XC40 RECHARGE
PURE ELECTRIC

XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC

Black Stone

Leather Charcoal
in Charcoal interior

Crystal White Pearl

Leather Charcoal
in Charcoal interior

Fusion Red Metallic

Leather Charcoal
in Charcoal interior

Denim Blue Metallic

Leather Charcoal
in Charcoal interior

Sage Green Metallic

Leather Charcoal
in Charcoal interior

Thunder Grey Metallic

Leather Charcoal
in Charcoal interior

Glacier Silver Metallic

Leather Charcoal
in Charcoal interior

Some parts of upholstery are mixed with leatherette. บางชิน
้ ส่วนของเบาะโดยสารมีสว่ นผสมของหนังสังเคราะห์

VOLVO XC40 TECHNICAL SPECIFICATIONS
XC40 Recharge Pure Electric
ประเภทของรถ TYPE OF VEHICLE

แบตเตอรี่ อิเล็กทริค Battery Electric Vehicle

แบตเตอรีส
่ ำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ ำ BATTERY FOR ELECTRIC MOTOR
Lithium-ion Nickel rich NCM

- ชนิดของแบตเตอรี่ Type of battery
- ควำมจุของแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) Battery Capacity (kWh)

78

- ควำมจุแบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้งำนได ้ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) Usable capacity (kWh)

75

สมรรถนะ PERFORMANCE
- กำลังสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้ ำ (กิโลวัตต์) Max. power of electric motor (kW)

150/150

- แรงม ้ำสูงสุดจำกมอเตอรไฟฟ้ ำ หน ้ำ+หลัง (แรงม ้ำ) Max. horsepower from front+rear electric motors (hp)

408 (204+204)

- แรงบิดสูงสุดจำกมอเตอร์ไฟฟ้ ำ (นิวตันเมตร) Max. Torque from front+rear electric motors (Nm)

660 (330+330)

- อัตรำเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินำที) Acceleration 0-100 km./hr. (second)

4.9*

- ควำมเร็วสูงสุด (กม./ชม.) Top speed (km/hr.)

180^

ระบบเกียร์ TRANSMISSION
Single speed transmission

- อัตโนมัต ิ Automatic
ระบบขับเคลือ
่ น DRIVE LINE

Dual motor, all-wheel drive

- ล ้อขับเคลือ
่ น Drive wheel
ระบบบังคับเลีย
้ ว STEERING SYSTEM
วงเลีย
้ วแคบสุด (เมตร) Min. Turning Circle (meter)

11.4

ล ้อ WHEELS
ขนำดล ้อ (นิว้ ) Wheel size (inch)

19"

ขนำดยำง Tire size

235/50 R19 (FR) , 255/45 R19 (RR)

ระบบเบรก BRAKING
ดิสก์เบรก 4 ล ้อ พร ้อม ABS EBD & EBA

- ระบบเบรก Braking system
ระบบกันสะเทือน SUSPENSION
- ระบบกันสะเทือนหน ้ำ Front suspension

ั สปริงสตรัท / Macpherson spring strut
แมคเฟอร์สน

- ระบบกันสะเทือนหลัง Rear suspension

มัลติลงิ ค์ / Multilink

- ชนิดของแชสซี Chassis Type

ไดนำมิก / Dynamic

กำรใช ้ไฟฟ้ ำและระยะทำงทีใ่ ช ้ได ้ ELECTRIC CONSUMPTION & RANGE
- กำรใช ้ไฟฟ้ ำโดยเฉลีย
่ (วัตต์ชั่วโมง/กม.) Average electric consumption (Wh/km)
- กำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซต์ (กรัม/กม.) CO2 emission (g/km)
- ระยะทำงทีว่ งิ่ ได ้สูงสุด (กม.) Electric range (kilometer)

255*
0*
450* (418**)

ขนำดรถยนต์ DIMENSION
- มิตภ
ิ ำยนอก ยำว x กว ้ำง x สูง (มม.) Exterior dimensions length x width x height (mm.)
- ควำมยำวฐำนล ้อ (มม.) Wheelbase (mm.)
- ควำมกว ้ำงช่วงล ้อ หน ้ำ/หลัง (มม.) Track width front/rear (mm.)

