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DRIVe
Yleistä
Hiljaisempi ja puhtaampi

Ympäristön tilasta huolehtiminen on yksi
Volvo Car Corporationin ydinarvoista, joka
johtaa kaikkea toimintaamme. Tämä tavoite
on ollut vaikuttamassa DRIVe-ajoneuvomalliston syntyyn.
DRIVe-käsitteen alle on yhdistetty useita erilaisia energiaa säästäviä toimintoja. Start/
Stop, älykäs lataus, sopeutettu ohjaustehostin ja aerodynamiikka – näiden kaikkien yhteinen tehtävä on pienentää polttoaineenkulutusta, mikä vuorostaan vähentää pakokaasupäästöjä.
Tässä käyttöohjeessa käsitellään mallit C30,
S40 ja V50.

Start/Stop

Käyttövarman ja polttoainepihin dieselmoottorin lisäksi autossa on Start/Stop-toiminto,
joka kytkeytyy toimintaan esim. auton seistessä paikallaan jonossa tai liikennevaloissa –
ks. yksityiskohtainen kuvaus seuraavalta
sivulta.

Älykäs lataus
Auton liike-energia otetaan talteen moottorijarrutuksen yhteydessä siten, että se muutetaan virraksi ja varastoidaan auton käynnistysakkuun.
Sopeutettu ohjaustehostin
Toinen DRIVe-toiminto on se, että ohjaustehostimen energiankäyttöä sopeutetaan tarpeen mukaan. Optimoinnilla ja energiansäästötoiminnon käyttöönotolla energiankulutus
voidaan minimoida silloin, kun ohjauksen
tehostusta (apua ohjauspyörän kääntämiseen) ei tarvita.
Aerodynamiikka
DRIVe-käsitteen alle kuuluvat myös madallettu alusta, alhaisen ilmanvastuksen etu- ja
takaspoilerit ja erikoisvanteet1.

Oltuaan hetken sammuksissa moottori käynnistyy niin sulavasti, että sitä tuskin huomaa.
Tuntuu siltä, että moottori on käynyt koko
ajan, mutta erittäin hiljaisella ja alhaisella joutokäyntinopeudella.

1 Valikoima

vaihtelee markkina-alueen mukaan.
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DRIVe
Toiminta ja käyttö
Start/Stop-toiminto

Kaikki auton vakiojärjestelmät, kuten valot,
radio jne. toimivat normaalisti myös moottorin automaattisammutuksen jälkeen, mutta
joidenkin järjestelmien toimintaa, esim. ilmastointilaitteen puhallinnopeutta, on vähennetty väliaikaisesti, ja äänentoistolaitteiston
suuri äänenvoimakkuus on poissa käytöstä.

Moottorin automaattisammutus
Jotta moottori sammuu automaattisesti,
auton on seistävä paikallaan:

Päälle/pois-painike ja näyttöteksti AUTO
START.

Start/Stop-järjestelmä aktivoituu automaattisesti, kun moottori käynnistetään avaimella.
Kuljettajalle ilmoitetaan asiasta sytyttämällä
päälle/pois-painikkeen vihreä merkkivalo.

HUOM
Avaimella käynnistyksen ja jokaisen automaattisammutuksen jälkeen ajonopeudeksi
on noustava 5 km/h, ennen kuin automaattinen Start/Stop -toiminto aktivoituu –
tämän jälkeen myös tiettyjen ehtojen on täytyttävä, ks. sivu 4.

2

• Kytkekää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa kytkin – moottori sammutetaan.
Näyttöteksti AUTO START muistuttaa – ja on
merkkinä – moottorin automaattisammutuksesta.

Moottorin automaattikäynnistys
Vaihdevipu on vapaa-asennossa:
• Painakaa kytkin pohjaan – moottori käynnistyy.
• Painakaa kaasupoljinta – moottori käynnistyy.
• Alamäessä: antakaa auton rullata normaalia kävelynopeutta nopeammin – moottori
käynnistyy.
Tämän jälkeen vaihde kytketään ja matkaa
jatketaan.

Ajotapa
Start/Stop-toiminnon avulla kuljettaja saa
mahdollisuuden ajaa ympäristötietoisemmin,
koska hän voi sopivissa tilanteissa kytkeä
vaihteen vapaalle ja antaa moottorin sammua
automaattisesti.

Vaihdeilmaisin
Oleellinen osa ympäristöä
säästävää ajotapaa on ajaa
oikealla vaihteella ja vaihtaa
vaihdetta ajoissa.
Apuvälineenä kuljettajalla on
GSI – Gear Shift Indicator (vaihtoilmaisin) –
joka kertoo kuljettajalle parhaan hetken vaihtaa yhtä suuremmalle tai pienemmälle vaihteelle.
Ilmoitus annetaan ylös- tai alaspäin osoittavalla nuolella mittariston alemmassa tietonäytössä.

