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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 consiste na combinação de 
diferentes funções economizadoras de ener-
gia: Arranque/Paragem, Carga inteligente, 
Direcção assistida adaptada e Aerodinâmica – 
todas com o objectivo comum de reduzir o 
consumo de combustível e, assim, contribuir 
para emissões de gases de escape reduzidas.

Estas instruções de utilização referem-se aos 
modelos C30, S40 e V50.

Arranque/Paragem 

Além de estar equipado com um motor Diesel 
seguro e económico, este motor do automó-
vel está equipado com uma função de Arran-
que e Paragem, função esta que entra em fun-
cionamento em situações de filas de trânsito 
paradas ou de esperas pela mudança de 
semáforo, entre outras – veja as informações 
detalhadas na página seguinte.

A sequência de arranque do motor é efectu-
ada de modo tão suave e flexível que quase 
não se sente que o motor reiniciou após ter 
estado parado por um momento. O condutor 
sente como se o motor estivesse sempre em 
funcionamento, mas com um ralenti extrema-
mente silencioso e baixo.

Carga inteligente
A energia cinética do automóvel é aproveitada 
na travagem com o motor, sendo convertida 
em corrente eléctrica e armazenada na bateria 
de arranque.

Direcção assistida adaptada
Outra função do DRIVe é a adaptação da 
saída de energia da direcção assistida conso-
ante as necessidades. Optimizando e introdu-
zindo uma função de economia de energia, 
pode-se minimizar a saída de energia nas 
situações em que a direcção assistida (auxílio 
no movimento do volante) não é necessária.

Aerodinâmica
O conceito DRIVe incluí também um chassis 
rebaixado, spoiler dianteiro e traseiro com 
baixa resistência ao ar e jantes especialmente 
desenvolvidas1.

1 A oferta varia consoante o mercado.
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Funcionamento e utilização

Função Arranque e Paragem

Botão Lig./Deslig. e texto de mostrador 
ARRANQ AUTO.

O sistema Arranque/Paragem é activado 
automaticamente quando o motor é arran-
cado com a chave. O condutor é avisado atra-
vés da lâmpada verde acesa no botão Lig./
Deslig. 

Todos os sistemas normais do automóvel, tais 
como iluminação, rádio, etc. funcionam nor-
malmente, mesmo numa paragem automática 
do motor. No entanto, alguns equipamentos 
podem ver a sua funcionalidade temporaria-
mente reduzida, por ex: velocidade da ventoi-
nha de climatização ou volume demasiado 
alto do equipamento áudio.

Parar automaticamente o motor
Para que o motor possa parar automatica-
mente é necessário que o automóvel esteja 
imobilizado:

• Coloque a alavanca das mudanças na 
posição neutra e liberte a embraiagem – o 
motor é desligado.

O texto do mostrador ARRANQ AUTO lembra 
– e indica – que o motor está em paragem 
automática.

Arrancar automaticamente o motor
A alavanca das mudanças está na posição 
neutra:

• Pressione a embraiagem – o motor arranca.
• Pressione o pedal do acelerador – o motor 

arranca.
• Numa descida: Deixe o automóvel rodar 

até uma velocidade superior à de uma 
pessoa a andar – o motor arranca.

De seguida basta engatar uma velocidade e 
continuar com a condução.

Estilo de condução
Com a função Arranque/Paragem, o condutor 
tem a possibilidade de utilizar o seu automó-
vel de modo mais amigo do ambiente. Para tal 
basta desengatar a mudança e deixar o motor 
parar automaticamente, sempre que tal seja 
adequado.

Indicador de mudanças
Um pormenor importante 
relacionado com a condu-
ção amiga do ambiente é a 
utilização da mudança cor-
recta 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 
inferior do painel de instrumentos.

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 

NOTA 

Após o arranque com a chave e após cada 
paragem automática, é necessário que o 
automóvel atinja a velocidade de 5 km/h 
para que a função Arranque/Paragem 
automática seja activada – esta condição 
tem de ser sempre cumprida, ver página 4.
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Funcionamento e utilização

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 6).

• 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.

• Utilize a travagem com o motor – assim 
gera corrente para a bateria de arranque.

• 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.

Desactivar a função Arranque/
Paragem 

O mostrador de informações indica nesta situa-
ção que a função Arranque/Paragem foi desacti-
vada.

Em certas situações pode 
ser conveniente desactivar 
temporariamente a função 
Arranque/Paragem automá-
tica – tal pode ser feito pres-
sionando este botão.

