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KÉSZEN ÁLLUNK AZ ÁTADÁSRA?
Hagyjuk a technológiát: arról kérdezünk embereket, milyennek 

képzelik az életüket az önjáró autók korában.

SZTEREÓ KALANDOK
A hifi szakértők, akiknek az „igazi” Volvo hangzást köszönhetjük.

BRIDGE OF WEIR
Hagyományok és technológia: hogyan születik  

a legfinomabb skót bőr?

A cSOKOLÁDÉ ÉN vAGyOK
Akár egy Polestar Volvo, úgy gyorsult fel a semmiből 

világszínvonalú tempóra a chocoMe édességköltészeti műhely.

Volvo_Summer_2017_Magazine_HUN.A4_48p CMYK.indd   1 17/03/23   16:16



Volvo_Summer_2017_Magazine_HUN.A4_48p CMYK.indd   2 17/03/23   16:16



5

10

20

30

A KIVÁNCSI SVÉD
ÉBRESZTŐ! IDEJE ALUDNI!

A kialvatlanság veszélyes dolog, különösen, ha autóban ülünk. Az 
álmosság fiziológiai hatásai az alkoholfogyasztáséhoz hasonlóak. Lelassítja 

reakcióidőnket, befolyásolja ítélő- és érzékelő-képességünket, agresszívvá tesz 
bennünket. Ezért fontos, hogy felismerjük az álomittas vezetést, és tegyünk 
ellene - de hogyan? A választ New York taxisofőrjeinél kerestük, hiszen az ő 

figyelmük egy pillanatra sem lankadhat.

IHLETADÓ:
ÚJ GENERÁcIÓS vEZETŐK

Az autonóm mobilitási technológiák forradalmasítani fogják a kapcsolatot 
emberek és autóik között. De vajon milyen érzés lesz „vezetni” az autonóm 

gépkocsit? Milyen érzés lesz egy számítógéppel osztozni a vezetés élményén 
– és a felelősségen? A világ legkülönbözőbb pontjain kerestünk fel embereket, 

hogy elmondják, milyennek képzelik az életüket az önjáró autók korában.

A TÖRTÉNET
A BŐR ALKÍMIÁJA

A Volvo gépkocsik utasterében felhasznált, fényűző Bridge of Weir bőröket 
évszázados tudás, szakértelem és tradíció hívja életre. Elutaztunk a messzi 

Skóciába, hogy alaposan megismerjük a Volvo és a Bridge of Weir Bőrművek 
harminc évre visszanyúló kapcsolatát, és megfejtsük, vajon miért tartják sokan 

az autóipar legkiválóbb bőranyagának az innen származó bőröket.

A VOLVO SZENVEDÉLYES ARCAI
A vOLvO cARS MINŐSÍTŐ TESZTcSAPATA

A Volvo Cars minősítő tesztmérnökeként Peter Hellgren arról gondoskodik, 
hogy minden Volvo pontosan azt nyújtsa, amit elvárunk tőle. Hogy megismerjük 
a Volvo Cars minősítő tesztcsapatának munkáját, felkerekedtünk, és Peterrel 
együtt ellátogattunk Svédország nyugati partvidékére, ahol a vadonatúj Volvo 

90-es széria három példányát fogtuk vallatóra.

OSZTOZZUNK  
A RÁNK VÁRÓ  

ÚTON
2017. NyÁR
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A KIVÁNCSI SVÉD

S Z ÖV E G  /  K É P   / /   S A N D R A  B O N D E S S O N  /  CA R L - J O H A N  E N G B E RG

IDEJE 
ALUDNI!

Az álmosság fiziológiai hatásai az alkoholfogyasztáséhoz hasonlóak. 
Romlik a reakcióidőnk, az ítélőképességünk, a látásunk. Aki fáradtan ül 
volánhoz – akár hivatásos sofőrként, akár este hazafelé tartva –, komoly 

veszélynek teszi ki magát. Ezért fontos, hogy felismerjük az álomittas 
vezetést, és tegyünk ellene – de hogyan? Erre csak igazi szakértők 

tudhatják a választ. Például a New York-i taxisok, akik egy örökké éber 
városban dolgoznak.

ÉBRESZTŐ!
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N
ew York. Akár a cápa: a túléléshez mozgásban kell marad-

nunk. A város éjjel-nappal lüktet. És ezernyi lehetőséget tarto-

gat – gondoljunk csak az erről szóló filmekre, dalokra. Hogyan 

is aludhatnánk, ha ennyi minden vár itt ránk? Az alváshiánynak 

azonban komoly következményei vannak, az egészségtelen 

életviteltől a kiszámíthatatlan viselkedésen át a veszélyes vezetésig. 

A hatékonyság kulcsa, hogy jól kialudjuk magunkat. Különösen, ha valaki 

egész nap – vagy egész éjjel – taxisként keresi kenyerét.

TAXI!!

Keresztül-kasul bejártam a várost, arról beszélgetve a sofőrökkel, ho-

gyan tudnak a lehető legbiztonságosabban közlekedni. Némelyikük napi 

14 órát dolgozik, és bár próbálnak ennek határokat szabni, az anyagi 

kényszer és az olyan alternatív szolgáltatások, mint az Uber, megne-

hezítik az életüket. A törvény 12 órában maximálja munkaidejüket, ám 

amint szünetet tartanak, újraindul az óra. „Nem jókedvünkből túlórázunk, 

hanem mert szükség van a pénzre.” – árulta el első sofőröm. „Ha csak 

állunk egy helyben, azzal egy centet sem keresünk.”

Ehhez képest mintha egész nap állnánk. Veszteglünk a dugóban. 

Körülöttünk autók, ingázók, turisták és a fölénk magasodó felhőkarcolók. 

Talán nem is az a kérdés, hogy mikor pihennek, hanem hogy hol – hiszen 

New Yorkban aranyat ér a szabad hely. Amint a Lexington sugárúton 

haladunk, sofőröm felhívja figyelmemet néhány drosztra. Ezekből azon-

ban soha nincs elég, hiszen csupán Manhattanben 14 ezer sárga taxit 

regisztráltak. Nem csoda, hogy sokan a repülőterekre mennek pihenni.

Utazásom előtt a Volvo Cars viselkedéskutató szakértőjével, Mikael 

Ljung Austtal beszélgettem a pihenésről, a biztonságos vezetésről. 

Elmondta, ha sok időt töltünk a volán mögött, kiszámíthatatlan, mennyi 

pihenőre van szükségünk, mielőtt biztonságosan folytathatjuk utunkat. 

„Egy kávé és negyedóra szundítás – gyakran ennyi is elég. De minden 

azon múlik, mennyit kell még vezetnünk.” A Volvo Cars álmosságkutatói 

két dologgal foglalkoznak: hogyan bírhatnánk rá az embereket, hogy 

időben reagáljanak az álmosság jeleire, illetve hogyan ismerjük fel, ha 

a sofőr már nem ura autójának, és csak segítséggel képes elkerülni 

az ütközést. „Még laboratóriumi körülmények között is nehéz ponto-

san megjósolni, mikor alszik el valaki.” – mondja Mikael. Ezért a Volvo 

Cars egyforma figyelmet szentel a megelőző és védelmező biztonsági 

rendszerek fejlesztésének.

ÉLETMENTŐ KÁvÉSZÜNET

De vajon honnan tudják a taxisok, ha ideje szünetet tartani? Tegnapi so-

főröm elárulta, amint rángatózni kezd a szeme, félreáll és szundít egyet. 

„Nem mindig egyszerű eldönteni, hogy csak egy kicsit elfáradtunk, 

vagy alkalmatlanná váltunk a vezetésre.” – árulja el Mikael. „Ráadásul 

fáradtan gyakran rossz döntéseket hozunk.” 

Noha a felelősség minden esetben a vezetőé, egy „másodpilóta” 

sokat segíthet abban, hogy épségben hazaérjünk. Kamerák, lézeres 

detektorok és radarok figyelik az autó mozgását, a vezető viselkedését, 

és szükség esetén figyelmeztetik, segítik vagy felébresztik az elbóbisko-

ló sofőrt. A jelzések egyike a „kávés csésze”. Talán Ön is látta már ezt 

az ikont autója műszerfalán. A legtöbben azt hiszik, egy adott távolság 

után villan fel a jelzés. A rendszer azonban ennél kifinomultabb: a sofőr 

viselkedését egy különleges, álmos vezetőt szimuláló algoritmussal veti 

össze. Még azt is képes megmondani, hol húzódhat le biztonságosan. 

KULTÚRAvÁLTÁS

A vállalatok kezdenek rájönni, hogy a modern irodákban a pihenő helyi-

ségek ugyanolyan fontosak, mint a tárgyalók. A taxisok számára autójuk 

jelenti a munkahelyüket. A lámpánál várakozva olvassák a napi sajtót, az 

útszegély mellett ebédelnek, és hiába kapcsolják ki a szabad jelzést, 

az emberek gyakran nem tisztelik pihenőidejüket. Megterhelő környe-

zetben dolgoznak, márpedig a stressz alvászavart okozhat. Ráadásul 
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ott a dohányzás, a koffein, a rövid szundításokkal kihúzott munkanap – 

nem éppen egészséges életmód. 

A kérdés tehát az: valóban emberekre szeretnénk bízni mások szállí-

tását? Az utasszállító repülőgépeken felszállás után robotpilótára kap-

csolnak, és egészen a leszállásig azzal is repülnek, így csökkentve a 

munkaterhelést, egyben a lehető legbiztonságosabb, legkényelme-

sebb körülményeket biztosítva az utasok számára. Azt is tudjuk, hogy 

a balesetek többségét emberi mulasztás okozza. A Volvo legfrissebb 

modelljei olyan fejlett félautonóm technológiával rendelkeznek, amely 

már a jövő sofőr nélküli autói felé mutat. 

Bár az önjáró autók jelentik a jövőt, egyik taxisom érdekes szem-

pontot vetett fel. „Ha technológiát ültetünk az emberek helyére, az így 

feleslegessé vált embereknek valami értelmes tennivalót kell biztosíta-

nunk.” Célhoz érve megkérdeztem, mit élvez legjobban a munkájában. 

„Érdekes emberekkel találkozom.” – válaszolta. Talán pont ebben rejlik 

a taxisok jövője: hisz ők nem csak sofőrök, de idegenvezetők, humo-

risták, politikai szakértők és lelki tanácsadók is, akikkel különleges 

élmény menet közben beszélgetni.

Ki tudja, a teljesen autonóm mobilitást talán csak a következő gene-

ráció éli meg. Azonban addig is fel kell ébrednünk, és ki kell aludnunk 

magunkat. A fáradtság akkor is rontja vezetési képességeinket, ha nem 

alszunk el a volánnál. Az ittas vezetést mára elfogadhatatlanná tettük; 

ideje leszoknunk az álmos autózásról is.  n

PLÜSS JÁVORSZARVAS FIGURA 6.590,- FT  EVA SOLO VIZES PALACK 7.670,- FT   

STELTON TO GO CLICK BÖGRE 11.140,- FT  HARMAN KARDON SOHO VEZETÉK 

NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ 93.430,- FT  KLIPPAN AUTÓS TAKARÓ 30.315,- FT

collection.volvocars.com

ELALvÁSRA FIGyELMEZTETŐ RENDSZER
Az elalvásra figyelmeztető rendszert elsősorban olyan, hosszú 

útszakaszokra terveztük, ahol nagy az elbóbiskolás kockázata. A technológia 

észleli, ha a sofőr kezd össze-vissza vezetni. A fedélzeti kamera összeveti a 

sávfelfestéseket a kormánymozdulatokkal. Amennyiben a jármű nem követi 

a sávot, a rendszer figyelmezteti a vezetőt.

