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XC40וולוו - מפרט לישראל
VOLVO - Specification for Israel

דרגת האבזור הבטיחותי
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטי חות
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

254/257XC40 T3 Momentum7
255XC40 T3 Momentum Plus8
256XC40 T3 R-Design8

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
דרגת 
זיהום 
אוויר

XC40 T35.413בינעירוני8.3עירוני
 715/2007 EC נתוני היצרן על פי בדיקת מעבדה. תקן* *

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי 
בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
זיהום
מזערי

זיהום
מירבי

T3Modelדגם
1477Displacement in CCנפח המנוע בסמ"ק

3/12No. of cylinders/valvesמספר הגלילים/שסתומים

Fuel system/ignitionטורבו הזרקה ישירהמערכת דלק/הצתה

163/5500Max. output HP at RPM petrolהספק מירבי כ"ס/סל"ד 

Max. torque KG/M at RPM petrol 27/1500-3000מומנט מירבי קג"מ/סל"ד 

95Min. recommended octan rating-unleadedמינימום אוקטן מומלץ-נטול עופרת 

54Fuel tank capacity litersנפח מיכל הדלק )בליטרים(

Drive lineהנעה קדמיתהנעה

Transmissionאוטומטית פלנטרית 8 הילוכיםתיבת הילוכים

11.4Turing circle (curb to curb)קוטר סיבוב )במטרים, בין מדרכות(

460Boot capacity/litersנפח תא מטען )בליטרים(

9.6Acceleration 100-0 KM/Hתאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(

Top speed KM/H 180מהירות מירבית בקמ"ש מוגבלת אלקטרונית



XC40 T3

Momentumציוד סטנדרטי ותוספות
 Momentum

Plus
R-DESIGNStandard & Optional Equipment

Audio & Entertainment מערכת שמע ובידור
High Performance, 8 speakers------מערכת שמע High Performance 8 רמקולים

Harman Kardon מערכת שמע---Harman Kardon Premium Sound

Bluetooth handsfree and audiostreamingדיבורית Bluetooth+ הזרמת שמע

USB connections, front tunnel 2 שני חיבורי USB בקונסולה הקדמית

TFT 12,3לוח מחוונים 12.3" וירטואלי inch Driver Display

touch inch center screen "9מסך מגע מרכזי צבעוני 9" 

Speech functionמערכת הפעלה קולית 
טעינה אלחוטית למכשירים ניידים תומכים בקונסולה 

*Inductive charging for smartphone, front tunnelהקדמית*

*Smart phone integartion with USB HUBצימוד לטלפון חכם*

Interior Designעיצוב פנים
 Leather gear lever knob---ידית הילוכים בגימור עור

Leather steering wheel with Uni deco inlay, 3 spoke---גלגל הגה מצופה בעור ומשולב בעיטור מתכתי

Urban grid décor inlays---דיפון פנים מסוג Urban grid בקונסולה

גלגל הגה מצופה בעור ומשולב בעיטור מתכתי בסגנון 
R-Design------R-design steering wheel with perforated leather, 3

spoke

R-Design ידית הילוכים בסגנון------R-design gear level knob

Cargo opening metal scuff plate------עיטור מתכת תא מטען

R-Design דיפון פנים בסגנון------Cutting edge décor inlay

Black colour on headlining/ceiling------ריפודי תקרה בשחור

R-Design דוושות משולבות אלומיניום בסגנון------R-design pedals

R-Design שטיחי רצפה בסגנון------Carpet kit, textile R-Design

Interior Accessoriesאבזור פנים
zone Electronic Climate Control-2בקרת אקלים אלקטרונית דו-אזורית 

Cruise controlבקרת שיוט

Automatically dimmed inner and exterior mirrorsמראה פנימית ומראות צד המתכהות למניעת סינוור 

Auto up/down power windows, all doorsפתיחה וסגירת חלונות בלחיצה אחת

Height/length adjustable steering wheelגלגל הגה מתכוונן למרחק ולגובה

Electrically heated rear windowמפשיר אדים לשמשה אחורית

Rain sensorחיישן גשם

Stop/Startמנגנון עצור וסע

Electrical parking brakeבלם חניה חשמלי עם שחרור אוטומטי

Park assist cameraמצלמת עזר אחורית לחנייה

Storage box under driver seatתא אחסון תחתון מושב נהג

GloveBox Curry Hook

Waste Bin With Net In Front Of Armrestפחון מובנה במשענת יד קדמית

 Keyless entry with remote tagכניסה והתנעה ללא מפתח

First aid kitערכת עזרה ראשונה

Drive mode settingsתוכניות נהיגה משתנות 

CleanZoneמערכת לניטור איכות אוויר

Centre armrest with cupholdersמשענת יד משולבת בשורה האחורית הכוללת מתקן כוסות

Park Assist Front and Rearחיישני חניה אחוריים וקדמיים

STYLE PACK אינו תואם את כלל המכשירים לבדיקת תאימות יש לפנות לנציג מכירות   ** מגיע כחלק מחבילת *

