
YKSI AUTON 
TÄRKEIMMISTÄ OSISTA

VOLVO ALKUPERÄINEN TUULILASI
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Volvo on painottanut toiminnassaan turvalli-

suutta siitä asti, kun yhtiön ensimmäinen auto 

tuli ulos tehtaalta vuonna 1927. Tänä päivänä 

visiomme on, että vuoden 2020 jälkeen 

kukaan ei enää menehtyisi tai loukkaantuisi 

vakavasti uudessa Volvo -autossa.

Useat turvallisuusinnovaatiot ovat jo mer-

kittävästi vähentäneet loukkaantuneiden 

ja kuolonuhrien määrää Volvon autoissa, ja 

kehitteillä oleva tekniikka tukee vahvasti kun-

nianhimoista visiotamme. IntelliSafe-tekniikat 

sisältävät monipuolisia turvallisuusratkaisuja, 

jotka tukevat kuljettajaa ajon aikana, estävät 

onnettomuuksia ja tarjoavat suojaa, jos on-

nettomuus kaikesta huolimatta tapahtuu.

IHMISHENKIÄ PELASTAVAA TEKNIIKKAA

Monet eivät tiedä, että noin kaksikymmentä 

Volvon kehittynyttä turvallisuustoimintoa 

riippuu yhden tietyn komponentin laadusta 

ja asennuksesta. Kyseessä on tuulilasi, joka 

on itse asiassa yksi auton tärkeimmistä 

turvallisuusosista.

City Safety ja monet muut 
turvallisuustekniikat käyttävät 

kameraa ja tutkaa, jotka sijaitsevat 
tuulilasin yläreunan sisäpuolella.

Yksi esimerkki IntelliSafe-tekniikoista 
on City Safety – Volvon vakiovarusteinen 
automaattijarrutusjärjestelmä.
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Tuulilasin itsestään selvä tehtävä on varmis-

taa hyvä ja häiriötön näkyvyys, joka tukee 

turvallista ajamista. Mutta se on myös tärkeä 

komponentti auton korin rakenteellisen 

vahvuuden kannalta. Tuulilasin ominaisuudet 

vaikuttavat tapaan, jolla auto muuttaa 

muotoaan yhteentörmäyksessä, ja sen 

vahvuus on kriittinen tekijä auton rakenteelli-

sen eheyden ylläpitämisessä. Tuulilasin 

täytyy tukea matkustajanpuoleista turvatyy-

nyä, jotta se voi täyttyä oikealla tavalla ja 

suojata matkustajaa.

MONELLA TAPAA TÄRKEÄ

Tämä tarkoittaa, että tuulilasin asennus on 

suoritettava erittäin tarkasti ja tiettyjen mate-

riaalin kanssa, jotta saavutetaan oikeat 

ominaisuudet. Käyttämällä Volvon kaksikom-

ponenttista PUR-liimaa, joka on lämmitetty 

juuri oikeaan lämpötilaan, tuulilasi sidotaan 

samaan vahvuuteen kuin tehtaalla. Tämä 

myös nopeuttaa asennusprosessia.
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Tuulilasin yläreunan sisäpuolella sijaitsevat 

kamera ja tutka, joita hyödynnetään monissa 

eri turvallisuusratkaisuissa, kuten City Safety, 

mukautuva vakionopeudensäädin, Pilot Assist 

-ohjaustuki, kaistalla pysymisapu, kuljettajan 

tarkkailutoiminto, liikennemerkkien tunnistus-

järjestelmä ja aktiiviset kaukovalot.

Kamera ja tutka ovat herkkiä optisille ja 

geometrisille toleransseille sekä tuulilasin 

paksuudelle ja massalle. Ohjelmisto viritetään 

kutakin tuulilasiversiota varten, ja se vaatii 

erittäin tiukkoja optisia toleransseja, jotta se 

toimii odotetulla tavalla. Tämä tarkoittaa, että 

EI MIKÄ TAHANSA TUULILASI

autossa on erittäin tärkeää käyttää oikeaa 

tuulilasiversiota, jotta turvallisuustoimin-

noista ei tarvitse tinkiä. Asentamalla Volvo 

Alkuperäisen tuulilasin voit olla varma, että 

kaikki ominaisuudet toimivat odotetusti.

Kamera ja tutka on myös kalibroitava 

tuulilasin vaihdon jälkeen erikoistyökalulla ja 

aktivoitava Volvon VIDA-huoltotietojärjestel-

mällä, jotta ne toimivat oikein.

Toinen huomionarvoinen seikka on, että graaf-
isella tuulilasinäytöllä varustetuissa autoissa 
käytetään erityistä tuulilasia, joka tarjoaa hyvän 
heijastettavan kuvan laadun. Jos autoon asen-
netaan vääräntyyppinen tuulilasi, heijastettavis-
sa tiedoissa voi esiintyä haamukuvia.




