
יבואן מקביל

XC40 RECHARGE וולוו



.VOLVO כל היתרונות האורבניים של רכב פנאי קומפקטי ומעוצב עם היתרונות האיכותיים והטכנולוגיים של

רכב הפנאי XC40 מביא את השיק והאיכות של מותג הפרמיום משוודיה לרחובות העיר וכרגיל עושה את זה עם האופי והייחוד
.VOLVO של

תוכלו לבחור בין שורה של מנועי בנזין מתקדמים, כולם מוגדשי טורבו וחלקם עם סיוע חשמלי ואפילו היברידי נטען. עם טווח הספקים 
שבין 129 ל-262 כוחות סוס תוכלו בקלות למצוא את הוולוו המתאימה לכם. יחידות ההנעה החזקות ביותר הן גם החסכוניות ביותר 
וגם חסכון  )PHEV( המקנה טווח נסיעה חשמלי של מעל ל-40 קילומטרים )בהתאם לתנאי הנהיגה(  יכולת היברידית-נטענת  עם 

קיצוני בדלק וצמצום מהותי של פליטת מזהמים בעיר.

וולוו תמיד הייתה מובילה בחבילות האבזור והבטיחות העשירות וגם XC40 המודרני אינו שונה בכך. תוכלו לבחור בין חמש רמות 
אבזור שונות, כל אחת מהן כבר מגיעה מהבית עם בסיס אבזור עשיר ועליו תוכלו להוסיף חבילות מיוחדות. בין פריטי האבזור תוכלו 
ותיקון סטייה מנתיב,  למצא מערכת שמע פרימיום מבית הרמן קרדון, מערכות בטיחות מתקדמות כמו בקרת שיוט אדפטיבית 
ריפודי עור מעוצבים, דיפונים יוקרתיים, תאי אחסון רבים וגדולים וגם מערכות בקרת אקלים יעילות. לאותם ימים קרים תוכלו ליהנות 
מהפינוק של חבילת החורף הכוללת מושבים קדמיים, גלגל הגה, מראות ושמשה מחוממים וגם מערכת, מקורית, לחימום מהיר של 

תא הנוסעים.

קחו את האיכות, הנוחות וחווית הנהיגה לעולם של וולוו. גלו את העיר בוולוו XC40 עם הנעה קדמית או הנעה לכל הגלגלים ואופי 
ייחודי שאין לאף מותג רכב אחר.

XC40 T5 RECHARGE R-DESIGN וולוו

התמונות להמחשה בלבד
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מפרט טכני ואיבזור XC40 T5 RECHARGE R-DESIGN מנוע והעברת כחוולווT5 RECHARGE

בנזין היברידי- נטעןמנוע

3 ציל׳, 12 שס׳, הזרקה ישירה, טורבו +  תצורה
מנוע חשמלי 

1,477 סמ"קנפח מנוע

262הספק/סל״ד )כ״ס(

42.5מומנט/סל״ד )קג״מ(

57 - 45פליטת co2 גק"מ

טווח נסיעה חשמלי מירבי 
46 - 41ק"מ

automaticתיבת הילוכים
קיבולת סוללת הנעה. 

8.5 / 10.7דירוג/שימושי קוט"ש

11.4קוטר סיבוב מ׳

ביצועים

7.3 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

180 קמ"שמהירות מרבית

מידות, משקלים ונפחים

4,424אורך )מ״מ(

1,863/2,034רוחב )מ״מ(

1,652גובה )מ״מ(

1,741משקל נטו )ק"ג(

2,290משקל מירבי מותר )ק"ג(

משקל גרירה מירבי 
1,800לנגררעם בלמים )ק"ג(

452 - 1,328נפח תא מטען  )ל׳(

48 ל'נפח מיכל דלק

R19 235/50מידות צמיגים

מערכות בטיחות וסיוע לנהג

•מערכת פעילה מעל ל-4 קמ"ש

התראה, בלימת חירום ותיקון הגה למנוע תאונה או 
להפחית תוצאותיה גם בחושך

•

זיהוי כלי רכב, אופניים, הולכי רגל ובעל חיים )בפרמטרים 
•משתנים(

•Connected Safety - בטיחות מקושרת. אם קיים

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

•ניטור עייפות נהג

•בלם חניה חשמלי

•מערכת למניעת תאונה בצומת. פעיל מעל 10 קמ״ש

•מתיחה אוטומטית של חגורות בטיחות במקרה תאונה

•נעילת דיפרנציאל אלקטרונית

 )AWD בקרה אלקטרונית להנעה לכל הגלגלים )גרסאות•

•סיוע לזינוק בעליה

•ערכת עזרה ראשונה ומשולש

•ESC - בקרת יציבות

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

•מד טמפ׳ חיצונית

•כריות אוויר חכמות בחזית

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

איבזור
עשיר



רמת האבזור הבטיחותי: 7
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

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

XC40 T5 RECHARGEדרגה 2.22משולב

0 1 2 3 4 6 85 7

אבזור פנים

•תאורת תא מטען פנימית LED משני צדדים

•שקע כוח 12V בתא המטען

•פתח למגלשי סקי במושב האחורי

•מגן סף פלסטי לתא המטען

•גלגל הגה וידית הילוכים מצופי עור

•גג שמש פנורמי נפתח עם ווילון חשמלי

•מערכת שמע Premium Sound מבית הרמן קרדון

Sensus מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני•

•מושבים עם ריפודי עור משולב

•דיפונים Cutting Edge אלומיניום

מערכות בטיחות וסיוע לנהג

HDC בקרת ירידה במדרון תלול•

•כריות אוויר צידיות במושבים הקדמיים

•RSC הגנה בפני התהפכות

LKA סייען שמירה על נתיב )תלוי מהירות( 65 עד
180 קמ"ש

•

•מגביל מהירות

•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•

אבזור פנים

•מושב נהג עם כיוון חשמלי ו-2 זיכרונות

•תמיכה מתכווננת לגב מושב הנהג

•תמיכת רגליים מתכווננת למושבים קדמיים

LED תאורת קריאה•

•תאורת אווירה

•לוח מחוונים דיגיטלי מלא עם מחשב דרך

•תאי אחסנה בדיפוני דלתות

•4 חלונות חשמל עם ירידה מלאה בנגיעה אחת

אבזור חוץ

•חישוקי גלגל 19 אינץ׳  5 שפיצים כסוף/שחור

LED פנסי חזית•

LED פנסי ערפל•

LED פנסים אחוריים•

•גג שחור מבריק

•מסילות גג שחורות

•גריל מושחר

•מסגרת חלונות שחור מבריק

•מראות צד מחוממות עם קיפול וכיוון חשמלי בצבע שחור

•שמשות פרטיות כהות

•אנטנת כריש שחורה

•ידיות דלת בצבע המרכב

•דלת תא מטען חשמלית

•שמשה אחורית כהה עם מגב ומפשיר

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



*3889  
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אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.