וו נשיאה נשלף תא כפפות



XC40 T3

Momentumציוד סטנדרטי ותוספות
 Momentum

Plus
R-DESIGNStandard & Optional Equipment

Extirior Accessoriesאבזור חיצוני
Retractable rear mirrorsמראות חיצוניות בעלות קיפול חשמלי 

Panoramic sun roof with power operationחלון גג פנוראמי חשמלי

Tinted windows, rear side doors and cargo areaחלונות אחוריים כהים כולל חלון תא מטען

Momentum גריל בסגנון---Standard grille

Bright integrated roof rails---פסי גג בהירים משולבים

Colour coordinated rear view mirror covers---מראות בצבע הרכב

Solid white 614 גג הרכב בצבע חיצוני---Solid white(614) exterior roof colour

Solid white חיפוי מראות בצבע חיצוני****---white rear view mirror cap

 Power Operated Tailgateפתיחת תא מטען חשמלית 

Solid black 019 גג הרכב בצבע חיצוני------Solid black (019) exterior roof colour

R-Design גריל בסגנון------R-design grille

R-DESIGN מסגרת חלונות תחתונה בשחור בסגנון------High gloss black decor side windows

R-Design מגן פגוש אחורי וקדמי בצבע שחור בסגנון------Glossy black Skid Plates, Front & Rear

R-Design מסילות גג משולבות בצבע שחור מבריק בסגנון------Glossy black integrated roof rails (R-design)

R-Design מראות שחורות בסגנון------black rear view mirror covers

Safetyבטיחות
Collision mitigation support, frontמערכת לבלימה אוטומטית

step airbag, drivers/passenger side 2כריות אוויר קדמיות דו-שלביות
Inflatable curtainsוילונות הגנה נפתחים

Knee airbag, driver sideכרית הגנה לברכי הנהג
SIPS airbagsמערך אמצעי הגנה בפגיעה צדית הכולל כריות אוויר

Pyrotechnical pretensioners, front / rear all positionsקדם מותחנים פירוטכניים מלפנים ומאחור
Whiplash protection, front seatsמערכת נגד "צליפת שוט" להגנה בשעת התנגשות מאחור

 Advanced stability controlמערכת בקרת יציבות מתקדמת
DSTC - Dynamic Stability Traction Controlמערכת בקרת יציבות הכוללת חיישן גלגול

EBA+ABS מערכת עזר בבלימת חרוםEBA+ ABS - Emergency Brake Assist
EBL, Flashing Brake Light and Hazard Warningתאורת בילום אדפטיבית

תאורה קדמית חכמה הכוללת מעבר אוטומטי מאור דרך 
Active high beamלאור נסיעה

Cut-Off switch passenger airbagאפשרות לניתוק כרית האויר בצד הנוסע
Isofix - outer position rear seatאמצעי עגינה למושבי בטיחות לילדים

Hill start assistמערכת עזר לזינוק בעלייה
Road Sign Information, RSIתצוגת תמרורים

Driver alert systemבקרת ערנות
Lane Keeping Aidבקרת סטייה מנתיב אקטיבית

Hill descent controlבקרת ירידה במדרון
Collision Warning and Mitigation Support, rear---התראה והכנה לפגיעה מאחור

Blind spot Information System with Cross traffic alert---מערכת לניטור רכב ב"שטח מת"
Adaptive cruise controlבקרת שיוט אדפטיבית

Pilot assistמערכת עזר לנהיגה 

Chassisשלדה
Sports chassis, std height------שלדת ספורט 
Dynamic chassis---שלדת דינמיק

STYLE PACK אינו תואם את כלל המכשירים לבדיקת תאימות יש לפנות לנציג מכירות   ** מגיע כחלק מחבילת *



XC40

כל הדגמים מצויידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד (לביצועים אופטימלים מומלץ להשתמש באוקטן 98). מכוניות וולוו משווקות בכל רחבי 
העולם, מסיבה זו יש הבדלים במפרט ובנתונים לארצות השונות. דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ“י נתוני היצרן ובתנאי ניסוי ביהח“ר. התמונות, המפרט והנתונים 
בפרוספקטים השונים הם כלליים, ואין לשייכם לשום דגם או שוק ספציפי. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי ואינו בהכרח כלול במחיר הרכב. היצרן והחברה 
שומרים לעצמם הזכות לתקן או לשנות הנתונים והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת. פרסום זה מחליף כל פרסום קודם הנוגע לרכב זה. יעוץ ופרוט ניתן לקבל מנציג 
המכירות. אחריות - תקופת האחריות היא 36 חודשים וכוללת עבודה וחלקים ללא הגבלת קילומטרים. בכפוף לתעודת האחריות. המפרט מתייחס לשנת מודל 2021.