4,425 x 1,863 (2,034) x 1,651
2,702
1,601 / 1,615

HOME CHARGING TYPE2 (AC) SOC 0-100%
With wall-box EV charger 1-Phase (7.4kW/32A)

12 hours***

With wall-box EV charger 3-Phase (11kW/16A)

8 hours***

PUBLIC CHARGING TYPE2 (AC) / CCS2 (DC) SOC 0-80%
With AC charger 3-Phase (11kW/16A)

6 hours***

With DC rapid charger (50kW)

120 minutes***

With DC rapid charger (150kW)

40 minutes***

* อ ้ำงอิงผลกำรทดสอบในห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ำรตำมมำตรฐำน ECE R101 ระยะทำงกำรขับขีท
่ ไี่ ด ้รั บจริงอำจแตกต่ำงกันไป ขึน
้ อยู่กับปั จจัย ต่ำงๆ เช่น อุณหภูมแ
ิ วดล ้อม สไตล์กำรขับขี่ จำนวนผู ้โดยสำรในรถ เป็ นต ้น
* Refer to UN ECE R101 (NEDC) test result in lab. Range may vary depended on various factors such as ambient temperature, driving style, number of passenger in the car, etc.
** อ ้ำงอิงผลกำรทดสอบในห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ำรตำมมำตรฐำน WLTP ระยะทำงกำรขับขีท
่ ไี่ ด ้รั บจริงอำจแตกต่ำงกันไป ขึน
้ อยู่กับปั จจัย ต่ำงๆ เช่น อุณหภูมแ
ิ วดล ้อม สไตล์กำรขับขี่ จำนวนผู ้โดยสำรในรถ เป็ นต ้น
** Refer to WLTP test result in lab. Range may vary depended on various factors such as ambient temperature, driving style, number of passenger in the car, etc.
*** เวลำในกำรชำร์จอำจแตกต่ำง ขึน้ อยู่กับสภำพอำกำศของรถ โหลดไฟฟ้ ำอืน
่ ๆ ทีใ่ ช ้งำนอยู่ในรถ และอุณหภูมโิ ดยรอบ
*** Charging time can vary depending on vehicle climatization, other active electric loads in the vehicle, and ambient temperature.
^มีกำรจำกัดควำมเร็ วสูงสุด (governed top speed)

รับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับรถยนต์วอลโว่ ได ้ที่ www.volvocars.com/th-th
Receive more information on Volvo cars at www.volvocars.com/en-th

VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC STANDARD EQUIPMENT
ความปลอดภ ัยเชิงป้องก ัน

PREVENTIVE SAFETY

ระบบป้ องกันกำรชนด ้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับรถยนต์ คนเดินถนน
ผู ้ขับขีจ่ ก
ั รยำน และสัตว์ใหญ่ พร ้อมฟั งก์ชั่นหยุดรถ

s

City Safety - car, pedestrian, cyclist, and large animal detection
with full auto brake

ระบบป้ องกันกำรชนและบรรเทำกำรบำดเจ็บพร ้อมฟั งก์ชั่นหยุดรถอัตโนมัต ิ
- ด ้ำนหน ้ำ ด ้ำนหลัง และบริเวณทำงแยก

s

Collision Avoidance & Mitigation Support with Auto Brake
- front, rear & intersection

สัญญำณไฟแจ ้งเตือนเมือ
่ มียำนพำหนะอยู่ในมุมอับของสำยตำ

s

Blind Spot Information System (BLIS)

ระบบแจ ้งเตือนเมือ
่ มีรถวิง่ เข ้ำมำทำงด ้ำนข ้ำงขณะถอยหลังออกจำกทีจ
่ อด
พร ้อมฟั งก์ชั่นหยุดรถอัตโนมัต ิ

s

Cross Traffic Alert with auto brake

่ ทีพ
ระบบแจ ้งเตือนด ้วยแรงสัน
่ วงมำลัยเมือ
่ รถวิง่ ออกนอกช่องทำงเดินรถ

s

Lane Keeping Aid (LKA)