A desactivação da função Arranque/Paragem 
é indicada com a mensagem de texto do mos-
trador de informações ARRANQ-STOP AUTO 
DESLIGADO durante cerca de 5 segundos – 
a luz do botão apaga-se em simultâneo.

A função Arranque/Paragem fica desligada 
até que seja reactivada com o botão ou até 
que o automóvel seja reiniciado com a chave 
de ignição.
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Limitações

O motor não pára automaticamente

Mesmo com a função Arranque/Paragem acti-
vada, o motor não pára automaticamente se:

• o condutor abrir o fecho do cinto de segu-
rança.

• o automóvel não parar – a função Arran-
que/Paragem interpreta a situação como 
marcha lenta, o equivalente à velocidade 
de uma pessoa a andar.

• um consumo de corrente elevado estiver 
activo ou se a bateria de arranque estiver 
bastante descarregada.

• o motor não possuir a temperatura de 
funcionamento normal.

• a temperatura exterior for inferior a 0 ou 
superior a 30 °C.

• o ambiente no habitáculo não correspon-
der aos valores predefinidos – tal indica 
que o ventilador do habitáculo possui uma 
rotação elevada.

• o automóvel tiver feito marcha-atrás ou se 
a mudança de marcha-atrás for desenga-
tada.

• a temperatura da bateria de arranque 
ultrapssar os 55 ºC.

O motor arranca automaticamente 
sem acção do condutor
Um motor em paragem automática pode, em 
certas circunstâncias, reiniciar sem que o 
condutor determine o reinício da marcha.

Nos seguintes casos o motor arranca automa-
ticamente mesmo que o condutor não pressi-
one a embraiagem para engatar uma 
mudança:

• Formação de embaciamento nos vidros.
• A temperatura exterior for inferior a 0 ou 

superior a 30 °C.
• A capacidade da bateria de arranque esti-

ver abaixo do nível mínimo permitido.
• O automóvel roda a velocidade superior à 

velocidade de uma pessoa a andar.
• Repetidas acções com o pedal do travão. 

O motor não arranca automatica-
mente
Nos casos seguintes o motor não arranca 
automaticamente após ter parado automati-
camente:

• O fecho do cinto do condutor foi aberto – 
um texto do mostrador indica ao condutor 
que deve arrancar o motor com a chave.

• Uma mudança está engatada – um texto 
do mostrador indica ao condutor que deve 
colocar a alavanca das mudanças na posi-
ção neutra, para que o arranque automá-
tico possa acontecer.

Paragem involuntária do motor
No caso da falha de um arranque com a para-
gem do motor, proceda do seguinte modo:

– Volte a pressionar a embraiagem – o motor 
arranca automaticamente após a alavanca 
das mudanças ser colocada na posição 
neutra. Em simultâneo aparece no mostra-
dor de informações o texto COLOQUE 
MUDANÇA NEUTRAL P/ARRANC.

AVISO

Não abra o capot quando automóvel estiver 
em paragem automática – o motor pode 
arrancar a qualquer altura.
• Para evitar o arranque automático com o 

capot aberto – engate uma mudança e 
active o travão de estacionamento ou rode 
a chave de ignição para a posição 0.
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Limitações

Mensagem de texto 

A função Arranque/Paragem pode exibir algu-
mas mensagens de texto no mostrador de 
informações perante certas situações. Para 
algumas delas existe uma medida recomen-
dada que deve ser seguida. 

Caso uma mensagem não apague após a rea-
lização da medida, deve-se contactar uma ofi-
cina – recomenda-se uma oficina autorizada 
Volvo.

Mensagens Info/medida

ARRANQ-STOP 
AUTO LIGADO

Acende durante 5 
segundos após a 
função ser activada.

ARRANQ-STOP 
AUTO DESLIGADO

Acende durante 5 
segundos após a 
função ser desac-
tivada.

RODE CHAVE
P/ARRANC

O motor não arranca 
automaticamente1 – 
proceda a um 
arranque normal com 
a chave.

COLOQUE 
MUDANÇA NEUTRAL 
P/ARRANC

Coloque a alavanca 
das mudanças na 
posição neutra2.

ARRANQ AUTO O motor está pronto 
para o arranque 
automático – aguarda 
pelo desengate.

ARRANQ-STOP 
AUTO REVISÃO 
NECESS.

A função Arranque/
Paragem está 
desligada. Contacte 
uma oficina.

1Surge quando, por exemplo, o cinto de 
segurança é aberto após paragem auto do 
motor.
2Surge caso uma mudança seja engatada sem 
libertação após paragem auto do motor.

Mensagens Info/medida
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Especificações

Motor 

Caixa de velocidades
Manual de 5 velocidades (MTX75).