 

T3

Momentumציוד סטנדרטי ותוספות
 Momentum

Plus
R-DESIGNStandard & Optional Equipment

Seatsמושבים
Leather upholstery---ריפודי עור מובחר

R-Design מושבי עור מובחר משולב------R-design leather / Nubuck upholstery

Power adjustable drivers seat with memoryכיוונון מושב נהג חשמלי הכולל זיכרונות

Mech. pass. seat with height and length adjustment---כיוונון מושב נוסע ידני 

Power adjustable passengers seat------כיוונון מושב נוסע חשמלי 

Heated front seatsחימום למושבים הקדמיים

way power adjustable lumbar support 4תמיכה חשמלית לגב תחתון

Cushion extension mechanical, driver and passengers------בסיס מושב נהג ונוסע מתכוונן ידני לאורך

Lightsתאורה
Automatic lights controlחיישן אורות עם הפעלה אוטומטית

Approach lightתאורת גישה

LED תאורת יום מסוגDRL - LED dayrunning lights

Interior illumination high levelחבילת תאורה מורחבת

Foglights in front spoilerפנסי ערפל קדמיים

LED Headlights Bending, Corneringתאורת Led לאור דרך ולאור נסיעה סובבת פניה

Wheelsחישוקים וצמיגים

R18 235/55  "18 בקוטר Momentum 5“ 18---חישוקי סגסוגת מדגם-Spoke Black Diamond-cut Alloy wheel R18 
235/55

חישוקי סגסוגת מדגם Style בקוטר 19"
R19 235/50**    **   ---19' 5-Spoke Black White Alloy Wheel-923 235/50 R19

235/50R19 "19 בקוטר R-DESIGN 5 “19------חישוקי סגסוגת מדגם-Double Spoke Matt Black Diamond-cut Alloy 
wheel 235/50R19

T125/80R18 גלגל חילופי זמניTemporary sparewheel T125/80R18

---   ניתן להוספה בפס הייצור בלבד בתוספת תשלוםאופציה בתוספת תשלום סטנדרטי

STYLE PACK אינו תואם את כלל המכשירים לבדיקת תאימות יש לפנות לנציג מכירות   ** מגיע כחלק מחבילת *



סניף הרצליה: המנופים 10 הרצליה פיתוח 09-9577700   •  סניף תל אביב: יצחק שדה 17, 03-6255600  •  סניף ראשל“צ: השר חיים 
שפירא 25, 03-9433600  •  סניף ירושלים: פייר קניג 38, א.ת. תלפיות, 02-6799977  •  סניף חיפה: דרך יפו 137 א',  04-8514110   
סניף באר שבע: “מאיר“ א.ל. שירותי רכב בע“מ, הסדנא 5, 08-6274332    •   סניף רעננה: התדהר 3, א.ת. רעננה צפון, 09-7628701  
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XC40 RECHARGE
PHEV T5



דרגת האבזור הבטיחותי
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטי חות
נמוכה

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

274XC40 Recharge PHEV T5 Inscription Expression8

277XC40 Recharge PHEV T5 R-Design Expression8

275XC40 Recharge Phev T5 Inscription8

276XC40 Recharge PHEV T5 R-Design8

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
זיהום
מזערי

זיהום
מירבי

 715/2007 EC נתוני היצרן על-פי בדיקת מעבדה. תקן*
**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דגם

צריכת דלק 
משולבת 
משוקללת

 לשתי ההנעות 
)ליטר/100 ק”מ(

צריכת חשמל 
)ווא ט 

שעה/ק”מ(

טווח נסיעה 
חשמלי ת 

)ק"מ(
דרגת 

זיהום אוויר

XC40 Recharge 
Phev T51.8159502

XC40 Recharge PHEV T5 וולוו - מפרט לישראל
VOLVO - Specification for Israel

PHEV T5Model דגם
1,477Displacement in CCנפח המנוע בסמ"ק

3/12No. of cylinders/valvesמספר הגלילים/שסתומים

Fuel system/ignitionטורבו הזרקה ישירהמערכת דלק/הצתה

180/5800Max. output HP at RPM petrolהספק מירבי כ"ס/סל"ד 

82Max. output HP electricהספק מירבי כ"ס חשמלי

262Max. output HP mixed drivingהספק מירבי כ"ס משולב

27/1500-3000Max. torque KG/M at RPM petrolמומנט מירבי קג"מ/סל"ד 

16.3Max. torque KG/M electricמומנט מירבי קג"מ חשמלי

43.3Max. torque KG/M mixed drivingמומנט מירבי קג"מ משולב

95Min. recommended octan rating-unleadedמינימום אוקטן מומלץ-נטול עופרת

49Fuel tank capacity litersנפח מיכל הדלק )בליטרים(

Drive lineקדמיתהנעה

אוטומטית כפולת מצמדיםתיבת הילוכים
Transmission 7 הילוכים

)curb to curb( 11.4Turing circleקוטר סיבוב )במטרים, בין מדרכות(

460Boot capacity/litersנפח תא מטען )בליטרים(

7.3Acceleration 100-0 KM/Hתאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(

