
VOLVO

S60 R / V70 R HINNASTO/ PRISLISTA   15.08.2003



Malli/ Modell Suurin teho (kW/hv/rpm) Ohjehinta/  Verotusarvo/
Max effekt (kW/hk/rpm) Riktpris                 Besk.värde

Vapaa/ Käyttö/
Fri Bruksförmån

EUR EUR EUR

Volvo S60 R* 220/300/5500 78200,00 1280,00 1130,00

Volvo V70 R* 220/300/5500 84000,00 1360,00 1210,00
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VOLVO S60 R/V70 R SPORTWAGON

SUUNNITTELE OMA VOLVO S60 R/V70 R/ 
PLANERA DIN EGEN VOLVO S60 R/V70 R

* Vaihtoehtoisesti manuaali- tai automaattivaihteisto/ Alternativt manuell
eller automatväxellåda
Hintoihin lisätään toimituskulut/ Leveranskostnad tillkommer
Hinnat sisältävät alv:n/ Inklusive moms

Volvo S60 R ja Volvo V70 R edustavat uusia, erittäin suoritus-

kykyisiä autoja. Autot ovat rakennettu vaativille kuljettajille. Ne

tarjoavat enemmän voimaa ja ketteryyttä sekä enemmän yhteis-

työtä auton ja kuljettajan kesken. Kyse ei ole kompromisseista,

vaan valinnan mahdollisuudesta. Vaihdat rentouttavan ajon

napinpainalluksella urheilulliseen ajoon. Valitse paikka, aika ja

suoritustaso - auto vastaa välittömästi toiveisiisi. 

Uudet R mallit ovat tulleet! 

Volvo S60 R och Volvo V70 R representerar en ny era bilar

med hög prestanda. Bilarna är gjorda för krävande förare. De

erbjuder mera kraft och smidighet samt en större samarbets-

möjlighet mellan bil och förare. Det är inte fråga om kompro-

misser utan om valmöjligheter. Du kan byta från en ledig körstil

till en sportig, genom en enda knapptryckning. Välj plats, tid

och prestationsnivå - bilen besvarar omedelbart dina önskemål.

De nya R modellerna har kommit! 



• Näkösuoja (V70)/ Insynsskydd (V70)
• Ohjauspyörän etäisyys- ja korkeussäädöt/ Ratten ställbar i höjdled och

enligt avstånd
• Ohjauspyörä nahkaa/ Läderratt
• Spaceball vaihdekeppi (man)/ Spaceball växelspak (man)
• Sähkötoiminen kuljettajan istuin/ Elmanövrerbart förarsäte
• Sähköisesti kääntyvät ulkopeilit ja maavalot/ Elektriskt infällbara 

ytterspeglar och belysning
• Sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana/ Elmanövrerade fönster fram 

och bak
• Sähkötoimiset ja -lämmitteiset ulkopeilit/ Elmanövrerade och 

uppvärmda ytterspeglar
• HU-803 
• 4 levyn CD-soitin/ CD-spelare för fyra skivor 
• Dolby Surround
• 9 kaiutinta/ 9 högtalare
• Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä/ Fjärrkontroll för radion i ratten
• 4x5W vahvistin/ 4x5W förstärkare 
• Tekstiilimatot/ Textilmattor
• 12V sähköpistorasia tavaratilassa (V70)/  12V:s eluttag

i lastutrymmet (V70)

Lämmitys/ Värmesystem 

• ECC automaattinen ilmastointi/ ECC automatisk luftkonditionering
• PremAir® otsonimuunnin/ PremAir® ozonomvandlande kylarbeläggning
• Raitisilman lämmityslaitteisto, 100 % sisäkierto/ Friskluftsvärmare och 

100 % innecirkulation
• Sisäilman laatujärjestelmä/ Luftkvalitetssystem
• Takasivuikkunoiden huurteenpoisto/ Defrostermunstycke för bakre 

sidorutor

Verhoilut/ Klädsel

• Softnahka verhoilu/ Soft läderklädsel

Renkaat/ Däck 

• 17” Pegasus alumiinivanteet ja 235/45 R17 97Y renkaat Pirelli 
PZERO/ 17” Pegasus aluminiumfälgar och 235/45 R17 97Y däck 
Pirelli PZERO