SÁvTARTÁS
A sávtartó funkció érzékeli, ha a vezető már nem képes koncentrálni 

vagy az autót irányítani. Ha a rendszer úgy ítéli meg, a sofőr nem uralja 

járművét, pl. kezd átsodródni a sáv határain, a sávtartó funkció finoman 

visszakormányozza a kocsit a helyes irányba. Ha ez nem volna elég, a 

rendszer a kormánykerék rezegtetésével, illetve hangjelzéssel figyelmezteti 

a vezetőt.

vEZETŐ ÁLLAPOTFELMÉRÉS
Folyamatosan a jövő előre mutató biztonsági megoldásain dolgozunk. 

Ezek közé tartozik a vezető állapotfelmérés is. Ez valójában az elalvásra 

figyelmeztető rendszer továbbfejlesztett változata, amely felismeri a vezető 

arcának jellegzetességeit, és figyeli viselkedésüket vezetés közben. 

A rendszer a műszerfalon elhelyezett infravörös érzékelőkkel figyeli, 

merre néz a vezető, merre fordítja a fejét, és mennyire van nyitva a szeme. 

Amennyiben úgy érzékeli, hogy a sofőr nem figyel oda a vezetésre, és 

fennáll az ütközés kockázata, automatikusan működésbe hozza a megfelelő 

biztonsági rendszert.

Ha szeretné tudni, Volvójához milyen biztonsági fejlesztések rendelhetők, 

vegye fel a kapcsolatot helyi Volvo márkakereskedőjével.

PIHENŐHELy ÚTBAIGAZÍTÁS
Az új Volvók számos új technológiát alkalmazva segítenek a sofőrnek 

megőrizni koncentrációs képességét. Ezek gyakran együttesen fejtik ki 

hatásukat. Ha például az elalvásra figyelmeztető rendszer úgy észleli, 

a sofőrnek pihenőre van szüksége, a pihenőhely útmutatás funkció 

elnavigálja őt a legközelebbi autós pihenőbe.

 NO. 
01

 NO. 
03

 NO. 
04

 NO. 
02

NÉGY MÓDSZER ARRA,  
HOGYAN ŐRIZZÜK MEG  

ÉBERSÉGÜNKET

A PIHENTETŐ ALVÁS ESZKÖZTÁRA:

7
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  S U M M E R

6
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  S U M M E R

Volvo_Summer_2017_Magazine_HUN.A4_48p CMYK.indd   7 17/03/23   16:16



Mindenki lehet 
egyéniség

Minden Volvo egyedi, minden Volvo-tulajdo-

nos különleges. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy ne lehetne folyton izgalmas, új lehető-

ségeket keresnünk egyéniségünk érvényre 

juttatására – különösen, ha autóba ülünk. 

Bármely Volvo típussal is jár, optikai kiegészí-

tők széles választéka áll rendelkezésére, hogy 

kedve szerint feldobja autója megjelenését, és 

megvalósítsa saját, egyedülálló stílusát. 

A járműnek új hangsúlyt adó, egyedi stílus-

elemektől a teljesen új megjelenést és friss 

személyiséget biztosító csomagokig a Volvo 

Cars optikai kiegészítői között mindenki meg-

találja a kedvére valót. 

Ha szeretné tudni, Volvójához milyen op-

tikai kiegészítők rendelhetők, keresse fel az 

accessories.volvocars.com weboldalt vagy 

vegye fel a kapcsolatot helyi Volvo márkake-

reskedőjével.

7 NYITOTT KÜLLŐS MATT TECH FEKETE DIAMOND CUT 
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA 8,5×21” 306.400,- FT/DB
A V90 Cross Country egyedi, 21 colos könnyűfém keréktárcsája 
nagyobb átmérővel és ultramodern Diamond Cut kidolgozással nyűgözi 
le a szemlélőt, és kölcsönöz még erőteljesebb megjelenést az autónak.
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VOLVO V90 CROSS COUNTRY KÜSZÖBVÉDŐ BETÉTEK 345.000,- FT
Az exkluzív, csiszolt rozsdamentes acélból készült küszöbvédő betétek 
robusztus és strapabíró megjelenést kölcsönöznek az autónak. A küszöb-
dekor elemet Cross Country felirat díszíti, az ajtók alá szerelt betét még 
inkább kiemeli a modell kalandkedvelő Cross Country karakterét.

TETŐBOX, VOLVO CARS TERVEZÉSŰ 408.000,- FT
Az áramvonalas tetőboxot a Volvo Cars dizájnerei tervezték. Fedele 
mindkét oldalról könnyedén nyitható, felszerelését a „Quick-grip” funkció 
könnyíti meg. A tetőbox térfogata 350 liter, és minden Volvo Cars 
tetőcsomagtartó rendszerrel kompatibilis.
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Az elmúlt száz évben egyszerű viszony alakult ki köztünk és az autók 

között: mi vezetjük őket, nem pedig fordítva. A hatalom jelképe, amint 

hátradőlünk a vezetőülésben, kezünk markolja a kormányt, szemünket a 

horizontra szögezzük. A modern technológia azonban mindent megvál-

toztat. Az autonóm mobilitás pedig vadonatúj autóvezetőket fog szülni. 

Szóval milyen is lesz majd autonóm gépkocsit „vezetni?” Lemondunk 

a számítógép javára az irányításról – és a vezetés öröméről is? Az újdon-

ságokkal szemben tanúsított ellenállás érthető: nehéz szívből kívánni 

valamit, ha azt sem tudjuk, hogyan fogja megváltoztatni az életünket. 

A világ egyik legbiztonságosabb autógyártójaként a Volvo Cars képes 

meggyőzni az embereket arról, hogy veszélytelen átadni a volánt. De va-

jon miben látja az önjáró autók előnyét a Volvo Cars? Nos, megvannak az 

elképzeléseink, ám valójában jobban érdekel, hogy Önök mit gondolnak. 

Mert végső soron ez számít. A mi feladatunk pedig, hogy odafigyeljünk 

Önökre, és olyan megoldásokat és technológiákat vezessünk be, ame-

lyek a legközelebb juttatnak mindannyiunkat a célhoz. 

Ezért felkértünk néhány nőt és férfit, képzeljék el, milyen volna az élet 

az önjáró gépkocsik világában. El tudják fogadni, hogy nem ők irányíta-

nak? És vajon mit jelentene a változás Henning és felesége számára, 

akik mindketten vakok?

Találkozzunk a volvocars.com oldalon, és csatlakozzon a párbeszédhez.

ÚJ GENERÁCIÓS VEZETŐK

A  V O LV O  A U T O N Ó M  G É PJ Á R M Ű V E I
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„Elmúlt az 
az idő, amikor 
félnünk kellett 
a technológiától.”
PETER MUTAHI
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„Nehéz lesz átadni a 
kormányt. A vezetőülés trón,  

a hatalom trónja.”
SACRAMENTO ROSELLO
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A BOWERS & WILKINS ÉS A VOLVO CARS

KÉT ÚTTÖRŐ,
AKIKET ÖSSZEKÖT A

Ö S S Z E KÖT  A  H A N G

1 5
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zenei szempontból emlékezetes év volt. A Beatles, a 

Beach Boys és Bob Dylan egyaránt olyan, úttörő albu-

mokat adtak ki, amelyek teljesen átformálták a kulturális 

környezetet. Ám míg Lennon, McCartney és kortársaik 

a zeneszerzés mikéntjét alkották újra, egy bizonyos John 

Bowers azon dolgozott minden erejével és szakértel-

mével, hogy a zenehallgatás élményét forradalmasítsa.

AZ „IGAZI HANGZÁS” NyOMÁBAN

Egy apró televízió-szerviz valahol egy álmos dél-angliai városkában: 

aligha így képzeli el az ember a zenei forradalom bölcsőjét, pedig 

a klasszikus muzsikáért rajongó John Bowers itt kezdte el tervezni 

azt a hangszórót, amely később a világ legigényesebb zeneértőinek 

az első számú választásává vált. Miután úgy találta, hogy kedvenc 

komolyzenei felvételei a legritkább esetben adják vissza az élő kon-

cert izgalmait és dinamikáját, Bowers úgy döntött, olyan hangszórót 

épít, amelyből színtisztán csendülhet fel a zene, a lehető legközelebb 

ahhoz, ahogyan az előadó azt megálmodta. Bowers ezt nevezte „igazi 

hangzásnak.” Most, ötven évvel később, ha valahol csak a legkiválóbb 

audio élmény elég jó, a Bowers & Wilkins „igazi hangzásával” talál-

kozhatunk, legyen szó az Abbey Road zenei stúdióiról, a Primavera 

Sound fesztiválról vagy a legújabb Volvo gépkocsikról.

TÖKÉLETESEN HARMONIKUS EGyÜTTMŰKÖDÉS

Sok minden köti össze a Volvót és a Bowers & Wilkins-t. Mindkét 

vállalat büszke, úttörő múltra tekinthet vissza, szenvedélyük a mérnöki 

tökéletesség, és megszállottként ragaszkodnak a részletekbe menő 

kidolgozottsághoz. De mindenekelőtt mindkét vállalat tevékenységeit 

ugyanaz az eszmény vezérli: teljesíteni az emberek elvárásait. Úgy-

hogy amikor az új Volvo 90-es szériájának prémium audiorendszerét 

kellett megalkotni, a Bowers & Wilkins szakértői az első pillanattól 

fogva részt vettek a folyamatban. Az együttműködés tökéletesen har-

monikus volt, az eredmény pedig egy olyan, kivételes zenei élmény, 

amely a felső kategóriás hangzást a skandináv dizájnnal társította.

Egy dolog azonban egy szobában, házban vagy stúdióban remek 

hangzást elérni, és egészen más, ha egy mozgó autó fedélzetén kell 

megbízhatóan kiváló zenei élményt nyújtanunk. Itt rezgések és változó 

zajok vesznek körbe minket, ráadásul a rendelkezésre álló hely is 

korlátozott. A Volvo Cars azonban felnőtt a feladathoz, és a Bowers 

& Wilkins szakértőivel együtt erényt kovácsoltak a térbeli és hang-

zásbeli korlátokból, olyan zenei élményt teremtve, amely tökéletesen 

igazodik minden egyes Volvo gépkocsi egyedi belső környezetéhez.

MINŐSÉG, NEM cSAK MENNyISÉG

A jellegzetes Bowers & Wilkins hangzás Volvókban való reproduká-

lásának titka a hangszórók gondos hangolásában és hajszálpontos 

elhelyezésében rejlett. A fedélzeti audiorendszerek hangolása igazi 

művészet, amelyhez kitartó és figyelmes hallgatásra, kifogyhatatlan 

türelemre és kifinomult hallásra van szükség.  Rengeteg idő, fárad-

ság és szakértelem kellett ahhoz, hogy az új 90-es széria fedélzetén 

található 19 hangszóró mindegyikét tökéletesen elhelyezzék és be-

hangolják. A legnemesebb anyagokat és legkiválóbb technológiá-

kat alkalmazó hangszórók gondosan meghatározott elhelyezkedése 

kulcsfontosságú volt az optimális hangzáshoz. A hangszórók pontos 

helyzetét hosszú éveken át finomítják a szakértők, annak megállapítá-

sában öt évtizednyi tapasztalat és számítógépes szimulációk hosszú 

sora segíti a mérnököket. Amint azonban megtalálják az ideális helyet, 

az utastér – éppen változatlanságának köszönhetően – rendkívül 

pontos hangolást tesz lehetővé.