180Top speed KM/Hמהירות מירבית בקמ"ש מוגבלת אלקטרונית

נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית מתפרסמים על-פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית בפועל מושפעים גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה



PHEV T5

ציוד סטנדרטי ותוספות
 Inscription
Expression

 R-Design
Expression

InscriptionR-DesignStandard & Optional Equipment

Audio & Entertainment מערכת שמע ובידור
 Harman Kardon מערכת שמעHarman Kardon Premium Sound

Bluetooth connectionדיבורית Bluetooth + הזרמת שמע

USB connections 2שני חיבורי USB בקונסולה הקדמית

inch Driver Display 12.3לוח מחוונים 12.3" וירטואלי 

Centre Display with touch screen ''9מסך מגע מרכזי צבעוני 9"

Speech functionמערכת הפעלה קולית

*Smart phone integartion with USB HUBצימוד לטלפון חכם*
טעינה אלחוטית למכשירים ניידים תומכים בקונסולה 

*Inductive charging for smartphoneהקדמית*

Interior Designעיצוב פנים
Leather steering wheel with Uni deco inlay, 3 spoke---גלגל הגה מצופה בעור ומשולב בעיטור מתכתי

 Gearlever knob, Leather---ידית הילוכים מצופה בעור

Urban Grid decor inlays------דיפון פנים מסוג Urban Grid בקונסולה

Gearlever knob, crystal---------ידית הילוכים בגימור קריסטל

Driftwood decor inlays---------דיפון פנים מסוג Driftwood בקונסולה

גלגל הגה מצופה בעור ומשולב בעיטור מתכתי בסגנון 
R-Design---------Steering wheel, 3 spoke, perforated leather with 

unideco inlays, white seam, sport

Cutting Edge decor inlays---------דיפון פנים מסוג Cutting Edge בקונסולה

R-Design דוושות משולבות אלומיניום בסגנון---------Pedal R-design

 Charcoal roof colour interior---------ריפוד תקרה בצבע שחור 

Cargo opening scuff plate - metal------עיטור מתכת תא מטען

Interior Accessoriesאבזור פנים
Electronic climate control, 2 zoneבקרת אקלים אלקטרונית דו-אזורית 

 ,)CleanZone )AQS with prevent at unlockingמערכת לניטור איכות אוויר
Multifilter

כניסה והתנעה ללא מפתח הכוללת פתיחת תא מטען ללא 
 Keyless entry with remote tagמגע יד

Park assist cameraמצלמת עזר אחורית לחנייה

Park Assist Front and Rearחיישני חניה קדמיים ואחוריים

Automatically dimmed inner and exterior mirrorsמראה פנימית ומראות צד המתכהות למניעת סינוור 

Glovebox curry hookוו נשיאה נשלף תא כפפות

First aid kitערכת עזרה ראשונה

Height/length adjustable steering wheelגלגל הגה מתכוונן למרחק ולגובה

12V Power outlet, Luggage areaשקע מתח 12V בתא המטען

Electrical parking brakeבלם חניה חשמלי עם שחרור אוטומטי

Centre armrest with cupholdersמשענת יד משולבת בשורה השניה הכוללת מתקן כוסות

Rain sensorחיישן גשם

Drive mode settingsתוכניות נהיגה משתנות כולל מצב שטח

* אינו תואם את כלל המכשירים לבדיקת תאימות יש לפנות לנציג מכירות  

XC40 RECHARGE



PHEV T5

ציוד סטנדרטי ותוספות
 Inscription
Expression

 R-Design
Expression

InscriptionR-DesignStandard & Optional Equipment

Extirior Accessoriesאבזור חיצוני
Panoramic sun roof with power operationחלון גג פנוראמי חשמלי

Tinted windows, rear side doors and cargo areaחלונות אחוריים כהים כולל חלון תא מטען

Power Operated Tailgateפתיחת תא מטען חשמלית

 Handle side door body color, w/o damper andידיות דלתות בעלות תאורה
illumination

 Retractable rear view mirrorsמראות חיצוניות בעלות קיפול חשמלי 

C בקורה 'Re-charge' עיטורC-Pillar 'Re-charge' Moulding

Inscription חבילת עיצוב חיצונית------Exterior Inscription package

R-Design חבילת עיצוב חיצונית------Exterior R-Design package 

Safetyבטיחות
Collision mitigation support, frontמערכת לבלימה אוטומטית  

Airbag, Driver & Passengerכריות אוויר קדמיות דו-שלביות

Inflatable Curtainsוילונות הגנה נפתחים

Knee airbag driver sideכרית הגנה לברכי הנהג

SIPS airbags מערך אמצעי הגנה בפגיעה צדית הכולל כריות אוויר

Pyrotechnical pretensioners, frontq rear all positionsקדם מותחנים פירוטכניים מלפנים ומאחור

