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Obecné informace

Tišší a čistější

Ekologický přístup vždy patřil mezi základní 

hodnoty, kterými se společnost Volvo Car 

Corporation řídí. Díky důrazu kladenému na 

výsledky vznikla série vozidel se systémem 

DRIVe.

Koncepce DRIVe zahrnuje interakci mezi 

několika funkcemi umožňujícími úsporu ener-

gie, např. chytrým nabíjením, upraveným 

posilovačem řízení a funkcí aerodynamiky – 

to vše má za úkol snížit spotřebu paliva a 

omezit emise výfukových plynů.

Tyto pokyny platí pro modely V70 a S80.

Chytré nabíjení

Během brzdění motoru je využívána kinetická 

energie vozidla - mění se na elektrickou ener-

gii, která se ukládá do baterie vozidla.

Upravený posilovač řízení

Mezi funkce dostupné v rámci koncepce 

DRIVe patří úprava odběru energie pro posi-

lovač řízení v závislosti na požadavcích. Díky 

optimalizaci a použití funkce umožňující 

úsporu energie lze odběr energie v situacích, 

kdy posilovač není zapotřebí (při otáčení 

volantu), minimalizovat.

Aerodynamika

V rámci koncepce DRIVe je rovněž snížen 

podvozek1 a používá se přední a zadní spoj-

ler s malým odporem vzduchu a speciální 

ráfky na kola2.

Kontrolka převodových stupňů

S ohledem na ekologickou jízdu je nezbytné 

jet na vhodný převodový stupeň a přeřazovat 

ve správný okamžik.

Řidič má k dispozici kontrolku GSI – Gear 

Shift Indicator. Tato kontrolka upozorní řidiče 

na nejvhodnější okamžik k zařazení vyššího 

nebo nižšího převodového stupně.

Na informačním displeji tachometru se objeví 

šipka nahoru nebo šipka dolů.

Pokud není doporučeno zařadit vyšší nebo 

nižší převodový stupeň, momentálně zařa-

zený převodový stupeň poznáte podle sym-

bolu, který se zobrazí místo šipky.

1 Pouze V70.

2 Rozsah se pro různé země liší.
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Obecné informace

Tipy pro ekologickou a hospodárnou 

jízdu

Poradíme vám, jak snížit spotřebu paliva bez 

prodloužení doby jízdy a bez omezení radosti 

z jízdy.

• Střešní box a nosiče zavazadel zvyšují 
aerodynamický odpor vozidla a tedy 
spotřebu paliva – jakmile je nepotřebujete, 
odmontujte je.

• Během jízdy musí být pneumatiky 
nahuštěny na správný tlak (viz kapitola 
Kola a pneumatiky na straně 4).

• Odstraňte z vozidla zbytečné předměty – 
čím je vyšší náklad a hmotnost, tím je 
vyšší spotřeba paliva.

• Je-li vozidlo vybaveno blokovým 
vyhříváním motoru, zapněte jej vždy před 
studeným startováním – tím se sníží 
spotřeba a emise.

• Jezděte plynule. Pokud možno, nebrzďte 
prudce.

• Jezděte na co nejvyšší převodový stupeň 
– při nižších otáčkách motoru klesne 
spotřeba paliva.

• Během zpomalování využijte brzdění 
motorem.

• Při vyšších rychlostech se zvýší aerodyna-
mický odpor, takže výrazně stoupne 
spotřeba – při dvojnásobném zvýšení 

rychlosti stoupne aerodynamický odpor 
čtyřnásobně.

• Provádějte pravidelnou údržbu vozidla – 
dodržujte doporučené servisní intervaly 
Volvo.
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Specifikace

Motor

Motorový olej

Kvalita oleje 1: ACEA A3/B3/B4

Viskozita: SAE 0W–30

Objem potřebný k doplnění mezi značky MIN 

a MAX pro měrku: 1,0 litru.

Objem při výměně oleje, včetně olejového fil-

tru: 3,8 litrů

Chladicí kapalina

Používejte chladicí kapalinu s antikorozní 

složkou smíchanou s vodou2 (viz pokyny na 

obalu).

Objem: 9,1 litrů

Termostat otevírá při 82 °C.