ไฟหน ้ำแบบ LED หักเหตำมพวงมำลัย พร ้อมระบบไฟสูงอัตโนมัต ิ

s

LED active bending headlights with active high beam

ความปลอดภ ัยเชิงปกป้อง

PROTECTIVE SAFETY

ระบบปกป้ องเมือ
่ เกิดกำรวิง่ ตกถนน

s

Run-Off Road Protection

ถุงลมนิรภัยด ้ำนหน ้ำและด ้ำนข ้ำงสำหรับทีน
่ ั่งคูห
่ น ้ำ

s

Front & Side airbags - driver & front passenger

ถุงลมนิรภัยปกป้ องหัวเข่ำสำหรับคนขับ

s

Knee airbag - driver

ม่ำนถุงลมนิรภัยด ้ำนข ้ำง

s

Inflatable Curtain

ระบบปกป้ องกำรบำดเจ็บของกระดูกต ้นคอและหลังทีเ่ กิดจำกกำรสะบัดของศีรษะ

s

Whiplash Protection System

ระบบกระจำยแรงกระแทกจำกกำรชนด ้ำนข ้ำง

s

Side Impact Protection System

ระบบช่วยในการข ับขี่

DRIVER SUPPORT SYSTEM

ระบบช่วยขับขี่ Pilot Assist

s

Pilot Assist

ระบบควบคุมควำมเร็วแบบแปรผันเพือ
่ รักษำระยะห่ำง
พร ้อมฟั งก์ชั่นหยุด/ออกตัวรถโดยอัตโนมัต ิ

s

Adaptive Cruise Control with Queue Assist

จอแสดงผลสำหรับผู ้ขับขีข
่ นำด 12.3 นิว้

s

12.3-inch driver display

ระบบช่วยในกำรขึน
้ ทำงลำดชัน

s

Hill Start Assist

ระบบช่วยในกำรลงทำงลำดชัน

s

Hill Descent Control

กล ้องช่วยในกำรจอดพร ้อมจอแสดงผลด ้วยภำพ 360 องศำ

s

Park Assist Camera - 360 degree

เซ็นเซอร์ชว่ ยในกำรจอด - ด ้ำนหน ้ำ ด ้ำนหลัง และด ้ำนข ้ำง

s

Park Assist Sensor - front, rear, and side

ความสะดวกสบาย

CONVENIENCE & COMFORT

ระบบควบคุมคุณภำพอำกำศภำยในรถ Clean Zone

s

Clean Zone Air Quality System

เบำะโดยสำรปรับด ้วยไฟฟ้ ำพร ้อมบันทึกควำมจำทีต
่ ำแหน่งคนขับ

s

Power-operated front seats with memories on driver seat

ส่วนรองรับบริเวณเอวในพนักพิงหลังเบำะคูห
่ น ้ำปรับด ้วยไฟฟ้ ำ แบบ 4 ทิศทำง

s

Power-operated lumbar support - front seats 4 directions

พนักพิงของเบำะโดยสำรด ้ำนหลังแยกพับได ้ แบบ 40/60

s

Foldable rear backrest 40/60

ซันรูฟไฟฟ้ ำ - พำโนรำมิก

s

Power-operated panoramic sunroof

ฝำกระโปรงหลังเปิ ด/ปิ ดด ้วยไฟฟ้ ำโดยไม่ต ้องใช ้มือ

s

Power-operated handsfree tailgate opening & closing

ระบบชำร์จโทรศัพท์มอ
ื ถือแบบไร ้สำย

s

Wireless mobile phone charger

ระบบเครือ
่ งเสียง

AUDIO SYSTEM

จอแสดงผลในคอนโซลกลำงแบบสัมผัสขนำด 9 นิว้

s

9 -inch touch-screen center display

Digital Services (Google Assistant, Google Map, Google Play)**

s

Digital Services (Google Assistant, Google Map, Google Play)**

วอลโว่ คำร์ส แอปพลิเคชั่น

s

Volvo Cars App

เครือ
่ งเสียง Premium Sound by Harman Kardon
* แอมปลิไฟเออร์ 600 วัตต์ พร ้อมลำโพง 13 ตัว
รวม air-ventilated วูฟเฟอร์ และซับวูฟเฟอร์

s

Premium Sound by Harman Kardon
* 600 Watt amplifier with 13 loudspeakers including air-ventilated
woofer & subwoofer

