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Uus vs. vana Volvo XC60: peaaegu 100% erinevad
Juba peaaegu 10 aasta eest turule toodud esimese 
põlvkonna Volvo XC60-l ning hiljuti salongidesse  
jõudnud uuel mudelil on erisusi rohkem kui ühist.

N
agu tänasel päeval kombeks 
on Volvo XC60 uus põlvkond 
tehtud ühisele põhjale teiste 
moodsate sama marki auto-
dega. SPA-nimelist platvormi 
(Scalable Product Architectu-

re) kasutavad ka suuremad sedaan-universaal 
S90 ja V90 ning džiip XC90. Nii tuleb uue mu-
deli juures neilt palju tuttavat ette: kas või vä-
lis- ja sisedisain, juhtseadmed ja sõidutunne. 

Mõõtmetelt on uus XC60 senisest pikem ja 
laiem, kuid madalam. Ühes nurgelisema ku-
justusega tagab see paremad proportsioonid 
ja sportlikuma üldmulje. Kergekaalulisusest 
ei saa aga endiselt rääkida. Meie proovisõidu-
auto tühimass ületas kaht tonni, kuid õnnes-
tunud vedrustuse, roolisüsteemi ning võimsa 
mootoriga on suur mass juhi eest hästi ära 

peidetud. Tegemist oli ühtlasi võimsaima 
bensiinimudeliga, mille kaheliitrisest moo-
torist võetakse välja tervelt 320 hobujõudu. 
Vana mudelit esindas aga võimas D5-diisel. 
Kui esimene on – eriti sportseades – justkui 
energiat täis ulakas kutsikas, kes on igal het-
kel valmis ärevalt kiirendama, pöörama ja 
pidurdama, siis viiesilindrilise diisliga auto 
sõidab tugevama jorisemise saatel märksa ra-
hulikumalt. Juht tunneb end mõlemas hästi, 
kuid lisaks (veel) parematele istmetele teevad 
uues olemise mõnusamaks väiksem tuulemü-
ra ning isejuhtimisfunktsioonid. Tõsi, kõik 
pole läinud ainult paremaks, näiteks liigagar 
start-stoppsüsteem ja kohati kesine kasutus-
loogika põhjustavad meelehärmi mõlemas.

MARGUS PIPAR

Volvo XC60 D4, 2017
Tootmisaastad • 2008–2017 Hinnad • 10 800 – 
53 555 eurot Mootor • R-5 diisel, 2400 cm3 Võimsus 
• 140 kW (190 hj) Pöördemoment • 420 Nm 
Käigukast • 6-käiguline automaatne Pikkus/laius/
kõrgus • 4644/1891/1713 mm Telgede vahe • 
2774 mm Tühimass • 1921 kg Tippkiirus • 200 km/h 
Aeg 0–100 km/h • 9,7 s Kütusekulu • (l/m/k) 
6,7/5,1/5,7 l / 100 km

Volvo XC60 T6, 2017
Tootmisaastad • alates 2017 Hinnad • 47 750 – 
67 200 eurot Mootor • R-4 bensiin, 1969 cm3 Võimsus 
• 235 kW (320 hj) Pöördemoment • 400 Nm 
Käigukast • 8-käiguline automaatne Pikkus/laius/
kõrgus • 4688/1902/1641 mm Telgede vahe • 
2865 mm Tühimass • 2002 kg Tippkiirus • 230 km/h 
Aeg 0–100 km/h • 5,9 s Kütusekulu • (l/m/k) 
9,7/6,6/7,7 l / 100 km

PALJU SUUREM EKRAAN 
Esimese põlvkonna Volvo XC60 
armatuurlaud on tuttav ka teis
telt sama ajastu Volvodelt. Märk
sõnadeks on tohutu hulk nuppe 
ning palju väikeses kirjas infot. 
Juhi poole pööratud keskkonsooli 
taga asub selle ajastu Volvodele 
omane panipaik.

Uue põlvkonna puhul on 
nupud asendunud suure puute
ekraaniga. See näeb ilus välja, 
kuid kasutamist tuleb pikemalt 
harjutada, sest võimalusi on palju 
ja menüüsügavustest vajaliku 
ülesleidmine võtab aega. 