Převodovka

MTX75, manuální 5stupňová.

Předepsaný převodový olej: BOT 350 M3.

Objem: 1,8 litrů

Spotřeba a emise

Symboly v tabulce

: spotřeba (litry/100 km)

: emise oxidu uhličitého (g/km)

Přívěs

 Vznětový motor 1.6D

Označení motoru1

1Typové označení motoru, číslo dílu a výrobní 
číslo motoru najdete na štítku pod kapotou 
motoru. Umístění štítku - viz standardní 
uživatelská příručka.

D4164T

Výkon (kW/ot/min) 80/4000

Výkon (hp/ot/min) 109/4000

Krouticí moment (Nm/ot/min) 240/1750

Počet válců 4

Vrtání (mm) 75

Zdvih (mm) 88,3

Zdvihový objem (litry) 1,56

Kompresní poměr 18,3:1

1 Při ztížených jízdních podmínkách použijte 
ACEA A5/B5 SAE 0W–30.

2 Kvalita vody musí odpovídat normě
STD 1285,1.

Model

V70 4,5 119

S80 4,5 119

Max. 

hmotnost 

(kg)

Zabrzděný 

přívěs

Odbrzděný 

přívěs

V70 a S80 1300 750

Zatížení 
tažného 
zařízení

75 50

POZNÁMKA

Tažení přívěsu s těžkým nákladem do 
prudkých svahů a ve velkých nadmořských 
výškách má za důsledek vyšší spotřebu 
paliva a vyšší obsah emisí.
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Specifikace

Kola a pneumatiky

V souvislosti s ekologickou jízdou je nez-

bytné věnovat pozornost výběru správného 

typu pneumatik. Dále musí být tyto pneuma-

tiky během jízdy nahuštěny na správný tlak.

Rozměry

Při montáži nových pneumatik doporučujeme 

použít pneumatiky stejného typu a značky, 

jaké byly namontovány od výrobce – tyto 

pneumatiky umožní nízkou spotřebu paliva.

U následujících rozměrů je spotřeba paliva 

zpravidla nepatrně nižší než u širšího prove-

dení:

Huštění pneumatik

U nesprávně nahuštěných pneumatik je 

spotřeba paliva vyšší. Proto pravidelně kon-

trolujte tlak vzduchu v pneumatikách.

Spotřeba paliva se minimalizuje použitím tzv. 

tlaku1 ECO. Tato funkce může mít jistý vliv na 

jízdní komfort, hlučnost a jízdní vlastnosti, 

avšak bezpečnost zůstává beze změny.

Doporučený tlak huštění - viz štítek vedle 

sloupku dveří řidiče.

Dobíjení akumulátoru

Pokud se chcete při jízdě chovat ekologicky, 

musíte také šetřit energii – prostě stejně jako 

doma.

Čím více spotřebičů (stereo, vyhřívání oken, 

zrcátek a sedadel, velmi studený vzduch z 

klimatizace apod.) je ve vozidle zapnuto, tím 

více energie je zapotřebí k dobití akumulá-

torů.

V70 S80

205/60-16 205/60-16
225/50-17

1 Doporučený tlak při maximálním zatížení.

POZNÁMKA

Čím je vyšší odběr proudu ve vozidle, tím 
více se akumulátor musí dobíjet = vyšší 
spotřeba paliva.
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Všeobecné informace

Tato publikace

Tyto provozní pokyny doplňují běžnou uživat-

elskou příručku.

Pokud si v souvislosti s některou z funkcí ve 

vozidle nejste jisti, nahlédněte nejdříve do 

uživatelské příručky.

V případě dalších dotazů doporučujeme kon-

taktovat prodejce nebo zástupce společnosti 

Volvo Car Corporation.

Internet

Ekologické technologie jsou neustále rozví-

jeny a tištěné informace rychle zastarávají a 

přestávají být aktuální.

Doporučujeme navštívit internetovou stránku 

společnosti Volvo – www.volvocars.com, kde 

najdete aktuální informace související s 

vašim vozem.

Změny

Specifikace, parametry a zobrazení v tomto 

doplňku nejsou závazné.

Vyhrazujeme si právo provést změny bez 

upozornění.

© Volvo Car Corporation
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