Ympäristönsuojelu- ja säästövinkkejä
Alla on joitakin neuvoja, joita noudattamalla
vähennetään polttoaineenkulutusta matkaajan pidentymättä ja ajonautinnon vähenemättä.
• Kattolaatikko ja kattokaaret lisäävät ilmanvastusta, jolloin polttoaineenkulutus kasvaa – irrottakaa ne heti käytön jälkeen.
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DRIVe
Toiminta ja käyttö
• Renkaissa on oltava oikea ilmanpaine ajon
aikana (ks. kappale Renkaat ja vanteet
sivulla 6).
• Poistakaa autosta tarpeettomat tavarat –
mitä painavammin auto on kuormitettu,
sitä korkeampi on polttoaineenkulutus.
• Jos autossa on moottorilämmitin, käyttäkää sitä aina ennen kylmäkäynnistystä –
se alentaa kulutusta ja vähentää päästöjä.
• Ajakaa pehmeästi ja välttäkää äkkijarrutuksia.
• Ajakaa suurimmalla mahdollisella vaihteella – alhainen kierrosluku vähentää polttoaineenkulutusta.
• Käyttäkää moottorijarrua jarrutukseen – se
muodostaa samalla virtaa auton akkuun.
• Suuri ajonopeus lisää kulutusta huomattavasti kasvaneen ilmanvastuksen takia –
kaksinkertainen nopeus kasvattaa ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
• Huollattakaa auto säännöllisesti – noudattakaa Volvon suosittelemia huoltovälejä.

Start/Stop-toiminnon poistaminen
käytöstä

Kuvassa tietonäyttö näyttää Start/Stop-toiminnon olevan poistettu käytöstä.

Tietyissä tilanteissa voi olla
hyvä kytkeä automaattinen
Start/Stop-toiminto väliaikaisesti pois käytöstä – se
tehdään painamalla tätä
painiketta.
Start/Stop-toiminnon poiskytkentä osoitetaan tietonäytön viestillä AUTOM. KÄYN.PYS. OFF 5 sekunnin ajan – samalla painikkeen valo sammuu.
Start/Stop-toiminto on poissa käytöstä, kunnes se aktivoidaan uudelleen painikkeella tai
kun moottori käynnistetään seuraavan kerran
avaimella.

3
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DRIVe
Rajoitukset
Moottori ei sammu automaattisesti
Vaikka Start/Stop-toiminto on käytössä,
moottori ei sammu automaattisesti, jos:
• kuljettaja on avannut turvavyön lukon.
• auto ei ole pysähtynyt – Start/Stop-toiminto hyväksyy kuitenkin hitaasti rullaavan, normaalia kävelyvauhtia vastaavan
nopeuden.
• virrankulutus on väliaikaisesti korkea tai
käynnistysakun lataus on alentunut rajusti.
• moottori ei ole normaalissa käyntilämpötilassa.
• ulkolämpötila on alle 0 tai yli 30 °C.
• matkustamon lämpötila poikkeaa esivalitusta arvosta – merkki siitä, että matkustamon puhaltimen pyörimisnopeus on liian
suuri.
• autolla on peruutettu ja peruutusvaihde
kytketään pois päältä.
• käynnistysakun lämpötila on yli 55 °C.

4

Moottori käynnistyy automaattisesti
ilman kuljettajan toimenpiteitä
Automaattisesti sammunut moottori voi tietyissä tapauksissa käynnistyä uudelleen ilman, että kuljettaja on päättänyt jatkaa
matkaa.
Seuraavissa tapauksissa moottori käynnistyy automaattisesti, vaikka kuljettaja ei ole
painanut kytkinpoljinta vaihteen kytkemiseksi:
• Ikkunat huurtuvat.
• Ulkolämpötila on alle 0 tai yli 30 °C.
• Käynnistysakun kapasiteetti on alimman
sallitun tason alapuolella.
• Auto rullaa normaalia kävelyvauhtia nopeammin.
• Jarrupoljinta pumpataan toistuvasti.

VAROITUS
Älkää avatko konepeltiä, kun moottori on
sammunut automaattisesti – moottori voi
käynnistyä yhtäkkisesti uudelleen.
• Jotta moottori ei käynnisty automaattisesti
konepellin ollessa auki – kytkekää ensin
vaihde ja seisontajarru tai kääntäkää etäavain asentoon 0.

Moottori ei käynnisty automaattisesti
Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty automaattisesti automaattisammutuksen jälkeen:
• Kuljettajan turvavyölukko on avattu – näyttöteksti kehottaa kuljettajaa käynnistämään moottorin avaimella.
• Vaihde on kytketty ilman vapaalle kytkemistä – näyttöteksti kehottaa kuljettajaa
kytkemään vaihdevivun vapaa-asentoon,
jotta automaattikäynnistyminen on mahdollista.

