
  

 

 

  Volvo Car Finland Oy Ab 

 

Volvo Car Group sopimukseen akkutoimituksista CATL:n 
ja LG Chemin kanssa 
 
Volvo Car Group on allekirjoittanut johtavien akkuvalmistajien CATL:n ja LG 
Chemin kanssa pitkä-aikaiset sopimukset, jotka varmistavat 
litiumioniakkujen toimitukset tulevan vuosikymmenen aikana. Akut on 
tarkoitettu tulevan sukupolven Volvo- ja Polestar-autojen käyttöön. 
 
Sopimuksilla varmistetaan akkujen saatavuus Volvon kaikkiin malleihin, jotka käyttävät tulevaa 
SPA2- ja nykyistä CMA-alustaa. Ne ovat merkittävä askel Volvo Carsin kunnianhimoisen 
sähköistämisstrategian toteuttamisessa. Vuonna 2017 Volvo Cars sitoutui kaikkien uusien 
autojensa sähköistämiseen vuodesta 2019 lähtien. Sen jälkeen yhtiö on täsmentänyt strategiaansa 
toteamalla, että 50 prosenttia yhtiön myynnistä vuonna 2025 tulee olla sähköautoja. 
 
 - Volvo Carsin tulevaisuus on sähköinen ja olemme vakaasti sitoutuneita siirtymään 
polttomoottorin jälkeiseen aikaan. Sopimukset CATL:n ja LG Chemin kanssa osoittavat miten 
aiomme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme sähköistämisessä, sanoo Volvo Carsin 
pääjohtaja Håkan Samuelsson. 
 
Kiinalainen CATL ja eteläkorealainen LG Chem ovat tunnettuja akkuvalmistajia, jotka ovat 
menestyksellä toimittaneet litiumioniakkuja autotuotantoon maailmanlaajuisesti. Ne täyttävät 
Volvon tiukat vaatimukset liittyen johtavaan teknologiaan, vastuullisiin toimitusketjuihin ja 
kilpailukykyisiin kustannusrakenteisiin. Kiinassa akkutoimitukset tulevat hyötymään laajemmasta 
Geely Group -rakenteesta.  
 
- Sopimuksilla varmistimme tehokkaasti tarpeemme tulevalle vuosikymmenelle, sanoo Volvo 
Carsin hankinnoista vastaava johtaja Martina Buchhauser.  
- Kaksi käytettävissä olevaa toimittajaa jokaisella alueella varmistaa liikkumavaramme omassa 
toimitusketjussamme, jatkaa Buchhauser. 
 
Volvo Carsin ensimmäistä akkujen kokoonpanolinjaa rakennetaan parhaillaan Ghentin -tehtaalla, 
Belgiassa. Linja valmistuu tämän vuoden lopussa ja Volvon ensimmäinen täyssähköauto, 
sähköinen versio palkitusta kompaktista katumaasturista Volvo XC40, valmistetaan Ghentissä. 
XC40-lataushybridiversion tuotanto tapahtuu samassa paikassa. 
 
Kompaktia CMA –alustaa käyttävät XC40-malli, kuin myös täyssähköinen Polestar 2 sekä useat 
Volvon ja Geelyn yhteisomistuksessa olevan sisaryhtiön LYNK & CO:n valmistavat mallit.  
Tästä vuodesta lähtien edellä mainittuja valmistetaan Volvon tehtaassa Luqiaossa, Kiinassa. 
 
Tuleva SPA2-alusta on seuraava sukupolvi Volvon kehittämästä skaalautuvasta alustasta, ja se 
otetaan käyttöön ensi vuosikymmenen alussa. Nyt käytössä oleva SPA on yksi automaailman 
kehittyneimmistä alustoista, joille rakennetaan kaikki Volvon nykyiset 90- ja 60-sarjan autot. 
Ensimmäinen auto uudella SPA2-alustalla tulee olemaan seuraavan sukupolven iso katumaasturi 
XC90. 
 
Aikaisemmin tänä vuonna Volvo on tuonut myyntiin useita päivitettyjä ja uusia sähköistettyjä 
moottorivaihtoehtoja, jotka tulevaisuudessa tulevat tarjolle koko mallistoon. Nykyisiä T8- ja T6- 
voimansiirtoja on kehitetty ja lataushybridivaihtoehto on pian saatavilla kaikkiin malleihin. 

 
Huomautus toimittajille: CATL ja LG Chem mainitaan tässä tiedotteessa aakkosjärjestyksessä. 
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Lisätiedot: 
Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) http://www.catlbattery.com/. 
LG Chem http://www.lgchem.com/global/main 
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Volvo Car Group vuonna 2018  
Tilivuonna 2018 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 336,3 miljoonaa euroa (1 324,6 miljoonaa euroa vuonna 2017). 
Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 23,8 miljardia euroa (19,7 miljardia euroa). Vuoden 2018 myynti käsitti ennätykselliset 
642 253 (571 577) autoa, mikä merkitsi 12,4 prosentin kasvua vuoteen 2017 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 2018 yhteensä 642 253 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 2018 keskimäärin 43 000 (39 500) 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), Etelä-Carolinassa (USA) 
sekä Chengdussa ja Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja 
korikomponentit Olofströmissä (Ruotsi).  

 

 

 


