
לא במקרה XC40 הוא רב המכר מכל דגמי הפנאי של וולוו.

שילוב מושלם של כל מה שאנו אוהבים במכוניות וולוו, עיצוב סקנדינבי מרהיב ואלגנטי, ביצוע ברמה הגבוהה ביותר של חלל נוסעים פרמיום, 
פתרונות חכמים ויוצאי דופן לאחסון שהופכים את רכב הפנאי האורבני והמעוצב הזה לחוויית נסיעה אפילו בסידורים הקטנים ביותר.

וולוו היא כבר מזמן לא רק תכליתית אלא גם מציעה חווית נהיגה דינאמית כחלק מתפיסתה העדכנית שעל הנהג ליהנות מהמכונית בתנועה. 
הבסיס ל-XC40 הוא פלטפורמה מכאנית חדשה ומתקדמת המשלבת טכנולוגיות רבות כדי לתת התנהגות כביש בטוחה, נוחות עילית, רמות 

רעש נמוכות ביותר בתא הנוסעים וכמובן את הבטיחות המרבית במקרה של תאונה.

תיבת הילוכים אוטומטית פלנטרית עם 8 הילוכים מעבירה את כוח המנוע באופן החלק והמהיר ביותר. היא מגיבה בערנות לדרישות הכוח של 
הנהג ותמיד תהיה בהילוך הנכון בכל מצב. הכוח מגיע ממנוע טורבו מתקדם בנפח 1.5 ל׳ המפיק 129 כ״ס ו-24.5 קג״מ עוצמתיים. בזכות 
הטכנולוגיה המתקדמת של המנוע ותיבת ההילוכים מרובת ההילוכים מתקבלים ביצועים נהדרים וגם צריכת דלק משולבת של רק 7.3 ליטר 

ל-100 קילומטרים.

אוטומטית  ניטור שטח מת, בלימה  תיקון סטיה מנתיב,  זיהוי תמרורי תנועה,  כמו  כוללת אבזור חשוב  והבטיחות האקטיבית  חבילת הסיוע 
בנסיעה לאחור, בלימת חירום אוטומטית וגם תאורת יום LED וכמובן מערכות בקרת יציבות ואחיזה ועוד רשימה ארוכה של פריטים מצילי חיים.

אבזור הנוחות מתחיל בממשק מולטימדיה מקורי ושמע מקורי המספק איכות צליל מעולה בעיקר למי שיושב בחזית. גם כאן וולוו מחדשת 
עם רמקול סאבוופר הנסתר מתחת לשמשה הקדמית. תפעול המערכת אפשרי גם דרך פקדים על גלגל ההגה או בהפעלה קולית באנגלית. 
מודרנית. אורבנית  אווירה  יוצרים  בשוודיה  גוטבורג  העיר  של  תבליט  בצורת  מקוריים  עיטורים  איכותי,  פרימיום  בבד  מרופדים  המושבים 

קולע בדיוק לאופי שאתה מחפש ב-SUV מודרני.

XC40 T2 וולוו

עיצוב
מלהיב

בטיחות 
אקטיבית

מהנה 
לנהיגה

תיבת הילוכים 
אוטו׳ 8 הילוכים

התמונות להמחשה בלבד



מפרט טכני ואיבזור

ביצועים
10.9 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

180 קמ"שמהירות מרבית

מתלים ובלמים
תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי

מתלים נפרדים, קפיצי סלילמתלה אחורי

דיסקים מאוורריםבלם קדמי

דיסקיםבלם אחורי

מידות ונפחים
4,425אורך )מ״מ(

1,863רוחב ללא מראות צד )מ״מ(

1,652גובה )מ״מ(

2,702בסיס גלגלים )מ״מ(

1,300מרווח גחון )מ״מ(

452נפח תא מטען )ל׳( 

נפח תא מטען עם מושבים
1,328מקופלים )ל׳( 

235/60R17צמיגים

משקלים
1,554משקל עצמי )ק״ג( 

2,060משקל כולל )ק״ג( 

750משקל נגרר מורשה )ק״ג( 

משקל גרירה מירבי )נגרר עם
1,300 בלמים( )ק״ג( 

54קיבולת מיכל דלק )ל׳(

איבזור נוחות
•מושבי נוחות קדמיים – עם כיוון גובה

•ריפודי מושבים בד יוקרתי
sensus מערכת שמע מקורית 9 אינץ׳•

•ממשק בלוטות׳
•מושב אחורי מפוצל 60/40

•תא אחסון במשענת יד קונסולה מרכזית
•לוח מחוונים דיגיטלי 12.3 אינץ׳

•גלגל הגה מרופד עור עם כיוון לגובה ועומק
•פקדים למערכת השמע והטלפון על גלגל הגה

•תאי אחסנה בדלתות
•תאורת פנים כולל תא מטען ותאורת קריאה

•שקע כוח 12V בתא מטען
•תאורת קריאה ותאורה לתא המטען

•מגב שמשה אחורי עם הפשרה
•2 שקעי USB-C מאחור
•כיסוי קשיח לתא מטען

•תא אחסון נוסף תחת רצפת תא המטען

בטיחות - המשך
•זיהוי תמרורי תנועה

•תיקון סטיה מנתיב
•בלימת חירום אוטונומית

•החלפת אורות אוטומטית
•ניטור מרחק לפנים

•בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
•מצלמת חניה

•מגבר בלם בחירום
•ניטור לחץ אוויר בצמיגים

איבזור חיצוני
LED פנסי חזית•
LED תאורת יום•

•חישוקי סגסוגת מעוצבים 17 אינץ׳
•גריל קדמי עם עיטור כרום

•חיפויי מרכב ובתי גלגלים בשחור מט
LED מראות צד עם קיפול חשמלי ומאותתי•

•מסגרת שמשות שחורה
•מסילות גג שחורות

•ספויילר גג

בטיחות
•7 כריות אוויר

ABS מערכת נגד נעילת גלגלים בבלימה•
EBD חלוקת עוצמת בלימה אלקטרונית•

•בקרת יציבות אלקטרונית
ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

רמת האבזור הבטיחותי: 6
רמת 

בטיחות 
נמוכה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

רמת 
בטיחות 

גבוהה
זיהום

מזערי

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

XC40 T2 דרגה 7.39משולבוולוו
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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.

מנוע והעברת כח
טורבו - בנזין 3 ציל׳מנוע

1,477נפח )סמ״ק(

129 / 5,000הספק/סל״ד )כ״ס(

24.5 / 2,750מומנט/סל״ד )קג״מ(

אוטומטית, 8 היל׳תיבת הילוכים

קדמיתהנעה