Whiplash protection, front seatsמערכת נגד "צליפת שוט" להגנה בשעת התנגשות מאחור

ESC - Electronic stabilty controlמערכת בקרת יציבות מתקדמת

EBA+ABS מערכת עזר בבלימת חרוםEBA+ ABS - Emergency Brake Assist

 EBL, flashing brake flashing light and hazardתאורת בילום אדפטיבית
warning

תאורה קדמית חכמה הכוללת מעבר אוטומטי מאור דרך 
Active high beamלאור נסיעה

Cut-Off switch passenger airbagאפשרות לניתוק כרית האויר בצד הנוסע

Isofix - outer position rear seatאמצעי עגינה למושבי בטיחות לילדים

Tyre pressure monitoring system EUמערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים

Hill start assistמערכת עזר לזינוק בעלייה

Road Sign Information, RSIתצוגת תמרורים

Driver alert systemבקרת ערנות

Lane keeping aidבקרת סטייה מנתיב אקטיבית

Collision warning and mitigation support, rearהתראה והכנה לפגיעה מאחור

Blind spot Information Systemמערכת לניטור רכב ב"שטח מת" 

Cross traffic alertמערכת עזר אחורית לניטור תנועה חוצה בעת יציאה מחנייה

Adaptive cruise control With Traffic Jam Assist 3בקרת שיוט אדפטיבית

Chassisשלדה
Chassis, Dynamic---שלדת דינמיק

Chassis, Sport---------שלדת ספורט

XC40 RECHARGE



כל הדגמים מצויידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד )לביצועים אופטימלים מומלץ להשתמש באוקטן 98(. מכוניות וולוו משווקות בכל רחבי 
העולם, מסיבה זו יש הבדלים במפרט ובנתונים לארצות השונות. דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ“י נתוני היצרן ובתנאי ניסוי ביהח“ר. התמונות, המפרט והנתונים 
בפרוספקטים השונים הם כלליים, ואין לשייכם לשום דגם או שוק ספציפי. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי ואינו בהכרח כלול במחיר הרכב. היצרן והחברה 
שומרים לעצמם הזכות לתקן או לשנות הנתונים והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת. פרסום זה מחליף כל פרסום קודם הנוגע לרכב זה. יעוץ ופרוט ניתן לקבל מנציג 
המכירות. אחריות - תקופת האחריות היא 36 חודשים וכוללת עבודה וחלקים ללא הגבלת קילומטרים. בכפוף לתעודת האחריות. המפרט מתייחס לשנת מודל 2021.

PHEV T5

ציוד סטנדרטי ותוספות
 Inscription
Expression

 R-Design
Expression

InscriptionR-DesignStandard & Optional Equipment

Seatsמושבים
 Leather uph. - Comfort ---ריפודי עור מובחר

R-Design מושבי עור מובחר משולב---------R-design Leather / Nubuck uph. - Comfort 

Power adjustable drivers seat with memoryכיוונון מושב נהג חשמלי הכולל זיכרונות

Mech. pass. seat with height and length adjustment------כיוונון מושב נוסע ידני

Power adjustable passengers seat------כיוונון מושב נוסע חשמלי הכולל זיכרונות

Mechanical Cushion Extension, Front Seats------כיוונון אורך ידני בסיס מושב נהג ונוסע

way power adjustable lumbar support 4תמיכה חשמלית לגב תחתון

Heated front seatsחימום למושבים הקדמיים

Lightsתאורה
Automatic lights controlחיישן אורות עם הפעלה אוטומטית

Approach lightתאורת גישה

Headlight high pressure cleaningמתזי פנסים קדמיים

Interior illumination high levelחבילת תאורה מורחבת

 LED Headlights Bending, Corneringתאורת LED לאור דרך ולאור נסיעה סובבת פניה

Foglights in front spoilerפנסי ערפל קדמיים

Wheelsחישוקים וצמיגים

 Spoke Black Diamond-cut Alloy wheel-5 ''18------חישוקי סגסוגת " Black Diamond-cut" בקוטר 18" 235/55
235/55R18

חישוקי סגסוגת " Black Diamond-cut" בקוטר 19" 
235/50---------19'' 5-Double Spoke Black Diamond-cut Alloy wheel 

235/50R19

חישוקי סגסוגת " Matt Black Diamond-cut" בקוטר 19" 
235/50---------19'' 5-Double Spoke Matt Black Diamond-cut Alloy 

wheel 235/50R19

 Temporary sparew T125/70R19 CMAגלגל חילופי זמני 

 סטנדרטי      --- ניתן להוספה בפס הייצור בלבד בתוספת תשלום  

XC40 RECHARGE
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XC40 וולוו - מפרט לישראל
VOLVO - Specifcation for Israel 