A 19 hangszóró közül egy kiemelt figyelmet érdemel. A Tweeter 

on Top a Bowers & Wilkins csúcskategóriás hangszóróiban haszná-

latos megoldás; azt korábban egyetlen autóipari audiorendszerben 

sem alkalmazták. A műszerfal közepén, stratégiai ponton elhelyezett, 

szabadon álló Tweeter on Top hangszóró az utastér felé irányul. 

Ezzel minimálisra csökkenthető a hanghullámok szélvédőről történő 

visszaverődése, és csaknem teljesen kiküszöbölhető minden interfe-

rencia. Így jön létre a részletgazdag, kristálytiszta, eredeti hangzás, 

ami különösen énekhang visszaadásakor érvényesül.

A modern technológiának köszönhetően ma már bárhol, bármikor hallgathatjuk kedvenc dalainkat. A zene ezzel 
életünk szerves részévé vált. A Volvo Cars összefogott a Bowers & Wilkins brit hifi-specialistával, hogy kedvenc 
zenénk autónknak is a szerves részévé válhasson. Végül is minden utazás megérdemel egy nagyszerű kísérőzenét.

Ö S S Z E KÖT  A  H A N G

1 5
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TÖKÉLETESRE FORMÁLT HANGOK

A Tweeter on Top technológia mellett az új 90-es sorozat audio rend-

szere a Bowers & Wilkins egyik legismertebb újítását: a Kevlar® memb-

ránt is alkalmazza. A golyóálló mellényekből ismert Kevlar® különösen 

alkalmas autóhangszórók építésére, hiszen egyedülálló fizikai jellemzői 

megakadályozzák a hang torzulását, és különösen jól teljesítenek olyan 

esetben, amikor a hangszóróból nem közvetlenül a hallgatóra irányul 

a hang. A Kevlar membránok mellett a rendszer spirál alakú diffúzor 

csatornákat is alkalmaz, amelyek minimalizálják a visszhangzást. 

A spirális csatornákat egy másik legendás Bowers & Wilkins újítás: 

a Nautilus hangszóró ihlette. A John Bowers által, közvetlenül a halála 

előtt adott tervezési utasítások nyomán elkészült Nautilus hangszóró 

öt évnyi megfeszített kutató-fejlesztő munka eredményeként született 

meg. A cél az volt, hogy az elképzelhető legtökéletesebb hangszórót 

alkossák meg – költségmegszorítások nélkül.  A Nautilushoz fogható 

megjelenésű vagy hangzású hangszóróval még ma, húsz évvel később 

sem találkozunk. 

A kristálytiszta hangzás egy másik, szerkezeti titka a kiváló minőségű 

rozsdamentes acélból készített hangszórórács. A rozsdamentes acél 

nem csupán stílusosan néz ki, de merev szerkezetének köszönhetően 

csökkenti a rezgéseket és interferenciákat, míg a rács lyukait úgy 

alakították ki, hogy a felület hangáteresztő képessége pont megfelelő 

mértékű legyen. Ennek érdekében a membrán középpontjához közeli 

lyukak nagyobbak, majd kifelé haladva egyre kisebbek. 

A Bowers & Wilkinsre jellemző „igazi hangzás” érdekében minden 

egyes autó audiorendszerét ugyanazok a mérnökök hangolják be, 

akik a cég házi rendszereit is kalibrálják. Miután a beállítást követő-

en a mérnökök áldásukat adták a hangzásra, nincs más hátra, mint 

hátradőlni és elmerülni a zenében – vagy hangosan együtt énekelni 

vele, ha ahhoz van kedvünk. 

ÖTvEN Év AZ ÉLvONALBAN 

A Bowers & Wilkins fél évszázada újítja meg újra és újra a hangvisz-

szaadás művészetét, változatlanul azokat a kompromisszumokat nem 

ismerő elveket követve, amelyekre John Bower egykor cégét alapozta. 

A forradalmian újszerű technológiák fejlesztése iránti elhivatottság 

és a pillanatnyi divat figyelmen kívül hagyása tette lehetővé a vállalat 

számára, hogy ilyen hosszú időn át az audioforradalom élmezőnyében 

maradhasson. 

A Bowers & Wilkins-nek lételeme az innováció, végtelen tisztelettel 

tekintenek a klasszikus kézműves munkára, és meggyőződésük, hogy 

a formának követnie kell a funkciót – nem véletlenül harmonizálnak 

olyan tökéletesen a Volvo Cars skandináv dizájnfilozófiájával. És akkor 

még nem beszéltünk a mindkettőre jellemző kalandvágyról. A Volvo 

Cars és a Bowers & Wilkins. Két úttörő, akiket összeköt a hang.  n

1 × 25 MM NAUTILUS ALUMÍNIUM DÓM MAGASSUGÁRZÓ 
TWEETER ON TOP TECHNOLÓGIÁVAL

6 × 25 MM NAUTILUS ALUMÍNIUM DÓM MAGASSUGÁRZÓ

3 X 100 MM KEVLAR® MEMBRÁNOS KÖZÉPSUGÁRZÓ

4 X 80 MM KEVLAR® MEMBRÁNOS KÖZÉPSUGÁRZÓ

4 × 170 MM HOSSZÚ TÁVÚ TECHNORA MÉLYSUGÁRZÓ

1 × 250 MM FRISSLEVEGŐS MÉLYNYOMÓ SZÉNSZÁLAS 
MEMBRÁNNAL

1 × 1400 W, 12 CSATORNÁS, CLASS D ERŐSÍTŐ

A FREKVENCIA SZERETETE
HOGYAN TEREMT IGAZI HANGZÁST EGY VOLVO FEDÉLZETÉN A BOWERS AND WILKINS?

Az utastér szerkezetének szerves részeként elhelyezett, tizenkilenc darab Bowers & Wilkins hangszóró mindegyike optimális hangzást biztosít,  
ami az értő hangolással együtt az elképzelhető legvalósághűbb, leginkább magával ragadó hangzás garanciája.

Ö S S Z E KÖT  A  H A N G
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„Nem az a legjobb 
hangszóró, ami a 
legtöbbet nyújtja, 

hanem amelyik 
a legkevesebbet 

veszíti el.”

John Bowers, a Bowers & Wilkins alapítója

Ö S S Z E KÖT  A  H A N G
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A Volvo gépkocsik utasterét immár több mint harminc éve burkolják a skóciai 
Bridge of Weir Leather Company által szállított, legfinomabb bőrbe.  A fényűző 
Bridge of Weir bőröket évszázados tudás, szakértelem és tradíció hívja életre. 
Sokak szerint ők készítik a legkiválóbb autóipari bőrt a világon. Végtére is ha  

nem így volna, mit keresnének egy Volvóban?

A  B Ő R  A L K Í M I Á JA

S Z ÖV E G  /  F OTÓ   / /   K E N N E T H  A N D E R S S O N  /  M A RC E L  PA B ST

A TÖRTÉNET

Volvo_Summer_2017_Magazine_HUN.A4_48p CMYK.indd   20 17/03/23   16:17



A FELLEGEKBE TÖRNI a Concorde-on, vitorlát bontani (persze 

csak képletesen) a Queen Elizabeth II luxushajón, vagy az Orient 

Expressz fedélzetéről integetni a mögöttünk elmaradó Paris Gare 

de l’Est vasútállomásnak. Sokak számára a mai napig ez jelenti az 

utazás abszolút csúcsát: dicső emlékek olyan korokból, amikor a 

költségekkel nem törődve gondoskodtak az utasok testi és lelki 

kényeztetéséről. És bár ezek az idők már elmúltak, változatlanul 

vágyunk a fényűzésre, a kényelemre – mindenekelőtt autónk fe-

délzetén. Vajon ma hogyan részesülhetünk a hőskorhoz mérhető 

luxusban? A titok a bőrben rejtőzik.

NEMES HAGyOMÁNyOK 

Nem véletlen, hogy írásunk elején éppen a Concorde-ot, a QE2-t és 

az Orient Expresszt említettük. Egytől egyig az első osztályú utazás 

legkiválóbb példái, ám valami más is összeköti őket: mindegyikhez a 

Bridge of Weir szállította a legkiválóbb minőségű bőr kárpitanyago-

kat. Ugyanazt a fényűző bőrt, amelyben Ön és utasai nap mint nap 

elhelyezkednek. Hiszen a Volvo számára szállított Bridge of Weir 

bőröket ugyanazzal a műgonddal, kézműves szakértelemmel és 

alapos szaktudással állítják elő, mint amivel George és Ray Eames 

legendás karosszékéhez, a sportág otthonaként emlegetett St. And-

rews királyi golfklub klubházának bútorzatához, vagy éppen a brit 

parlament üléssoraihoz készítették a kárpitot. A Volvók fedélzetén 

található bőr tehát rendkívüli pedigrével rendelkezik.

Az 1905-ben alapított Bridge of Weir a világ legrégebbi függet-

len autóipari bőrbeszállítója; a legnagyobb skót város, Glasgow kül-

városában működő üzem sokak szerint a világ legkiválóbb bőranya-

gát állítja elő. A szó legteljesebb értelmében vett családi vállalkozás 

egészen 1758-ig vezethető vissza, és ma már a család hatodik, 

hetedik és nyolcadik generációs tagjai dolgoznak itt – született bőr-

készítők egytől egyig. Csakis így jöhetett létre a hagyományokban 

gyökerező, generációról generációra szálló szakértelemből építkező, 

különleges bőrkészítési folyamat.

„Gyerekkoromban a nagyapám szombatonként elhozott, és kör-

bevezetett az üzemben. A vállalkozás 1758-as indulása óta én már 

a hetedik generációt képviselem. Mondhatjuk, hogy a véremben 

van az üzlet.” – mondta Jamie Davidson, a Bridge of Weir érté-

kesítési igazgatója, akinek dédapja, Arthur Muirhead alapította a 

céget 1905-ben.

„A dédnagyapám döntött úgy, hogy Bridge of Weir-be költöznek, 

és itt építik fel az üzemet, amely a közlekedési ipar számára gyárt 

majd bőrt.” – tette hozzá Jamie. „Akkoriban nem sok iparvállalat 

működött errefelé, ezért könnyű volt munkaerőt találni. Vannak 

munkatársaink, akiknek már a dédapjuk, ükapjuk is itt dolgozott. 

Ebben az üzletágban rendkívül fontos az emberi tényező. Nincs 

két egyforma nyersbőr, mindegyiket alaposan meg kell vizsgálni. 

Ez pedig emberi szem nélkül nem megy.”

Amikor létrejött a Bridge of Weir-i bőrüzem, Glasgow városa a 

legjobb gyártási minőség, a kiváló fejlesztések központjának szá-

mított. A világ legjobbjai közé sorolt hajókat, vonatokat, buszokat és 

villamosokat építették itt, és ezekhez hasonló minőségű bőranyagra 

volt szükségük. A koronát a Bridge of Weir-féle bőrrel helyezték fel 

alkotásaikra. Ahogy telt-múlt az időt, és ahogy a cég hírneve nőtt, 

a vállalat elkezdett az autóiparra koncentrálni, az itt végzett úttörő 
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tevékenységeikkel pedig felhívták magukra a Volvo Cars tervezőinek 

a figyelmét. Ma csaknem minden Volvo modellhez a Bridge of Weir-

től érkezik a bőranyag. De vajon hogyan kezdődött ez a svéd-skót 

együttműködés?

