
Seuraavan sukupolven täyssähköinen Volvo
sisältää LiDAR-teknologiaa ja tekoälyn
ohjaaman supertietokoneen vakiona
Volvo Carsin tuleva täyssähköinen SUV-lippulaivamalli sisältää vakiona alan johtavaa
turvallisuusteknologiaa ja luo uudet standardit henkilöautoturvallisuudelle.

Täysin sähköinen Volvo XC90 -mallin seuraaja paljastetaan vuonna 2022. Se sisältää
vakiona huipputeknisiä antureita, Luminarin kehittämää LiDAR-teknologiaa sekä
autonomisen ajamisen tietokoneen, joka saa voimansa NVIDIA DRIVE Orin™ -
järjestelmäsirusta.

Yhdistämällä huippuluokan laitteiston Volvon, Zenseactin ja Luminarin ohjelmistoihin
uuden sukupolven törmäyksenestoteknologia pyrkii vähentämään kuolemantapauksia
ja onnettomuuksia liikenteessä.

“Volvo on aina ollut turvallisuuden edelläkävijä, ja nyt nostamme autoturvallisuuden
uudelle tasolle. Tämän vakiovarusteena olevan laitteiston avulla voimme parantaa
turvallisuustoimintoja jatkuvasti langattomilla päivityksillä ja esitellä kehittyneitä
autonomisia ajojärjestelmiä”, sanoo Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson.

Volvo haluaa uuden turvallisuuspaketin myötä vähentää yhteentörmäyksiä, ja
järjestelmän tehokkuuden odotetaan paranevan jatkuvasti langattomien
ohjelmistopäivitysten ansiosta. Uudet teknologiat on suunnattu erityisesti
liikennetilanteisiin, joissa tapahtuu suurin osa nykypäivän loukkaantumisista ja
kuolemantapauksista.

“Päämäärämme on kehittää entistä turvallisempia autoja. Pitkän tähtäimen tavoite on
välttää onnettomuudet kokonaan. Kun voimme parantaa turvallisuusteknologiaa
jatkuvasti päivitysten kautta, odotamme onnettomuuksien määrän vähenevän koko
ajan ja toivomme pelastavamme lisää ihmishenkiä”, kertoo Volvon
pääteknologiajohtaja Henrik Green.

Kun teknologia on otettu käyttöön, sen odotetaan kehittyvän ajan kuluessa ja pystyvän
entistä paremmin tukemaan kuljettajaa kriittisissä tilanteissa. Teknologian aikaisemmat
sukupolvet luottivat pääasiassa varoituksiin välittömistä vaaroista, mutta uusi
turvallisuusteknologia puuttuu tarpeen mukaan aktiivisemmin tilanteisiin törmäysten
välttämiseksi.

Ihmishenkien suojeleminen ja loukkaantumisten estäminen on Volvon ykkösprioriteetti,
mutta autonvalmistaja näkee lisähyötyjä myös alhaisemmissa vakuutusmaksuissa, kun
Volvo-autojen onnettomuudet käyvät yhä harvinaisemmiksi. Kaikissa Volvon
täyssähköautoissa vakiona oleva huolenpitopaketti sisältää asiakkaan niin halutessa
myös vakuutuksen.

Anturijärjestelmän ja tekoälyn ohella Volvon tuleva lippulaivamalli sisältää
varajärjestelmiä tärkeimmille toiminnoille, kuten ohjaukselle ja jarrutukselle. Auto on
laitteistoltaan valmis turvalliseen valvomattomaan autonomiseen ajoon, kun kyseinen
tekniikka on käytettävissä.



Nämä varajärjestelmät, LiDAR, tietokone ja ohjelmisto mahdollistavat Highway Pilot -
toiminnon, joka on kehitetty yhtiön sisällä Volvon autonomisen ajon
ohjelmistokehittäjän Zenseactin kanssa. Lisävarusteena saatava Highway Pilot on
autonominen ajotoiminto, jota käytetään moottoriteillä. Se kytketään käyttöön, kun
olosuhteet ovat turvalliset ja tekniikan käyttö on laillista kyseisessä maantieteellisessä
sijainnissa.

Volvo ilmoitti aikaisemmin tänä vuonna, että se käyttää NVIDIAn teknologiaa
keskitettyyn laskentaan. Ydintietokone ja autonomisen ajon tietokone saavat voimansa
NVIDIAn teknologiasta, minkä ansiosta autoista voi tulla turvallisempia,
henkilökohtaisempia ja ympäristöystävällisempiä ajan kuluessa päivitysten kautta.
Lisäksi tietokoneet antavat tarpeeksi laskentatehoa konenäön ja LiDARin
prosessointiin.

Uusi turvallisuusteknologia on osoitus Volvon halusta työskennellä yhdessä
teknologiajohtajien, kuten Luminarin, NVIDIAn ja Zenseactin, kanssa ja valmistaa
mahdollisimman hyviä ja turvallisia autoja asiakkailleen. Nämä ja monet muut
kumppanuudet antavat Volvolle teknologisen perustan reagoida nopeasti tällä alati
muuttuvalla teollisuudenalalla.

Volvo paljastaa lisätietoja tulevista teknologioista Volvo Cars Tech Moment -
tapahtumassa 30. kesäkuuta.
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Volvo Car Group vuonna 2020

Tilivuonna 2020 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 834,5 miljoonaa euroa (1 403,9
miljoonaa euroa vuonna 2019). Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 25,8 miljardia
euroa (26,9 miljardia euroa). Vuoden 2020 kansainvälinen myynti käsitti 661 713 (705
452) autoa, mikä merkitsi 6,2 prosentin laskua vuoteen 2019 verrattuna.

Tietoja Volvo Car Groupista

Volvo on perustettu vuonna 1927. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman
tunnetuimmista ja arvostetuimmista automerkeistä. Yhtiön myynti oli vuonna 2020
yhteensä 661 713 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut Zhejiang Geely Holdingin
omistuksessa vuodesta 2010 lähtien.

Volvolla oli vuoden 2020 joulukuussa keskimäärin 40 000 (41 500) kokopäiväistä
työntekijää. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, markkinointi- ja hallintotoiminnot
sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon APAC-alueen 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).
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Volvo haluaa tarjota asiakkailleen liikkumisen vapautta henkilökohtaisella, kestävällä ja
turvallisella tavalla. Tämä näkyy yhtiön monissa liiketoimintatavoitteissa. Volvon
tavoitteena on, että tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä puolet yhtiön
kansainvälisestä myynnistä on lähtöisin täyssähköautoista ja yhtiö onnistuu luomaan
viisi miljoonaa suoraa asiakassuhdetta. Volvo on myös sitoutunut jatkuvaan
hiilijalanjäljen pienentämiseen, ja sen tavoitteena on olla ilmastoneutraali yhtiö vuoteen
2040 mennessä.

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja
valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä. Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien.
Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia ja
lisävarusteita. Volvo Car Finland Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja
Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee Vantaan Kaivokselassa. Volvo -uutishuoneen aineisto
on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin
käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.
 


