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Volvo XC40: väike, aga kallis
Volvo lisas värskesse džiibivalikusse kolmandana mudeli XC40, mis võtab paljuski snitti 
suurematelt vendadelt XC60 ja XC90. Selgelt samas suunas sihitakse ka XC40 hinnad.

Volvo XC40 T5 AWD
Eestis müügil • 2018. a alguses Hind • u 45 000 
eurot Mootor • R-4 otto, 1969 cm3, turbo Võimsus • 
182 kW (247 hj) Pöördemoment • 350 Nm Jõuüle-
kanne • nelikvedu, 8 käiku, automaatne Pikkus/laius/
kõrgus • 4,42/1,86/1,65 m Aeg 0–100 km/h • 6,5 s 
Kütusekulu • 7,3 l / 100 km

Lisaks rohkele turva- ja mugavusvarustu-
sele kohtab pardal ka praktilisi, sõiduki tava-
kasutust hõlbustavaid nüansse. Mahukamaid 
panipaiku lubatakse ustesse ja istmete alla, 
leidub riputuskonksuke kandekoti tarbeks 
ning tühjendatav prügikast kesktunnelis. 

Kas osta või rentida?
Ühes XC40 debüüdiga alustab Volvo ka 
automüügis uue kontseptsiooni juuru
tamist. Tegu on fikseeritud kuutasuga 
kõiki kulusid hõlmava paketiga, mis peaks 
autoomaniku enamikust autoga seotud 
muredest vabastama. Ilma sissemaksuta 
saab auto kaheks aastaks nö rentida ja 
maksta igakuist tasu, milles sisalduvad 
kõik hooldused ja remondid. Seejuures 
viivad auto remonti ja tagastavad kliendile 
Volvo töötajad. Rendiperioodi möödudes 
asendatakse auto uuega nagu sarnastes 
müügiskeemides näiteks mobiiltelefonide 
puhul. Sellise teenuse hinnaks Saksa turul 
öeldi mudelite T5 ja D4 AWD Momentum 
kohta 659 eurot kuus.

Ä
sja avalikustatud XC40 toot-
mine läheb Belgias Gentis 
lahti juba novembris ja 2018. 
aasta alul peaks esimestel 
klientidel autod käes olema. 
Juba on teada ka sõiduki hin-

nad, tõsi, esialgu vaid tipmiste versioonide 
kohta. Momentum-varustuses T5 saab kätte 
43 700 euroga, sama varustustasemega D4 
41 800 euroga. Sel puhul on auto nelikveo-
line. Hiljem lisanduva baasmootori ja baas-
varustuse puhul alanevat XC40 minimaalne 
soetusmaksumus siiski umbes 30 000 euro 
kanti (Volvo XC60 baashind Eestis on 47 750 
eurot).

Sama suur kui rivaalid
Välimuse laenas XC40 suurematelt sõsara-
telt, kuigi baseerub margi uhiuuel platvormil 
CMA, mille võtab Hiinas kasutusele ka Volvo 
emafirma Geely. Samale platvormile ehitatak-
se ka teised 40-seeria Volvod ning platvorm 
võimaldab vastu võta nii pistikuhübriidse kui 
ka täiselektrilise veolahenduse. Üldpikkuse-
ga 4,42 meetrit ning ka kõrguselt-laiuselt osu-
tub XC40 peaaegu täpselt sama suureks kui 
rivaalid BMW X1 või Audi Q3.

Volvo suuremate džiipide eeskujul tuleb 
ka XC40-l kasutusele kogu turvavarustus, mis 
varasematel mudelitel kohatud. Juba tuntud 
võimalustest uudislikum on pakett Intelli Safe, 
milles sisalduv Pilot Assist oskab kuni kiiruse-
ni 130 km/h poolautonoomselt ise sõita. Üldi-
selt tuleb baastase Kinetic üpris lihtne, samas 
kui teine varustus Momentum sisaldab juba 
18tolliseid velgi, täisdigitaalset näidikuplokki, 
leedlaternaid ja  nahkpolsterdust. 

Spetsiaalselt telefonide jaoks mõeldud hoiu-
kohad evivad ka juhtmeta laadimise võima-
lust.

Elektrivedu tulekul
Nagu mainitud, lisanduvad XC40 pardale tu-
levikus ka pistikuhübriid ja elektriauto, ent 
päris alguses tuleb läbi ajada D4 diisli (190 hj) 
ja T5 (247  hj) bensiinimootoriga. Need mu-
deliversioonid tulevad nelikveolised ja koos 
automaatkäigukastiga, samas kui hiljem li-
sanduvatel lihtsamatel teisenditel on esivedu 
ja manuaalkast. Uudisena jõuab XC40-le ka 
Volvo uus kolmesilindriline bensiinimootor, 
arvatavalt umbes 150hobujõulisena.
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Volvo XC40 saab (lisa)varustusse peaaegu kõik suurema-
tel sõsaratel nähtust. Keskekraan on sel samuti püstine, 
mitmed kujustuselemendid teistelt Volvodelt tuttavad.
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