MINDEN A vOLvO 740-NEL KEZDŐDÖTT

„A Volvo 740-nel kezdtünk, még 1983-ben.” – mondja Jamie. „Egy-

tónusú kárpitot készítettük, amivel manapság szinte minden autón 

találkozhatunk. Ám aztán kidolgoztunk egy kéttónusú, csaknem fel-

hőszerű hatást. Majdnem olyan volt, mintha használt lenne, mint egy 

jó antik karosszék, ami az idő múlásával egyre jobbá válik.” A két vál-

lalat közötti kapcsolatot azonban egy másik Volvo modell kapcsán 

végzett munka emelte új szintre. „A nagy fordulópontot szerintem a 

Volvo 850 jelentette. Akkoriban szokatlan módon egyedüli beszállítók 

voltunk. Addigra azonban már elnyertük a Volvo bizalmát, így mi kaptuk 

a megrendelést az összes színárnyalatra. Ez végleg megszilárdította 

együttműködésünket.”

Jamie szerint azonban a Volvo Cars és a Bridge of Weir közötti kap-

csolat több üzleti megállapodásnál. „Mindketten jóféle, becsületes cég 

vagyunk, akik egy csomó közös értéken osztoznak. A Volvo szlogenje a 

minőség, a környezetvédelem és a biztonság. Szeretném úgy hinni, mi 

magunk is így gondolkodunk.” A két cég között kulturális és földrajzi 

hasonlóságokat is találunk. Göteborg és Glasgow egyaránt iparváros, 

mindkettő országa nyugati partján fekszik, és mindkettőt beárnyékolják 

a keletre eső, kozmopolitának mondott fővárosok. Talán pont ennek 

az alárendelt státusznak köszönhetően ápol mindkét város büszke 

hagyományokat az ipari gyártás terén.

„Úgy érzem, Skócia és Svédország között nincsenek korlátok. Ren-

geteg hasonlóságok vélek felfedezni a göteborgiak és a nyugat-skóciai, 

Glasgow-i lakosok között, a nehézipari, hajóipari gyökerektől kezdve 

a hasonló humorérzékig.”

TEcHNOLÓGIA ÉS TRADÍcIÓK TALÁLKOZÁSA

Soha nem töltöttünk még annyi időt autóban, mint manapság. Ez azt 

jelenti, hogy az autók belső kialakítása egyre nagyobb jelentőséget nyer 

nem csak az ügyfelek, de az autógyártók számára is – különösen, mivel 

a teljesítmény terén egyre kisebb a különbség a modern autók több-

sége között. De vajon akkor mi különböztetheti meg őket egymástól?

„Az emberek ma a legkülönfélébb elvárásokat támasztják autójuk 

belső terével szemben.” – mondja Debra Choong, a Bridge of Weir főter-

vezője. „Részletekre, egyedi kialakításra vágynak, és persze kényelemre.

Rengeteg időt töltünk az autónkban – mintha otthon, a nappaliban 

lennénk – így a komfort létfontosságú. Emellett a környezeti szempon-

tok is egyre nagyobb jelentőséget nyernek. Az emberek szeretik tudni, 

honnan származnak, milyen anyagból készülnek a megvásárolt áruk, 

így a dizájn mellett ezekre is komoly figyelmet fordítunk.

A  TÖ RT É N E T A  TÖ RT É N E T
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A  TÖ RT É N E T A  TÖ RT É N E T

Debra eredetileg építésznek tanult, így egészen sajátságos néző-

pontból közelíti meg a kárpittervezést. „Mindig is érdekelt a belső terek 

tervezése, szerettem megnézni, hol élnek az emberek, milyen hatással 

vannak rájuk a terek.” Az építészeti tanulmányaim során elsajátított 

tudásom természetes módon alakult át azzá, amivel itt a Bridge of 

Weir-nél foglalkozom.”

Amikor új dizájnötleteket keres, Debra és csapata innovatív tervezési 

módszereket – például 3D nyomtatókat vagy digitális hímzőgépeket – 

kombinál a bevált, hagyományos eljárásokkal. Pontosan ez: a hagyo-

mányok tisztelete és a legújabb formatervezési technológia iránti 

nyitottság teszi lehetővé, hogy a Bridge of Weir megőrizhesse helyét 

a bőrgyártás és -tervezés élvonalában.

De vajon milyen igényeket támaszt a Volvo Cars a bőrkárpitokkal 

szemben, és a Bridge of Weir hogyan kelti életre ezeket a beltéri 

elképzeléseket? „A Volvo a rendkívül puha tapintású, természetes 

megjelenésű bőrt kedveli.” – mondja Debra. „Ugyanakkor különösen 

strapabírónak, kopásállónak is kell lennie. Izgalmas kihívás kifejleszteni 

egy olyan bőrterméket, amely a természetes megjelenés, a tartósság 

és a kiváló teljesítmény-mutatók varázslatos kombinációját nyújtja.”

„A Volvo Cars formatervező csapataival karöltve dolgozunk.” – folytat-

ja Jamie Davidson. „Havonta egyszer felkeressük a stúdiójukat, szoros 

kapcsolatokat építettünk ki velük.” A Bridge of Weir emellett évente 

kiállítást rendez, ahol a jövőbeli trendekről és az innovációkról alkotott 

elképzeléseiket mutatják be. A tervezők elvárásait kielégítő bőr meg-

alkotása azonban csak a kezdet, árulja el Jamie. „Miután megegyez-

tünk az esztétikai jellemzőkben – a tapintásban, a színben –, elkezdjük 

laboratóriumi teszteknek alávetni a bőrt. Ez is komoly kihívás, mert a 

Volvo Cars rendkívül szigorú követelményeket támasz.”

A Bridge of Weir teljesen felszerelt laboratóriumában reggeltől estig 

folynak a legkülönfélébb vizsgálatok. A mindennapos tesztek során 

ellenőrzik a károsanyagok kibocsátását, a tartósságot, a kopásálló-

ságot, illetve hogy a bőrtől bepárásodik-e az utastér. Emellett évente 

keményebb vizsgálatokat is végeznek: mintegy nyolc hétre klímakam-

rába helyeznek bőrdarabokat, hogy lássák, helyt áll-e a kidolgozás a 

szélsőségesen magas és alacsony hőmérsékleten. Megnyugtató tudni, 

hogy a Volvo gépkocsikba kerülő anyagok tesztelése során semmit 

nem hagynak a véletlenre.

KÖRNyEZETvÉDELMI vILÁGÚJDONSÁG

A Volvo Cars és a Bridge of Weir együttműködése immár több mint 

harminc évre nyúlik vissza. Ez idő alatt alaposan megváltoztak a kö-

rülmények, nem csupán a dizájn, de a gyártási és feldolgozási tech-

nológiák terén is. A változások jelentős részét éppen a Bridge of Weir 

szakértői és a Volvo Cars műszaki munkatársai közötti együttműködés 

hívja életre. Az egyik legfontosabb fejlesztés a krómmentes cserzési 

eljárás bevezetése volt.
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„Régen az összes bőrünket a cipő- és ruhaiparban általános króm-

cserzéssel készítettük ki.” – kezdi a történetet Jamie. „Később azon-

ban a Volvóval együttműködésben kifejlesztettük a krómmentes bőrt, 

aminél organikus cserzőanyagokat – gesztenyét, mimózát, tövises 

pillangófát – használunk. Ez az alapvető fordulat 1999 vége táján 

következett be.” A krómmentes cserzés nem csupán az allergiában 

szenvedők számára kedvezőbb, de a környezetet is kíméli. A Bridge 

of Weir egyébként is rengeteg időt és pénzt fordított a természeti 

környezet védelmére. Ennek eredményeként jött létre a cég saját 

finanszírozásból épült hőerőműve. 

A Bridge of Weir érdekeltségi körébe tartozó SLG Technology vál-

lalat igazgatója, Dr. Warren Bowden által tervezett, szabadalmaztatott 

világújdonságot alkalmazó hőerőmű kulcsfontosságú szerepet játszik 

a cég azon céljának megvalósításában, hogy a létező legkiválóbb mi-

nőségű, csekély szénlábnyomú bőrt állítsák elő. A bőripar elképesztő 

mennyiségű hulladékot termel: csak a Bridge of Weir-nél napi mintegy 

100 tonna keletkezik. Az erőforrás-gazdálkodásra és újrahasznosításra 

vonatkozó, innovatív szemléletüknek köszönhetően azonban megoldot-

ták a hulladék kezelésének problémáját. A 100 tonna fele szilárd hul-

ladék, amit hőbontással hasznosítanak a hőerőműben – gyakorlatilag 

egy modern fűtőberendezés kiszárítja a hulladékot. A folyamat során 

szintetikus gáz szabadul fel, és ezt elégetve melegítik fel a Bridge of 

Weir által felhasznált, napi kétmillió liter vizet. A hulladék másik fele zsír, 

amiből olajat vonnak ki, azt pedig tovább értékesítik a bioüzemanyag-

gyártó ipar számára. A múltban mindez hulladéklerakóba került volna, 

most azonban energiát állítanak elő belőle. Környezetvédelmi szem-

pontból nem kevésbé fontos, hogy a Bridge of Weir által naponta 

felhasznált – a cég saját tavából származó – kétmillió liter víz akár 

40 százalékát visszaforgatják. „Nagyon büszke vagyok arra, hogy a 

Bridge of Weir a jövőbe tekintő, tudatos vállalat. Fenntarthatóan kell 

működnünk.” – teszi hozzá Jamie. 

ELŐRELÁTÓ TERvEZÉS, MÚLTBA TEKINTŐ HAGyOMÁNyOK

Jamie szerint azonban a Bridge of Weir nem csupán előrelátó kör-

nyezetvédelmi szemlélete miatt számíthat stabil jövőre. „Mindenünk 

megvan: a tradíciók, a nyersanyagok és a legkiválóbb munkaerő. Inno-

vatívak vagyunk, és igyekszünk mindig egy lépéssel mások előtt járni. 

De mindenekelőtt olyan bőröket szeretnénk kifejleszteni, amelyekről 

ügyfeleink még nem is tudják, hogy pont azokra vágynak.” 

És mi a helyzet a múlttal? A Bridge of Weir mely ügyfeleire a leg-

büszkébb Jamie és Debra – már persze a Volvón kívül? „Bár ez még 

előttem volt, csodálom azokat a bőröket, amiket Charles és Ray Eames 

bútortervezőknek szállítottunk.” – mondja Debra. „Diákkoromban az ő 

munkáikat tekintettem mértékadó dizájnnak. Ezért büszkeséggel tölt el, 

hogy mi is részesei voltunk ennek a történetnek.”  „Az én kedvencem a 

brit parlament felsőházába szállított bőr, hiszen akit érdekel a politika, 

minden nap láthatja a munkánkat a tévében.” – veszi át a szót Jamie. 

„A piros bőr a Lordok házában, és a zöld az alsóházban – mindkettőt 

mi szállítottuk. Erre nagyon büszke vagyok.” 

Megfelelt a Queen Elizabeth II-re, megfelelt a Concorde-ra, és megfe-

lel a Volvóba is. A Bridge of Weir bőr a minőség, a dizájn és az innováció 

szinonimája. És most jöhet a következő harminc év!  n
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vicces. Nem tudok 
úgy beszállni 

egy autóba, hogy 
előbb végig  

ne simítanám  
az ülést.

Jamie Davidson, a Bridge of Weir Leather 
Company értékesítési igazgatója
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JOBB BENT, MINT KINT
CLEANZONE

Képzelje el, ahogy hatalmasat szippant a kristálytiszta levegőből. Merre jár? Legelőn? Netán 
hegytetőn? Fogadjunk, nem sokan képzelték magukat autójuk volánja mögé. Pedig miért is ne? 
Akár a reggeli csúcsforgalomban vagy a kora esti dugóban is tiszta levegőt lélegezhet be – 
feltéve, hogy Volvóban ül.

