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VOLVO - Specification for Israelוולוו - מפרט לישראל

T3T4T3 Cross CountryModelדגם

149819691498Displacement in CCנפח המנוע בסמ"ק

4/164/164/16No. of cylinders/valvesמספר הגלילים/שסתומים

Fuel system/ignitionטורבו הזרקה ישירה טורבו הזרקה ישירה טורבו הזרקה ישירה מערכת דלק/הצתה

152/5000190/4700152/5000Max. output HP at RPMהספק מירבי כ"ס/סל"ד

25.4/1800-402030.5/1300-400025.4/1680-4200Max. torque KPM at RPMמומנט מירבי קג"מ/סל"ד

מינימום אוקטן מומלץ -
959595Min. recommended octanנטול עופרת

rating-unleaded

626262Fuel tank capacity litersנפח מיכל הדלק )בליטרים(

Drive lineקדמיתקדמיתקדמיתהנעה

אוטומטית פלנטאריתתיבת הילוכים
 6 הילוכים

אוטומטית פלנטארית
 6 הילוכים

אוטומטית פלנטארית
Transmission 6 הילוכים

10.810.811.3Turning circleקוטר סיבוב )במטרים(

Boot capacity/liters 324324324נפח תא מטען )בליטרים(

תצרוכת דלק בנסיעה משולבת 
5.95.56Fuel consumpion mixed)ליטר/100 ק"מ(

driving )L/100KM(

תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש 
8.36.98.5Acceleration 0-100 KM/H)שניות(

מהירות מירבית בקמ"ש 
210210210Top speed KM/Hמוגבלת אלקטרונית

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
176V40 T3 Kinetic7
214V40 T3 Kinetic6
175V40 T4 Kinetic7
177V40 T4 R-Design7

216V40 Cross Country 
T3 Inscription 8

דרגת האבזור הבטיחותי
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
 בטיחות
נמוכה

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

V40 T37.14עירוני5.1בינעירוני

V40 T3 
Cross Country 7.24עירוני4.6בינעירוני

V40 T47.27עירוני4.6בינעירוני

 EC/715/2007 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



Standard & Optional Equipmentציוד סטנדרטי ותוספות
T3 / T4T4T3

KineticR-DesignInscription Modelדגם
Audio & Entertainmentמערכת שמע ובידור

High Performance, 8 speakers---מערכת שמע High Performance 8 רמקולים
 מערכת שמע Premium Sound 10 רמקולים 130*5 וואט 

Harman Kardon
------Premium Sound 10 Speakers Harman Kardon

Bluetooth handsfree and Audiostreamingדיבורית BLUETOOTH מקורית + הזרמת שמע
Audio & Bluetooth buttons in steering wheelשליטה על מערכת השמע והדיבורית מגלגל ההגה

USB / IPOD חיבוריUSB & IPOD function
TFT לוח מחוונים 8" וירטואליDrivers Information Module with 8' TFT

inch screen 7מסך תצוגה צבעוני 7"
Voice activasion media & phoneמערכת הפעלה קולית לטלפון ולמדיה

10GB זיכרון מובנה לקבצי שמעHard disk 10BG
MP3-התומך ב DVD נגןSingle DVD player with MP3 decoder

)RTI( Map region for Israel& Navigation------מערכת ניווט מקורית )ללא עברית(
Interior Designעיצוב פנים

Leather handbrakeבלם יד מצופה בעור
Leather steering wheel---גלגל הגה מצופה בעור 

Gearlever knob leather------ידית הילוכים מצופה בעור
R-Design גלגל הגה מצופה בעור ומשולב בעיטור מתכתי בסגנון------R-Design style Steering wheel

R-Design דוושות משולבות אלומיניום בסגנון------Sport pedals R-Design
R-Design ידית הילוכים מצופה בעור הכוללת תאורה בסגנון------Gearlever knob R-Design with illumination

R-Design דיפוני אלומיניום בסגנון------Decor R-Design
Decor INNOVATION Copper Dawn------קונסולה מרכזית בגוון נחושת

Deco insert, doors / dashboard, bright------דיפונים מתכתיים לוח מכשירים ודלתות
Chrome rings on audio and climate control knobs------חוגות שליטה מדיה\מיזוג אויר בגימור כרום

Gearlever illumination------ידית הילוכים בעלת תאורה
Gear Shift Paddles------פקדי הילוכים בגלגל ההגה

Interior Accessoriesאבזור - פנים
Electronic Climate Control dual zoneבקרת אקלים אלקטרונית דו-אזורית

Cruise controlבקרת שיוט
Adjustable speed limiterמגביל מהירות

Immobiliserאימובילייזר מקורי
Trip Computerמחשב דרך

Sport/eco+ תוכניות נהיגה משתנותSport/eco + mod
Automatic dimming inner rear view mirrorמראה פנימית המתכהה למניעת סינוור 

illuminated sun visors 2תאורה במראות האיפור בסכי שמש
12V 12שקע מתחV power outlet

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
Stop/Startמנגנון עצור וסע

Front armrest---משענת יד קדמית
Adjustable Front armrest------משענת יד קדמית מתכווננת

Parking assistance rearחיישני חניה אחוריים
Rain Sensorחיישני גשם

Cigarette lighter and ashtray------מאפרה ומצת
Personal Security Communicator + Keyless Drive------כניסה והתנעה ללא מפתח ומרכז שליטה אישי בשלט

Park Assist Pilotמערכת היגוי אוטומטית לחניה 
Park Assist, front and rearחיישני חניה אחוריים וקדמיים