Turvallisuus/ Säkerhet

• Ajotietokone/ Färddator
• Ajovalojen pyyhkimet/ Strålkastartorkare
• Bi-xenon valot/ Bi-xenon ljus
• DSTC-ajovakaudenhallintajärjestelmä/ DSTC-stabilitetssystem
• Etumatkustajan turvatyyny/ Airbag för passageraren
• Etuturvavöiden automaattinen korkeudensäätö/ Säkerhetsbälten med 

automatisk höjdjustering fram
• IC-turvaverhot/ IC-krockgardiner
• ISOFIX kiinnityspisteiden valmius/ Beredskap för ISOFIX fästpunkter
• Kolmipisteturvavyöt kaikilla 5 paikalla/ Trepunktsbälten på alla 

5 platser
• Lastenturvaistuimen kiinnityspisteet/ Fästpunkter för barnstol
• Lukkiutumattomat ABS-jarrut/ Låsningsfria ABS-bromsar
• Niskatuet kaikilla 5 paikalla/ Nackskydd på alla 5 platser
• Nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin/ Progressiv hastighets- 

anpassad servostyrning 
• Saattovalot/ Ledbelysning
• Sadetunnistin/ Regnsensor
• SIPS-sivutörmäyssuoja/ SIPS-sidokrockskydd
• SIPS-sivuturvatyynyt/ SIPS-sidokrockkuddar
• Sumuvalot/ Dimljus
• Sähköisesti kääntyvät niskatuet (S60)/ Elektriskt nedfällbara 

baknackstöd (S60)
• Turvatyyny kuljettajalle/ Airbag för föraren
• Turvavyön esikiristimet kaikilla 5 paikalla/ Bältesförsträckare på alla 

5 platser
• Turvavyön altaliukumisen estävä istuinrakenne/ Säteskonstruktion som 

för hindrar glidning under säkerhetsbälten
• Ulkolämpötilan mittari/ Yttertemperaturmätare
• Vakionopeudensäädin/ Konstantfarthållare
• WHIPS-järjestelmä/ WHIPS-system

Varkaudenesto ja lukitus/ Säkerhet och lås

• Volvo Guard Alarm varashälytin/ Volvo Guard Alarm
• Immobiliser-käynnistyksenesto/ Immobiliser-startspärr
• Kauko-ohjattu keskuslukitus/ Fjärrstyrt centrallås
• Salpalukitus/ Blockerat låsläge

Ulkopuoli ja sisustus/ Exteriör och interiör

• Automaattinen taustapeilien himmennys/ Innerbackspegel med 
automatisk avbländning

• Etuistuinten kallistuksen ja korkeuden säätö ja säädettävä ristiselän 
tuki/ Framsäten med ställbar lutning och höjd samt justerbart 
svankstöd

• 1/3-2/3 alaslaskettava takaselkänoja/ Nedfällbart ryggstöd i baksäten
1/3-2/3

• Etumatkustajan selkänoja taitettavissa eteen/ Frampassagerarsätets 
ryggstöd fällbart framåt

• 2 valaistua meikkipeiliä/ 2 belysta make-upspeglar
• Kojelaudan mukiteline/ Mugghållare i instrumentbrädan
• Korinväriset puskurit ja ulkopeilit/ Färganpassade stötfångare och 

ytterspeglar
• Kyynärnoja edessä/ Armstöd fram
• Lämmitettävät etuistuimet/ Uppvärmbara framsäten
• Alumiinikoristus/ Aluminiuminlägg 
• Mukiteline keskikonsolissa/ Mugghållare i mittkonsol
• Nahkainen käsijarrunkahva/ Handbromshandtag i läder
• Nahkainen vaihdekepinnuppi (aut)/ Växelspaksknopp,

läder (aut)
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VOLVO S60 R/V70 R VAKIOVARUSTEET/ 
STANDARDUTRUSTNING
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Volvo S60 R- ja Volvo V70 R-mallit

ovat ensimmäiset autot maailmassa,

joissa on FOUR-C tekniikalla

(Continuosly Controlled Chassis

Concept) varustettu aktiivinen alusta.

