VolVO ELECTRIC CONCEPT BUS
SNABBLADDNING, 10,7 m, CENTRAL FÖRARPOSITION
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4x2, 10,7 m

Totala mått
A
C

Total längd (mm)

10720

Total bredd (mm)

2550

Total höjd (mm)

3298
7000

D

Hjulbas (mm)

G

Främre överhäng (mm)

1212

H

Bakre överhäng (mm)

2508

O

Frigångsvinkel fram (°)

> 8,5

P

Frigångsvinkel bak (°)

> 7,5

Vändradie (yttre främre hörn) (mm)

11200

Vändradie (yttre främre hjul) (mm)

10300

Total höjd, frigångsvinkel fram och bak med däck

275/70 R22.5

Vikt
Tillåtet framaxeltryck (kg)

7100

Tillåtet drivaxeltryck (kg)

11500

Tillåten totalvikt (kg)

18000

Elmotor
Max. motoreffekt (kW)

155

Vridmoment (Nm)

400

Växellåda och axlar
Växellåda

2-stegad automatiserad manuell Volvoväxellåda

Framaxel

Volvo RFS-L

Bakaxel

ZF AV132

Differentialspärr

Nej

Styrning och upphängning
Rattsida

Central position

Servostyrning
Nigning

Eldriven hydraulisk styrning
Standard

BED 00685.15.05 SE. Prototypdata är inte nödvändigtvis representativa för industrialiserade fordon. Den utrustning som visas eller omnämns i publikationen kanske bara finns som tillval eller tillbehör. Den kan
dessutom variera mellan olika länder. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra produktspecifikationerna.
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VolVO ELECTRIC CONCEPT BUS
SNABBLADDNING, 10,7 m, CENTRAL FÖRARPOSITION

Laddningssystem

Exteriör och struktur

Interiör

• Volvo Opportunity Charging
• Anslutningar för konduktiv laddning
monterade på taket
• Helautomatisk och snabb laddning
• Snabbladdningssystem installerat på taket,
1,2 m bakom framaxeln

• Volvos patenterade lätta aluminiumkarosskoncept
• Främre och bakre väggen av kompositmaterial och ABS-element
• Tonade rutor med dubbelglas
• Exteriör lack med flerskiktsfinish
• Enkel reparation av mindre skador
• Stads- och intercitybussar har gemensamma
delar för att hålla nere underhållskostnaden
• Rostskyddsbehandling av underrede med
skyddande tätnings- och dämpningsmedel
• LED-lampor
• Varselljus
• Korsningsljus och extraljus som tillval
• Elmanövrerade och eluppvärmda ytterspeglar

• Ljust och rymligt
• Bekvämt
• Väl integrerade passagerarinformationsdisplayer
• Invändig LED-belysning
• Låg ljudnivå
• Takljus
• WiFi
• USB-portar

Snabbladdningstid
6 min/10 km räckvidd
Snabbladdningseffekt
upp till 300 kW
Underhållsladdning (400 VAC)
4 h/dygn
Energilagringssystem
• Litiumjonbatteri
• Vattenkylt
Spänning
Kapacitet

600 V
4 × 19 kWh

Kylsystem
• Eldrivna fläktar med förbättrad hastighetsstyrning
• Inget kylvätskefilter
• Kylvätskenivåvarning i instrumenteringen
Däck och fälgar
Stålfälgar finns att tillgå
Fälgar
7,5 × 22,5 tum

Däck
275/70 R22.5

Luft- och bromssystem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volvos skivbromsar
Elektroniskt bromssystem (EBS 5)
Låsningsfria bromsar (ABS)
Acceleration Slip Regulation (ASR)
Bromsutjämning
Start-i-backe-hjälp
Bromstemperaturvarning
Bromsprestandavarning
Dörrbroms
Nödbromsservo
Avkänning och analys av beläggningsslitage
Automatisk kalibrering efter bromsbeläggbyte
• Tryckluftsystemet kan enkelt fyllas på från
yttre kretsen

Dörrar och dörrsystem
•
•
•
•

Elektriskt dörrsystem
Dubbla rutor i alla dörrar
Klämlist för ökad passagerarsäkerhet
Extra breda dörrar för enkel på- och
avstigning

Passagerarsäten
Volvos stadsbussäten med:
• Optimerat stadsbussäte
• Enkelt underhåll
• Fällbara säten som kan låsas i uppfällt läge
av föraren
• Volvo hanterar service och reservdelar
Förarstol och förarplats

Klimatsystem
• Takmonterad HVAC-anläggning (värme,
ventilation och luftkonditionering)
• En enda AC-anläggning för både
passagerarnas och förarens klimatzoner
• Förarutrymme med AC
• Separata klimatzoner för förare och
passagerare
• Rörkonvektorer och fläktar
• Tillsatsvärmare

• Volvos instrumentbräda
• Instrumentbrädan följer med rattstången i
höjd och lutning
• Standardversion (uppfyller ISO16121)
• Instrumentering:
• hastighetsmätare
• effektmätare
• 4,3-tumsdisplay
• körriktningsvisare
• varningslampor
• Dataloggning
• Alkolås
• Utetemperaturmätare
• ISRI-förarstol
Elsystem

Kapacitet
Takvärmeläge

28 kW vatten
9 kW värmepump (luft/luft)

AC-läge (35/40/47 %)
Defroster:
Uppvärmning Q80
Kylning
Luftflöde
Konvektorer
Tillsatsvärmare

26 kW
16 kW
5,0 kW
731 m3/h

551 W/m vid ∆ temp. 60 °C
Bränsle (diesel/HVO) 16 kW
Eldriven 7 kW

Automatisk avstängning av huvudströmbrytare
vid låg spänning
Antal batterier
Spänning
Batterityp

2
24 V
12 V/105 Ah

Musikanläggning
•
•
•
•

Stereoradio med CD-spelare
Förberedelsesats för radio
Fotreglerad högtalaranläggning
Förstärkare anpassad för stadsbuss
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