


VOLVO - Specification for Israelוולוו - מפרט לישראל

S90
T5T6T8Modelדגם

1,9691,9691,969Displacement in CCנפח המנוע בסמ"ק

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

טורבו הזרקה ישירהמערכת דלק/הצתה
 סופר טורבו- טורבו 

ומגדש על הזרקה ישירה
הגדשה משולבת- טורבו 
ומגדש על הזרקה ישירה

Fuel system/ignition

254/5500320/5700320/5700Max. output HP at RPM petrolהספק מירבי כ"ס/סל"ד 

87Max. output HP electricהספק מירבי כ"ס חשמלי

407/5700Max. output HP at RPM mixed drivingהספק מירבי כ"ס/סל"ד משולב

Max. torque KG/M at RPM petrol 5400 - 35/1500-480040/2200-540040/2200מומנט מירבי קג"מ/סל"ד 

24.5Max. torque KG/M electricמומנט מירבי קג"מ חשמלי

65.3/2200Max. torque KG/M at RPM mixed drivingמומנט מירבי קג"מ/סל"ד משולב

959595Min. recommended octan rating-unleadedמינימום אוקטן מומלץ-נטול עופרת )סטאן בדיזל(

556050Fuel tank capacity litersנפח מיכל הדלק )בליטרים(

Drive lineכפולהכפולה קדמית הנעה

תיבת הילוכים
 אוטומטית פלנטרית 

8 הילוכים
 אוטומטית פלנטרית 

8 הילוכים
 אוטומטית פלנטרית 

8 הילוכים
Transmission

11.411.411.4Turing circleקוטר סיבוב )במטרים(

500500500Boot capacity/litersנפח תא מטען )בליטרים(

6.57.22Fuel consumpion mixed driving (L/100KM)תצרוכת דלק בנסיעה משולבת )ליטר/100 ק"מ(

6.85.94.8Acceleration 0-100 KM/Hתאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(

230250250Top speed KM/Hמהירות מירבית בקמ"ש מוגבלת אלקטרונית

משקל עצמי ק"ג
החישוב כולל- 90% מיכל דלק נוזלים מלאים ונהג במשקל של 75 ק"ג

180118922076Serving weight KG

גרם/ק"מ)  ( CO214916546CO2 (g/km)

רמת האיבזור הבטיחותידגםקוד דגם
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004 S90 T6 Inscription AWD8
006S90 T8 Inscription AWD8

דרגת האבזור הבטיחותי
רמת

 בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

 הדרגה מחושבת לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב 
)ייבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא   אישי(, תשע"ז-2016.

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

S90 T58.614עירוני5.3בינעירוני
S90 T6 AWD9.514עירוני5.9בינעירוני

 EC 715/2007 נתוני היצרן על פי בדיקת מעבדה. תקן* *
 **המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, 

     התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
זיהום
מזערי

זיהום
מירבי

דגם

צריכת דלק 
משולבת 
משוקללת

 לשתי ההנעות 
)ליטר/100 ק”מ(

צריכת חשמל 
 )וואט 

שעה/ק”מ(

טווח נסיעה 
 חשמלית 

)ק"מ(
דרגת זיהום אוויר

S90 T8 AWD2170502



T5/T6T8
MomentumInscriptionInscriptionStandard & Optional Equipmentציוד סטנדרטי ותוספות

Audio & Entertainmentמערכת שמע ובידור
10 רמקולים High Performance מערכת שמעHigh Performance audio, 10 speakers

Bowers and Wilkins מערכת שמע פרמיום 19 רמקולים מתוצרתPremium sound audio Bowers and Wilkins, 19 speakers

Bluetooth handsfree and audiostreamingדיבורית Bluetooth  + הזרמת שמע

Audio & Bluetooth buttons in steering wheelשליטה על מערכת השמע והדיבורית מגלגל ההגה

