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Volvo Concept Coupé – uuden sukupolven P1800: 

Eleganttia itsevarmuutta ja uusi skaalautuva alusta 
 

Nykyaikaisen skandinaavisen elämäntavan, muotoilun ja ikonisten elementtien 
innoittama uusi Volvo Concept Coupé on ensimmäinen kolmesta konseptiautosta, 
jotka paljastavat yhtiön uuden SPA -alustan (Scalable Product Architecture) 
tarjoamia muotoilumahdollisuuksia. 
 

Yli vuoden kestäneen innokkaan odotuksen jälkeen Volvo Car Groupin muotoiluosaston johtaja 
Thomas Ingenlathin ensimmäinen tuotos esittelee, kuinka uusi muotoilu tuo lisää tunnetta Volvo-
brändiin. Ratkaisut antavat viitteitä uuden sukupolven Volvo-malleista vuonna 2014 tulevasta 
uudesta XC90:stä alkaen. 
- Volvo Concept Coupé ei ole futuristinen auto. Se on suunniteltu esittelemään uuden alustamme 
mahdollisuuksia: itsevarmaa asentoa, mittasuhteita ja näkyvimpiä muotoiluelementtejä. Vaikka 
uusi XC90 on täysin erityyppinen auto, yhteyden huomaa välittömästi, kun se esitellään ensi 
vuonna, Thomas Ingenlath toteaa.  
Volvon sisällä kehitetty skaalautuva alusta vapauttaa Volvon suunnittelijat ja insinöörit 
aikaisemmista eri merkkien välisten yhteisten alustojen rajoituksista. 
- Uusi Volvo Concept Coupé paljastaa, kuinka voimme muokata autojamme tästä lähtien. Olemme 
vapautuneet toisten automerkkien pinnallisesta jännittävyydestä ja voimme lisätä tunteikkuutta 
Volvo-brändiin rauhallisella ja itsevarmalla kauneudella, joka on skandinaavisen designin 
kulmakivi, Thomas Ingenlath kertoo. 
 
Voimakasta visuaalisuutta 
Uusien mittasuhteiden visuaalinen vaikutus on suurimmillaan, kun Volvo Concept Coupé -mallia 
tarkastellaan sivulta. Kojetaulun ja etuakselin välistä etäisyyttä on kasvatettu, ja matkustamoa on 
siirretty hieman taaksepäin.  
Matala konepelti, katto ja viisipuolaiset 21 tuuman vanteet luovat vaikutelmaa elegantista Gran 
Tourerista, joka huokuu vaivatonta tehokkuutta. Itsevarmaa asentoa korostaa myös vyölinja, joka 
kulkee elegantissa kaaressa koko auton pituudella. 
- Ajattele leijonan voimakasta rauhallisuutta. Sen ei tarvitse karjua ansaitakseen kunnioitusta. Se 
näyttää vahvuutensa myös makuulla ollessaan, Thomas Ingenlath hymyilee. 
 
Uudet T-muotoiset päiväajovalot 
Volvo Concept Coupén keulaa koristavat uusi konepelti ja “kelluva” säleikkö, jota reunustavat 
uudet T-muotoiset päiväajovalot. Takavalojen tapaan päiväajovalot ovat erottuvia elementtejä 
Volvon muotoilun uudessa suunnassa. 
- Keula on uusi, mutta se sisältää ylpeänä myös yli 85-vuotisia perinteitä. Työskentelemme vielä 
säleikön ja rautamerkin viimeisimmän tulkinnan parissa, ja se paljastetaan XC90:n kanssa ensi 
vuonna, Thomas Ingenlath sanoo. 
 