่ มต่ออุปกรณ์ด ้วยสัญญำณบลูทธ
กำรเชือ
ู

s

Bluetooth® & audio streaming

S = S t and ard

ั่ บำงอย่ำงขึน
**ควำมพร ้อมในกำรใช ้งำนฟั งก์ชน
้ อยู่กับควำมพร ้อมในกำรให ้บริกำรจำก Google
**Availability of some functions is subject to availability from Google.

รถยนต ์วอลโว่ XC40 Recharge Pure Electric ใหม่ มาพร ้อม Volvo Care Package ประกอบด ้วย บริการหลัง
่
่
การขาย Volvo Premium Service Program ประกันภัยรถยนต ์ เครืองชาร
์จแบตเตอรีแรงดั
นสูงและการ
่
ร ับประกันคุณภาพแบตเตอรีแรงดันสูง เป็ นเวลา 8 ปี หรือ 150,000 กม. (แล ้วแต่ระยะใดถึงก่อน) กรุณาสอบถาม
่ มได ้ทีผู
่ จ้ ด
รายละเอียดเพิมเติ
ั จาหน่ ายรถยนต ์วอลโว่ ศูนย ์ลูกค ้าสัมพันธ ์ โทร 02-161-4144 หรือ
WWW.VOLVOCARS.COM/TH
The New Volvo XC40 Recharge Pure Electric comes with Volvo Care Package consists of;
Volvo Premium Service Program (VPSP), car insurance, EV battery charger, and warranty on
high-voltage battery for 8 years or 150,000 km. (whichever comes first). For more detail,
please contact Volvo Car retailers, Volvo Customer Relations Center Tel. 02-161-4144 or
WWW.VOLVOCARS.COM/TH
่
้ ทางบริ
้
์
หมายเหตุ : รายละเอียดของรถยนต ์อาจมีการเปลียนแปลงภายหลั
งจากเผยแพร่ ทังนี
ษท
ั ฯขอสงวนสิทธิในการ
่
่
เปลียนแปลงโดยไม่
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน้าเกียวกั
บรูปแบบ สีของรถ รายละเอียดด ้านเทคนิ ค และอุปกรณ์มาตรฐาน
้
ตามแต่ทางบริษท
ั ฯจะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ ข ้อมูลในเล่มนี จะเป็
นรายละเอียด
่
่
้
ทัวๆไป ซึงรายละเอียดทางด ้านเทคนิ ค อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจมีใหเ้ ลือกแตกต่างกันออกไปขึนอยู
ก
่ บั รุน
่
รถ เช่น รถบางรุน
่ รายละเอียดด ้านเทคนิ ค อุปกรณ์มาตรฐานและสีของรถ อาจไม่มจี าหน่ าย หรืออาจมีในรูปแบบที่
้ ปภาพของรถทีปรากฏในเล่
่
่ น
แตกต่างออกไป รวมทังรู
มอาจแสดงถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ทีอยู
่ อกเหนื อจากอุปกรณ์
่
มาตรฐานทีจ่ าหน่ าย และสีของรถอาจแตกต่างไปจากรูปภาพทีปรากฏในเล่
มเนื่ องจากข ้อจากัดของระบบการพิมพ ์
้ กรุ
้ ณาตรวจสอบข ้อมูลรายละเอียดทีผู
่ จ้ ด
ทังนี
ั จาหน่ ายวอลโว่อย่างเป็ นทางการของ บริษท
ั วอลโว่ คาร ์ (ประเทศไทย)
จากัด
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