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Denne trykksaken

Denne bruksanvisningen er et kompletterende

tillegg til bilens ordinære instruksjonsbok.

Tillegget omhandler forskjellene mellom

beskrivelsen av denne bilmodellen i den ordi-

nære instruksjonsboken og DRIVe-funksjoner i

den gjeldende bilen.

Ved usikkerhet om bilens funksjoner:

• Se først i bilens ordinære instruksjonsbok.

For svar på ytterligere spørsmål anbefales det

å kontakte en forhandler eller en representant

for Volvo Personbiler.

Internett
Utviklingen innen miljøtilpasset teknikk pågår

kontinuerlig, og trykt informasjon kan raskt bli

foreldet eller uaktuell.

Volvo anbefaler derfor et besøk på Volvos nett-

side www.volvocars.com. Der finner du den

nyeste og mest aktuelle informasjonen om

akkurat din bil.

Endringer
Spesifikasjonene, konstruksjonsopplysnin-

gene og illustrasjonene i dette tillegget er ikke

bindende.

Volvo forbeholder seg retten til å foreta endrin-

ger uten forvarsel.

© Volvo Personvagnar AB
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Stillere og renere

Omsorg for miljøet er en av Volvo Personbilers

kjerneverdier som er retningsgivende for all vår

virksomhet. Fokuseringen på miljøet har resul-

tert i serien DRIVe. Konseptet til denne serien

er en kombinasjon av flere separate energis-

parende funksjoner med den felles oppgaven

å redusere drivstofforbruket, noe som i sin tur

bidrar til redusert eksosutslipp.

Eksempel på energisparende funksjoner er

smart lading, tilpasset styreservo og aerody-

namikk.

Smart lading
Bilens bevegelsesenergi ivaretas ved motor-

bremsning ved at den omdannes til strøm og

lagres i bilens batteri.

Tilpasset styreservo
En annen DRIVe-funksjon er at styreservoens

energiforbruk tilpasses etter behovet. Gjen-

nom optimering og innføring av en energispa-

refunksjon kan energiforbruket minimeres i til-

feller der servoassistanse (hjelp til å dreie rattet)

ikke er nødvendig.

Aerodynamikk
Et senket chassis kan inngå i DRIVe-konseptet.

Det finnes også front- og bakspoiler1 med lav

luftmotstand samt spesielle felger1.

Miljø- og økonomitips
Her følger noen råd som senker drivstofforbru-

ket uten at reisetiden trenger å bli lengre eller

gleden ved bilkjøringen reduseres.

• Bil med DRIVe-motor og 6-trinns manuell
girkasse startes i 2. gir under vanlige for-
hold på plant underlag.

• Takboks og takbøyler gir høyere luftmot-
stand, noe som øker drivstofforbruket. Ta
av slikt utstyr like etter bruk.

• Kjør med riktig lufttrykk i dekkene (se
avsnittet "Hjul og dekk" på side 4).

• Tøm bilen for unødvendige gjenstander. Jo
mer last og høyere vekt, desto høyere driv-
stofforbruk.

• Hvis bilen er utstyrt med motorvarmer, bør
du alltid bruke den før kaldstart. Det senker
forbruket og reduserer utslippet.

• Kjør mykt, og unngå harde oppbremsinger.

• Kjør med høyest mulig gir. Lavere turtall gir
lavere drivstofforbruk.

• Utnytt motorens bremsevirkning ved opp-
bremsing.

• Høy hastighet øker forbruket betraktelig på
grunn av økt luftmotstand. En dobling av
hastigheten øker luftmotstanden fire gan-
ger.

• Vedlikehold bilen regelmessig. Følg Volvos
anbefalte serviceintervaller.

1 Tilbudet varierer avhengig av bilmodell og marked.
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Motor

MotorbetegnelseA D4162T

Effekt (kW / o/min) 84/3600

Effekt (hk / o/min) 115/3600

Dreiemoment (Nm /

o/min)

270/1750-2500

Antall sylindere 4

Sylinderdiameter

(mm)

75

Slaglengde (mm) 88,3

Slagvolum (liter) 1,56

Kompresjonsforhold 16,0:1

A Motorens typebetegnelse, detalj- og produksjonsnummer er
angitt på motoren. Plassering, se den ordinære instruksjons-
boken.

