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Volvo Cars lanseeraa uuden urheilullisen S60-sedanin – 
ensimmäisen USA:ssa valmistettavan Volvo 
 
Premium-autonvalmistaja Volvo esitteli tänään uuden keskikokoisen S60-
premium-sedanin yhtiön ensimmäisessä yhdysvaltaisessa tuotantolaitoksessa 
Charlestonissa, Etelä-Carolinassa. 
 
Uusi Charlestonin tehdas vihitään virallisesti käyttöön tänään. Yhdistetty auton esittely- ja tehtaan 
avajaistilaisuus vahvistaa Volvon sitoutumista USA:n markkinoille, jotka ovat erittäin tärkeitä sekä 
itse yhtiölle että sen uudelle urheilulliselle premium-sedanille. Uusi S60 on ensimmäinen USA:ssa 
valmistettava Volvo. 
 
– Uusi S60 on yksi historian jännittävimmistä Volvo -malleista.  Se on todellinen ajajan auto, jonka 
avulla saavutamme vahvan asemaan USA:n ja Kiinan sedan-markkinoilla ja joka luo Volvolle lisää 
kasvumahdollisuuksia, toteaa Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson. 
 
Uusi S60 on ensimmäinen Volvo -auto, jota myydään ilman dieselvaihtoehtoa, mikä korostaa 
yhtiön sitoutumista sähköistämiseen ja perinteisten polttomoottorien jälkeiseen aikakauteen. 
Volvosta tuli vuonna 2017 ensimmäinen kansainvälinen autonvalmistaja, joka ilmoitti 
strategiastaan sähköistää kaikki uudet mallinsa vuodesta 2019 lähtien. 
 
Uuteen S60-malliin on tarjolla kaksi lataushybridivaihtoehtoa: Volvon T6 Twin Engine AWD -
lataushybridi, jossa mekaanisesti ja turbon avulla ahdettu bensiinimoottori sekä  sähkömoottori 
kehittävät tehoa yhteensä 340 hevosvoimaa, sekä palkittu T8 Twin Engine AWD -lataushybridi, 
jossa tehoa on 400 hevosvoimaa*. Myös Volvon kehutut T5- ja T6-bensiinimoottorit ovat saatavilla 
heti lanseerauksessa. 
 
Volvon asiakkaat voivat ensimmäisenä tässä segmentissä hankkia uuden S60:n Care by Volvo -
tilauspalvelulla, jolla auton saa käyttöönsä ilman käsirahaa kiinteällä kuukausimaksulla perinteisen 
omistajuuden sijaan. Care by Volvon ansiosta auton hankkiminen on yhtä helppoa ja läpinäkyvää 
kuin vaikkapa matkapuhelimen. 
 
– Aktiivialusta ja eri ajotilat tarjoavat erinomaista hallittavuutta ja innostavaa suorituskykyä, jotka 
tekevät tästä todellisen ajajan auton. Malli tuo myös 90-sarjasta ja muista 60-sarjan autoista tuttua 
tekniikkaa tähän segmenttiin, mikä tekee uudesta S60:stä yhden markkinoiden parhaista 
sporttisista sedaneista, sanoo Volvon tutkimus- ja kehitystyöjohtaja Henrik Green. 
 
Uusi S60 jakaa Volvon skaalautuvan alustan (SPA), turvallisuustekniikan ja tieto- ja 
viihdejärjestelmän aikaisemmin tänä vuonna lanseeratun uuden V60 Sportswagonin sekä 90-
sarjan huippumallien ja palkitun XC60:n kanssa. Kaikki nämä autot ovat saavuttaneet johtavia 
arvosanoja turvallisuudessa. Tämä tekee myös uudesta S60:stä yhden maanteiden 
turvallisimmista autoista. 
 
City Safety -järjestelmä automaattijarrutuksella auttaa kuljettajaa välttämään vaaratilanteet. Se on 
markkinoiden ainoa järjestelmä, joka havaitsee jalankulkijat, pyöräilijät ja suuret eläimet. 
Ensimmäisenä keskikokoisten sedanien segmentissä  
City Safety jarruttaa nyt automaattisesti myös välttääkseen yhteentörmäyksen vastaantulevan 
ajoneuvon kanssa. 
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Valinnainen Pilot Assist -järjestelmä – joka tukee kuljettajaa ohjaamalla, kiihdyttämällä ja 
jarruttamalla hyvin merkityillä teillä nopeuteen 130 km/h asti – on päivitetty paremmalla 
kaarreajosuorituskyvyllä. S60 sisältää myös tieltä suistumiseneston, vastaantulevien ajoneuvojen 
väistötoiminnon ja muita ohjaustukijärjestelmiä. Valinnainen risteävän liikenteen varoitin 
automaattijarrutuksella tarjoaa lisää turvallisuutta ihmisille auton sisä- ja ulkopuolella. 
 
Volvon Sensus Connect -tieto- ja -viihdejärjestelmä on täysin yhteensopiva Apple CarPlayn ja 
Android Auton kanssa ja pitää kuljettajan koko ajan yhteydessä. Intuitiivinen hallinta tapahtuu 
tablettimaisella kosketusnäytöllä, joka yhdistää auton toiminnot, navigoinnin, yhteyspalvelut ja 
viihdesovellukset. 
 
Uuden S60:n sähköistettyihin versioihin on tarjolla myös suorituskykyä parantava Polestar 
Engineered -varustetaso, jonka  
on kehittänyt Volvon sähköisten urheiluautojen erikoismerkki Polestar. 
 
Polestar Engineered on saatavilla vain T8 Twin Engine -lataushybridiin, ja se on kattava paketti, 
joka päivittää auton pyörät, jarrut, jousituksen ja moottorin ohjausyksikön ja nostaa S60 T8 -mallin 
yhdistetyn tehon 415 hevosvoimaan*. 
 
#newS60 

 
Huomautuksia toimittajille: 
*USA:n versio. 
 
Care by Volvo on tällä hetkellä saatavilla asiakkaille Saksassa, Italiassa, Norjassa, Puolassa, Espanjassa, Ruotsissa, 
Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Care by Volvon saatavuus, yksityiskohdat ja ehdot voivat vaihdella markkinakohtaisesti. 
Asiakkaita kehotetaan käymään osoitteessa volvocars.com tai ottamaan yhteyttä paikalliseen Volvo -jälleenmyyjään, jos he 
haluavat lisätietoja. 

 
Katso video täältä  
 
Lisää korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com 
 
20.6.2018 
 
Lisätietoja: Volvo Car Finland 

Tiedotusjohtaja Thomas Hallbäck, thomas.hallback@volvocars.com, puh. 09-5044 5325 
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Volvo Car Group vuonna 2017 

Tilivuonna 2017 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 421,6 miljoonaa euroa (1 113,5 miljoonaa euroa vuonna 2016). 
Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 21,3 miljardia euroa (18,3 miljardia euroa). Vuoden 2017 myynti käsitti ennätykselliset 
571 577 autoa, mikä merkitsi 7,0 prosentin kasvua vuoteen 2016 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 2017 yhteensä 571 577 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 vuonna 2017 keskimäärin noin 38 000 kokopäiväistä työntekijää. 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). 
 
 
 

 