Képzelje el, hogy bárhová megy, mindig magával viheti a friss 

levegőt – a saját friss levegőjét. Akár a füstös nagyvárosban ván-

szorog, akár porlepte országúton száguld, Ön és utasai minden 

esetben a létező legtisztább levegőt szívhatnák, függetlenül attól, 

milyen minőségű a környezeti levegő. Pontosan ez az elképzelés 

hívta életre a Volvo CleanZone koncepcióját, ezt az egyedülálló kez-

deményezést, amely innovatív megoldások segítségével biztosít jobb 

légminőséget és teremt egészségesebb vezetői környezetet. 

A kilencvenes évek derekától folytatott tesztek célja az volt, 

hogy olyan vezetési környezetet teremtsünk, amely nem csak ké-

nyelmes, de hiperérzékeny emberek számára is biztonságos volt. 

Az 1998-ben bevezetett Volvo S80 volt az első olyan autó, amelynél 

egyértelműen tapasztalhattuk a tesztek eredményeit. Igazi áttörést 

azonban a Volvo XC90 hozott: itt új mércét állítottunk a fedélzeti 

levegőminőség terén. A beltéri levegő minőségének drámai léptékű 

javítását a nagyobb, hatékonyabb, többfunkciós légszűrő alkalma-

zása tette lehetővé. Méretének köszönhetően ez az új multifilter 

minden eddiginél több részecskét és pollent képes felfogni. Emellett 

egy rétegnyi aktívszén-szűrőt is tartalmaz, amely az egészségre ká-

ros szennyező anyagok széles skáláját képes semlegesíteni. 

BENT TISZTÁBB, MINT KINT

Ez azonban csak egy eleme annak az ultramodern fedélzeti légmi-

nőség-javító rendszernek (Interior Air Quality System, IAQS), amely 

minden új Volvo fedélzetén megtalálható. Szenzorok ellenőrzik a 

beszívott levegő szennyezőanyag-tartalmát. Amennyiben ez túl 

magasnak bizonyul, mert például alagútban autózunk, a Volvo au-

tomatikusan átkapcsol belső levegőkeringetésre. Az érzékelők és 

az új többfunkciós szűrő együttesen a káros vagy irritáló anyagok 

jelentős hányadát képesek távol tartani az utastértől. 

A Volvo S90, V90 és XC90 modellek fedélzetén emellett egy új 

kijelző tájékoztatja a vezetőt, ha romlik a belső levegő minősége. 

A 9 colos központi érintőképernyőn a kiváló minőséget jelző kék 

színről szürkére vált egy ikon, ha például lehúzzuk az ablakot, és 

szűretlen levegő jut be az utastérbe, vagy ha a vezető kikapcsolja a 

légminőség-érzékelőt. A belső levegőt azonban ilyenkor is átvezetjük 

a többfunkciós szűrőn. Az ikon diszkréten emlékeztet arra, hogy a 

CleanZone mindig ügyel egészségünkre. 

Az iparosodott világ lakosságának akár 45 százalékát sújtja 

allergiás betegség vagy hiperérzékenység; 10 százalékuk asztmá-

ban szenved. Ebből az információból kiindulva terveztük meg új 

multifilterünket. A legegészségesebb fedélzeti környezet megte-

remtésének ígérete azonban nem ér véget a klímaberendezésekkel. 

A CleanZone koncepció az autó belső terének egészére vonatkozik, 

a levegő minőségétől kezdve a felhasznált anyagokig.

Mivel a fémek, műanyagok és szövetek káros vegyi anyagokat 

bocsáthatnak ki, felállítottunk egy olyan szigorú tesztprogramot, 

amellyel megállapíthatjuk, az utastér minden szempontból a le-

hető legbiztonságosabb, legegészségesebb-e. A fém alkatrészek 

– fogantyúk, gombok, kulcsok és a biztonsági övek csatjai – eseté-

ben mérjük a nikkel szivárgását, míg a szöveteknél azt ellenőrizzük, 

tartalmaznak-e káros anyagokat.

A SZAKMA LEGJOBB ORRAI

A tesztprogram egy másik szakaszában napsütés-szimulációs vizs-

gálatnak teszik ki az autókat. Ennek során addig melegítik a kocsit, 

amíg a belső hőmérséklet el nem éri a 65°C-ot. Ilyenkor észlelhe-

tők azok a káros kipárolgások, amelyek fejfájást vagy szédelgést 

okozhatnak, valamint beindíthatják az asztmát. Aztán persze ott 

van a Volvo orrstábja: szakértők, akik fáradhatatlanul szaglásszák 

a legkülönfélébb tárgyakat – például padlószőnyegeket és egyéb 

szöveteket –, hogy megállapítsák, elfogadható-e a szag intenzitása, 

vagy túlságosan intenzív.

Ezzel a tesztprogrammal párhuzamosan egy sor egyéb innová-

ciót is kifejlesztettünk, amelyek révén a Volvókban utazók a létező 

legjobb légminőségnek örvendhetnek attól fogva, hogy beülnek a 

kocsiba. Ezen újítások között említhetjük a beltér távvezérelhető 

szellőztetését. A távirányított szellőztetés révén az autósok már az-

előtt bekapcsolhatják a légbefúvó rendszert, hogy beszállnának a 

kocsiba. Az aktiválást követően a szellőztető rendszer automatikusan 

kifújja az állott levegőt a belső térből. Amikor tehát Ön kinyitja az 

ajtót, a benti levegő már teljesen mentes mindenféle szagtól és 

káros anyagtól.

Ahogy rádöbbenünk a légszennyezés káros következményeire, 

úgy nő bennünk az igény a tisztább utastéri környezet iránt. A Volvók 

fedélzetén a CleanZone nyújt erre megoldást.
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A skót partoknál fekvő Isle of Skye a hegyek, kanyargós 
utak és a szélsőséges időjárás otthona. A lenyűgöző, 
távoli sziget nyers szépségével az új Volvo V90 Cross 

Country fényűző menedékéből ismerkedünk.

SZÖVEG / KÉP  / /   IAN D ICKSON / SAM CHRISTMAS

A KALAND MÁR JÓvAL ÚTI cÉLUNK ELŐTT MEGKEZDŐDIK

A kanyargó hegyi út végén meredező sziklacsúcsról csodálatos kilátás nyílik az Atlanti-

óceánra. A létező legmodernebb technológiát alkalmazva indultunk útnak: a Volvo V90 

Cross Country fedélzetén kiemelkedő kényelemben és stílusosan érkezhetünk meg úti 

célunkhoz, bármit tartogat is számunkra a sors. Különleges tájon utazunk: mintha egyene-

sen egy klasszikus kalandregénybe csöppentünk volna. A Skót-Felföld elszigetelt csücs-

kében járunk, meseszép, ám veszélyes helyen, ahol szó szerint életbevágó a megfelelő 

felszerelés. Ezen jár az eszem akkor is, amikor a V90 Cross Country utasterében keresek 

menedéket a hegyvidéket tépázó vihar elől. Belefeledkezem a panoráma napfénytetőn 

doboló esőbe. Bekapcsolom az ülésfűtést, majd az Apple CarPlay* segítségével kivá-

lasztom a zeneszámot, amely a következő pillanatban már a Bowers & Wilkins prémium 

audiorendszer hangszóróin keresztül szólal meg, és felkészülök a rám váró utazásra. 

Az út kezd kanyargóssá válni, és amint felérünk a hegyekbe, eszembe jut egy be-

szélgetés, amit még elindulásom előtt folytattam a Volvo menetdinamikai szakértőjével, 

Mattias Davidssonnal. Elmondta, mitől olyan különleges az autó. „A V90 Cross Country 

valamivel lágyabb rugózása és hosszabb rugóútja kiemelkedő kényelmet biztosít. A leg-

megdöbbentőbb azonban az, hogy az autó ennek ellenére kiválóan vezethető. Megtaláltuk 

a dinamizmus és a kényelem tökéletes egyensúlyát.”

Letérünk a főútról, és nekivágunk a hívogató tájnak. Köves ösvényeken, földutakon, 

fürge patakokon és szívdobogtatóan meredek emelkedőkön át vezet az utunk. A Sensus 

navigáció háromdimenziós, függőlegesen álló (így könnyebben leolvasható) térképe is 

megerősíti: a világ végén járunk, vagy tán azon is túl.

A Drive Mode üzemmódválasztóhoz nyúlok, az eddigi Dynamic helyett Off-road állásba 

váltok. A V90 Cross Country hirtelen egészen más autóvá válik. Off-road üzemben – idé-

zem fel Mattias szavait – még magabiztosabban haladhatunk, a körülményektől függet-

lenül. „Off-road üzemben a motor és a sebességváltó vezérlése a megbízható tapadást 

részesíti előnyben.” – mondta. „Megváltozik a gázreakció, így a vezető nem lépheti át a 

40 km/óra sebességet. A kormányzás kényelmes állásba vált, az összkerékhajtás az első 

és a hátsó kerekek között osztja meg a hajtóerőt. Így bármi történik, ura lehet a helyzetnek.”

Az összkerékhajtás és a lenyűgöző szabad hasmagasság révén a V90 Cross Country 

még ezen a barátságtalan tájon is könnyedén lépdel előre. Az off-road üzemmódban au-

tomatikusan aktiválódó ereszkedés-szabályozó rendszer pedig a legmeredekebb lejtőkön 

is biztonságosan ereszti le az autót. A V90 Cross Country vezetőjeként magabiztosan 

vághatunk neki az akadályoknak.

Amint a hangával borított mezők, a ködben úszó dombok között haladunk, a természet 

közelsége, a szabadság érzése és a tökéletes felkészültség megnyugtató érzése olyan 

kalandvágyat ébreszt bennünk, amivel csak ehhez hasonló utakon találkozhatunk. 

Utunk a Quiraingnél, a Skye-sziget eme szépséges, titokzatos lejtőjénél ér véget, 

ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Raasay-szorosra. Ezen a három oldalról fenyegető, 

ám fenséges hegyektől övezett tájon elérkeztünk utunk végéhez. Ideje gyalog folytatni 

az expedíciót. Vonakodva bár, de elhagyom a V90 Cross Country menedékét.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A FÉNYŰZÉS FELTÉRKÉPEZÉSE

V O LV O  V 9 0  C R O S S  C O U N T R Y
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„Köves ösvényeken, 
fürge patakokon 

és szívdobogtatóan 
meredek emelkedőkön 

át vezet az utunk.”

Volvo_Summer_2017_Magazine_HUN.A4_48p CMYK.indd   29 17/03/23   16:18



BARLANGBAN ÉPÍTÜNK AUTÓKAT Az angol 
cave szó jelentése barlang. A CAVE (Cave 

Automatic Virtual Environment) betűszó 
azonban egy olyan szobára utal, amelynek falai 
és mennyezete is vetítővászonként szolgál, így 

segítve elő az autó háromdimenziós 
modelljének megépítését. Peter már a 

tervezés korai fázisában megtapasztalhatja, 
milyen lesz a végleges autó.
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Amikor átvesszük vadonatúj autónkat a márkakereskedésben, bizonyos dolgokkal már előre tisztában 
vagyunk. Tudjuk, hogy fog kinézni a kocsi, tudjuk, milyen gyors, és hogy milyen szolgáltatásokat rendeltünk 
bele.  Egy dologban azonban soha nem lehetünk 100 százalékig biztosak: hogy pontosan milyen érzés 
lesz vezetni, hogy fog viselkedni az úton. Vagy mégis? Bizony ezt is tudhatjuk, hála a Peter Hellgrenhez 
hasonló szakembereknek. Peter a Volvo Cars minősítő tesztmérnöke, aki arról hivatott gondoskodni, hogy 
az ügyfelek pontosan úgy éljék meg Volvójuk vezetését, ahogy azt elképzeltük.