Model T5 T4 םדג
Displacement in CC 1969 1969 סמ"ק פח המנוע בנ

No. of cylinders/valves 4/16 4/16 ם שסתומי/םילילגספר המ

Fuel system/ignition תה הצלק/ת דכערמ

Max. output HP at RPM petrol 247/5500 190/4700 ל"ד סי כ"ס/ברספק מיה

Max. torque KG/M at RPM petrol 35.7/1800-4800 30.6/1400-4000 ל"ד סג"מ/י קברט מימומנ

Min. recommended octan rating-
unleaded 95 95 ת טול עופר-נץלטן מוממום אוקינמי

Fuel tank capacity liters 54 54 ם( ייטרלק )בלדפח מיכל הנ

Drive line פולהכ תמידעה קהנ עה הנ

Transmission ת יטרת פלנטיאוטומ
ם ילוכהי 8

ת יטרת פלנטיאוטומ
ם ילוכהי 8

ם ילוכת היבית

Turing circle (curb to curb) 11.4 11.4 כות( רין מדם, ביטרמבוב )בקוטר סי

Boot capacity/liters 460 460 ם( ייטרטען )בלמפח תא נ

Acceleration 100-0 KM/H 6.5 8.4 -יות( נקמ"ש )ש-100ל 0תאוצה מ

Top speed KM/H 230 210 ת יטרונלקת אבלת בקמ"ש מוגיבררות מימהי

יתחויטבהר וזבאהת מר םגדאור ית ם דגוד ק

7 XC40 T4 Momentum 247 
7 XC40 T4 Momentum Leather 249 
8 XC40 T4 Momentum Plus 248 
8 XC40 T4 R-Design 253 
7 XC40 T5 Momentum 245 
8 XC40 T5 Momentum Plus 250 
8 XC40 T5 R-Design 246 

דרגת האבזור הבטיחותי 
רמת 

בטיחות
גבוהה 

רמת 
בטי חות
נמוכה 

ת גדר
יהום ז

ר אווי
*ק"מ-100ם לייטרלק בלת דיכרי צתוננ ם דג

י 5.6 13 רונעיינב י 8.4 רונעי XC40 T4 

14 6 י רונעיינב י 8.9 רונעי XC40 T5 

ב מנועי* כרר מיהום אוויגת זרד
זיהום 
מירבי 

זיהום
מזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכ ב מנועי 
התשס"ט   2009 בפרסומת(,

 715/2007  EC נתוני היצרן על פי בדיקת מעבדה. תקן* *

טורבו הזרקה ישירה טורבו הזרקה ישירה



 

 
   

 

  

 Standard & Optional EquipmentXC40ציוד סטנדרטי ותוספות
T5/T4 T5 T4 

R-DESIGN
Momentum 

Plus 
Momentum Momentum 

Audio & Entertainment דור יע ובת שמכערמ
High Performance, 8 speakers ע שמת כרעמHigh Performance 8 ים לוקמר

Bluetooth handsfree and audiostreaming ת ריובדיBluetoothע מת שמרז+ ה

 2 USB connections, front tunnel י רוביחני שUSB תמידהקה לסונוקב

12,3 inch Driver Display  TFTי לאוטרוי 12.3" םינחוומח ול
9" touch inch center screen  9" יונעבצי זרכמע גממסך 

Speech function ת ילקוה לעפהת כרעמ

Inductive charging for smartphone, front tunnel* ה לוסנוקבים כמתוים יידנים רישכמלית טוחלאה ניעט
 *תמידהק

Smart phone integartion with USB HUB* םכן חופלטד לומיצ* 

Interior Design ם י- פנובצעי
Leather gear lever knob --- ר ור עומיגם ביכולית הידי

Leather steering wheel with Uni deco inlay, 3 
spoke --- י תכתר מוטיעב בלושמר וועה בפוצה מגל הגלג

Urban grid décor inlays --- ה לוסונבק Urban gridג וסם מינן פופיד

R-design steering wheel with perforated leather,
3 spoke --- --- --- ן ונגסי בתכתר מוטיעב בלושמר וועה בפוצה מגל הגלג

R-Design

R-design gear level knob --- --- ---  Design -Rן ונגסם ביכולית הידי

Cargo opening metal scuff plate --- --- --- ן עטא מת תכתר מוטיע

Cutting edge décor inlay --- --- ---  Design -Rן ונגסם בינן פופיד

Black colour on headlining/ceiling --- --- --- ר וחשה ברקי תדופיר

R-design pedals --- --- ---  Design -Rן ונגסבם וינימולאות בלושמות שודו

Carpet kit, textile R-Design --- --- ---  Design -Rן ונגסה בפצי רחיטש

Interior Accessories ם י- פנזוראב
2-zone Electronic Climate Control ת יורזא-ודת יונטרקלאם ילקאת רבק

Cruise control ט יושת קרב

Automatically dimmed inner and exterior mirrors ר וונית סעינמת לוהכתמד הת צוארמת וימינה פארמ