Consumo e emissões 

Símbolos da tabela
: Consumo (litro/100 km)

: Emissão de dióxido de carbono
 (g/km)

Reboque com DRIVe Arranque/
Paragem 

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 dimensões 195/65 R15 e 205/55 R16 pro-
porcionam geralmente um consumo mais 
baixo do que as 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.

 Diesel 1.6D

Designação do motor1

1A designação de tipo do motor, número de 
referência e número de série podem ser lidos 
no motor, ver localização no manual de 
instruções.

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

Modelo

C30 3,8 99

S40 3,9 104

V50 3,9 104

Peso 
máximo 

(kg)

Reboque 
travado

Reboque 
não 

travado

C301

1Não pode ser equipado com engate de 
reboque.

O automóvel tem desempenho ideal quando 
utilizado sem atrelado.

Ao utilizar atrelado e aumentando a veloci-
dade, inclinação da estrada, nível sobre o 
mar, temperatura exterior, peso de carga ou 
outras situações semelhantes, algumas funci-
onalidades podem ficar temporariamente 
reduzidas. Por exemplo: a capacidade de 
refrigeração da instalação de climatização e a 
potência do motor.

– –

S40 1300 650

V50 1300 700

Esfera de 
pressão

50 50

1 Pressão recomendada com carga máxima.
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Especificações

Baterias
O automóvel está equipado com duas bate-
rias de 12 V – uma bateria de arranque 
potente e uma bateria de apoio que ajuda na 
sequência de arranque da função Arranque/
Paragem. 

A desactivação temporária da função Arran-
que/Paragem devido a elevado consumo de 
corrente implica que:

• O motor não pára automaticamente
• O motor arranca automaticamente1 sem 

que o condutor pressione a embraiagem.

Localização das baterias

1. Bateria de arranque 2. Bateria de apoio.

A bateria de arranque é descrita detalhada-
mente no manual de instruções.

A bateria de apoio encontra sob o farol 
esquerdo e, normalmente, não necessita de 
qualquer manutenção. 

Arranque Apoio

Capacidade de 
arranque no frio, 
CCA1 (A)

1De acordo com o padrão SAE.

760 120

Capacidade (Ah) 70 8

Dimensão2,
C×L×A (mm)

2Maior dimensão possível.

278×175×190 150×88×105

NOTA 

Quanto maior o consumo de corrente no 
automóvel (refrigeração/aquecimento adici-
onal, etc.) maior será a necessidade de 
carga das baterias = Maior consumo de 
combustível.
• Quando a bateria de arranque necessita de 

carga, a função Arranque/Paragem é tem-
porariamente desactivada.

1 O arranque auto apenas pode acontecer se a 
alavanca das mudanças estiver em posição 
neutra.

IMPORTANTE

Perante uma conexão temporária de uma 
bateria de arranque externa ou carregador 
de bateria, os pólos negativos da bateria 
nunca devem ser utilizados para ligação – 
apenas se deve utilizar o chassis do auto-
móvel como ponto massa.
• Ver manual de instruções – lá encontrará a 

descrição de como dispor os grampos dos 
cabos.
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Especificações e Informação geral

Fusíveis da função Arranque/Paragem

Localização dos fusíveis Arranque/Paragem.  

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

NOTA 

Se a bateria de arranque ficar descarregada 
de modo a que tudo fique "escuro", o auto-
móvel não consiga realizar as funções eléc-
tricas normais e seja necessária a utilização 
de uma bateria externa ou carregador de 
bateria para o arranque do automóvel, a 
função Arranque/Paragem é desactivada. O 
motor pode ser parado automaticamente, 
mas, perante uma paragem, a função 
Arranque/Paragem pode não conseguir 
arrancar automaticamente o motor. 
Para assegurar um arranque automático 
após uma paragem é necessário que a ba-
teria esteja carregada. Com uma tempera-
tura ambiente de +15 °C a bateria necessita 
de ser carregada durante um tempo mínimo 
de 1 hora. Com temperaturas ambientes 
mais baixa recomenda-se um tempo de 
carga de 3–4 horas. Recomenda-se que a 
bateria seja carregada com um carregador 
externo de baterias.
Para mais informações sobre a carga da 
bateria consulte o manual de instruções.

N.º Componente A

11M/1 Central eléctrica no comparti-
mento do motor

125

11M/2 Sensor de monitorização da 
bateria

15

25 CEM, motor Diesel 10

IMPORTANTE

Os fusíveis queimados apenas podem ser
substituídos por fusíveis com a mesma cor
e amperagem
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