Motorolje

Oljekvalitet1: ACEA A5/B5

Viskositet: SAE 5W-30

Nivåkontroll/påfylling - se avsnittet "Veldike-

hold og service"/"Kontroll av motoroljen" i den

ordinære instruksjonsboken.

Kjølevæske
Bruk kjølevæske med rustbeskyttelse blandet

med vann2 (se anvisninger på forpakningen).

Volum: 10,5 liter.

Termostaten åpner ved: 82 °C.

Girkasse

MMT6, manuell 6-trinns.

Foreskrevet girolje: BOT 350 M3.

Volum: 1,65 liter.

Forbruk og utslipp3

S60

A 5,1 134

B 3,9 103

C 4,3 114

V60

A 5,2 137

B 4,1 109

C 4,5 119

Tabellens innhold

: Forbruk (liter/100 km)

: Utslipp av karbondioksid (g/km)

A = bykjøring

B = landeveiskjøring

1 Bruk ACEA A5/B5, SAE 0W-30 ved kjøring under ugunstige forhold.
2 Vannkvaliteten skal oppfylle STD 1285,1.
3 De offisielle verdiene for drivstofforbruk er basert på to standardiserte kjøresykluser i laboratoriemiljø ("EU-kjøresykluser") i henhold til EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008

(Euro 5) og UN ECE Regulation no 101. Regelverket omfatter kjøresyklusene bykjøring og landeveiskjøring. - Bykjøring - Målingen begynner med kaldstart av motoren. Kjøringen er simulert. -
Landeveiskjøring - Bilen akselereres og bremses i hastigheter mellom 0 og 120 km/t. Kjøringen er simulert. - Biler med DRIVe-motor og 6-trinns manuell girkasse startes i 2. gir. Verdien for blandet
kjøring, som oppgis i tabellen, er i henhold til lovkrav en kombinasjon av bykjøring og landeveiskjøring. CO2-utslipp - For å beregne karbondioksidutslippet under de to kjøresyklusene samles eksosen
opp. Den analyseres deretter og gir verdien for CO2-utslipp.

C = blandet kjøring
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Tilhenger

Maks.
vekt (kg)

Tilhenger
med

brems

Tilhenger
uten

brems

S60 1300 750

V60 1300 750

Kuletrykk 75 50

NB!

Kjøring med tilhenger i bratte bakker og i
store høyder medfører høyere drivstoffor-
bruk og økt utslipp.

Hjul og dekk

En viktig detalj i forbindelse med miljøbevisst

bilkjøring er å bruke riktig type dekk og sørge

for at lufttrykket i disse er riktig.

Dimensjoner
Ved montering av nye dekk anbefales å bruke

samme type og fabrikat som bilen var utstyrt

med fra fabrikk. Disse er utviklet for lavt driv-

stofforbruk.

Følgende dimensjoner gir generelt noe lavere

forbruk enn bredere varianter.

S60 V60

205/60-16 205/60-16

Lufttrykk
For lavt dekktrykk øker drivstofforbruket. Kon-

troller derfor dekktrykket regelmessig.

Ved å bruke det såkalte ECO-trykket4 minime-

rer du drivstofforbruket. En viss innflytelse på

kjørekomforten, kjørestøyen og styreegenska-

pene kan forekomme, men sikkerheten redu-

seres ikke.

Se klistremerket med anbefalt dekktykk ved

dørstolpen på førersiden.

Batterilading

Miljøvennlig kjøring innebærer også å spare på

strømmen - akkurat som hjemme.

Jo flere forbrukere (stereoanlegg, rute-, speil-

og seteoppvarming, mye kald luft fra klimaan-

legget osv.) som er på i bilen, desto mer strøm

må produseres for opplading av startbatteriet.

NB!

Jo høyere strømuttak i bilen, desto mer må
startbatteriet lades = økt drivstofforbruk.

4 Trykket som anbefales ved maksimal last.
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