
רכב הפאר המפנק של וולוו בגרסה היברידית - נטענת
וולוו XC60 החדשה משלבת ערכי הליבה המסורתיים של VOLVO כמו עיצוב חזק ומובחן, תא נהג וסביבת נוסעים המבוצעים ברמה 
הגבוהה ביותר, טכנולוגיית בטיחות המובילה את כל תעשיית הרכב וכמובן מערכות הנעה מתקדמות המעניקות הנאה מנהיגה לצד 

חסכון. עם וולוו התנועה בעולם מגיעה מעכשיו עם יותר כוח ועם חתימה סביבתית מופחתת.

בגרסאות ההברידיות-נטענות מנוע חשמלי עובד במשותף עם מנוע טורבו-בנזין כדי להפוך את ה-XC60 לרכב פנאי שטח דינאמי,
עם הנעה כפולה שמציעה רמות חדשות של בטיחות ואחיזה בכביש או בדרכי עפר. עם טווח נסיעה חשמלי תוכל לצמצם את זיהום 

האוויר בסביבתך וגם לחסוך עלויות תדלוק. עם 340 כ"ס ו-59 קג"מ ה-T6  XC60 הוא חזק על הכביש.

וולוו היא שם נרדף לפאר בטעם משובח. וזה בא לידי ביטוי בריפודי העור הרכים, מערכת שמע פרימיום מבית הרמן קרדון
או באוארז אנד וילקינז )בהתאם לרמת הגימור(, מתג הנעה מקריסטל אמיתי, בקרת אקלים רב איזורית ועוד אבזור נוחות רב.

חבילת בטיחות אקטיבית וסיוע לנהג מציעה רמות בטיחות מובילות. עם מערכת בטיחות אקטיבית לעיר המסוגלת לזהות הולכי רגל 
ורוכבי אופניים גם בתנאי תאורה חלשים. בקרת שיוט אדפטיבית כמו גם תיקון סטיה מנתיב וקריאת תמרורים יעזרו לך להפחית 

מעומס הנהיגה ויעשו את חווית הנסיעה ב-VOLVO שלך ליוקרתית ונוחה מתמיד.

XC60 Inscription T6 Plug in וולוו
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אקטיבית



מפרט טכני ואיבזור XC60 Inscription T6 Plug in מנוע והעברת כחוולוו
היברידי-נטען PHEVמנוע

/ קומפרסור  תצורה 4 ציל׳, 16 שס׳, הזרקה ישירה, טורבו 
+ מנוע חשמלי

1,969 סמ"קנפח מנוע

340הספק/סל״ד )כ״ס(
59מומנט/סל״ד )קג״מ(

45 - 42פליטת co2 גק"מ

50 - 48טווח נסיעה חשמלי מירבי ק"מ

speed Geartronic automatic-8תיבת הילוכים
קיבולת סוללת הנעה. דירוג/

11.6 / 9.1שימושי קוט"ש

11.4קוטר סיבוב מ'

ביצועים
5.9 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

180 קמ"שמהירות מרבית

מידות, משקלים ונפחים
4,688אורך )מ״מ(

2,117/ 1,902רוחב )מ״מ(

2,099משקל נטו )ק"ג(

2,660משקל מירבי )ק"ג(
משקל גרירה מירבי לנגרר

2,100עם בלמים )ק"ג(

468 - 1,395נפח תא מטען  )ל׳(

70 ל'נפח מיכל דלק

R19 235/55מידות צמיגים

מערכות בטיחות וסיוע לנהג
•שחרור דלתות אוטומטי במקרה תאונה

•בלם חניה אוטומטי במקרה תאונה
•מוט הגה קורס במקרה תאונה

•התראה על אי חגירה לכל חגורות הבטיחות
•כיוון גובה לחגורות הבטיחות במושבים קדמיים

City Safety - בטיחות אקטיבית לעיר•
התראה, בלימת חירום ותיקון הגה למנוע תאונה או להפחית 

•תוצאותיה גם בחושך

•זיהוי כלי רכב, אופניים, הולכי רגל ובעל חיים

Connected Safety - בטיחות מקושרת. אם קיים•

•טבעות קשירה )4 יח'( ו-ווי שקיות ) 2 יח'( בתא מטען

•ניטור עייפות נהג

•בלם חניה חשמלי

•נעילת דיפרנציאל אלקטרונית

)AWD בקרה אלקטרונית להנעה לכל הגלגלים )גרסאות•

•סיוע לזינוק בעליה

•ערכת עזרה ראשונה ומשולש

ESC - בקרת יציבות •
•ניטור שטח מת במראות

•מערך מצלמות 360

איבזור
עשיר

T6 RECHARGEמערכות בטיחות וסיוע לנהג
•ייצוב נגרר

•ABS - נגד נעילת גלגלים עם חלוקת עוצמת בלימה ומגבר חירום
•שחרור אוטומטית של דוושת הבלם במקרה תאונה