TÖBB  
MINT 

ÉRZÉS
A  V O LV O  C A R S  M I N Ő S Í T Ő  T E S Z T C S A PATA

Egy csípős októberi reggelen a Volvo Cars göteborgi gyárának 

kapuja előtt állok. A legkülönfélébb formájú, színű és méretű Volvók 

sorakoznak, ameddig csak a szem ellát. Mintha egy Volvo-rajongók 

által alapított városba érkezünk volna meg. Peter Hellgrenhez jöt-

tem. Peter több mint 20 éve dolgozik a Volvo Cars minősítő teszt-

mérnökeként, ma pedig elkísérjük őt és két munkatársát, amint 

vallatóra fogják a Volvo 90-es széria három tagját. Indulás előtt 

azonban nem árt tisztázni, pontosan mi is a minősítő tesztmérnök 

feladata.

„A minősítés az érzésről szól.” – mondja Peter. „A fejlesztési fo-

lyamat minden fázisában kielemezzük az autókat, hogy biztosak le-

hessünk abban, pontosan azt az érzést közvetíti, amit elképzeltünk.

Az ügyfél elvárásainak érzelmi síkon is meg kell felelnie.” Peter 

tehát a prototípusoktól kezdve a szériamodellekig azt ellenőrzi, 

hogy az autó maradéktalanul visszaadja-e mindazt, amit a kataló-

gusban olvashatunk róla.

MINDEN EXPEDÍcIÓN TANULUNK vALAMIT

Útnak indulunk. Peter és én megyünk elöl egy vadonatúj 

V90-esben, míg Thomas és Bengt, a mai feladatban részt vevő 

másik két minősítő mérnök egy-egy lenyűgöző S90 volánja mögött 

követ bennünket. A mai expedíció célja, hogy még egyszer utoljára 

mindent ellenőrizzenek, mielőtt két hét múlva útnak indulnak a 

végső, legnagyobb teszttúrára: Peter, Thomas és Bengt egész 

Európát bejárja majd az autókkal, dél-Franciaország napsü-

tötte vidékeitől az olasz Alpok szédítő csúcsaiig. Mai úti 

célunk azonban nincs ilyen messze: Bohuslän tartomány 

Svédország nyugati partvidékének északi részén fekszik. Ez talán 

nem hangzik olyan izgalmasnak, mint felkaptatni az Alpok szer-

pentinjein, vagy a német autópályákon száguldani, de az új autók 

minősítése során minden egyes expedíción tanulhatunk valami 

fontosat.

„Az érzés, amikor először érintünk meg egy autót – legyen az 

a kilincs, a kormánykerék vagy a sebességváltó – az autóvásárlás 

fontos, emlékezetes momentuma, ezért fontos, hogy mi is ugyan-

úgy átéljük ezeket az érzelmeket. Pontosan erre szolgálnak ezek 

az expedíciók.” – mondja Peter.

Jellemzően öt autó indul útnak együtt, konvojban. A pilóták adó-

vevőkön keresztül kommunikálnak egymással, és megbeszélik a 

vezetés során szerzett benyomásaikat. Nincs olyan zuga a világnak, 

ahol Peter ne vett volna részt expedíción, amelyek célja kideríteni, 

hogyan viselkedik az autó különböző klímaviszonyok mellett, elté-

rő tengerszint feletti magasságokon, változó körülmények között. 

Milyen például a kormányérzet a rekkenő Marseille-i hőségben, 

és hogyan teljesítenek az ablaktörlők a kegyetlen észak-svédor-

szági fagyban.

A vEZETŐ SZEMSZÖGÉBŐL TERvEZvE

„A minősítés során mindig személyes benyomások alapján értéke-

lünk.” – mondja Peter, amint ráérősen Stenungsund városa felé tar-

tunk. „Azt azonban soha nem mondjuk: „Szerintem…” Ehelyett így 

fogalmazunk: „Ezekre az eredményekre jutottam, amiket ezzel 

és ezzel tudok indokolni.” A nap végén összesítjük vélemé-

nyeinket, és a tesztelt autó minden egyes komponensét 

SZENVEDÉLYES EMBEREK
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egytől tízig terjedő skálán osztályozzunk. Ha egy adott komponens 

nagyon eltérő pontszámokat kap, megvitatjuk, hogy mi lehet ennek 

az oka.” De vajon ki határozza meg, milyen értékeket vizsgáljon 

Peter és csapata?

„Az elvégzett tesztek jellege nagyban függ a fejlesztés alatt álló 

Volvo modell típusától.” – mondja Peter. „Megkapjuk a megrende-

lést, miszerint az autónak bizonyos jellemzőkkel – például dinami-

kus kormányozhatósággal – kell rendelkeznie. A feladatot aztán a 

vezető szemszögéből értelmezzük, hogy lássuk, megvalósítható-e 

egyáltalán.” A Volvo egyes részlegei más és más elvárásokat tá-

masztanak. Peterre és csapatára nem kisebb feladat vár tehát, 

mint hogy a többiekkel szorosan együttműködve megtalálják azt 

az egyensúlyi állapotot, amelyben az autó harmonikus egységként 

üzemel.

AZ OPTIMÁLIS KOMBINÁcIÓ NyOMÁBAN

A Volvo Cars minősítő tesztcsapatát tizenöten alkotják; mind-

egyikük más és más mérnöki szakterületen járatos. Peter szerint 

pontosan az eltérő kompetenciák kombinálása a kiváló minősítő 

munka garanciája. „Lényeges, hogy nem vagyunk egyformák, hogy 

más és más szemszögből tudjuk szemlélni ugyanazokat a dolgokat. 

Fontos ugyanakkor a megfelelő egyensúly a csapat tagjai között, 

hogy mindenki megfelelő tapasztalati és tudásszinttel bírjon.”

Peter és emberei nem csak az autó mechanikus elemeit teszik 

próbára, hanem a szoftvereket is. Ez pedig sok időt vehet igénybe, 

hiszen a modern autókban egyre több szoftver dolgozik. A Volvo 

Cars külön tesztlaboratóriumokban futtatja a különböző programtí-

pusokat, kiszűrve az esetleges hibákat. A minősítő tesztmérnökök a 

nyomógombok működését, illetve nyomásérzetét is vizsgálják valós 

felhasználási körülmények között. Egyszóval a műszaki értékelést 

érzékszervi benyomásokkal elegyítik.

Peter munkájának másik fontos eleme azt megérteni, hogy az 

egyes társadalmi kultúrák hogyan befolyásolják a vezetési szoká-

sokat, és képesnek lenni egy adott kultúra szemszögéből vizsgálni 

az autót. Amikor például kínai piacra szánt autót kell minősítenie, 

Peternek a kínai autóvezetők szemével kell vizsgálnia azt. A veze-

tési kultúrák alapos megismerése érdekében Peter rengeteget 

vezetett a világ legkülönfélébb tájain – csak Kínában lenyűgöző 

80 ezer kilométert tett meg az elmúlt nagyjából egy év leforgása 

alatt. Kíváncsiságból megkérem, milyennek látja a svédek vezetési 

kultúráját. „Svédországban tiszteljük a közlekedésben résztvevőket, 

és tiszteletben tartjuk a szabályokat.” – mosolyodik el.

PONT ILyENNEK KELL LENNIE

Egy szűk órányi vezetés után ideje autót cserélnünk. Átülünk a 

fekete S90 R-Design modellbe, és az autópálya után szűk, ka-

nyargós országutakon folytatjuk a tesztet. Ezek a keskeny svéd 

utak határozottan nagyobb kihívást jelentenek a sofőröknek: erről 

tanúskodnak az aszfaltot mindenütt borító féknyomok is. Érthető: 

nem lehet mindenki olyan gyakorlott pilóta, mint Peter. Könnyedén 

fűzi át az autót a kanyarok és fordulók végtelenjén, egyre maga-

sabb fokozatba kapcsol, arcán széles mosoly terül el. „Finom ez 

a sebességváltó.” – mondja. Egyike ez azoknak a pillanatoknak, 

amikor a rengeteg kemény munka meghálálja magát, és az autót 

pontosan olyannak érezzük, mint alkotói megálmodták. „Tudta, hogy 

él itt fenn egy gazda, aki tevéket tenyészt?” – mutat hirtelen Peter 

egy farmra a domboldalon. Ezzel a váratlan információval vissza-

kanyarodunk az autópályára, és folytatjuk utunkat Bohuslän felé.

Az expedíció hátralévő részében városközpontokon hajtunk át, 

szántóföldek mellett suhanunk, majd végül megérkezünk egy festői 

halászfaluba: Hunnebostrandra. Peter, Thomas és Bengt itt szem-

ügyre veszi az autók motorjait, és megbeszélik eddigi benyomá-

saikat. Gyönyörködünk pár percig a tenger látványában, sétálunk 

egyet a parton, de aztán búcsút intünk: ideje, hogy Volvo konvojunk 

hazatérjen. A visszaúton arról kérdezem Petert, képes-e kikapcsolni 

magában a szakembert, vagy folyamatosan tesztmérnöki üzem-

ben éli életét. „Nem tudom levetkőzni minősítő énemet.” – kacag. 

„Az ember egy idő után mindent minősít, a kanapévásárlástól az 

új mobiltelefon kiválasztásáig.”

Amikor tehát legközelebb beül Volvójába, és minden pontosan 

úgy működik, ahogy kell, jusson eszébe: nem véletlenül. A Peterhez 

hasonlóan szenvedélyes emberek fáradságot nem ismerve, hóban-

fagyban azon fáradoznak, hogy a Volvo olyan kiváló benyomást 

tegyen Önre, mint amilyet csak egy Volvo tud.  n
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ANGyALFÖLD – külföldi partnereinek bizonyára könny szökne 

a szemébe, ha tudnák, milyen lírai nevű városrészben működik a 

chocoMe. A száz év előtti gyárnegyed kilátástalanságából Cziffra 

Györgytől Papp Lászlóig jó néhány óriás emelkedett ki, megha-

zudtolva a jövőtlenség stigmáját. Vajon tudatos döntés vagy ösztö-

nös megérzés vezette ide Mészáros Gábort, hogy az esélytelenek 

nyugalmával cáfoljon rá mindazokra, akik nem hittek ötletében? 

Találgatom, melyik irányból fog feltűnni az ezüst színű Volvo kombi, 

beszélgetésünk másik apropója, de Gábor még ebben is képes 

meglepni: szemből, gyalogosan érkezik. Percre pontosan. Itt él a 

közelben, ugyanabban a kis lakásban, ahol annak idején az egész 

elkezdődött. Épp csak a kabátját veszi le, főz egy kávét, és csak úgy 

álltában, a kérdéseket meg sem várva elkezdi mesélni a történetet. 

