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Twin Engine -tekniikka
Plug-in hybridit

“Volvo on sitoutunut sähköistämiseen vahvasti koko mallistossaan. Twin Engine -tekniikka on tässä itsevarma 
ensimmäinen askel eteenpäin. Se tarjoaa tasapainoisen yhdistelmän puhdasta suorituskykyä ja ainutlaatuista 
ajonautintoa. Kyse on viimeisimmän tekniikan valjastamisesta asiakkaiden tarpeisiin”, kertoo Volvon tutkimus- 
ja kehitystyöjohtaja Henrik Green.

Twin Enginenmääritelmä

Volvon Twin Engine -tekniikka on käytännössä
polttomoottorin ja sähkötekniikan yhdistelmä. 
Sähköverkosta saatavaa energiaa voidaan taltioida
korkeajänniteakkuun. Tekniikka tunnetaan paremmin
nimellä plug-in-hybriditekniikka (PHEV).

Volvon ratkaisu on suunniteltu tarjoamaan kolme
autoilukokemusta yhdessä.

•PURE – auto kulkee pelkällä sähköllä.
•HYBRID – moottorin ja sähkön optimaalinen
yhdistelmä, joka kuljettaa autoa tasapainoisesti ja
taloudellisesti.
•POWER – kaikki saatavilla oleva teho käytetään
maksimaalista suorituskykyä varten.

Volvon Twin Engine -tekniikassa korkeajänniteakku
on sijoitettu tunnelikonsoliin turvallisuuden
maksimoimiseksi ja paremman painonjakauman
varmistamiseksi. Tämä parantaa myös
ajokokemusta.

Twin Engine -tekniikka tuottaa tinkimättömän
yhdistelmän suorituskykyä, ajonautintoa, 
taloudellisuutta, tavaratilaa ja joustavuutta.

POWERHYBRIDPURE



T8 Twin Engine -tekniikka
Neliveto

Polttomoottori
2,0 litran bensiiniturbomoottori

Sähkökompressori

Kampiakseliin integroitu
käynnistysgeneraattori (C-ISG)

Korkeajännitteinen
litium-ioniakku

Sähköinen takaveto (ERAD)

8-vaihteinen 
automaattivaihteisto

Tehoelektroniikka

Tehoelektroniikka

  
 

65 kW:n sähkömoottori 
10,4 kWh:n akku



• Kuljettaa autoa sähkötilassa

• Tarjoaa lisää vääntöä ja tehoa kiihdytyksissä

• Tarjoaa sähkökäyttöisen nelivetotoiminnon

• Kerää jarrutusenergiaa

T8 Twin Engine -tekniikka
Sähköinen takaveto

Kestomagneettitahtikone

Huipputeho: 65 kW

Suurin vääntömomentti 240 Nm

Paino: 34 kg

Jäähdytys: Vesijäähdytteinen staattori



• Lataa akkua

• Polttomoottorin käynnistin

• Voi tukea polttomoottoria sähköteholla

T8 Twin Engine -tekniikka
Kampiakseliin integroitu käynnistysgeneraattori

Kestomagneettitahtikone

Huipputeho: 34 kW

Suurin vääntömomentti: tehostus 150 Nm, kylmäkäynnistys = 

180 Nm 240 Nm

Paino: 18 kg

Jäähdytys: Vesijäähdytteinen



T8 Twin Engine -tekniikka
Korkeajänniteakku

Korkeajänniteakun tehtävänä on varastoida energiaa. Se vastaanottaa energiaa sähköverkosta ja myös
jarrutuksissa tai C-ISG:stä.

Korkeajänniteakku tuottaa tehoa sähköajoon ja myös ilmastoinnin käyttöön matkustamon esilämmitystä tai -
jäähdytystä varten.

96 litium-ionikennoa
270-400 V
10,4 kWh (nimellisarvo)
Litium-mangaanioksidi – nikkeli 
Mangaanikoboltti/grafiitti
Paino: 113 kg (pois lukien jäähdytysaine)
Manuaalinen irtikytkentä huoltoa varten



 AC-tulojännite: 85–265 V

Lähtöteho 3,5 kW@230 V

Latausaika: 3h-16A, 5h-8A. Lataus voi kestää pidempään olosuhteiden 
mukaan.

T8 Twin Engine -tekniikka
Laturi



CIDD (yhdistetty invertteri ja DC/DC)

Ohjaa C-ISG:tä

Jännitemuunnin 400 V–12 V

Tuottaa/vastaanottaa vaihtovirtaa ja jännitettä C-

ISG:lle/C-ISG:stä

650 V:n tehomoduuli

10 kHz:n kytkentätaajuus (muuttuva)

T8 Twin Engine -tekniikka
Tehoelektroniikka

ERAD-invertteri

Ohjaa ERAD EM:ää

Tuottaa/vastaanottaa vaihtovirtaa ja jännitettä ERAD 

EM:lle/ERAD EM:stä

600 A/650 V:n tehomoduuli

10 kHz:n kytkentätaajuus (muuttuva) 



Jäähdytysjärjestelmä

• C-ISG:tä jäähdyttää moottorin jäähdytyspiiri.

