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Automobilka Volvo Cars představuje zdokonalený
pohon všech kol pro V40 Cross Country




Pohon všech kol (AWD) pro jízdu po jakémkoli povrchu
Snížení emisí a zlepšení efektivity zpracování paliva
Zdokonalení hnací jednotky, které je završením série letošních dílčích
zlepšení V40CC

Oblíbený benzínový motor Drive-E T5 s turbopřeplňováním a s výkonem 245 koní, který byl již
dříve představen pro Volvo V40, je nyní dostupný také pro V40 Cross Country, kde spolupracuje s
pohonem všech kol.
„Automobilka Volvo Cars tímto zlepšením hnacího agregátu pokračuje ve vývoji modelu V40 Cross
Country. Kombinace motoru Drive-E T5 s pohonem AWD nabízí zákazníkům s dobrodružnou
povahou dostatek výkonu pro jejich objevné výpravy a zároveň jim dodá také potřebnou jistotu při
jízdě po všech možných cestách,“ prohlašuje Peter Mertens, senior viceprezident oddělení pro
výzkum a vývoj ve společnosti Volvo Cars.
Se silou 245 koní a maximálním točivým momentem 350 Nm disponuje Volvo V40 Cross Country
veškerými schopnostmi, jež řidiči od značky Volvo očekávají. Aby došlo ke zlepšení ovladatelnosti
a snížení spotřeby paliva, spolupracuje tento motor s 8stupňovou automatickou převodovkou,
která umožňuje ruční řazení pomocí řadicích pádel na volantu. Tato hnací jednotka bude v Evropě
dostupná přibližně od půlky podzimu a v následujících měsících bude v nabídce značky po celém
světě.
Působivé snížení emisí CO2
Od svého uvedení v minulém roce jsou přelomové čtyřválcové motory Drive-E společnosti Volvo
Cars velmi oceňovány pro svou jedinečnou schopnost kombinovat silný výkon a vysokou
efektivitu, s níž je spojeno menší zatěžování životního prostředí. Ve srovnání s předchozí verzí
motoru T5 pro V40 Cross Country došlo u nové verze tohoto agregátu k výraznému snížení emisí
na působivých 149 g/km, což je ve srovnání s Audi Q3 TFSI Quattro (179 g/km), BMW X1 BMW
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X1 xDrive20i xLine auto (170 g/km) nebo Mercedez-Benz B-class (SUV) 220 Sport 4MATIC DCT
(156 g/km) úžasná hodnota.
Předešlá zlepšení
Tento motor navazuje na sérii kroků postupného zdokonalování, jímž letos Volvo V40 Cross
Country prošlo. Dalším novým prvkem jsou 19" kola Damara z lehké slitiny, opatřená šedými ráfky
s výřezy v provedení Diamond Cut, která nabízejí nejen větší komfort a schopnost poradit si s
náročným terénem, ale také nižší hlučnost a zvýšenou ochranu ráfků. Mimoto došlo k rozšíření
nabídky o nový lak exteriéru v modrém odstínu Power Blue a také k aktualizaci palubního
informačně-zábavního a navigačního systému Sensus Connect, díky němuž bude zákazníkům
k dispozici vůz, který je kompletně online.
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