí oxidů dusíku (NOX). Naftové motory jsou vybaveny katalyzátorem SCR (Selektivní katalytická
redukce), který prostřednictvím aditiva označovaného DEF, jako je např. kapalina AdBlue®, snižuje množství oxidů dusíku ve výfukových plynech o dalších 90 %. Ačkoliv Vám tuto
kapalinou doplníme v rámci pravidelné údržby v autorizovaném servisu, kapalinu je třeba doplňovat i během servisních prohlídek. Jedná se o velmi jednoduchý úkon, který můžete
udělat např. při tankování na čerpací stanici. Plnicí hrdlo je hned vedle hrdla pro plnění nafty.

Hodnoty pro zde udávanou spotřebu paliva a emise CO2 byly stanoveny na základě homologačního jízdního cyklu NEDC. V konfi gurátoru nových vozů Volvo jsou pak doplněny
o hodnoty emisí a spotřeby dle nově zavedeného celosvětového harmonizovaného testu lehkých vozidel WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), přičemž jsou
měřeny také v souladu s testovací procedurou RDE (Real Drive Emission) zaměřující se na zjištění emisí v reálných jízdních podmínkách. Všechny uvedené motory splňují požadavky
emisní normy EURO 6d-TEMP. Více informací naleznete zde: https://www.volvocars.com/cz/build

Vysvětlivky a právní informace jsou uvedeny na protější stránce.
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Motorová varianta Volva S60*
T5 FWD
Typ motoru

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s přeplňováním turbodmychadlem

Převodovka

8stupňová Geartronic®

Klasifikace pneumatik**

A

B

Spotřeba paliva, litry na 100 km, komb. jízd. cyklus

6,5

6,6

6,8

Emise CO2 g/km

149

152

155

Nejvyšší výkon kW/k / otáčky/min.

184 (250) 5 500

Nejvyšší točivý moment Nm / otáčky/min.

350/1 800–4 800

Zrychlení 0–100 km/h, sekundy

6,5

Nejvyšší rychlost km/h

240

Palivová nádrž, litry

55

Objem zavazadlového prostoru v litrech (V211-2)

442

Ekologická klasifikace

Euro 6d-TEMP

C

*Výroba této motorizace bude zahájena v 5. týdnu roku 2019.
** Klasifikace pneumatik odpovídá normám EU pro značení pneumatik z hlediska spotřeby paliva, které vychází z hodnoty valivého odporu daných pneumatik.
Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera Volvo.
Hodnoty pro zde udávanou spotřebu paliva a emise CO2 byly stanoveny na základě homologačního jízdního cyklu NEDC. V konfi gurátoru nových vozů Volvo jsou pak doplněny
o hodnoty emisí a spotřeby dle nově zavedeného celosvětového harmonizovaného testu lehkých vozidel WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), přičemž jsou
měřeny také v souladu s testovací procedurou RDE (Real Drive Emission) zaměřující se na zjištění emisí v reálných jízdních podmínkách. Všechny uvedené motory splňují požadavky
emisní normy EURO 6d-TEMP. Více informací naleznete zde: https://www.volvocars.com/cz/build
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