• Yksi ylimääräinen jäähdytyspiiri jäähdyttää ERADia ja tehoelektroniikkaa. 

• •Toinen ylimääräinen jäähdytyspiiri jäähdyttää akkua kahdella tavalla: joko passiivisesti
jäähdyttimen kautta tai aktiivisesti auton ilmastointijärjestelmän integraation kautta. 

Jarrujärjestelmä

• T8 Twin Enginen älykäs jarrujärjestelmä käyttää brake-by-wire-tekniikkaa ja kerää ja
lähettää energiaa automaattisesti akun lataamiseksi tai välittömään käyttöön. 

• Järjestelmässä on myös vakautustoiminto, joka säätelee talteenotettavan energian määrää
ja ylläpitää samalla optimaalista ajovakautta ja vetopitoa. 

T8 Twin Engine -tekniikka
Jäähdytys- ja jarrujärjestelmät



Polttoainejärjestelmä

• Säiliössä ei huohotusta.

• Hiilisäiliö sitoo polttoainehöyryjä polttoainetta lisättäessä tai jos säiliön paine on korkea.

• Hiilisäiliötä puhdistetaan polttoaineesta, kun moottori on käynnissä.

Ohjausjärjestelmä

• Hybridin pääohjaus moottorin ohjausmoduulissa.

• Alijärjestelmän ohjaus CANin kautta.

• Mallipohjainen sisäisesti kehitetty ohjelmisto hybridiohjaukseen.

T8 Twin Engine -tekniikka
Polttoaine- ja ohjausjärjestelmät



Bensiinimoottoritekniikka
Kehittynyt tehostus

Volvo on nostanut
moottoritehostuksen uudelle tasolle
käyttämällä modulaarista järjestelmää, 
joka tarjoaa Volvon omistajien
käyttöön useita tehotasoja ja
moottorin suorituskykyominaisuuksia. 
Kehittynyt tehostus tarkoittaa, että
kompaktit moottorit voivat tuottaa
tehoa, joka vastaa suurempien kuusi-
ja kahdeksansylinteristen
voimanlähteiden arvoja.

Kehittynyt tehostus varmistaa myös
suuren vääntömomentin laajemmalla
nopeusalueella.
Käytämme huippuluokan
ahtojärjestelmiä, jotka sisältävät
turboahtimia ja mekaanisia ahtimia. 
Ne on laadittu tarkkojen määritysten
mukaan tuottamaan parempaa
taloudellisuutta, johtavaa
suorituskykyä ja ajettavuutta.

Mekaaninen ahdin ja turbot

Mekaaniset ahtimet tuottavat vääntöä
matalilla käyntinopeuksilla. Turbot 
huolehtivat hevosvoimista. 
Mekaaninen ja turboahdin ovat
molemmat toiminnassa alle 3 500 
r/min käyntinopeuksissa. Kun 
käyntinopeus on yli 3 500 r/min, vain 
turbo on käytössä.

Mekaaninen ahdin

Turbo

Mekaaninen ja turboahdin (T6)



Kehittynyt palaminen

Bensiinimoottoreille kehitetty palojärjestelmä koostuu
keskeisesti sijoitetusta sytytystulpasta ja
suihkutussuuttimesta, jonka suihkutuskuvio
mahdollistaa juuri oikean ilman ja polttoaineen
seoksen.

Tämä keskeinen suorasuihkutustekniikka

mahdollistaa:
•Kerrostetun käynnistyksen ja tehokkaan katalyytin
lämmitystilan. Ratkaisu on suorituskykyisempi kuin
pistesuihkutus (PFI) ja sivulle asennetut
suorasuihkutustekniikat, ja se vähentää polttoaineen
kulutusta ja noudattaa Euro6- ja LEVIII-päästönormeja. 
•Paremman väännön matalilla käyntinopeuksilla PFI-
suihkutukseen verrattuna.

Imuaukot on suunniteltu synnyttämään keinahtelevaa 
liikettä, mikä edistää ilman ja polttoaineen 
sekoittumista imutahdin aikana. Seuraavassa 
puristustahdissa liike muuttuu turbulenssiksi, joka 
kiihdyttää palamisnopeutta. Palaminen on erittäin 
vakaata ja mahdollistaa tehokkaan sisäisen 
pakokaasujen kierrätyksen, mikä minimoi
pumppaushävikin ja vähentää polttoaineen kulutusta. 
Erityistä huomiota on kiinnitetty palojärjestelmään, joka 
torjuu nakutusta. Jäähdytysvesivaippa, imuaukot ja 
palotilan geometria on hienosäädetty, jotta on 
saavutettu korkea puristussuhde 10,3 
T6-bensiinimoottorille.