Kyseessä on puoliaktiivinen jousitus-

järjestelmä, jossa on Monroe-Öhlinsin

valmistamat, jatkuvasti säätyvät iskun-

vaimentimet ja kolme dynaamista

alustaohjelmaa (Comfort, Sport sekä

Advanced Sport). Järjestelmä kerää

ajon aikana huomattavan määrän tietoa

auton liikkeistä ja käyttäytymisestä. Se

analysoi tietoa ja toimii välittömästi

säätäen yksilöllisesti kunkin iskunvai-

mentimen vallitsevien tie- ja ajo-olosuh-

teiden mukaan. Kaikki tapahtuu äärim-

mäisellä tarkkuudella, jopa 500 kertaa

sekunnissa. Four-C-tekniikalla varustet-

tu aktiivinen alusta toimii lisäksi dynaa-

misesti yhteistyössä AWD-nelivetojär-

jestelmän, DSTC-järjestelmän,

moottorin, jarrujen, ohjauksen ja mui-

den toimintojen kanssa maksimoidak-

seen auton hallinnan ja sovittaakseen

ajo-ominaisuudet valitsemasi ajotavan

mukaan.

COMFORT

Kun tie on liukas tai haluat ajella rennosti,

valintasi on Comfort-alustaohjelma, joka

eris-tää matkustamon tehokkaasti tien pin-

nan epätasaisuuksilta. Järjestelmä asettaa

alhaiset joustoliikkeet etusijalle tuottaakse-

en pehmeät koriliikkeet ja korkealuokkaisen

ajomukavuuden.

SPORT

Jämäkkään ja sulavaan urheiluautomaiseen

olemukseen. Järjestelmä suosii hieman

kovempaa jousitusta ja nopeampaa toimin-

taa kuin Comfort-asetus. Tuloksena on hyvin

vaimennetut koriliikkeet, tarkka ajokäyttäty-

minen ja hyvä ajomukavuus.

ADVANCED SPORT

Tinkimätön alustaohjelma maksimaaliseen

suorituskykyyn, hallintaan ja pitoon. Alusta

lopettaa tien pinnan epätasaisuuksien 

”tasoittamisen” ja välittää kaikki pienimmät-

kin tiedot suoraan kuljettajalle. Erittäin kova

vaimennus takaa maksimaalisen kosketuk-

sen renkaiden ja tienpinnan välillä. Tuottaa

parhaan mahdollisen pidon rata-ajoon ja

nopeaan maantieajoon, silloin kun pidolla

on tärkeämpi merkitys kuin matkustusmuka-

vuudella. Ja kun olet nautiskellut tarpeeksi,

maksimaalinen mukavuus palautuu Comfort-

napin painalluksella...

KOLME AJO-OHJELMAA - MIELESI MUKAAN

Elektroninen keskusmoduli, CEM
(Central Electronic Module)/ CEM 
(Central Electronic Module)

Jatkuvasti säätyvät iskunvaimentimet/
Kontinuerligt reglerad stötdämpare

Korkeuden tunnistin/
Höjdsensor

AWD-järjestelmän hallintayksikkö/
AWD styrenhet

Kiihtyvyysanturi/
Accelerometer
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Yliohjautimisen hallinta/

Kontroll av överstyrning

Aliohjautumisen hallinta/

Kontroll av understyrning
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Nya Volvo S60 R och Volvo V70 R har

världens första aktiva högprestan-

dachassi med FOUR-C teknologi

(Continuosly Controlled Chassis

Concept). Det är ett semi-aktivt fjäd-

ringssystem med kontinuerligt regle-

rande Monroe-Öhlinsin-stötdämpare

och tre dynamiska chassiprogram

(Comfort, Sport och Advanced Sport).

När du kör samlar chassisystemet in

enorma mängder information om bilens

rörelser och uppträdande i olika situa-

tioner. Systemet analyserar informatio-

nen kontinuerligt och reagerar blixt-

snabbt genom att ställa in varje

stötdämpare individuellt efter rådande

väg-och körförhållanden. Allt utförs

med extremt hög precision upp till 500

gånger i sekunden. Four-C-teknologin

samverkar dessutom dynamiskt med

fyrhjulsdriften, DSTC-systemet,

motorn, bromsarna, styrningen och

andra funktioner - allt för att maximera

kontrollen över bilen och optimera väg-

hållningen utifrån den körstil du valt.