Moottorin sammuminen tahattomasti
Jos liikkeellelähtö epäonnistuu ja moottori
sammuu, menetelkää seuraavasti:
– Painakaa kytkinpoljinta uudelleen – moottori käynnistyy automaattisesti, kun vaihdevipu on siirretty vapaa-asentoon.
Samalla tietonäytössä näytetään teksti
ASETA VAIHDE VAP, KÄYNNIST.
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DRIVe
Rajoitukset
Ilmoitustekstit
Start/Stop-toiminto voi näyttää joitakin ilmoitustekstejä tietonäytöllä tietyissä tilanteissa.
Jotkut niistä edellyttävät tiettyjä suositeltuja
toimenpiteitä.

Ilmoitus

Tietoa/
toimenpide

AUTOM. KÄYN.-PYS
ON

Palaa n. 5 sekuntia
toiminnon aktivoinnin
jälkeen.

AUTOM. KÄYN.-PYS
OFF

Palaa n. 5 sekuntia
toiminnon poiskytkennän jälkeen.

1Näytetään, jos esim. turvavyö avataan
moottorin sammuttua automaattisesti.
2
Näytetään, jos vaihde kytketään siirtämättä
vaihdevipua vapaa-asentoon moottorin
sammuttua automaattisesti.

Jos ilmoitus ei poistu näytöstä toimenpiteen
tekemisen jälkeen, on otettava yhteyttä korjaamoon – suosittelemme hyväksytyn Volvokorjaamon käyttöä.

KÄYNNISTÄ KÄÄNTÄ- Moottori ei käynnisty
MÄLLÄ
automaattisesti1 –
AVAINTA
käynnistä normaalisti
avaimella.
ASETA VAIHDE VAP,
KÄYNNIST.

Kytkekää vaihdevipu
vapaa-asentoon2.

AUTOM. KÄYNN.

Moottori on valmis
käynnistymään
automaattisesti –
odottaa vaihteen
kytkemistä vapaalle.

AUTOM. KÄYN.-PYS
VAATII HUOLLON

Start/Stop-toiminto
poistettu käytöstä.
Kääntykää korjaamon
puoleen.
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DRIVe
Tekniset tiedot
Moottori

Renkaat & vanteet

Taulukon symbolit
: Kulutus (litraa/100 km)

Diesel

1.6D

Moottorin mallimerkintä1

D4164T

Teho (kW/rpm)

80/4000

Teho (hv/rpm)

109/4000

Vääntömomentti (Nm/rpm)

240/1750

Ratkaiseva tekijä yhdessä ympäristötietoisen ajotavan kanssa on oikeanlaisten renkaiden käyttö ja niiden oikeat ilmanpaineet.

: Hiilidioksidipäästöt (g/km)

Perävaunu ja DRIVe Start/Stop -järjestelmä

Sylinterimäärä

4

Sylinterin halkaisija (mm)

75

Enimmäis
paino (kg)

Iskunpituus (mm)

88,3

C301

–

–

Iskutilavuus (litraa)

1,56

S40

1300

650

18,3:1

V50

1300

700

Kuulaan
kohdistuva
massa

50

50

Puristussuhde
1

Moottorin tyyppimerkintä, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorilta, katso
merkinnän sijainti auton ohjekirjasta.

1

Vaihteisto
5-vaihteinen käsivaihteisto (MTX75).

Jarrullinen
perävaunu

Jarruton
perävaunu

Ei voida varustaa vetokoukulla.

Auton ajo-ominaisuudet ovat parhaimmillaan
silloin, kun perävaunua ei vedetä.

Kulutus ja päästöt
Malli
C30

3,8

99

S40

3,9

104

V50

3,9

104

Perävaunua vedettäessä tietyt tekijät, kuten
nopeuden lisäys, tien kaltevuus, korkeus
merenpinnasta, ympäristön lämpötila, vetopaino yms. voivat väliaikaisesti huonontaa
joitakin toimintoja, esim. ilmastointilaitteen
jäähdytysvaikutusta ja moottorin tehoa.

Mitat
Asennettaessa uudet renkaat on suositeltavaa käyttää samantyyppisiä ja -merkkisiä
renkaita kuin tuotannossa – ne on suunniteltu
mahdollisimman alhaista polttoaineenkulutusta varten.
Mitat 195/65 R15 ja 205/55 R16 alentavat
kulutusta yleensä hieman verrattuna leveämpiin renkaisiin.