Auto up/down power windows, all doors ת חה אציחלבת ונולת חריגסה וחיתפ

Height/length adjustable steering wheel ה בוגלק וחרמן לנווכתה מגל הגלג

Electrically heated rear window ת ירוחה אשמשם לידר אישפמ

Rain sensor שם גשן ייח

Stop/Start ע סר ווצן עונגנמ

Electrical parking brake י טמטואוור חרשם עי למשחיה חנם לב

Park assist camera ה יינחת לירוחר אזעת מלצמ

Storage box under driver seat ג הב נשון מותחן תוסחא את

GloveBox Curry Hook ת ופפא כף תלשה נעיסו נו

Waste Bin With Net In Front Of Armrest ת ימדד קת ינעשמבה נבון מוחפ

Keyless entry with remote tag ח תפא מלה לנעתהה וסינכ

First aid kit ה נושאה ררזת עכרע

Drive mode settings ת ונתשמה היגנת יונכות

CleanZone ר יואות וכיאטור ינלרכת עמ

Centre armrest with cupholders ת וסון כקתת מללוכת הירוחאה הרושת בבלושד מת ינעשמ

Parking assistance rear --- --- יים רוחאה ינחי נשייח

Park Assist Front and Rear --- --- יים מדקויים רוחאה ינחי נשייח

Gear shift paddles --- --- --- ה גהל הגלגם ביכולית הפלחי הדקפ

 STYLE PACKת ליחבחלק מיע כ** מגרות יג מכציפנות לנמות יש ליקת תאידבם לירשיל המכת כלם אנו תואי* א



 

  

          

  

 

 

 

 Standard & Optional EquipmentXC40ציוד סטנדרטי ותוספות
T5/T4 T5 T4 

R-DESIGN 
Momentum 

Plus 
Momentum Momentum 

Extirior Accessories י צונזור חיאב
Retractable rear mirrors י למשל חופית קולעת בוינוצית חוארמ

Panoramic sun roof with power operation י למשי חמארונג פן גולח

Tinted windows, rear side doors and cargo area ן עטמא תן לוחל לוכים הכיים רוחאת ונלוח

Standard grille ---  Momentumן ונגסל בירג
Glossy Silver Skid Plates, Front & Rear --- ף סע כבצי במדקי ורוחש אוגן פגמ

Bright integrated roof rails --- ם יבלושם מיריהג בי גספ

Colour coordinated rear view mirror covers --- ב כרע הבצת בוארמ

Solid white(614) exterior roof colour ---  Solid white 614י נוציע חבצב בכרג הג
white rear view mirror cap --- ** ** **  Solid whiteי נוצחיבע צבת וארמוי פחי
Power Operated Tailgate handsfree --- --- ד ע יגא מללת וילמשן חעטא מת תחיתפ

Solid black (019) exterior roof colour --- --- ---  Solid black 019י נוציע חבצב בכרג הג
R-design grille --- --- ---  Design -Rן ונגסל בירג
Glossy black window trim, lower part (R-design) --- --- ---  Design -Rן ונגסק בירבר מוחשה בנותחת תונולת חרגסמ
C-Pillar R-design Moulding --- --- ---  Cה ורבק design -Rטור יע
Glossy black Skid Plates, Front & Rear --- --- ---  Design -Rן ונגסר בוחע שבצי במדקי ורוחש אוגן פגמ
Glossy black integrated roof rails (R-design) --- --- ---  Design-Rן ונגסק בירבר מוחע שבצת בובלושג מת גוליסמ
Dual integrated tail pipes --- --- --- ש וגפת בובלושת מולופז כוזגת אומויס

Glossy black rear view mirror covers --- --- ---  Design -Rן ונגסברות וחשות אמר

Safety חות טיב
Collision mitigation support, front ת יטמטואוה מילבלרכת עמ
2 step airbag, drivers/passenger side ת יובלש-ודת מיודקר ויואת יורכ
Inflatable curtains ים חתפנה נהגת ונלויו
Knee airbag, driver side ג הני הכרבה לנגת הירכ
SIPS airbags ר יוות אוירל כלוכת הידה צעיגפה בנגי העצמך ארעמ
Pyrotechnical pretensioners, front / rear all positions ר וחאמוים נפלמיים נכטורפיים נחתומם דק
Whiplash protection, front seats ר וחאת מושגנתת העשה בנגה" לטות שפילצ"ד גת נכרעמ
Advanced stability control ת מדקתת מוביצת ירקת בכרעמ
DSTC - Dynamic Stability Traction Control ל וגלן גשיית חללוכת הוביצת ירקת בכרעמ
EBA+ ABS - Emergency Brake Assist ם ורת חמילבר בזת עכרעמABS+EBA 
EBL, Flashing Brake Light and Hazard Warning ת יביטפדאום ליבת אורת

