
VOLVO S80, V70

drive

Volvo Car Corporation TP  , AT , Printed in Sweden, Göteborg , Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation

SUPLEMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES 

2010  1009 12122 



DRIVe

1

Generalidades

Mais silencioso e mais limpo

A preocupação ambiental é um valor essen-

cial da Volvo Car Corporation e orientador de 

toda a nossa actividade. Esta orientação 

resultou na série de veículos DRIVe.

O conceito DRIVe resulta da combinação de 

várias funções economizadoras de energia, 

como por exemplo: Carga inteligente, Direc-

ção assistida adaptada e Aerodinâmica – para 

em conjunto reduzirem o consumo de com-

bustível, o que também contribui para a redu-

ção das emissões de escape.

Estas instruções de utilização referem-se aos 

modelos V70 e S80.

Carga inteligente
A energia cinética do automóvel é convertida 

em corrente eléctrica e armazenada na bateria 

de arranque durante a travagem com o motor.

Direcção assistida adaptada
Uma função do DRIVe é a adaptação da saída 

de energia da direcção assistida consoante as 

necessidades. Optimizando e introduzindo 

uma função de economia de energia, pode-se 

minimizar a saída de energia nas situações em 

que a direcção assistida (auxílio no movi-

mento do volante) não é necessária.

Aerodinâmica
O conceito DRIVe incluí também um chassis 

rebaixado1, spoiler dianteiro e traseiro com 

baixa resistência ao ar e jantes especialmente 

desenvolvidas2.

Indicador de mudanças

Um pormenor importante relacionado com a 

condução amiga do ambiente é a utilização 

da mudança correcta e a execução de 

mudanças na altura correcta.

Como meio auxiliar, o condutor possui o GSI – 

Gear Shift Indicator – que indica ao condutor 

quando é mais vantajoso engatar a mudança 

superior ou inferior.

A indicação é feita com uma seta para cima 

ou para baixo no mostrador de informações 

do conta-rotações.

Quando as passagens ascendentes ou des-

cendentes não são recomendadas, é indicada 

a mudança que se encontra engrenada no 

local das setas.

1 Apenas V70.

2 A oferta varia consoante o mercado.
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Generalidades

Dicas sobre o ambiente e economia
Aqui estão descritos alguns conselhos que 

podem reduzir o consumo de combustível 

sem que tal aumente o tempo de viagem ou 

reduza o prazer da condução.

• A caixa de tejadilhos e os arcos de tejadilho 
aumentam a resistência do ar, o que resulta 
num aumento do consumo de combustível 
– retire estes elementos após a sua utiliza-
ção.

• Conduza com a pressão correcta dos 
pneus (ver capítulo Rodas e pneus na 
página 4).

• Retire do automóvel carga desnecessária – 
quanto mais carga e peso transportar 
maior será o consumo de combustível.

• Se o automóvel estiver equipado com 
aquecedor do motor; utilize-o sempre 
antes do arranque a frio – assim reduz o 
consumo e diminui as emissões.

• Conduza de modo suave e evite travagens 
bruscas.

• Conduza na mudança mais alta possível – 
rotações mais baixas resultam em menor 
consumo de combustível.

• Faça uso da travagem com o motor 
durante as travagens.

• Velocidades elevadas aumentam o con-
sumo consideravelmente devido ao 
aumento da resistência do ar – a duplica-

ção da velocidade aumenta a resistência 
do ar em 4 vezes.

• Proceda à manutenção regular do automó-
vel – siga os intervalos de serviço recomen-
dados pela Volvo.
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Especificações

Motor

Óleo do motor
Qualidade do óleo 1: ACEA A3/B3/B4

Viscosidade: SAE 0W–30

Volume que pode ser enchido entre as marca-

ções MIN e MAX da vareta do óleo: 1,0 litros.

Volume na mudança do óleo incluindo filtro do 

óleo: 3,8 litros.

Líquido de arrefecimento
Utilize líquido de arrefecimento com protec-

ção anti-corrosão misturada com a água2 (ver 

instruções na embalagem).

Volume: 9,1 litros.

O termóstato abre a: 82 ºC.

Caixa de velocidades
MTX75, manual 5 velocidades.

Óleo da transmissão recomendado: BOT 350 

M3.

Volume: 1,8 litros.