Mire előkerül a diktafon, már 2009-ben járunk…

Mészáros Gábor  Az egész úgy kezdődött, hogy néhány hét alatt 

összeomlott az egész sikeres életem. Frissen végzett közgazdász-

ként egy nagynevű, erős multinál helyezkedtem el, aztán hogy a 

megszűnő félben levő, de még fenyegető sorkatonaság biztosan 

be ne szippantson, megszereztem egy második diplomát is. Egye-

nesben voltam. Aztán jött a válság, a leépítések. Egyik pillanatról a 

másikra tizedmagammal az utcára kerültem. Nyomasztó időszak 

következett. Ahogy teltek a hetek, egyre reménytelenebbnek tűnt, 

hogy sikerül értelmes munkát találnom. Ekkor ért véget egy hosszú 

párkapcsolatom is, ráadásul egy szürreális balesetben totálkárosra 

törtem azt az autót, amit egykori cégautóm helyett alig két nappal 

korábban vettem meg egy barátomtól.

EGYETLEN SORBA SEM ÁLLTAM BE

Vajon hányan tennénk fel az életünket valamire, amiről tegnap még a leghalványabb fogalmunk 
sem volt, és ma is csak annyit tudunk róla bizonyosan, hogy őrültség? Mészáros Gábor bő fél 

évtized alatt a semmiből hozta létre azt a csokoládé manufaktúrát, amelyet mára a világ legjobbjai 
között jegyeznek, és amelyre ennyi év után is csak szerelemmel tud gondolni. A fiatal chocolatier 

a munka szeretetéről, az egyediség fontosságáról és persze Volvójáról is mesélt.
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volvo Magazin  Mintha a sors üzent volna: itt a lejtő legalja, 

innen már csak felfelé vezet az út?

MG  Lehet, hogy tényleg az összes pofon kellett ahhoz, hogy bele-

vágjak. A gasztronómia mindig is érdekelt, a szüleimnek volt egy kis 

delikátesz üzlete vidéken. A rendszerváltás környékén jó érzékkel 

álltak rá a nyugati ínyencségekre, én pedig folyton a boltban ser-

tepertéltem. Ráadásul édesanyám imádott főzni. Eredetileg sza-

kács szerettem volna lenni, végül közgazdásznak tanultam, aztán 

kereskedelmi és vendéglátóipari szakon szereztem másoddiplomát. 

Adta magát, hogy errefelé próbáljak szerencsét. 

Soha nem szerettem beállni a sorba. Ha mások cigiztek, én 

pipáztam. Amikor a középiskolában mindenki farmerben járt, én 

inget és vászonnadrágot húztam. Az első farmeromat akkor vet-

tem meg, amikor a multinál az volt a rend, hogy öltönyben üljünk 

a számítógépnél. Most is csak annyit tudtam, hogy új ötlet kell, 

olyasvalami, ami még nincs. Egyszer csak bevillant a képbe a cso-

koládé. Elkezdtem utána érdeklődni, és kiderült, hogy nincs kitől: 

alig néhányan bontogatták akkoriban a szárnyukat ezen a piacon, 

nem voltak mesterek, nem volt viszonyítási pont, viszont a válság 

utáni közhangulat kedvezett a magyar, kézműves vállalkozásoknak. 

Beleástam magam a témába. Szakkönyveket vettem, külföldi 

szakmai rendezvényekre látogattam, gyakoroltam, és közben azon 

gondolkodtam, hogyan tud ez hosszú távon működni. A termékfej-

lesztésben, a pozícionálásban sokat segítettek a multinál szerzett 

tapasztalatok, úgy gondolok erre, mint egy harmadik diplomára. Így 

definiáltam végül a chocoMe-t: én nem csokoládét fogok árulni, 

hanem különleges, ízléses ajándéktárgyat, ami nem mellékesen 

ehető, sőt, a legfinomabb, amivel a vevők valaha találkoztak.

Ez mindent meghatározott. A legjobb minőséghez a legjobb 

alapanyagokból kell dolgoznunk. Ez felviszi a költségeket, akkor 

viszont már tényleg csak a legkiválóbb nyersanyagokat szabad 

felhasználni. Ha mások aszfalt gyümölcsökkel dolgoznak, akkor én 

liofilizált, vagyis fagyasztva szárított termékekkel fogok – ez iszonyú 

drága és nagyon érzékeny, viszont csodálatos az íze, az állaga.  

Egy tábla csoki 1500 forintért, miközben a szupermarketben 

200-ba kerül a legfinomabb svájci tejcsokoládé?! Száz emberből 

kilencvenkilenc bolondnak nézett. Ők nem látták azt a jövőké-

pet, amit én. Reggeltől hajnalig, napi 16 órában csak ezzel fog-

lalkoztam, a lakásom megszűnt otthonnak lenni, minden négy-

zetméteren csokoládé készült. Jó tízhónapnyi előkészítés után 

bevezettem az első, táblás termékeket – a kézműves csokoládé 

akkoriban egyet jelentett a bonbonnal, de nem nálam. Élelmi-

szerboltok helyett virágárusokat, könyvesboltokat, lakberendezési 

H A Z A I  G O N D O L ATO K

csak annyit tudtam, hogy 
új ötlet kell, olyasvalami, 
ami még nincs.
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üzleteket céloztam meg, ahol az emberek egyébként is ajándékot 

keresnek szeretteiknek.

Elindult a cég, bár valójában minden én voltam egy személyben. 

Nem az a fajta ember vagyok, aki kitalál egy ötletet, majd felvesz 

valakit, és hátradől, hogy csináljátok. Én szereztem be az alapanya-

gokat, én írtam az internetre a szövegeket, én küldtem a leveleket, 

én tárgyaltam a partnerekkel, én készítettem, csomagoltam, szám-

láztam és szállítottam a csokit, én is takarítottam.

Ehhez képest ma 22 országban vagyunk jelen, Észak-Ameri-

kától a Közel-Keleten át Ázsiáig. Európában több országban kap-

hatók a termékeink, mint ahányban nem. Én mindig is hittem a 

chocoMe-ben, de ha valaki azt mondja hat éve, hogy a műfaj leg-

rangosabb nemzetközi versenyein fognak győzni, talán még én is 

kikacagom. Jelenleg 32 érmünk van, ebből kettő világbajnoki arany. 

Ezzel egyébként a mérce is sokkal magasabbra került. Kizárólag 

olyan alapanyagokból dolgozunk, amelyekkel Michelin-csillagos 

éttermekben is találkozhatunk, és amikor új terméket fejlesztünk, 

nem az a szempont, hogy beleférjünk egy költségkeretbe, hanem 

hogy újabb aranyérmet célozzunk meg vele.

Ma már 28 ember dolgozik a cégnél, de a termékfejlesztés, a 

kapcsolatépítés továbbra is az én feladatom. Túlságosan imádom 

ezt csinálni ahhoz, hogy átadjam a munkát másoknak, bár tudom, 

hosszú távon nem tartható az egyszemélyes mutatvány. Másfelől 

viszont pontosan átlátom a munkafázisokat, így el tudom kerülni 

a buktatókat, nem hagyom magam megtéveszteni. Munkaadóként 

felelősséggel is tartozom: mivel a csokoládé szezonális termék 

(a nyári holtidő és a karácsonyi csúcs forgalma között akár öt-hat-

szoros lehet az eltérés), ki kellett találnom, hogyan adjak munkát 

az embereknek, amikor akár egy hétig nem gyártunk csokoládét. 

vM  A dolgozói szolidaritás miatt jár egyszerű ezüstszürke 

kombival?

MG  Igen és nem. Mármint részben amiatt, hiszen mégsem te-

repjáró vagy sportkocsi, abszolút vállalható, de ez az autó minden, 

csak nem egyszerű kombi. A családunkban régi hagyományai 

vannak a Volvónak, édesapám tizenötödik éve jár S60-assal, ne-

kem a közelmúltig egy S40-esem volt, mindkettő dízel. A jövő a 

Volvónál is a hibrideké, ezért úgy gondoltam, még egyszer utol-

jára szeretnék egy nagy, erős benzines autót. Ezt a hathengeres 

Polestar modellt eredetileg nem is forgalmazták volna nálunk, de 

aztán féltucatnyit mégis kapott az importőr. Amikor kipróbáltam, 

már az első kereszteződés előtt tudtam, hogy nekem ez az autó 

kell. Egy kicsit olyan, mint én vagyok: nem áll be a sorba, bár nem 

látszik rajta a különcsége, de ha valamit a fejébe vesz, akkor az 

úgy lesz és kész.

vM  Egy dolgot áruljon még el: miért pont chocoMe?

MG  Kézműves terméket csak úgy lehet jól eladni, ha a vevő lát-

ja mögötte az embert. Az én családnevemmel viszont legfeljebb 

húsárut, esetleg sört lehetett volna forgalmazni. Így lett chocoMe, 

amiben a „me” vagyok én. Meg aztán külföldön is hálásabb név 

ez, mint a Mészáros.  n

H A Z A I  G O N D O L ATO K

Az első kereszteződés előtt tudtam, 
hogy nekem ez az autó kell.
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TOVÁBBI RÉSZLETEK iPad®-EN/ANDROID TABLETEN
A My Volvo magazin iPad® vagy Android változata megtalálható az AppStore-ban,  
illetve a Google Play áruházban.

MAGASLATI MENEDÉK

„Teher alatt nő a pálma” – hányszor, de hányszor biztattam magamat ezzel 

a bölcselettel, amikor igazán nehézre fordultak a dolgok. De vajon biztos, 

hogy életünk minden pillanatában megpróbáltatásoknak, kihívásoknak, 

terhelésnek kell kitennünk magunkat? Nem volna jobb időnként pihenni 

– vagy még inkább szundítani – egyet? Az Inkák Szent Völgyébe érkező 

hegymászók számára immár valós és egyre közkedveltebb lehetőség, hogy 

a sziklák meghódítását némi kényeztető semmittevéssel szakítsák meg. 

Peruban járunk, az Andokban, ahol az Inkák világhírű szentélye, a Machu 

Picchu felé vezető úton fekszik a letaglózó szépségű Szent Völgy. A völgy 

hagyományosan ritka orchideákkal és ősi inka romokkal ejti rabul a látoga-

tókat, a közelmúltban azonban egy vadonatúj, ember kitalálta látványosság: 

a Skylodge kalandszálló is felkerült a turisztikai látványosságok listájára. 

A sziklafalon 400 méteres magasságban elhelyezett, áttetsző falú, nyolc-

szögletű Skylodge (a név jelentése égbeli szállás) kapszulák leginkább 

a kőfalba ékelődött, idegen űrhajókra emlékeztetnek. A Skylodge ötlete 

egy helyi hegesztőmester, Ario Ferri agyából pattant ki; apró műhelyében 

ő maga tervezte meg a kapszulát. Amikor elkészült, csatlakozott az építők-

höz: két hónapig tartott, amíg a csapat megfeszített munkával felcipelte a 

gondolák alkatrészeit a hegyekbe. A Skylodge a hegymászók sziklafalra 

erősíthető „portaledge” sátrának alapgondolatát fejleszti tovább: egy fény-

űző függőszállás, amelyben nem csak asztal és ágyak, de hőszabályozás, 

folyó víz, sőt mellékhelyiség is található. 

Alulról nézve szédítőnek tűnik az ötlet, ám a Skylodge nem csak a ke-

ményvonalas hegymászókat várja. A sziklafalba beágyazott vasfokokból 

kialakított „kapaszkodó ösvénynek” (via ferrata) köszönhetően akár az átla-

gos képességű természetjárók is feljuthatnak a Szent Völgy magaslataira.  

Így csupán elhatározás kérdése, és bárki ég és föld között lebegve töltheti 

az éjszakát ebben a nem mindennapi menedékben. Mert annyi sok teher 

között a pálmának is kijár egy kis pihenés.  n

EMBEREK KÜLÖNLEGES HELYEN
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A történtek után soha nem leszek 
képes megválni az autótól.