Rengaspaine
Jos rengaspaine on alhainen, polttoaineenkulutus kasvaa. Tarkistakaa rengaspaineet
siksi säännöllisesti.
Ns. ECO-paineita1 käyttämällä minimoidaan
polttoaineenkulutus. Se voi vaikuttaa hieman
ajomukavuuteen, tiemeluun ja ohjattavuuteen, mutta ei turvallisuuteen.
Rengaspainesuositukset ovat kuljettajan ovipilarissa olevassa tarrassa.

1

6

Paine, jota suositellaan enimmäiskuormituksella.
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DRIVe
Tekniset tiedot
Akut
Autossa on kaksi 12 V:n akkua – erikoistehokas käynnistysakku sekä apuakku, joka
tukee Start/Stop-toiminnon käynnistystapahtumaa.

Käynnistysakku

Apuakku

Kylmäkäynnistyskyky, CCA –
kylmäkäynnistysvirta1 (A)

760

120

Kapasiteetti (Ah)

70

8

Koko2,
P×L×K (mm)

• Moottori ei sammu automaattisesti.
• Moottori käynnistyy automaattisesti1
ilman, että kuljettaja painaa kytkinpoljinta.

Akkujen sijoitus

TÄRKEÄÄ
Kytkettäessä ulkoinen käynnistysakku tai
akkulaturi väliaikaisesti kytkentään ei koskaan saa käyttää auton negatiivisia akkunapoja – vain auton alustaa saa käyttää
maadoituspisteenä.
• Katsokaa ohjekirjaa – siellä kuvataan,
minne ja miten kaapelipinteet tulee sijoittaa.

HUOM
278×175×190 150×88×105

1

SAE-standardin mukaan.

2

Suurin mahdollinen koko.

1. Käynnistysakku 2. Apuakku.

HUOM
Mitä suurempi auton virrankulutus on (ylimääräinen jäähdytys/lämmitys jne.), sitä
enemmän akkuja on ladattava = polttoaineenkulutus kasvaa.
• Kun käynnistysakku on ladattava, Start/
Stop-toiminto kytketään tilapäisesti pois
käytöstä.

Start/Stop-toiminnon tilapäinen poiskytkentä korkean virrankulutuksen takia tarkoittaa:

Käynnistysakku kuvataan tarkemmin auton
käyttöohjekirjassa.
Apuakku on sijoitettu vasemman ajovalon
alapuolelle eikä sitä yleensä tarvitse huoltaa.

Jos käynnistysakku on tyhjentynyt niin, että
kaikki on "mustana" eivätkä auton normaalit
sähkötoiminnot toimi, ja moottori käynnistetään tämän jälkeen ulkoisen akun tai akkulaturin avulla, Start/Stop-toiminto tulee
olemaan aktivoitu. Moottori voidaan sammuttaa automaattisesti, mutta Start/Stoptoiminto ei sammutettaessa ehkä onnistu
käynnistämään sitä automaattisesti.
Automaattisen käynnistymisen onnistumisen varmistamiseksi sammutuksen jälkeen
akku on ensin ladattava. Jos ulkolämpötila
on +15 °C, akkua on ladattava vähintään 1
tunti. Alhaisemmissa ulkolämpötiloissa suositellaan 3–4 tunnin latausaikaa. Akkua suositellaan ladattavaksi ulkoisella akkulaturilla.
Katsokaa ohjekirjasta lisätietoa käynnistysakun lataamisesta.

1 Automaattikäynnistys

on mahdollinen vain, jos
vaihdevipu on vapaa-asennossa.
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DRIVe
Tekniset tiedot ja yleistä tietoa
Tämä julkaisu

Start/Stop-toiminnon sulakkeet

Tämä käyttöopas on auton käyttöohjekirjan
täydennys.
Jos olette epävarma jostakin auton toiminnosta, katsokaa ensin käyttöohjekirjaa.
Mikäli teillä on lisäkysymyksiä, suosittelemme ottamaan yhteyttä Volvo Car Corporationin jälleenmyyjään tai edustajaan.

Internet
Ympäristöystävällisen tekniikan kehitystyö
jatkuu koko ajan, joten painettu tieto voi vanhentua nopeasti.
Start/Stop-sulakkeiden sijoitus.

Nro

Komponentti

A

11M/1 Moottoritilan sähkökeskus

125

11M/2 Akun valvonnan anturi

15

25

CEM, dieselmoottori

10

TÄRKEÄÄ
Palaneen sulakkeen saa vaihtaa vain samanväriseen sulakkeeseen, jonka ampeeriluku on sama.

8

Suosittelemme käyntiä Volvon internet-sivustolla www.volvocars.com – siellä on uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot autostanne.

Muutokset
Tämän julkaisun tekniset tiedot, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia.
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman
etukäteisilmoitusta.
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