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Motor T6 automobilky Volvo Cars nastavuje
novou laťku pro vysoce výkonné čtyřválcové
hnací agregáty
Motor T6 Drive-E společnosti Volvo Cars byl vyhodnocen jako jeden z 10
nejlepších motorů roku 2016.

Redaktoři, kteří seděli v porotě, jej označili za nový standard třídy vysoce výkonných čtyřválcových motorů,
přičemž ocenili především jeho vyladěný výkon, sílu a vyrovnanost hodné velkých šestiválcových motorů.
Automobilka Volvo se dočkala od magazínu WardsAuto uznání za své efektivní a výkonné motory rodiny
Drive-E již podruhé.
Přeplňování kompresorem a turbodmychadlem
„Při navrhování naší skupiny motorů Drive-E určených pro celou naši modelovou řadu bylo tím nejvyšším
cílem dosáhnout efektivní rovnováhy mezi komfortem, účinností a výkonem,“ prohlašuje Michael Fleiss,
viceprezident oddělení pro vývoj motorů ve společnosti Volvo Cars. „Motor T6 Drive-E, využívající
přeplňování kompresorem i turbodmychadlem, přináší velmi živý a přesvědčivý výkon. Toto další ocenění od
magazínu WardsAuto je pro nás velkou poctou a slibujeme, že budeme i nadále pokračovat v naší
průkopnické práci na vyvíjení nových efektivních technologií pro naše vozidla a zákazníky.“
Redaktoři magazínu WardsAuto vybrali vítězné motory ze skupiny 38 nominovaných agregátů na základě
dlouhého procesu hodnocení založeného na každodenních jízdách. Bodování jednotlivých motorů probíhalo
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v několika kategoriích, které se zaměřovaly na výkon v koňských silách, maximální točivý moment, srovnání
technických parametrů, snížení hlučnosti, spotřebu paliva a využití nových technologií.
Vítězný motor T6 Drive-E můžete najít u SUV Volvo XC90 a nedávno představené luxusní limuzíny Volvo
S90. Motor T6 funguje také jako spalovací jednotka plug-in hybridního agregátu T8 Twin Engine, který
představuje špičku ve své třídě.
Redakční poznámky:
V roce 2015 byl vyhlášen jedním z 10 nejlepších motorů agregát T5.
Motor T6 se stal také „motorem roku 2016“ v soutěži magazínu Digital Trends.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/171824/photos

Volvo Car Czech Republic s.r.o., Průhonice, Czech Republic
DIČ: CZ 63981726