COMFORT

Om det är halt eller du bara vill kunna njuta

av en avkopplande åktur - komfortläget 

dämpar inverkan av ojämnheter på vägen.

Chassisystemet prioriterar låg stötdämp-

ning för att ge mjuka karossrörelser och

hög åkkomfort.

SPORT

För en tajt och smidig vardagssport-

bilskänsla. Stötdämparna arbetar med

något hårdare dämpning och snabbare akti-

vering än i komfortläget. Ger väl dämpade

karossrörelser och precisa vägegenskaper

med bibehållen åkkomfort.

ADVANCED SPORT 

Kompromisslös chassissättning för maximal

prestanda, kontroll och väggrepp. Chassit

dämpar inte längre  ojämnheter på vägen,

utan förmedlar information om  varje detalj

på  vägen direkt till föraren. Chassisystem

prioriterar mycket hård dämpning för att

skapa maximal kontakt mellan däck och

vägbana. Ger överlägsen väghållning för

bankörning och avancerad körning i

höghastighet där väggrepp prioriteras fram-

för komfort. Och när du njutit av det roliga,

är komforten aldrig längre bort än en knapp-

tryckning...

TRE CHASSISÄTTNINGAR ENLIGT DITT ÖNSKEMÅL

Ohjauksen 
kääntökulman tunnistin/
Rattutslagssensor

Kiihtyvyysanturi/
Accelerometer

Moottorinhallintamoduuli, ECM 
(Enginen Control Module)/
ECM (Enginen Control Module)

Jatkuvasti säätyvät iskunvaimentimet/
Kontinuerligt reglerad stötdämpare

Kiihtyvyysanturi/
Accelerometer

DSTC-ajovakaudenhallintajärjestelmä
(Dynamic Stability and Traction Control)/
DSTC-stabilitetssystem
(Dynamic Stability and Traction Control)/

Parempi mukavuus/ Ökad komfort över ojämnheter
Pyörien pomppimisen esto/ Kontroll av snabba vertikala hjulrörelser
Pidonhallinta/  Kontroll över väggrepp 
Töyssyjen ja ulosajon hallinta/ Minskad inverkan av ojämnheter 
i vägunderlaget och kontroll över utkörning

FOUR-C alustan hallintamoduuli/
FOUR-C styrenhet

K
allistuksen vaim

ennus/
R

educering av 
lutning i sidled

N
iiauksen esto/

Förhindrande lutning 
i längsled



EUR

• Audio 4 HU-803/ Audio 4 HU-803 485,00 o o

• Aurinkoverho takaikkunalla/ Solgardin innanför bakruta 80,00 o -

• Ensiapulaukku/ Förstahjälpsväska 50,00 o o

• Esiintaitettava pöytä takaistuimelle/ Framfällbart bord i baksätet 165,00 - o

• Integroitu lastenistuin/ Integrerad barnstol 300,00 o -

• Integroidut lastenistuimet/ Integrerade barnstolar 400,00 - o

• Integroitu GSM-puhelin/ Integrerad GSM-telefon 1160,00 o o

• Metalliväri/ Metallfärg 1160,00 o o

• Mukiteline takakyynärnojassa/ Mugghållare i mittarmstödet bak 125,00 o o

• Laminoidut sivuikkunat/ Laminerade sidorutor 360,00 o o

• Ostoskassinpidin/ Bärkassehållare 75,00 o o

• Rails-kattokiskot/ Rails-takreling                                                                                                                                                     - - o

• Roskapussinpidin, takana/ Hållare för skräppåse, bak 15,00 o o

• Roiskeläpät taakse/ Stänkskydd bak 50,00 o o

• RTI tie-ja liikennetietojärjestelmä/ RTI väg- och trafikinformationssystem 4250,00 o o

• RTI tie- ja liikennetietojärjestelmä ja TV-monitori/ RTI väg- och trafikinformationssystem och TV-monitor 4950,00 o o

• Siipispoileri taakse/ Spoilervinge bak                                                                                                                                            - - o