Consumo e emissões

Símbolos da tabela
: Consumo (litro/100 km)

: Emissão de dióxido de carbono (g/

km)

Atrelado

 Diesel 1.6D

Designação do motor1

1O modelo, o número de referência e o número 
de série do motor podem ser lidos numa placa 
sob o capot do motor. Veja a localização da 
placa no manual de instruções do automóvel.

D4164T

Potência (kW/rpm) 80/4000

Potência (cv/rpm) 109/4000

Binário (Nm/rpm) 240/1750

Número de cilindros 4

Diâmetro dos cilindros (mm) 75

Curso (mm) 88,3

Cilindrada (litros) 1,56

Taxa de compressão 18,3:1

1 Com condução em circunstâncias adversas, 
utilize ACEA A5/B5, SAE 0W–30.

2 A qualidade da água deve cumprir os padrões
STD 1285,1.

Modelo

V70 4,5 119

S80 4,5 119

Peso 
máximo 

(kg)

Reboque 
travado

Reboque 
não 

travado

V70 & S80 1300 750

Esfera de 
pressão

75 50

NOTA 

Utilizar atrelado com elevada carga em 
grandes inclinações e em elevadas altitu-
des implica um maior consumo de combus-
tível e maiores quantidades de emissões.
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Especificações

Rodas & pneus
Um pormenor importante relacionado com 

uma condução amiga do ambiente é a utiliza-

ção do tipo correcto de pneus com a pressão 

correcta.

Dimensões
Ao montar pneus novos recomenda-se a utili-

zação do mesmo tipo e fabricante que os ori-

ginais de fábrica – estes foram desenvolvidos 

para um baixo consumo de combustível.

As seguintes dimensões proporcionam, geral-

mente, um consumo ligeiramente inferior ao 

das variantes mais largas:

Pressão dos pneus
Pneus com a pressão demasiado baixa 

aumentam o consumo de combustível. Por 

esta razão, verifique regularmente a pressão 

nos pneus.

A utilização da chamada pressão ECO1 mini-

miza o consumo de combustível. Pode-se 

sentir uma certa influência no conforto, ruído 

no piso e características de condução, mas a 

segurança não é afectada.

Veja o autocolante com a pressão de pneus 

recomendada no pilar da porta do condutor.

Carga da bateria
A condução de modo mais económico implica 

também economia no consumo eléctrico – tal 

como no lar.

Quanto maior for o número de equipamentos 

eléctricos (equipamento áudio, aquecimento 

dos vidros, espelhos e bancos, refrigeração 

do ar na climatização, etc.) que se encontram 

ligados no automóvel, maior será a corrente a 

gerar para recarregar a bateria de arranque.

V70 S80

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

1 Pressão recomendada com carga máxima.

NOTA 

Quanto maior for a corrente eléctrica utili-
zada pelo veículo maiores serão os tempos 
de carga da bateria de arranque = Maior 
consumo de combustível.
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Informação geral

Esta publicação

Estas instruções de utilização são um com-

plemento ao manual de instruções do auto-

móvel.

Em caso de dúvida acerca de alguma função 

do automóvel: Consulte o manual de instru-

ções.

Para resposta a questões adicionais reco-

menda-se o contacto com um revendedor ou 

representante da Volvo Car Corporation.

Internet
As tecnologias compatíveis com o meio ambi-

ente encontram-se em constante desenvolvi-

mento e a informação impressa pode rapida-

mente ficar ultrapassada ou desactualizada.

Recomendamos a visita à página internet da 

Volvo www.volvocars.com – aí encontrará a 

informação mais recente e actualizada sobre 

o seu automóvel.

Alterações
As especificações, detalhes de construção e 

ilustrações que se encontram neste suple-

mento não são vinculativas.

Reservamos o direito de proceder a altera-

ções sem comunicação prévia.

© Volvo Car Corporation

P3-1009-DRIVE2.fm  Page 5  Tuesday, January 19, 2010  9:59 AM

 



DRIVe

6

P3-1009-DRIVE2.fm  Page 6  Tuesday, January 19, 2010  9:59 AM



DRIVe

7

P3-1009-DRIVE2.fm  Page 7  Tuesday, January 19, 2010  9:59 AM



DRIVe

8

P3-1009-DRIVE2.fm  Page 8  Tuesday, January 19, 2010  9:59 AM



VOLVO S80, V70

drive

Volvo Car Corporation TP  , AT , Printed in Sweden, Göteborg , Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation

SUPLEMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES 

2010  1009 12122 