•חיישן אורות
•סייען לשמירת נתיב הנסיעה פעיל בין 60 ל-140 קמ"ש

•כריות אוויר ווילון קדמיות ואחוריות בשני הצדדים
•ניטור לחץ אוויר בצמיגים

•נעילת בטיחות לילדים
IDIS - מערכת מידע חכמה לנהג•

•מאותתי LED על מראות הצד עם תאורת נוחות

•עיגון ISOFIX למושבי בטיחות לילדים
•2 נקודות עיגון בטוחות למושבי ילדים מאחור

•חיווי אזהרה לדלת פתוחה או מכסה מנוע פתוח
•קריאת תמרורי דרך

•כריות אוויר חכמות בחזית
HDC בקרת ירידה במדרון תלול•

•כריות אוויר צידיות במושבים הקדמיים
•מושבים למניעת החלקה במקרה תאונה

Intellisafe חבילת סיוע ובטיחות•
•RSC הגנה בפני התהפכות

•LKA סייען שמירה על נתיב )תלוי מהירות( 65 עד 180 קמ"ש
•מגבר הגה אלקטרוני

•מגביל מהירות
•צלחות בלימה מאווררות לפנים ומאחור

•כרית אוויר לברכי הנהג
•ניתוק כרית אוויר לנוסע בחזית

הגנה בעת ירידה מהכביש )מתיחת חגורות בטיחות, הזחת מושבים 
•לספיגת אנרגיה(

•אורות בלימה בחירום עם הבהוב אוטומטי

LED תאורת בלם משנית•

•מערכת CALL לשירותי חירום

WHIPS - הגנה בפני צליפת שוט•

•מתז נוזל משולב במגבים

•כיוון אורות אוטומטי

•תאורת דרך LED עם החלפה אוטו' לאור גבוה

LED תאורת יום•

הגנה בפני גניבה
•נעילת דלתות ותא מטען אוטומטית אחרי התנעה

•נעילת תא כפפות
•משבית מנוע אלקטרוני

•תאורה פנימית ותאורת ליווי
•דריכת אזעקה עם הבהוב

•נעילת דלתות מרכזית עם שלט רחוק



מפרט טכני ואיבזור

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

רמת האבזור הבטיחותי: 7
רמת 

בטיחות 
נמוכה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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בטיחות 

גבוהה
זיהום

מזערי

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **
להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 

לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

VOLVO XC60דרגה 2.52משולב

0 1 2 3 4 6 85 7

אבזור חוץ ותא מטען
•פתח תדלוק ללא פקק פנימי

•נקודות עיגון קשיחות למסילות גג
•ספויילר אחורי  משולב

•מכ"מ עזר לחנייה
12v שקע כוח•

•רשת מטען
•תאורה בשני צידי תא המטען

•מגן סף מתכת 
•ערכת תיקון תקרים

•חלל נוסף תחת רצפת תא המטען

תוספות  וחבילות
Momentum Pro חבילת

•דלת תא מטען חשמלית עם זכרון לגובה

•פנסי ערפל LED עם פונקציית עזר בפניות

•ספי חלונות עם עיטורי כרום

•כניסה ללא מפתח, פתיחת תא מטען עם תנועת רגל

•תאורת סביבה משולבת בידיות הדלת

SENSUS מערכת ניווט•

Inscription חבילת

•מתג התנעה קריסטל 

•חבילת תאורת אווירה פנימית

Drift Wood דיפוני עץ•

•סופיות מפלט בכרום

•מושב נהג חשמלי עם זיכרונות 

•תמיכה בגב תחתון בשני מושבים קדמיים

Inscription שבכה קדמית בעיצוב•

Inscription גימורי מרכב•

•ריפודים משולבי עור

•חישוקי סגסוגת 19 אינץ'

•תמיכה מורחבת לרגליים במושבים קדמיים

•גלגל הגה עם פקדים בשחור בוהק

•תא אחסון במשענת מרפקים במושב אחורי

Recharge חבילת

 Recharge ספי דלתות פנימיים עם כיתוב•

HVCH - חימום תא נוסעים מהיר•

•חלון גג שמש פנוראמי + וילון חשמלי

אבזור פנים
•שקע 12v בחזית ו-2 שקעי USB C מאחור

•מסך מגע 9 אינץ'
•פתיחת דלתות עם אפשרות תכנות

•גלגל הגה רב תפקודי עם כיוון עומק וגובה
מערכת שמע "high performance", 220 וואט,

•2 שקעי USB, ממשק בלוטות', אנטנת גג, רמקול סאבוופר

•10 רמקולים מבית הרמן קרדון
•מראות צד ומראת פנים מתכהות אוטומטית
•ספי דלתות בחזית עם לוגו VOLVO מתכתי

•חבילת תאורת פנים )רגלי נוסע, תאורת אווירה קונסולה מרכזית(
•ידית הילוכים עם ציפוי עור ועיטור דקורטיבי

•גלגל הגה מצופה עור
•לוח מחוונים דיגיטלי אדפטיבי 12.3 אינץ'

•חלונות חשמל לפנים ומאחור עם הרמה בנגיעה אחת
•שמשה אחורית מחוממת

•מרכז מידע לנהג
•ווי תליה על ידיות אחיזה אחוריות

•תאורה בתא כפפות
•התנעה ללא מפתח

•תאורת קריאה לפנים
•מראת איפור בסכי שמש עם תאורה ותפס לכרטיסים

•התנעה ודימום מנוע אוטומטי בעצירה
•התאמה אישית באמצעות תפריטים וטקסט מותאם באנגלית

•בקרת שיוט אדפטיבית
•מטען אלחוטי לנייד

•תאורת אווירה פנימית
•בורר מצבי נהיגה

•כיוון גובה וזווית חשמליים במושבים קדמיים
•קיפול משענות ראש חשמליות מאחור )לא כולל מרכזית(

•משענת יד מאחור עם 2 מחזיקי ספלים
•קיפול מושב אחורי 60/40

•משענת אחורית עם כיוון זווית
•מסנן אוויר לתא הנוסעים עם חיישן לחות

•בקרת אקלים אלקטרונית דו-אזורית
•מיזוג בחניה עד 40 דק לפני נסיעה ו-15 דק' בסיומה

•פתחי מיזוג אחוריים

אבזור חוץ ותא מטען
•מראות צד מחוממות ועם כיוון חשמלי

•קיפול חשמלי למראות צד
•מתלי אוויר עם שלדה אקטיבית