• Subwoofer bassokaiutin/ Subwoofer bashögtare 585,00 - o 

• Sähkötoimiset etuistuimet/ Elmanövrerbara framsäten 1010,00 o o

• Sähkötoimiset lapsilukot/ Elmanövrerade barnlås 150,00 o o

• Tasontunnistin/ Nivåsensor 185,00 o o

• Tummennetut takalasit/ Tonade bakrutor 330,00 - o

• 18” Pegasus alumiinivanteet ja 235/40 R18 95Y renkaat/ 18” Pegasus aluminiumfälgar

och 235/40 R18 95Y däck 980,00 o o

VOLVO S60 R/V70 R TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET/ 
FABRIKSMONTERAD EXTRA UTRUSTNING
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• 426 Hopeankirkas metalli/ Silver metallic
• 450 Cosmos sininen metalli/ Cosmos blå metallic
• 452 Musta helmiäismetalli/ Svart pärlemo

• 455 Titaniuminharmaa helmiäismetalli/ Titaniumgrå pärlemo
• 457 Vihreä metalli/ Grön metallic
• 612 Punainen/ Röd

VOLVO S60 R/V70 R VÄRIT/ FÄRGER
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VOLVO S60 R/V70 R VERHOILUT/ KLÄDSEL

• Nordkap softnahka sininen/ 

Nordkap softläder blå

(S60: 9576, V70: A576)

• Gobi softnahka beige/ 

Gobi softläder beige

(S60: 9577, V70: A577)

• Atacama luonnonnahka/ 

Atacama naturläder

(S60: 9675, V70: A675)



8



9

OIKEANLAINEN ALKU

Yllätyt, kuinka helppoa ja joustavaa

rahoitus voi olla. Voit budjetoida Volvon

rahoitus-, huoltosopimus- ja vakuutus-

vaihtoehdot yhden tekijän mukaan –

oman elämäntyylisi.

AUTOLAI NA
Autolainan avulla pystymme räätälöimään rahoituksen,
joka sopii juuri sinulle tai yrityksellesi. Teemme sinulle
henkilökohtaisen rahoituslaskelman, jossa muuttamalla
luottoajan, käsirahan ja isoimman viimeisen erän, mää-
rittelemme sinulle sopivan kuukausierän. Kuukausierä
on kiinteä koko sopimuskauden ja lainan voit maksaa
pois milloin haluat, ilman että siitä perittäisiin muita
kuluja.

LEASI NG
Voit valita joko Huoltoleasingin tai Rahoitusleasingin
omien tarpeittesi mukaan. Molempien vaihtoehtojen
osalta pääset nauttimaan Volvon pitkästä käyttöiästä ja
hyvästä jälleenmyyntiarvosta. Kykenemme tarjoamaan
erilaisia räätälöityjä vaihtoehtoja tilanteesi ja vaati-
mustesi mukaan. Esimerkiksi Huolto-leasing kattaa
huollot, korjaukset, renkaat, sijaisauton määräaikais-
huoltojen ajaksi ja kun sopimus päättyy, palautat vain
auton jälleenmyyjällesi.

VAKUUTUS
Kansainväliset tilastot osoittavat, että Volvo -kuljettajat
joutuvat keskimääräistä harvemmin onnettomuuksiin.
Volvo autojen korkeatasoinen turvallisuus vähentää
myös matkustajien vakavien loukkaantumisten riskiä.
Sen vuoksi kykenemme tarjoamaan erittäin kiehtovan
vakuutusohjelman.

HELPPOA ELÄMÄÄ

Volvon omistamisessa on kyse turvalli-

simman ja jännittävimmän ajoelämyk-

sen kokeminen. Varmistaaksemme, että

asiat myös säilyvät ennallaan, olemme

sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme

parhaan mahdollisen tuen myös varsi-

naisen kaupanteon jälkeen.

SOPIMUS
Kun teet Volvo Sopimuksen uuteen autoosi, tiedät
tarkalleen autoiluusi liittyvät menot. Volvo Sopimus kat-
taa määräaikaishuollot, korjaukset ja varaosat, mukaan
lukien luonnollisesta kulumisesta tai rikkoutumisesta
johtuvat kulut. Kiinteä kuukausimaksu perustuu auton
malliin, tiettyihin lisävarusteisiin ja vuosittaiseen ajo-
kilometrien määrään. Kysy lisätietoja Volvo jälleen-
myyjältäsi.

