
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. 
ואינו בהכרח כלול במחיר הרכב. היצרן והחברה שומרים לעצמם הזכות לתקן או לשנות  הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי 

הנתונים והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת. פרסום זה מחליף כל פרסום קודם הנוגע לרכב זה. יעוץ ופרוט ניתן לקבל
 מנציג המכירות.

נתוני היצרן לצריכת הדלק עפ“י ממצאי הניסויים שנעשו במעבדה מוסמכת לפי התקן הארופאי EEC80/1268 בסימולציה של תנאי נסיעה 
עירונית ובין עירונית.

אחריות - תקופת האחריות היא 24 חודשים וכוללת עבודה וחלקים ללא הגבלת קילומטרים. בכפוף לתעודת האחריות.

תכנית הביטוח ללקוחות וולוו
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VOLVO s60

T6רמת אבזור
 

T5
Extreme

T5
Active

T4/T5
Business

 T4
Kinetic

 D3Level

Climateאקלים
Electronic climate controlבקרת אקלים אלקטרונית

Pollen filterמסנן אבקנים
Air quality systemמערכת בקרת איכות אויר

Trip computerמחשב דרך
Audioמערכת שמע

Audio ‘Performance  Sound’, 6 speakers---------------מערכת שמע Performance 6 רמקולים
Audio ‘High Performance  Sound’, 8 speakersמערכת שמע  High Performance 8 רמקולים

Inch driver information display screen 5---------------מסך צבעוני 5 אינץ'
Inch driver information display screen 7מסך צבעוני 7 אינץ'

AUX + USBAUXAUX + USB
CD/DVD נגן תקליטורים תומךSingle DVD Player

Audio control in steering wheelשליטה על מערכת השמע מההגה
Bluetooth handsfreeדיבורית אינטגראלית בלוטות'

Bluetooth Audio streamingממשק בלוטות' מובנה התומך בזרימת שמע
Seatsמושבים

Mech. adjustable driver seat------------מושב נהג מתכוונן ידנית
Elect. adjustable driver seat, with memoryמושב נהג חשמלי כולל זכרונות

Mech. adjustable passenger seat------מושב נוסע מתכוונן ידנית
Elect. adjustable passenger seatמושב נוסע מתכוונן חשמלית

Heated front seatsחימום מושבים קדמיים
Equipment, othersאבזור

Retractable side mirrorsמראות צד מתקפלות חשמליות
Rain sensorחיישן גשם

Cruise controlבקרת שיוט
Parking assistance sensors, rearחיישני חניה אחוריים
Parking assistance sensors, frontחיישני חניה קדמיים

Parking assist cameraמצלמת רוורס
Park assist camera front blind view--- מצלמה קדמית לשטחים מתים

Automatically dimmed mirrorעמעום מראה אוטומטי
Grocery bag holderתפס קניות בתא המטען

Safetyבטיחות
step airbag, driver/ passenger 2כריות אויר דו שלביות לנהג ולנוסע

SIPS airbagsכריות אויר צידיות
Inflatable side curtainsוילונות צד מתנפחים

ACC - בקרת שיוט אדפטיביתACC -Adaptive Cruise Control

CWAB - ‘מע' אזהרת התנגשות וזיהוי הולכי רגל בלימה אוטו CWAB - Collision Warning with full Auto brake &  pedestrian
detection

City Safety Systemמערכת בקרת התנגשות עירונית
WHIPS - “מערכת הגנה מפני “צליפת שוטWHIPS - Whiplash protection, front seats

Pyrotechnical pretensioners, front/rearמערכת קדם מותחן חגורות פירוטכנית
IDIS - מערכת מידע לנהיגהIDIS - Intelligent driver information system

ABS מערכתABS - Antilock Brake Systems
EBA - מערכת סיוע לבלימהEBA - Emergency Brake Assist

T6 AWDT5T4D3Modelדגם

2953199915961984Displacement in ccנפח המנוע בסמ“ק

6/244/164/165/20No. of cylinders/Valvesמספר הגלילים/שסתומים

 Fuel Injectionמערכת דלק/הצתה
Turbo

 Direct Turbo
Injection

 Direct Turbo
Injection

Common Rail
Turbo DieselFuel system/lgnition

304/5600240/5500180/5700163/2900Max. output HP at RPMהספק מירבי כ“ס/סל“ד

44.9/2100-420032.6/1500-500027.5/1600-500040.8/1400-2850Max. torque KPM at RPMמומנט מירבי קג“מ/סל“ד

