
Volvo Cars esittelee tiekartan tulevaisuuden
teknologioille
Volvo Cars esittelee tänään teknologisen tiekartan Volvo Cars Tech Moment -
verkkotapahtumassa, jossa kerrotaan, kuinka yhtiö on siirtymässä premium-
täyssähköautojen valmistajaksi ja tavoittelee johtavaa asemaa nopeasti kasvavassa
premium-sähköautojen segmentissä vuoteen 2030 mennessä.

Göteborgista lähetettävässä tapahtumassa Volvo esittelee teknologioita, jotka
määrittelevät yhtiön tulevaisuutta, jossa kaikki uuden sukupolven autot ovat täysin
sähköisiä. Tapahtumassa on mukana myös Googlen, Luminarin, Northvoltin ja
NVIDIAn edustajia.

Volvo Cars Tech Moment sisältää esityksiä ja vuorovaikutteisia keskusteluita, jotka
antavat jännittävää uutta tietoa yhtiön etenemisestä sähköistämisen tiellä, tavoitteesta
siirtää ohjelmistokehitys enenevissä määrin yhtiön sisälle, tietojenkäsittelyn
keskittämistoimista, seuraavan sukupolven turvallisuusteknologiasta ja turvallisen
autonomisen ajamisen suunnitelmista.

Osana tapahtumaa Volvo paljastaa myös tulevia tieto- ja viihdejärjestelmäratkaisuja
sekä konseptiauton, joka kuvastaa visuaalisesti uutta suuntaa ja antaa viitteitä
täyssähköisen aikakauden muotoilusta.

“Olemme siirtymässä premium-täyssähköautojen valmistajaksi vuoteen 2030
mennessä ja sitoutuneet luomaan 94-vuotisen historiamme parhaita autoja. Tämä on
jännittävää aikaa kehitystyössä, ja olemme valmiina vastaamaan täyssähköautojen
kasvavaan kysyntään ja tarjoamaan saumatonta yhdistettävyyttä, alan johtavia
turvallisuusstandardeja ja kehittynyttä autonomista ajoteknologiaa”, kertoo Volvon
pääjohtaja Håkan Samuelsson.

Volvo on sitoutunut sähköistämiseen, ja yhtiöllä on kunnianhimoisia suunnitelmia
uuden sukupolven täyssähköautojen varalle. Tavoitteena on yli kaksinkertaistaa
sähköautojen todellinen toimintamatka nykyisiin autoihin verrattuna, nopeuttaa akun
lataamista ja tarjota alhaisempia omistajuus- ja latauskustannuksia. Tämän
vuosikymmenen puoliväliin mennessä tavoitteena on myydä maailmanlaajuisesti 1,2
miljoonaa autoa, joista vähintään puolet on täyssähköautoja.

Taloudellisesti Volvo tavoittelee vuosittaista 8–10 prosentin käyttökatetta
vuosikymmenen puoliväliin mennessä keskittyen kasvavaan myyntiin ja tuottoon
kaikilla kolmella globaalilla myyntialueella, tehokkaammilla myynti- ja jakelukanavilla,
synergioilla tytäryhtiöiden välillä ja laajemmalla täyssähköautojen valikoimalla.
Kannattavuuden odotetaan paranevan saavuttamalla bruttokatepariteetti sähköisten ja
polttomoottoria käyttävien autojen välillä vuosikymmenen puoliväliin mennessä.

Volvo hyödyntää jatkossa autoissaan NVIDIAn huipputeknologioita ja siirtää
ohjelmistokehityksen yhtiön sisälle. Lyhyempiin kehitysjaksoihin keskittyminen
heijastaa ohjelmiston kasvavaa roolia erottavana tekijänä tulevaisuuden autoissa ja
kannattavassa kasvussa.

Selkeä irtautuminen staattisesta kehitystyöstä on ollut ominaista autoteollisuudelle jo
pitkään, ja se on antanut Volvolle mahdollisuuden parantaa joustavuutta, nopeuttaa
kehitystyötä ja esitellä nopeasti uusia palveluja, teknologioita ja ohjelmistoja



langattomasti.

Volvon asemaa turvallisuusjohtajana vahvistaa Volvo -mallien uusi sukupolvi, joka
nostaa kriteerit entistä korkeammalle. Tulevat autot ovat laitteistoltaan valmiita
autonomiseen ajoon, ja ne sisältävät vakiona Luminarin LiDAR-anturit. Lisäksi Volvo
tutkii mahdollisuutta hyödyntää reaaliaikaisia tietoja autojen turvallisuuden jatkuvaan
parantamiseen.

Volvo jatkaa myös yhteistyötä Googlen kanssa nostaen tieto- ja viihdejärjestelmien ja
yhdistettävyyden ominaisuudet uudelle tasolle. Uusi tieto- ja viihdejärjestelmä tarjoaa
helppokäyttöisen, miellyttävän ja turvallisen kokemuksen sekä saumattoman
integraation Volvon ja Google ekosysteemien välillä.

Tervetuloa mukaan Volvo Cars Tech Moment -tapahtumaan tänään klo 15:00 tämän
linkin kautta.

 

30.6.2021 

Volvo Car Finland 
Tiedotuspäällikkö Mia Pelttari
mia.pelttari@volvocars.com, puh. 0400-441117 
Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com
Kaikki videot löytyvät täältä
www.volvocars.fi
www.linkedin.com/company/volvo-car-finland/

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).

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.
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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.


