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Volvo tarjoaa ensisilmäyksen uuteen pienempien autojen 
mallistoon 
 

Premium-autonvalmistaja Volvo esitteli tänään kaksi uutta konseptiautoa, jotka 
ohjaavat ruotsalaismerkin uuteen rohkeaan suuntaan ja antavat viitteitä 
kansainvälisestä pienten autojen strategiasta. 
 
Tänään paljastetut 40-sarjan konseptit esittelevät ensimmäistä kertaa, kuinka Volvo aikoo 
laajentua suurille ja houkutteleville pienten premium-autojen kansainvälisille markkinoille 
ajoneuvoilla, joissa yhdistyvät rohkea ulkomuotoilu ja sisustus, alan johtavat yhteystoiminnot, 
sähkötekniikka ja autonomiset ajotekniikat. 
Uudet konseptiautot ovat ensimmäiset ajoneuvot, jotka rakennetaan Volvon uudelle kompaktille 
moduulirakenteelle (CMA), joka on kehitetty pienempiä autoja varten ja joka on vapauttanut yhtiön 
suunnittelijat ja insinöörit tutkimaan rohkeita uusia ulottuvuuksia. 
– Jokaisella tuoteperheemme jäsenellä on oma persoonansa, aivan kuten oikeissa perheissä. 
CMA-alusta on auttanut meitä saavuttamaan uusissa konseptiautoissamme jotakin erityistä, jotakin 
nuorekasta. Autoilla on energiaa ja innostava urbaani luonne, joka erottaa ne harmaasta 
massasta. Tältä pienet Volvot maistuvat jatkossa, kertoo Volvon designjohtaja Thomas Ingenlath. 
Volvon pienten autojen strategia on oleellinen osa yrityksen jatkuvaa kansainvälistä toiminnallista 
ja taloudellista uudistumista. Ruotsalaisyhtiö on parhaillaan toteuttamassa kunnianhimoista 
suunnitelmaa, joka vakiinnuttaa sen aseman kansainvälisten premium-merkkien joukossa 
seuraavan neljän vuoden aikana. 
Volvon uusi kansainvälinen pienten autojen mallisto sisältää myös puhtaan akkukäyttöisen 
sähköauton sekä Twin Engine -plug-in-hybridiversion, mikä on linjassa yhtiön 
sähköistämistavoitteiden kanssa. Volvo aikoo myydä kansainvälisesti yhteensä jopa miljoona 
sähkökäyttöistä autoa vuoteen 2025 mennessä. 
– Soveltamalla modulaarista lähestymistapaa ajoneuvoarkkitehtuurissa ja voimansiirron 
kehitystyössä olemme onnistuneet ohittamaan monet kilpailijat premium-segmentissä. Uusi 
sähkövoimansiirtomme aloittaa uuden jännittävän luvun Volvon tarinassa, kertoo Volvon tutkimus- 
ja kehitystyöjohtaja Peter Mertens. 
Rohkean ulkomuotoilun ja sähkövoimansiirron lisäksi uudet autot tarjoavat myös täyden valikoiman 
innovatiivisia yhteystoimintoja sekä maailman edistyneimmän vakioturvallisuuspaketin ja 
mullistavan skandinaavisen sisustuksen. 
– Uuden 40-sarjan autoilla on potentiaalia parantaa asemaamme markkinoilla tässä tärkeässä 
kasvavassa segmentissä. Sähkövoimansiirto-ohjelma sisältää sekä uuden kompaktin Twin Engine 
-plug-in-hybridin että puhtaan sähköauton. Ne ovat keskeinen osa CMA-alustaa, kertoo Volvon 
pääjohtaja Håkan Samuelsson ja huomauttaa, että ensimmäisen uuden 40-sarjan auton tuotanto 
käynnistyy todennäköisesti vuonna 2017. 
Volvon ilmoitus uudesta kansainvälisestä pienten autojen strategiasta saa tukea vahvasta 
alkuvuoden myynnistä ja kannattavuudesta. 
Yhtiö ilmoitti, että vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden tuotot nousivat 24 prosenttia 4,4 
miljardiin euroon, mikä synnytti 332 miljoonan euron liikevoiton ja 7,5 prosentin voittomarginaalin. 
Kansainvälinen myynti vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 11,9 prosenttia 120 591 
autoon. Volvon keskipitkän aikavälin tavoitteena on myydä 800 000 autoa vuodessa. Vuonna 2015 
yhtiö myi 503 000 autoa. 
 
Huomautuksia toimittajille: 
Volvon ilmoitus CMA-alustaan perustuvan sähköauton valmistuksesta seuraa sitoutumista 
suuremman, skaalattavaan alustarakenteeseen (SPA) perustuvan sähköauton tuottamiseen 
vuoteen 2019 mennessä. 
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Volvon uusi T5 Twin Engine, joka perustuu yhtiön uuteen 3-sylinteriseen bensiinimoottoriin, sekä 
uusi 7-vaihteinen kaksoiskytkinvaihteisto antavat ruotsalaisyhtiölle eväät mukauttaa nykyistä Twin 
Engine -nelivetostrategiaa etuvetopohjaiseksi järjestelmäksi pienemmissä autoissa. 
 

Katso video täältä 

Täältä löytyy lisää aiheeseen liittyviä videoita 
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Volvo Car Group 2015 
Tilivuonna 2015 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 703,9 miljoonaa euroa (226,3 miljoonaa euroa vuonna 2014). Tuotot 
jakson aikana olivat yhteensä 17,4 miljardia euroa (14,6 miljardia euroa). Vuoden 2015 myynti oli ennätykselliset 503 127 
autoa, mikä merkitsi 8 prosentin kasvua vuoteen 2014 verrattuna. Ennätysmyynti ja liikevoitto antavat Volvo Car Groupille 
eväät jatkaa toiminnan kehittämiseen tehtäviä investointeja. 
Tietoja Volvo Car Groupista 
Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista 
autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2015 yhteensä 503 127 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut kiinalaisen 
Zhejiang Geely Holdingin (Geely Holding) omistuksessa vuodesta 2010 lähtien. Se oli osa ruotsalaista Volvo Groupia 
ennen kuin amerikkalainen Ford Motor Company osti sen vuonna 1999. Geely Holding osti Volvon vuonna 2010. 
Volvolla oli joulukuussa 2015 lähes 29 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, 
markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon Kiinan pääkonttori sijaitsee 
Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia) sekä Chengdussa ja 
Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja korikomponentit Olofströmissä 
(Ruotsi). 