VADNAK SZÜLETETT

2010. május nyolcadikán hajnalban Timo Räisänen arra ébredt, hogy egyedül fekszik 
az ágyban. Felkelt, és várandós feleségét, Linát a fürdőszobában találta. Megkezdődtek 

az összehúzódások. Pár perccel később már a kórház felé robogtak. A pici Arvónak 
azonban nem lehetett parancsolni: kénytelenek voltak megállni az út szélén, és percekkel 

később megszületett fiuk – a családi Volvo V70 hátsó ülésén.

A gyermekvárás örömteli pillanatait beárnyékoló egyik legnagyobb 

félelem: mi lesz, ha nem érünk időben a kórházba? Timo és Lina 

azonban a világ minden kincséért sem cserélnék el a napot, ami-

kor Arvo fiuk világra jött. A büszke apa széles mosollyal az arcán 

meséli el a családi legendát. 

„Az egész nagyon természetesnek tűnt. Lina magabiztos volt 

és higgadt, és ettől én is nyugodtnak éreztem magam. Akcióba 

lendültem: az autó mögött 30 méterrel elhelyeztem az elaka-

dásjelző háromszöget, és innentől minden ment magától. Mintha 

kívülről néztem volna végig, ahogy kinyújtom a karomat, felemelem 

a fiunkat, és odanyújtom az édesanyjának. Elkezdtem finoman 

masszírozni, amíg végre felsírt – fantasztikus érzés volt!”

„ARvO ELKÉPESZTŐEN SPONTÁN GyEREK, AHOGy A SZÜLE-
TÉSE IS RENDKÍvÜL SPONTÁN TÖRTÉNT.”

Gyors és drámai, mégis hihetetlen élmény volt – valahogy így em-

lékszik vissza Arvo születésére Timo. Aztán elmondja, hogy nem is 

lehetett volna stílusosabb az egész: ő és Lina rendkívül spontán 

emberek, akik könnyen alkalmazkodnak az eseményekhez. Timo 

és Lina a hétköznapokban is együtt dolgoznak, mint zenész és 

producer, de az, hogy Arvót közös erővel, külső segítség nélkül 

hozták világra, különleges élmény volt.

„Már újszülöttként is igazán jóképű volt, mint egy pöttöm olasz 

üzletember. Aztán három héttel később átalakult egy imádnivaló 

kis batyuvá.” – kacag Timo. Immár hat év telt el a ködös májusi 

reggel óta. Arvo vagány, meleg szívó kisfiúvá cseperedett, aki körül 

azonban mindig történik valami – meséli tovább édesapja. Szinte 

kifogyhatatlan energiával rendelkezik, mindig csinál valamit Talán 

ez az energia és életszeretet azok sajátja, akik egy percet sem 

voltak hajlandóak várni azzal, hogy világra jöjjenek?

„SOHA NEM ADOK TÚL AZ AUTÓN”

Timo mindig is kedvelte autóját. Eleve azért vett Volvót, mondja, 

mert svéd, mert robusztus, és mert a világ legbiztonságosabb 

autója. Ráadásul ez volt az utolsó évjárat, amelyet bikavérszínű 

kárpitozással kínáltak. Miután azonban újszülött fia először felsírt 

az autóban, hűséges közlekedési eszközből a család féltve óvott 

tagjává lépett elő.

„Többször nekifutottunk, hogy eladjuk, de a végén mindig meg-

gondoltuk magunkat. Mostanra elfogadtam, hogy a történtek 

után soha nem leszek képes megválni az autótól. Elképesztően 

biztonságos benne utazni, ugyanakkor izgalmas is. Hihetetlen 

személyisége van. De ami a legfontosabb, helyt állt, amikor a 

legnagyobb szükség volt rá.”

ARvO IS SZERETI A cSALÁDI vOLvÓT, BÁR MÁS OKBÓL

„Tetszik, hogy szürke. És tetszik, hogy ilyen vagány. Amikor benne 

utazunk, semmit nem lehet érezni, csak haladunk előre. És mindig 

zenét hallgatunk, olyan zenéket, mint a Sweet Home Alabama. 

Ez szuper!”  n

S Z ÖV E G  /  F OTÓ   / /   M A  JA  K I PAT S I  DA N E L L  /  M A RC E L  PA B ST
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Szeretné stílusos módon személyessé tenni autója megjelenését? 
Válasszon az eredeti Volvo keréktárcsák közül. De vajon milyen forrásból 
merítenek tervezőink, hogy létrehozzák az egyes Volvo modellek egyedi 

személyiségét tükröző, izgalmas új dizájnokat? Ole-Kristian Bjerke, a 
Volvo Cars vezető dizájnere arról mesél, hogyan alkotja meg a Volvóhoz 

és a Volvó-tulajdonosokhoz tökéletesen illő keréktárcsákat.

AZ ÚTRA SZABVA
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A vOLvO KÉSZRE SZERELT KERÉKTÁRcSÁIT úgy alakítjuk ki, hogy egy adott Volvo 

modellhez éppúgy igazodjanak, mint annak vezetőjéhez. De honnan merítenek 

ihletet, hogyan döntik el a tervezők, melyik Volvo modellhez melyik keréktárcsa-

dizájn illik a legjobban? A Volvo Cars vezető tervezője, Ole-Kristian Bjerke szerint 

mindenekelőtt az autó személyisége a döntő. 

„A keréktárcsa alapvetően befolyásolja az autó személyiségének a megnyilvánu-

lását.” – fog bele a történetbe Ole-Kristian. „A méreten kívül meg kell határoznunk, 

milyen üzenetet közvetítsen a kerék: inkább sportos legyen, vagy robusztus, esetleg 

elegáns. Miután a fő irányt eldöntöttük, és tudjuk, milyen érzést szeretnénk megje-

leníteni, elkezdünk vázlatokat készíteni, amennyit csak lehetséges.” 

A tervezési folyamat ezen korai szakaszában sokszor futnak zsákutcába a 

dizájnerek. A legtöbb ötlet óhatatlanul a papírkosárban végzi. „Rengeteg elképzelés-

nek adunk esélyt.” – folytatja Ole-Kristian. „Kísérletezünk különböző küllőszámokkal, 

eljátszunk az arányokkal, a stíluselemekkel. A folyamat közben bizonyos ötleteket 

teljesen elvetünk, másokat átdolgozunk, és megint másokat továbbfejlesztünk.” 

HARMONIKUS DIZÁJN 

Az új keréktárcsák tervezése során Ole-Kristian és társai mindig az autó egységes 

egészében gondolkodnak. Végtére is a keréknek harmonizálnia kell az autó aránya-

ival, és összhangban kell lennie a többi stíluselemmel. „A keréktárcsától függően 

más és más arcát mutatja az autó.” – árulja el Ole-Kristian. „Ezért kell egy Inscription 

kivitelű autóra más kerekeket szerelni, mint egy R-design Volvóra.” 

Persze nem csak a keréktárcsák megjelenését kell figyelembe venni: az összes 

keréknek teljesítenie kell a vonatkozó normákat és előírásokat. A kiváló minőségű 

kidolgozás és az optimális vezethetőség legalább olyan fontos, mint a megjelenés; 

ezeket az értékeket a fejlesztési fázisok során gondosan harmonizálják, a lehető 

legjobb egyensúlyra törekednek. Ahogy Ole-Kristian Bjerke fogalmaz: „A lényeg, 

hogy megtaláljuk az arany középutat a műszakilag megfelelő megoldás és az op-

timális esztétikum között.” 

Ami pedig az esztétikumot illeti, létfontosság lépést tartani a dizájn világában 

végbemenő változásokkal, trendekkel. Mindig ismerjük az éppen uralkodó divatokat, 

mindig tudjuk, mit csinálnak éppen versenytársaink.” – mondja Ole-Kristian Bjerke. 

„Ez magától értetődő része a dizájnerek munkájának. Mindig foglalkoztat bennünket, 

hogy mi történik a formatervezés, az építészet, a divat világának különböző területein. 

AZ ELKÉPZELÉS MEGvALÓSÍTÁSA 

Miután a választási lehetőségeket leszűkítették egy maroknyi ígéretes dizájnra, 

a csapat életnagyságú modellt készít mindegyikből, és elhelyezik azt egy valódi 

autón. Amint megszülettek a végleges elképzelések, a digitális modellező csapat 

a tervezőkkel karöltve elkezdi megépíteni az egyes tervek CAD modelljét. 

Ole-Kristian Bjerke azt is elmondja, mi történik ezután. „A mérnökökkel és a 

kerékbeszállítók szakembereivel együtt megkezdődik a végső dizájnok gyártásra 

való előkészítése. A folyamat során ellenőrizzük a keréktárcsák összes technikai 

és mechanikai jellemzőjét, és biztosítjuk az első osztályú felületi kidolgozottságot. 

A folyamat során a keréktárcsa színre fújt makettjeit az autóra szerelve igyekszünk 

valós benyomást szeretni arról, milyen lesz majd a végleges termék.”

És vajon mi történik azután, hogy bevetésre kész az új keréktárcsa-dizájn? Ole-

Kristian és csapata egész egyszerűen tovább lép, és az új feladatra koncentrál. 

Nem csupán új Volvók keréktárcsái kerülnek ki a kezük alól: ők készítik az új mo-

dellévben esedékes ráncfelvarrások különleges formai megoldásait is. És mivel a 

Volvo formaterve évről évre merészebbé, ambiciózusabbá válik, a látványos dizájn 

megalkotása mind izgalmasabb feladatnak bizonyul.

TÖLTSE LE A vOLvO WHEEL ALKALMAZÁST AZ APP STORE-BÓL
Egy új keréktárcsa teljesen átalakítja Volvója megjelenését: nézze meg a különbséget! Ingyenesen 
letölthető alkalmazás.

KOMPLETT NYÁRI KEREKEK , 
10 NYITOTT KÜLLŐS TURBINE 8,5×21"  1.020.000,- Ft/szett 

Volvo S90/V90.

KOMPLETT NYÁRI KEREKEK, 
ARTIO 8×19"  673.200,- Ft/szett 

Volvo S60/S60CC/V60/V60CC/V70/S80.

KOMPLETT NYÁRI KEREKEK, 
ATRIA 8×19"  652.800,- Ft/szett 

Volvo V40 Cross Country.

41
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  S U M M E R

Volvo_Summer_2017_Magazine_HUN.A4_48p CMYK.indd   41 17/03/23   16:18



Az új kollekció a svéd prémium táskagyártó és a Volvo Cars közötti, legújabb együttműködés eredményeként jött létre. A természetjárás és a klasszikus 
skandináv formatervezés szeretete által vezérelve a Volvo Cars és a Sandqvist három olyan látványos és strapabíró táskát hozott létre, amelyek a városi 
stílust túrafunkcionalitással kombinálják. A kollekció tagjai a hétvégi táska, a hátizsák és a messenger táska. Mindegyik táska vízálló Cordura® anyagból 

készül, ami egyszerre robusztus és divatos. A táskákat növényi cserzésű, kiváló minőségű bőr elemek díszítik.

A Volvo Car Lifestyle kollekciója praktikus szabadidős tartozékok széles skáláját kínálja. A teljes kollekció megtekinthető: 
collection.volvocars.com

TARTÓS STÍLUSÉRZÉK 

T E R V E ZŐ :  V O LV O  C A R S  /  S A N D Q V I S T

CORDURA HÁTIZSÁK

CORDURA MESSENGER TÁSKASUUNTO TRAVERSE GRAPHITE KARÓRA
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