Bensiinimoottoritekniikka



Bensiinimoottorit

T6 – perusta T8 Twin Engine AWD -versiolle

Iskutilavuus 2.0l

Ahtojärjestelmä Yksi mekaaninen ahdin ja yksi turbo, jossa ohivirtausventtiili.

Tasapainotusakselit Yes

Moottorin rakenne Kevyet korkeapaineiset valualumiinikampikammiot, valurautaholkit ja pallomaiset
valurautalaakerivahvistukset.

Kampijärjestelmä

Samanlaiset männät, taotut teräksiset kampiakselit, jotka minimoivat laakerikoot, erilainen
männänpään koneistus eri puristussuhteita varten. Kitka 50 % pienempi, tangentiaalinen
kuorma pienempi PVC-päällysteen ansiosta ylärenkaassa. Männäntapit on päällystetty
timanttimaisella hiilellä (DLC).

Sylinterinkansi T6 käyttää kaksoisvesivaippaa jäähdytyksen ja virtauksen avuksi.

Venttiilijärjestelmä
Suoratoiminen nopea muuttuva venttiilijärjestelmä ja huoltovapaat DLC-päällystetyt
mekaaniset nokat. Rullalaakerit vähentävät kitkaa. Ajoittimet sekä imu- että pakonokka-
akseleissa tarjoavat joustavuutta päästöjen, kulutuksen ja ajettavuuden tasapainottamisessa.

Öljyjärjestelmä
(öljypumpun säätötilavuus)

Öljypumppu on varustettu säätötilavuudella, ja öljynpainetta ohjaa solenoidi, mikä pienentää
kitkaa.

Jäähdytysjärjestelmä
Bensiinimoottoreissa on 400 W:n sähköinen vesipumppu, joka vähentää kitkahävikkiä ja
tarjoaa mahdollisuuden ohjata jäähdytysaineen virtausta, mikä nopeuttaa moottorin
lämpenemistä ja pienentää kitkaa.

Palojärjestelmä Keskeisesti sijoitettu sytytystulppa ja suihkutussuutin yksilöllisellä suihkutuskuviolla tuottavat
erittäin homogeenisen ilman ja polttoaineen seoksen. 

Pakokaasujen
jälkikäsittely

Volvon kompakti modulaarinen pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä pitää hyvin painetta ja
jakaa samanlaisen perusrakenteen bensiini- ja dieselyksiköissä. Bensiinimoottorit noudattavat
Euro 6b-/ULEV- ja PZEV-vaatimuksia.



Bensiini moottorit

T6 Edestä

T6 Takaa



Vaihteistot
8-vaihteinen automaattivaihteisto

Volvon 8-vaihteinen automaattivaihteisto on tärkeä
osa Drive-E-voimansiirtotekniikkaa.

Suuri vaihteiden lukumäärä tarkoittaa, että moottorin
vääntö- ja tehokäyrää voidaan hyödyntää paremmin. 

Kaksi vaihteista on ylivaihteita, mikä säästää
polttoainetta, kun ajetaan tasaisilla nopeuksilla.

Lukitusjärjestelmä (LU) koostuu uusimmasta melun
ja tärinän vaimennustekniikasta (erittäin pitkän
liikeradan vaimennin bensiinimoottorissa). Tämä
mahdollistaa LU:n toistuvan käytön ja antaa
moottorin käydä matalammalla käyntinopeudella
parhaan taloudellisuuden varmistamiseksi.

T8 Twin Engine 

Vääntöä on enemmän, mikä mahdollistaa C-ISG:n
tehokkaamman käytön.

Jotta voidaan varmistaa vaihteiston voitelu
sähkötilassa ajettaessa ja nopea vaihteiston kytkentä
(mm. start-stop) moottorin käynnistyksessä, 
vaihteistoon on integroitu suurempi sähköinen
öljypumppu.

Shift by Wire technology

Vaihteistoon on lisätty sähköaktuaattori, joka kytkee
vaihteistossa P-, R-, N- ja D-vaihteita.

T8 Twin Engine -versiossa on ainutlaatuinen
moottorijarrutustila (B vaihteenvalitsimessa). 
Manuaalinen alasvaihto onnistuu vaihteenvalitsimella
ja/tai ohjauspyörään asennetuilla vaihdevivuilla.

• Luokkansa parasta
taloudellisuutta

• Nopeat ja sulavat vaihdot

• Konvertteritekniikka takaa nopeat
liikkeellelähdöt

• Suuri vääntökapasiteetti pienestä
koosta ja matalasta painosta
huolimatta



Taloudellista tehoa. Ilman kompromisseja.
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