16.5:1Compression ratio 9.3:110:110:1יחס דחיסה

Min. recommended octane rating-unleadedסולר959595מינימום אוקטן מומלץ - נטול עופרת

67.567.567.567.5Fuel tank capacity (litres)נפח מיכל הדלק )בליטרים(

Geartronicתיבת הילוכים
6 Speed

Powershift
6 Speed

Powershift
6 Speed

Geartronic
6 SpeedTransmission

11.311.311.311.3Turning circle (meter)קוטר סיבוב )במטרים(

380380380380Boot capacity (liters)נפח תא מטען )בליטרים(

6.17.59.09.2Acceleration 0-100Km/h (sec)תאוצה מ-0 ל-100 קמ“ש )שניות(

230230225215Top Speed Km/h Elect. limitedמהירות מירבית בקמ“ש מוגבלת אלקטרונית

1711157014861631Serving Weight Kgמשקל עצמי ק"ג

9.98.37.216.9Fuel Consumption Mixed Driving (L/100km)תצרוכת דלק בנסיעה משולבת )ליטר/100 ק"מ(

T6רמת אבזור
 

T5
Extreme

T5
Active

T4/T5
Business

 T4
Kinetic

 D3Level

BLIS - "מערכת לניטור רכב "בשטח מתBLIS - Blind spot information system
 DSTC - מערכת בקרת יציבות והחלקה מתקדמתDSTC - Advanced dynamic stability control

Torque vectoring  בקרת משיכה באמצעות העברת מומנט
Engine drag controlבקרת בלימת מנוע

 DAC - בקרת אזהרת נהגDAC - Driver alert control
LDW - אזהרת מעבר נתיבLDW - Lane departure warning

Cut-off switch passanger airbag ניתוק כרית אוויר נוסע
ISOFIX - התקןOuter position rear seat isofix

Exteriorחיצוני
Bright decor side windows lowerגימור כרום תחתון לחלונות צד

Bright decor side windows upper + lowerגימור כרום תחתון ועליון לחלונות צד
Electrical sunroofחלון גג חשמלי

Bright decor front spoiler left & rightגימור כרום ספוילר תחתון קדמי ימני + שמאלי
Safetyמערכות נעילה וביטחון

Immobiliserאימובלייזר מקורי
Keyless entry and start, Personal security Communicatorפתיחה אוטומטית ללא מפתח

Puddle lightsתאורה במראות הצד
Home safe lightningתאורת “גישה הביתה“ - חיצונית

Approach Lightתאורת גישה פנימית
Globroofסגירת חלונות ע"י שלט כולל חלון גג

Electric parking brakeבלם חניה חשמלי
12V power outlet cargo areaשקע 12 וולט בתא מטען

Lights, exteriorתאורה
Halogen headlight with level adjuster------פנסי הלוגן

Active bending lights with electronic assymetric settingפנסי בי קסנון אקטיביים
Headlight washersמתזי מים לפנסים הראשיים

illuminated mirrors in sunvisors 2תאורת מראות איפור בסכי השמש
Interiorעיצוב פנים

Shimmer graphite decorדיפוני אלומיניום מעוצבים
Urban wood decorדיפוני עץ

Leather steering wheel---------הגה מצופה עור
Leather steering wheel with decor הגה מצופה עור בגימור אלומיניום

Leather gearlever knobידית הילוכים מצופה עור
Control switch’s with Chrome ringמתגי שליטה בעיטור כרום

Upholsteryריפוד
T-TEC טקסטיל---------------Textile T-TEC

Leather  ---עור
Wheelsגלגלים

   (Al-Rim 7x16) 16” Oden 215/55---   (Al-Rim 7x16) 16” Oden 215/55
   (Al-Rim 7x17) 17” Balder 215/50   (Al-Rim 7x17) 17” Balder 215/50

Tyre sealant kitערכת ניפוח צמיגים דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
T410.17עירוני5.5בינעירוני
T513 11.2עירוני 6.6בינעירוני
T614.514עירוני7.3בינעירוני
D3811עירוני4.6בינעירוני

 EEC80/1268 נתוני היצרן על-פי בדיקת מעבדה תקן*
**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, 

התשס”ט 2009.

זיהום מזעריזיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

---        לא אופציונאליאופציה בתוספת תשלום סטנדרטי


