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Automobilka Volvo Cars nezačlení do nabídky
motorů pro nový sedan S60 naftové agregáty
Nový sedan Volvo S60, který se automobilka chystá uvést na trh koncem letošního
jara, bude prvním modelem Volvo nabízeným bez naftového pohonu, což podtrhuje
dlouhodobý závazek společnosti Volvo Cars, jehož smyslem je přispět k budoucnosti
bez konvenčních spalovacích motorů.
Všechny nové modely Volvo uvedené na trh od roku 2019 budou dostupné ve formě buď
takzvaných mild hybridů s benzínovým pohonem, benzínových plug-in hybridů, nebo elektromobilů
využívajících jako zdroj energie akumulátor. V současnosti se jedná o nejucelenější elektrifikační
strategii v automobilovém průmyslu, přičemž je třeba zmínit, že se společnost Volvo Cars stala
první tradiční automobilkou, která se zavázala ke kompletní elektrifikaci již v červenci roku 2017.
„Naše budoucnost je elektrická, a proto už se nadále nebudeme věnovat vývoji nové generace
dieselových motorů,“ uvedl prezident a generální ředitel společnosti Volvo Cars Håkan
Samuelsson. „Postupně se chystáme vyřazovat motorizace se spalovacími agregáty a nahrazovat
je hybridními benzínovými variantami, které budeme nabízet jako přechodnou alternativu na naší
cestě směrem k totální elektrifikaci. Nové Volvo S60 představuje další krok k naplnění tohoto
závazku.“
Své odhodlání k naplnění své elektrifikační strategie automobilka Volvo Cars minulý měsíc
potvrdila prohlášením, že bude usilovat o to, aby v roce 2025 tvořila 50 % jejího globálního prodeje
plně elektrická vozidla. Informace byla ne náhodou zveřejněna na pekingském autosalonu 2018
v Číně, která představuje přední světový trh s elektrifikovanými automobily a kde by se chtěla
automobilka Volvo stát hlavním hráčem.
Nová prémiová limuzína Volvo S60 střední velikosti je postavena na modulární platformě SPA,
která byla vyvinuta přímo automobilkou Volvo Cars a slouží jako základ pro cenami ověnčené
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nové modely řady 90 a 60. O něco starší sourozenec Volva S60, kombík V60, byl představen
začátkem letošního roku ve Stockholmu.
Nové Volvo S60 bude zpočátku k dispozici s celou řadou čtyřválcových benzínových motorů
Drive-E a také ve dvou benzínových plug-in hybridních motorizacích. Příští rok je budou
následovat varianty typu mild hybrid.
Produkce nového Volva S60 bude zahájena letos na podzim v nové továrně automobilky Volvo
Cars v Charlestonu v Jižní Karolíně. Továrna v Charlestonu bude jediným místem, kde se bude
nové Volvo S60 vyrábět, což znamená, že se budou Volva S60 vyrobená v USA prodávat nejen
na americkém trhu, ale současně budou vyvážena za oceán.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/228874/photos

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Volvo Car Group v roce 2017
Za fiskální rok 2017 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14 061
milionů švédských korun (v roce 2016 to bylo 11 014 milionů švédských korun). Tržby v tomto
období činily 210 912 milionů švédských korun (180 902 MSEK). Za celý rok 2017 se po celém
světě prodalo 571 577 vozů, což oproti roku 2016 znamená zvýšení prodeje o 7,0 %. Uvedené
výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace finanční a provozní strategie, jíž
automobilka Volvo v posledních letech prošla. Současně se tím upevňuje postavení společnosti
pro další fázi růstu.
Informace o společnosti Volvo Car Group
Značka Volvo působí na trhu s automobily již od roku 1927. Dnes je automobilka Volvo Cars
jednou z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek, o čemž
svědčí i fakt, že bylo v roce 2017 prodáno 571 577 jejích vozů v přibližně 100 zemích. Majitelem
společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Do
roku 1999 byla automobilka součástí švédské skupiny Volvo Group, načež byla koupena
americkým koncernem Ford Motor Company. V roce 2010 získala automobilku Volvo Cars
společnost Geely Holding.
V roce 2017 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 38 000 (30 400)
zaměstnanců. Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení
mají z většiny sídlo ve švédském Göteborgu. Čínská část ředitelství automobilky Volvo Cars sídlí v
Šanghaji. Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v Göteborgu
(Švédsko), Gentu (Belgie) a v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína), zatímco motory se vyrábějí ve
Skövde (Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie se produkují ve švédském
Olofströmu.
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