Heijastuksia ikonisesta P1800-mallista 
Concept Coupé sisältää myös elementtejä, jotka kuvastavat 1960-luvulta peräisin olevan P1800:n 
muotoiluratkaisuja. 
- On autosuunnittelijan velvollisuus kuvastaa ja sisällyttää muotoiluratkaisuja, jotka ovat keskeinen 
osa yhtiön perintöä. P1800 on ikoninen Volvo, joka on tunnettu kauniista muodoistaan ja 
yksityiskohdistaan. P1800:n ulkoisten ja sisäisten muotoiluelementtien soveltamisella ei kuitenkaan 
ole mitään tekemistä retroilun kanssa. Käytämme näitä hienovaraisia yhteyksiä loistokkaaseen 
menneisyyteen luodessamme tulevaisuutta, jossa kauneudesta tulee tunnistettava osa Volvon 
identiteettiä. Tämä matka alkaa Concept Coupén kanssa, Thomas Ingenlath toteaa. 
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Kimalteleva vaihteenvalitsin 
Siniharmaa ulkoasu toistuu Volvo Concept Coupén sisällä. Hienostuneet käsityöelementit, kuten 
nahkainen kojetaulu, puukoristukset ja tummansiniset matot, yhdistyvät kauniisti työstettyihin 
metallisiin yksityiskohtiin. 
- Minusta kristalli on yksi hienoimmista korkealaatuisen skandinaavisen muotoilun esimerkeistä, ja 
oli hienoa käyttää sitä autossa. Vaihteenvalitsimen hallitseva sijainti on täydellinen paikka tälle 
kimallukselle.  Concept Coupé -mallin sisätilojen tarjoama kokemus on erinomainen esimerkki siitä, 
kuinka saamme Volvon asiakkaat tuntemaan itsensä erityisiksi, kertoo Volvon sisätilojen 
muotoilujohtaja Robin Page. 
 
Suuri kosketusnäyttö 
Konseptiauto sisältää myös täysin uuden lähestymistavan Volvon ihmiskeskeiseen 
käyttäjäkokemukseen. Suuri kosketusnäyttö keskikonsolissa toimii vuorovaikutuksessa 
mukautuvan digitaalinäytön ja suoraan kuljettajan näkökentässä olevan näytön kanssa. 
- Tämä on käyttöliittymien luonnollista integraatiota uudessa autosukupolvessa. Lähtökohtana on 
nautinnollinen vuorovaikutus ilman häiriötekijöitä. Yhteystoiminnot tekevät autoista 
nautinnollisempia ja turvallisempia, Thomas Ingenlath sanoo. 
Skaalautuvaa alustaa valmistellaan myös täysin autonomista ajamista varten. Ensimmäiset 
toiminnot autonomisella ohjauksella, joka auttaa välttämään onnettomuuksia ja tekee ajamisesta 
entistä mukavampaa, esitellään vuonna 2014. Volvon tavoitteena on saada maanteille autoja, 
joissa on täysin autonomista tekniikkaa, vuoteen 2020 mennessä. 
 
Plug-in-bensiinihybridi tarjoaa tehokkuutta ja taloudellisuutta 
Volvo Concept Coupén plug-in-bensiinihybridivoimansiirto kuvastaa Volvon strategiaa käyttää 
sähköistämistä uuden nelisylinterisen Drive-E-moottorituoteperheen tehokkaimmissa versioissa. 
Tämä nostaa teholukemat V8-tasolle.  
Konseptiautossa on suorituskykyinen kaksilitrainen Drive-E-bensiinimoottori ahtimella ja turbolla. 
Bensiinimoottorin parina toimii taka-akselin sähkömoottori. Yhdistelmä antaa Volvo Concept Coupé 
-mallille yhteensä noin 400 hevosvoimaa tehoa ja yli 600 Nm vääntöä. 
Katso videot 
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Tämän lehdistötiedotteen kuvaukset ja tiedot koskevat Volvo Carsin kansainvälistä mallistoa. Kuvatut ominaisuudet voivat 

olla lisävarusteita. Ajoneuvojen tekniset tiedot voivat vaihdella maakohtaisesti ja muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 

 

 