USB/AUX חיבוריUSB & AUX connection

 "Drivers information module with 12.3לוח מחוונים 12.3" וירטואלי 

touch center screenמסך מגע מרכזי צבעוני 

Voice control media & phoneמערכת הפעלה קולית לטלפון ולמדיה

*Smart phone integartion with USB HUB (iPhone and Android)צימוד לטלפון חכם*

Graphical Head Up Displayתצוגה עילית לנהג בשמשה הקדמית

Interior Designעיצוב פנים
Leather steering wheel with decor inlaysגלגל הגה מצופה בעור ומשולב בעיטור מתכתי

Iron ore décor inlaysדיפון בגימור מתכתי בקונסולה

Metal mesh decor inlaysדיפוני אלומניום מוברש בקונסולה

Gear shift paddlesפקדי החלפת הילוכים בגלגל ההגה

Leather gear lever knob with uni decoידית הילוכים מצופה בעור

Crystal gear lever knobידית הילוכים מקריסטל

Inscription גלגל הגה מצופה בעור מחורר בסגנוןInscription steering wheel with perforated leather 

Inscription שלט בציפוי עור בסגנוןKey remote conrol Inscription, leather clad

Inscription ספי כניסה מוארים בסגנוןSillmoulding 'Volvo' metal illuminated

Interior Accessoriesאבזור פנים
Keyless entry with remote tagכניסה והתנעה ללא מפתח

Electronic climate control, 4 zoneבקרת אקלים אלקטרונית ארבע-אזורית 

Electronic climate control, 2 zoneבקרת אקלים אלקטרונית דו-אזורית 

Adjustable speed limiterמגביל מהירות

Automatically dimmed inner and exterior mirrorsמראה פנימית ומראות צד המתכהות למניעת סינוור 

Illuminated vanity mirrors in sunvisorsתאורה במראות האיפור בסכי שמש

12V 12שקע מתחV power outlet

Auto up/down power windows, all doorsפתיחה וסגירת חלונות בלחיצה אחת

Front armrestמשענת יד קדמית

Centre armrest with cupholders and storageמשענת יד משולבת בשורה השניה הכוללת מתקן כוסות

Height/length adjustable steering wheelגלגל הגה מתכוונן למרחק ולגובה

Rain sensorחיישן גשם

Compassמצפן

Map region for Israel in Englishמפות ישראל באנגלית

Drive mode settingsתוכניות נהיגה משתנות 

Personal settings power steeringבחירת מצבי היגוי

Stop/Startמנגנון עצור וסע

Electrical parking brakeבלם חניה חשמלי עם שחרור אוטומטי

Parking assistance rearחיישני חניה אחוריים

Parking assistance frontחיישני חניה קדמיים

Park assist cameraמצלמת עזר אחורית לחנייה

Park Assist Pilotמערכת חנייה אוטומטית לחניה בניצב ובמקביל

 Sun blind, rear side door windowsוילונות בדלתות האחוריות

Extirior Accessoriesאבזור- חיצוני
 Retractable rear view mirrorsמראות חיצוניות בעלות קיפול חשמלי 

 Power Sun roofחלון גג חשמלי

ידיות דלתות בעלות תאורה 
Colour coordinated door handles with Illumination and Puddle 
lights

ידיות דלתות בעלות תאורה ומסגרת בגימור מבריק
Colour coordinated door handles with bright deco, Illumination 
and Puddle lights

Tempered glass, side & rear windowsשמשות מרובדות

Tinted windows, rear side doors + cargo areaחלונות אחוריים כהים כולל חלון תא מטען

Power operated tailgateq boot lidתא מטען נפתח חשמלית 

Colour coordinated rear wiew mirrors coversמראות בצבע הרכב

Dual visible tail pipes with chrome sleevesסיומות מפלט כפולות

Momentum  סבכה בסגנוןMomentum grill 'high gloss' pianoblack

Bright decor side windowsמסגרת חלונות בגימור מבריק

Inscription  סבכה בסגנוןInscription grill

Dual integrated tail pipesסיומות אגזוז כפולות משולבות בפגוש  

*לבחינת תאימות מכשיר הטלפון שברשותך למערכת, אנא פנה לנציג המכירות



T5/T6T8
MomentumInscriptionInscriptionStandard & Optional Equipmentציוד סטנדרטי ותוספות

