
ECC navigatsiooniseadmega, mis 
andis reaalajas infot ees ootava 
liikluse kohta. 

Samasugune seeriaauto
Vahepeal möödus 6 aastat, kuni 
1998. aastal esitles Volvo oma 
sõiduautode uut lipulaeva S80, 
mille välimus sai vägagi ECC sar-
nane. Kui S80 esiosa on peaaegu 
et üks ühele ideeautolt võetud, 
siis seeriatootmisse läinud auto 
tagaosas tehti veidi suuremaid 
muudatusi. Eriti hästi paistavad 
need silma tagatulede juures. 
1990ndate lõpus polnud aeg veel 
küps hübriidijõuallika turuletule-
kuks, nii et S80 varustati bensii-
ni- ja diiselmootoritega.

Peale auto välimuse leidub 
palju sarnast ka ECC ja S80 sõit-
jateruumis. Armatuurlaua üldi-
ne kujustus on praktiliselt sama, 
kuigi idee- ja seeriaauto lülitite 
asetus on erinev. Märgatav sarna-
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Ideeauto Volvo ECC näitas 1992. aastal, milline on Rootsi autotootja  
tulevikusuund. Vana hea kandiline Volvo muutus ümaraks.

IDEEAUTOST SEERIAAUTONI

R
ahvasuus lendava-
teks telliskivideks 
kutsutud Volvod 
olid kandilistena 
püsinud tootmises 
juba 1960ndatest. 

Kuid 1990ndate alguses oli aeg 
võtta uus suund. Kui esimesi 
ümaramaid jooni oli märgata 
juba Volvo 850 juures, siis 1992. 
aasta Pariisi autonäitusel esitle-
ti futuristlikku ideeautot Volvo 
ECC, mille eesmärk oli näidata, 
missugune näeb Volvo välja aas-
tal 2000. 

Rootsi autotootja tulevikunäo 
kujundas suures osas Briti auto-
disainer Peter Horbury, kes oli 
sel ajal Volvo disainiosakonna 
direktor. ECC ehitati Volvo  P80 
platvormile, sama platvormi ka-
sutati näiteks ka mudeli 850 ning 
hiljem ka S80 tootmisel. 

Ideeauto säästis loodust
Voolujoonelise ideeauto eesmärk 
oli tegelikult pakkuda midagi 
rohkemat kui lihtsalt uut disai-
nisuunda. Volvo ideeautode Ca-
lifornias baseerunud keskus soo-
vis näidata saastevaba ja turvalist 
tulevikku ning nii kasutati ECC 
ehitamisel suures osas materja-
le, mille tootmine reostaks kesk-
konda võimalikult vähe. Auto 
sai alumiiniumist kere ning ruu-
mikas sedaan kaalus tänu sellele 
vaid 1580 kilogrammi. Tehnilises 
plaanis oli tolle aja kohta uudseks 
lahenduseks hübriidjõuallikas, 
kusjuures elektrimootoriga koos 
tegi tööd gaasiturbiin. Niigi kütu-
sesäästlikule tehnoloogiale andis 
omapoolse panuse eriti voolu-
jooneline kere: ECC õhutakistus-
tegur oli vaid 0,23. 

Samuti oli auto varustatud 

ECC pani aluse uue sajandi Volvole

ECC esiosa on hilisemate Volvodega väga sarnane, 
tagatuled said seeriaautodel uue kuju.

Armatuurlaua ja keskkonsooli kujustus võeti üle ka 
seeriaautodel, kuigi lülitite asetus veidi muutus. 

1992. aasta Volvo ECC sai voolujooneline ja kerge. Suurt rõhku pandi ka auto turvalisusele. 

JÄRGMISES NUMBRIS:  
Mercedes Coupé Concept (1993)

sus on aga armatuurlaua keskelt 
üles kõrguv LCD-ekraan. S80 sai 
ka samasuguse külgkokkupõrge-
te vastu kaitsva turvasüsteemi, 
nagu oli ideeautol. 

S80 juhatas sisse Volvo voo-
lujooneliste sõiduautode ajastu. 
Kaks aastat hiljem läksid toot-
misse väikekeskklassi sedaan 
S60 ning universaal V70, mille 
välimus vastas samamoodi Vol-
vo uue sajandi disainile. Esimese 
põlvkonna S80 ja S60 olid isegi 
nii sarnased, et nende peal saaks 
edukalt läbi viia mängu „leia 
kümme erinevust“. On selge, et 
ideeauto ECC andis uue suuna 
mitte pelgalt ühele mudelile, vaid 
tervele Volvo sõiduautode rivile.

KRISTJAN OJANG

moodsa turvavarustusega. Näi-
teks oli selle kere struktuur ehita-
tud selliselt, et pidada võimalikult 
hästi vastu külgkokkupõrgete-
le, turvavarustusse kuulusid ka 
külgturvapadjad. Kolmepunkti-
turvavööd olid kõigil viiel istmel, 
kusjuures tagarea keskel oli spet-
siaalne koht lapse turvatooli pai-
gutamiseks. Selleks, et tuleviku 
auto ei satuks avariisse, varustati 
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1998. aastal esitles Volvo uut lipulaeva S80, mille välimus ja 
sõitjateruum said väga sarnased ideeauto Volvo ECC omaga.
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