Active high beam ך רר דואי מטמוטור אבעת מללוכה המכת חימדה קרואת
ה עיסנאור ל

Cut-Off switch passenger airbag ע סונד הצר ביואת הירק כותינת לורשפא
Isofix - outer position rear seat ם ידלית לוחיטי בבשומה לניגי עעצמא
Hill start assist ה יילעק בוניזר לזת עכרעמ
Road Sign Information, RSI ם ירמרותת גוצת
Driver alert system ת ונרעת רקב
Lane Keeping Aid ת יביטקב איתנה מייטת סרקב
Hill descent control ן ורדמה בדירת ירקב
Collision Warning and Mitigation Support, rear --- --- ר וחאה מעיגפה לנכהה וארתה
Blind spot Information System with Cross traffic alert --- ---  "תמטח ש"בב רכטור ינלרכת עמ
Adaptive cruise control --- --- ת יביפטדאט יושת בקר
Pilot assist --- --- ה יגהנלר זעת כרעמ

Chassis דה לש
Sports chassis, std height --- --- --- ט רופת סדלש
Dynamic chassis --- יק מנדית דלש

 STYLE PACKת ליחבחלק מיע כ** מגרות יג מכציפנות לנמות יש ליקת תאידבם לירשיל המכת כלם אנו תואי* א



XSC40 tandard & Optional Equipment R-DESIGNתוספותי וטרדנטד סויצ
 Momentum 

Plus 
Momentum Momentum 

Seats םיבמוש
Textile / Vinyl uph. - Comfort --- --- --- לבומשt orfomCודפיר  

Leather upholstery --- רחבור מוי עדופיר 

R-design leather / Nubuck upholstery --- --- --- gn iseD-Rבלושר מחבור מוי עבשומ 
Power adjustable drivers seat with memory  תונורכיל זלוכי הלמשג חהב נשון מונוויכ

Mech. pass. seat with height and length 
adjustment --- ינדע יסוב נשון מונוויכ 

Power adjustable passengers seat --- --- --- ילמשע חסוב נשון מונוויכ 

Heated front seats  םימידהקםיבושמלםומחי

4 way power adjustable lumbar support  ןותחב תגת לילמשה חכימת

Cushion extension mechanical, driver and 
passengers --- --- --- ךרואי לנדן ינווכתע מסונג והב נשוס מיסב 

Lights  תאורה
Automatic lights control  תיטמוטוה אלעפם הת עורון אשייח

Approach light  השגירתואת

DRL - LED dayrunning lights  גומסוםיתאורתD EL
LED, Without Bending Light, with HCM --- העיסר נואלך ורר דואלD ELתאורת 

Interior illumination high level --- --- תברחומהרואתתלביח 

Foglights in front spoiler --- --- --- םיימדל קפרי עסנפ 

LED With Bending Light, type B, Top Range with 
HCM --- --- --- הינת פבבוה סעיסר נואלך ורדרואלd Leתאורת 

Wheels םיגמים וצחישוקי

18' 5-Spoke Silver Alloy Wheel-921  235/55 R18 --- יח שוקי סגסוגת מדגם Momentum בקוטר 18"   235/55 
R18 

19' 5-Spoke Black White Alloy Wheel-923 235/50 
R19 --- **    **    ** " 19טרוקבle ytSםגדת מגוסגי סקושיח      

R19 235/50  

18' 5-Double Spoke Matt Black Diamond Cut Alloy 
Wheel  235/55 R18 --- --- --- יח שוקי סגסוגת מדגם R-Design בקוטר 18"   235/55 

R18 

Temporary sparewheel T125/80R18  18ינמי זפוליל חגלגR0/8251T

---   ניתן להוספה בפס הייצור בלבד בתוספת תשלוםס טנדרטי וא פציה בתוספת תשלום 

וולוו  משווקות בכל רחבי  כל הדגמים מצויידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד (לביצועים אופטימלים מומלץ להשתמש באוקטן 98). מכוניות
המפרט  והנתונים  התמונות, נעפ“י  תוני היצרן ובתנאי ניסוי ביהח“ר . המפרט לשוק  הישראלי זה  מתאר את דף זו יש  הבדלים במפרט ובנתונים לארצות השונות . העולם, מסיבה
כלול  במחיר הרכב. היצרן והחברה  ציוד  סטנדרטי ואינו בהכרח הציוד המופיע בהם  אינו בהכרח או שוק  ספציפי. לשום  דגם הם  כלליים, ואין לשייכם השונים בפרוספקטים
זה. יעוץ ופרוט  ניתן לק בל מנציג  הנוגע  לרכב כל פרסום  קודם פרסום זה  מחליף הודעה  מוקדמת. או  לשנות הנתונים והמפרטים השונים ללא שומרים לעצמם הזכות לתקן
המפרט מתייחס לשנת מודל  2020. הגבלת קילומטרים. בכפוף לתעודת האחריות . ללא עבודה וחלקים - תקופת האחריות היא  36 חודשים וכוללת אחריות המכירות.

STYLE PACK אינו תואם את כלל המכשירים לבדיקת תאימות יש לפנות לנציג מכירות ** מגיע כחלק מחבילת *

T5/T4 T5 T4 
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