AINULT NELJASILINDRILISED
Kui eelmisele XC60le sai väga erineva 
töömahuga nelja, viie ja kuuesilindrilisi 
mootoreid, siis uus mudel tuleb eranditult 
kaheliitrise ja neljasilindrilisena. Võimsus 
on aga tublisti kasvanud, esimese põlvkon
na autod pakkusid 136–306 hobujõudu, uus 
190–407 hobujõudu. 

Ka ülekandesüsteemis on valikuvarian
te koomale tõmmatud. Vana sai esi ja 

nelikveoga, uut praegu ainult nelikveoga; 
esi veolised mudelid lisanduvad hiljem. 
Käigukastidest on ainsana valikus kaheksa
käiguline automaatne, käsikasti enam ei 
pakuta. 

Olulise erinevusena on hinnakirja lisan
dunud pistikuhübriid, kuid see jääb väheste 
rikaste rõõmuks. Niigi kalli auto tavaver
sioonidest on see sama varustuse puhul 
10 000 – 15 000 eurot kallim.
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HIIGELRATTAD JA ÜLLATAV MUGAVUS
Uue mudeli lisavarustusse kuulub reguleeritav 
õhkvedrustus, mis, nagu meie testisõidu
auto tõestas, saab oma tööga suurepäraselt 
hakkama. Kui vana mudel sõidab raskepäraselt 
ning pigem laisalt, siis uus jätab palju kergema 
ja elavama mulje, kuid on samas üle ootuste 
mugav. Vaatamata sellele, et prooviautol olid all 
käsitlematult suured, tervelt 22tollised rattad, 
sõitis värske XC60 täiesti võrreldavalt sama 
pehmelt kui 18tolliste ratastega vana Volvo. 
Jah, auke tunneb, aga need ei häiri. Lubatud 
rattamõõt on esimese põlvkonna mudelil 17–20, 
teise omal 18–22 tolli.

RUUMI ON MÕLEMAS
Tagaiste asub mõlemal autol märgatavalt 
kõrgemal kui eesmised istmed. Suurt ruumikuse 
erinevust ei ole, mõlemasse mahuvad kenasti ka 
pikka kasvu reisijad. Küll aga erineb uste ehitus: 
uuel katavad need ka lävekarbid, vältides nii 
nende ja seega ka reisijate pükste määrdumist.

PAKIRUUMIDEL  
ERINEVAD PLUSSID
Pakiruumid mahutavad kahel autol 
enamvähem sama palju, kuid 
muus osas leiab märkimist vääri
vaid erinevusi. Mahud on vastavalt 
495–1455 ja 505–1432 liitrit. 

Vana mudeli plussiks on see, et 
tagumist istet saab maha kallutada 
kolmes osas, uue oma ainult kahes. 
Samuti asuvad vana mudeli paki

ruumi põhja all eraldi polsterdu
sega laekad, uuel aga vaatab katet 
tõstes vastu varuratas ja selle all 
valge plekk. 

Küll leiab uue pakiruumist 
moodsat nutikust: istmete selja
toed kukuvad nupuvajutusel pikali 
elektri abil ning tänu õhkvedrus
tusele saab auto tagumist otsa 
laadimise hõlbustamiseks tublisti 
allapoole lasta.
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ROHKEM VARUSTUST
Pole sugugi üllatav, et uue mudeli puhul on palju tähele
panu pööratud juhiabisüsteemidele. Näiteks aitab 
roolimisabi autot ootamatutest takistustest mööda 
manööverdada ning auto suudab isejuhtivana tegutseda 
kuni kiiruseni 130 km/h. Juht peab selleks küll kätt roolil 
hoidma. Lisandunud on veel näiteks ventileeritavad ja 
rohkemate seadmisvõimalustega esiistmed, jalavibutuse 
peale avanev ja sulguv tagaluuk ning nupuvajutusel kait
seraua alt välja ilmuv haagisekonks.

NÜÜD KA LED-LATERNAD
Peale uhkete päevasõidutulede 
on uue XC60 LEDlaternad täis
automaatsed ning teevad juhi 
elu palju lihtsamaks kui eelmise 
põlvkonna ksenoonlaternad. 
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Mõõtmetelt on uus XC60 pikem ja laiem, kuid madalam. 
Ühes nurgelisema kujustusega tagab see paremad 

proportsioonid ja sportlikuma üldmulje.
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