PAKETTI
Voit yhdistää Volvon edellä mainittuja palveluja Volvo
Pakettisopimukseksi. Näin voit itse rakentaa juuri sinun
tarpeitasi kattavan kokonaisuuden. Tiedät varmasti,
mitä auton käyttö ja ylläpito maksavat ja saat kaikki
palvelut kätevästi yhdellä laskulla. Volvo Paketti-sopi-
muksen avulla autoilu on entistäkin huolettomampaa.

ENNAKOINTI

Et todennäköisesti koskaan saa tietää

kuinka hyviä osa palveluistamme on,

mutta ennakoimattomissa tilanteissa

pääset havaitsemaan lisää syitä sille,

miksi Volvon ostaminen oli oikea 

valinta.

TIEPALVELU
Tiepalvelu on monipuolinen turvasi yllättävissä tilan-
teissa tien päällä - se on paljon enemmän kuin pelkkä
hinauspalvelu. Mikäli Volvosi matka keskeytyy syystä 
tai toisesta, Tiepalvelu takaa sinulle vaivattomimman
jatkon kaikkialla Euroopassa. Tiepalvelu järjestää
puolestasi autosi hinauksen ja korjauksen, sinun ja 
perheesi majoituksen sekä korvaa matkasi jatkumisen
määränpäähän. Uuden Volvon omistajana saat
Tiepalvelun käyttöösi kolmen vuoden ajaksi.

TAKUU
Takuussa ei ole kilometrirajoitusta.  Täysi takuu 
virheellisille materiaaleille ja työlle 24 kuukauden ajan.
12 kuukauden takuu kaikille varaosille ja lisävarusteille,
jotka on asennettu autoon oston yhteydessä tai huollon
aikana. 

MITÄ SEURAAVAKSI? Jos haluat lisätietoja Volvo tuotteista ja palveluista, tutustu www.volvocars.fi – voit myös pyytää lisätietoja lähimmältä Volvo -myyjältäsi. 

VOLVO KORTTI TAKAA, ETTÄ SAAT ETUSI JA UUSIMMAN TIEDON AINA AJOISSA JA OIKEAAN

PAIKKAAN, VALINTASI MUKAAN JOKO KOTIIN TAI TYÖPAIKALLE. VOLVO KORTTI ON ILMAINEN. VOIT

VALITA JOKO KÄTEISKORTIN TAI LUOTOLLISEN KORTIN, JOLLOIN SAAT MAKSUAIKAA JA MAHDOL-

LISUUDEN JAKSOTTAA OSTOSI.

YKSINKERTAISUUDESSAAN. KAIKKI, MITÄ AUTON

OMISTAJUUDESTA SINUN TULEE TIETÄÄ. OLIPA

KYSEESSÄ OIKEA RAHOITUSJÄRJESTELMÄ TAI

KENEEN OTTAA YHTEYTTÄ HÄTÄTAPAUKSESSA.

CARE BY VOLVO - PÄÄSET NAUTTIMAAN ERIKOIS-

LAATUISESTA AUTON OMISTAJUUDESTA.



MOOTTORI/ MOTOR S60 R
Tyyppi/Typ Viisi sylinteriä/ fem cylindrar

Iskutilavuus, cm3/Cylindervolym, cm3 2521

Sylinterin läpimitta ja iskunpituus, mm/
83/93,2Cylinderdiameter och slaglängd, mm

Suurin teho, kW/hv/r/min/man
220/300/5500Max effekt, kW/hk/varv per min/man

Suurin teho, kW/hv/r/min/aut
220/300/6000Max effekt, kW/hk/varv per min/aut

Maksimi vääntömomentti, Nm/r/min/man
400/1950-5250Max vridmoment, Nm/varv per min/man

Maksimi vääntömomentti, Nm/r/min/aut
350/1850-6000Max vridmoment, Nm/varv per min/aut

