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Automobilka Volvo Cars si vysloužila se svým
agregátem T6 Drive-E ocenění „Motor roku 2015“
udělované internetovým vydavatelstvím Digital
Trends
Oceňování rodiny motorů Drive-E společnosti Volvo Cars stále pokračuje – nyní
se automobilka dočkala i kýženého titulu „Motor roku“, který získala za hnací
jednotku T6 Drive-E od internetového vydavatelství Digital Trends, provozujícího v
USA přední webové stránky o spotřebních technologiích.

„Při navrhování rodiny motorů Drive-E určené pro celou naši modelovou řadu bylo tím nejvyšším cílem
dosáhnout efektivní rovnováhy mezi komfortem, hospodárností a výkonem,“ vysvětluje Michael Fleiss,
viceprezident oddělení pro vývoj motorů ve společnosti Volvo Cars. „Agregát T6 Drive-E využívá přeplňování
kompresorem i turbodmychadlem, což je technologie, která se objeví také u nové XC90 a která přináší velmi
živý a přesvědčivý výsledný chod motoru. Je nám velkou ctí, že jsme obdrželi toto nejnovější uznání naší
práce. Utvrzuje nás to v tom, že máme i nadále vyvíjet nové průkopnické technologie, které přinesou našim
vozům i zákazníkům vyšší efektivitu.“
Ocenění „Motor roku“ slouží k vyzdvižení těch technologií a značek, které mají dle názoru redakčního týmu
internetového vydavatelství Digital Trends největší význam a nejlepší vliv na příslušné průmyslové odvětví.
Při posuzování uchazečů o titul „Motor roku 2015“ byly brány v úvahu také tucty automobilových recenzí,
výsledků testů a diskusí, přičemž se do finále společně s motorem T6 Drive-E dostaly agregáty Bentley W12
a Dodge HEMI Hellcat.
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„Po provedení celé řady testů, absolvování dlouhých diskusí a ověření udávaných hodnot působí motor T6
Drive-E od Volva jako dar z budoucnosti motorismu,“ soudí Nick Jaynes, automobilový redaktor Digital
Trends. „Volvo je třeba za vytvoření rodiny motorů Drive-E ocenit. To se týká především agregátu T6 s
výkonem šestiválcového motoru, ale s emisemi a spotřebou něčeho mnohem menšího.“
Motor T6 Drive-E je v ČR aktuálně dostupný pro modely S60, V60 a XC60, kterým dodává sílu 306 koní. K
dispozici bude i pro zbrusu nové Volvo XC90.
Redakční poznámky
Pokud máte zájem o bližší informace o motorech Drive-E, navštivte prosím webové stránky
www.volvocars.cz.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/162313/photos
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