Rear Parking Cameraמצלמת עזר אחורית לחניה



T3 / T4T4T3

KineticR-DesignInscription Modelדגם
Extirior Accessoriesאבזור-חיצוני

Heated mirrors with electric adjustmentמראות מחוממות בעלות כיוונון חשמלי
Retractable rear view Heated mirrors with puddle lightמראות חיצוניות בעלות קיפול חשמלי ותאורה תחתית

Roof spoiler, high performance optimisedמסיט רוח אחורי/ עליון
Tinted windows, rear side doors + cargo areaחלונות אחוריים כהים כולל חלון תא מטען

Fixed panoramic sunroofגג פנוראמי מזכוכית כולל וילון גלילה חשמלי
Double Pipes, 2 brackets, Visiable---סיומות מפלט כפולות

Colour matched rear wiew mirrors------מראות בצבע הרכב
R-Design כיסוי מראות בסגנון------R-Design mirror covers

R-Design סיומות כפולות בסגנון------Dual exhaust tail pipes, R-design
R-Design מסגרת חלונות בגימור כרום בסגנון------Bright R-design decor mouldings around side windows

R-Design סבכה ספורטיבית בסגנון------Grill, R-Design
Black solid, 019, mirror covers------מראות חיצוניות בצבע שחור 019

Glossy black decor mouldings around side windows------מסגרת חלונות חיצונית בגימור שחור מבריק
Silver rear skid plate------מגן פגוש אחורי בגימור בצבע כסף

Safetyבטיחות
 City Safety -מערכת לבלימה אוטומטיתCity Safety auto braking

step airbag, drivers/passenger side 2כריות קדמיות דו-שלביות
Knee airbag, driver sideכרית הגנה לברכי הנהג

SIPS airbagsמערך אמצעי הגנה בפגיעה צדית הכולל כריות אוויר
DSTC - Dynamic Stability Traction Controlמערכת בקרת יציבות מתקדמת

EBA+ABS מערכת עזר בבלימת חרוםEBA+ ABS - Emergency Brake Assist
Adaptable pyrotechnical pre-tensioners, all 4 outer seatsקדם מותחנים פירוטכניים מלפנים ומאחור

Whiplash protection, front seatsמערכת נגד "צליפת שוט" להגנה בשעת התנגשות מאחור
Emergency Brake flashing Lightתאורת בילום אדאפטיבית

Cut-Off Switch Passenger AirBagאפשרות לניתוק זמני של כרית האויר בצד הנוסע
Manual child lock, rear side doorsנעילת ילדים ידנית

Isofix - outer position rear seatאמצעי עגינה למושבי בטיחות לילדים
Intelligent Driver Information Systemמערכת לבקרת עומסים 

Electro power steeringהיגוי חשמלי תלוי מהירות
Hill Launch Assistמערכת עזר לזינוק בעלייה

Driver alert systemבקרת ערנות
Road sign informationתצוגת תמרורים

Lane Keeping Aidבקרת סטייה מנתיב אקטיבית
Forward Collision Warningהתראת התנגשות בפני רכבים, הולכי רגל ורוכבי אופניים

Active High Beamתאורה קדמית חכמה הכוללת מעבר אוטומטי מאור דרך לאור נסיעה
Adaptive Cruise Control Stop & Go, with ACC------בקרת שיוט אדפטיבית 

Blind Spot Info. System------מערכת לניטור רכב ב"שטח מת"
Cross Traffic Alert------מערכת עזר אחורית לניטור תנועה חוצה בעת יציאה מחניה

Hill Descent Control------מערכת עזר לנסיעה במורד

Seatsמושבים
R-Design מושבי ספורט מעור מובחר משולב------Leather R-Design

Textile/Tricotech------ריפודי T-TEC משולב
Standard Leather Comfort------ריפודי עור

Power driver seat + memory------מושב נהג חשמלי כולל זיכרונות
Tiltable driver seat, manuel---כיוונון מושב נהג ידני 

Mech adjustable passengers seat---כיוונון מושב נוסע ידני 
Power passenger seat------כיוונון מושב נוסע חשמלי

Quick foldable backrest passenger seat------מושב נוסע קדמי עם קיפול מהיר

Standard & Optional Equipmentציוד סטנדרטי ותוספות



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

T3 / T4T4T3

KineticR-DesignInscription Modelדגם
Lightsתאורה

Automatic lights controlחיישן אורות עם הפעלה אוטומטית
Halogen lights with level adjuster------תאורת הלוגן הכוללת כיוונון גובה

Approach lightתאורת גישה
DRL - Bulb dayrunning lights------תאורת יום הלוגן
LED תאורת יום---DRL - LED dayrunning lights

LED headlights---תאורה ראשית מסוג LED מלא
Interior lights package------חבילת תאורת פנים מורחבת

Wheelsחישוקים וצמיגים
A 16' 7x16x50, MATRES------חישוקי סגסוגת מדגם MATRES בקוטר 16"

55R16/205 205/55------מידת צמיגR16
R-Design בקוטר 17" בסגנון IXION 17------חישוקי סגסוגת מדגם'' IXION )7X17( R-Design

45R17/225 225/45------מידת צמיגR17
”ATRIA 19------חישוקי סגסוגת מדגם ATRIA בקוטר 19"

225/40/R19 225/40------     מידת צמיג/R19
R16 90/T115 גלגל חילופיSpare tyre, T115/90 R16

The New Generation of Volvo
Standard & Optional Equipmentציוד סטנדרטי ותוספות



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.
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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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