Puristussuhde ja oktaanisuositus/
8,5:1/98Kompression och bränsletyp

VOIMANSIIRTO/ KRAFTÖVERFÖRING

Käsivalintainen vaihteisto/ Kuusivaihteinen täyssynkronoitu/
manuell växellåda Sexväxlad helsynkroniserad

Automaattivaihteisto/ Viisivaihteinen, jossa mukautuva 
vaihto-ohjelma ja talviajo-ohjelma/

Automatväxellåda Femstegad med adaptivt växlings-
mönster och vinterprogram

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ/ ELSYSTEM

Akun kapasiteetti (12V)/
520 ABatterikapacitet (12V)

Vaihtovirtalaturi/ Generator (A) 140

OHJAUS/ STYRNING

Kääntöympyrän läpimitta, m/ 13,0
Vänddiameter, m

SUORITUSKYKY/ PRESTANDA

Huippunopeus, Km/h (man/aut)/
250/250Toppfart, Km/h (man/aut)

Kiihtyvyys 0-100 km/h (man/aut)/ 5,7/7,5
Acceleration 0-100 km/h (man/aut)

POLTTONESTEEN KULUTUS/ BRÄNSLEFÖRBRUKNING 

(l/100 km, CO2 g/km) man 14,7-8,3-10,7 (256)

93/116 EEC aut 16,1-8,2-11,1 (266)

POLTTONESTESÄILIÖ/ BRÄNSLETANK

Litraa/ Liter 68

SUURIN SALLITTU PERÄVAUNUMASSA/ STÖRSTA TILLÅTEN SLÄPVAGNSMASSA 

Jarruin/ Med bromsar 1600
Jarruitta/ Utan bromsar 750
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MOOTTORI/ MOTOR V70 R
Tyyppi/Typ Viisi sylinteriä/ fem cylindrar

Iskutilavuus, cm3/Cylindervolym, cm3 2521

Sylinterin läpimitta ja  iskunpituus, mm/
83/93,2Cylinderdiameter och  slaglängd, mm

Suurin teho, kW/hv/r/min/man
220/300/5500Max effekt, kW/hk/varv per min/man

Suurin teho, kW/hv/r/min/aut
220/300/6000Max effekt, kW/hk/varv per min/aut

Maksimi vääntömomentti, Nm/r/min/man
400/1950-5250Max vridmoment, Nm/varv per min/man

Maksimi vääntömomentti, Nm/r/min/aut
350/1850-6000Max vridmoment, Nm/varv per min/aut

Puristussuhde ja oktaanisuositus/
8,5:1/98Kompression och bränsletyp

VOIMANSIIRTO/ KRAFTÖVERFÖRING

Käsivalintainen vaihteisto/ Kuusivaihteinen täyssynkronoitu/
manuell växellåda Sexväxlad helsynkroniserad

Automaattivaihteisto/ Viisivaihteinen, jossa mukautuva 
vaihto-ohjelma ja talviajo-ohjelma/

Automatväxellåda Femstegad med adaptivt växlings-
mönster och vinterprogram

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ/ ELSYSTEM

Akun kapasiteetti (12V)/
520 ABatterikapacitet (12V)

Vaihtovirtalaturi/ Generator (A) 140

OHJAUS/ STYRNING

Kääntöympyrän läpimitta, m/ 13,2
Vänddiameter, m

SUORITUSKYKY/ PRESTANDA

Huippunopeus, Km/h (man/aut)/
250/250Toppfart, Km/h (man/aut)

Kiihtyvyys 0-100 km/h (man/aut)/ 5,9/7,7
Acceleration 0-100 km/h (man/aut)

POLTTONESTEEN KULUTUS/ BRÄNSLEFÖRBRUKNING 

(l/100 km, CO2 g/km) man 14,9-8,6-10,9 (261)

93/116 EEC aut 16,3-8,4-11,3 (270)

POLTTONESTESÄILIÖ/ BRÄNSLETANK

Litraa/ Liter 68

SUURIN SALLITTU PERÄVAUNUMASSA/ STÖRSTA TILLÅTEN SLÄPVAGNSMASSA 

Jarruin/ Med bromsar 1600
Jarruitta/ Utan bromsar 750
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Jälleenmyyjä/ Återförsäljare:

www.volvocars.fi