Safetyבטיחות
Collision mitigation support, frontמערכת לבלימה אוטומטית  

step airbag, drivers/passenger side 2כריות אוויר קדמיות דו-שלביות

Knee airbag, driver sideכרית הגנה לברכי הנהג

Side airbagsמערך אמצעי הגנה בפגיעה צדית הכולל כריות אוויר

ESC - Electronic stabilty controlמערכת בקרת יציבות מתקדמת

EBA+ABS מערכת עזר בבלימת חרוםEBA+ ABS - Emergency Brake Assist

Pyrotechnical pretensioners, frontq rear all positionsקדם מותחנים פירוטכניים מלפנים ומאחור

Whiplash protection, front seatsמערכת נגד "צליפת שוט" להגנה בשעת התנגשות מאחור

EBL, flashing brake flashing light and hazard warningתאורת בילום אדפטיבית

Cut-Off switch passenger airbagאפשרות לניתוק כרית האויר בצד הנוסע

Central lock switch with diode in front doorsמתג נעילה מרכזית

Power child lock, rear side doorsנעילת ילדים חשמלית 

Isofix - outer position rear seatאמצעי עגינה למושבי בטיחות לילדים

Electro power steeringהיגוי חשמלי תלוי מהירות

Hill start assistמערכת עזר לזינוק בעלייה

Driver alert systemבקרת ערנות

Lane departure warningהתראה על סטייה מנתיב

Collision warning with and pedestrian detectionהתראת התנגשות ובלימה אוטומטית בפני רכבים והולכי רגל

Road sign informationתצוגת תמרורים

Active high beamתאורה קדמית חכמה הכוללת מעבר אוטומטי מאור דרך לאור נסיעה

 Advanced stability controlמערכת בקרת יציבות הכוללת חיישן גלגול

Tyre pressure monitoring system EUמערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים

Collision warning and mitigation support, rearהתראה והכנה לפגיעה מאחור

Cross traffic alertמערכת עזר אחורית לניטור תנועה חוצה בעת יציאה מחנייה

Blind spot information system cross traffic alertמערכת לניטור רכב ב“שטח מת”

Pilot assistמערכת עזר לשמירה על נתיב הנהיגה

Adaptive cruise controlבקרת שיוט אדפטיבית

Lane keeping aidבקרת נתיב אקטיבית

suspension מתלים
Air suspension, 2 cornerמתלי אויר 

Four-C שלדת מרכב דינמיתFour-C chassis

Seatsמושבים
Leather seatsמושבי עור 

Fine Nappa Leatherמושבי עור מובחר מסוג נאפה

Power driver seat with memory driver side + mirrorsכיוונון מושב נהג חשמלי הכולל זיכרונות

 Power passenger seatכיוונון מושב נוסע חשמלי 

Memory for passenger seatזיכרונות למושב נוסע

Power adjustable side supportתמיכה חשמלית לכריות הצידיות של המושב

Manually adj. cushion extension driver & passengerמסעד מתכוונן ידני מושבים קדמיים

Power cushion extension driver & passengerמסעד מתכוונן חשמלי מושבים קדמיים

Heated front seatsחימום למושבים הקדמיים

way power adjustable lumbar support 4תמיכה חשמלית לגב

Lightsתאורה
Automatic lights controlחיישן אורות עם הפעלה אוטומטית

LED-תאורה קדמיתLED headlights

LED headlights with automatic bendingתאורה קדמית אקטיבית- סובבת פניה מסוג LED מלא

Approach lightתאורת גישה

LED תאורת יום מסוגDRL - LED dayrunning lights

Headlight high pressure cleaningמתזי פנסים קדמיים

Foglights in front spoilerפנסי ערפל קדמיים

Interior illumination high levelחבילת תאורה מורחבת



  סטנדרטי          אופציה בתוספת תשלום         ניתן להוספה בפס הייצור בלבד, בתוספת תשלום

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. 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.

LUXURY BY VOLVO
T5/T6T8

Wheelsחישוקים וצמיגים
"Alloy 18'' + 245/45 "Momentumחישוקי סגסוגת בסגנון "Momentum" בקוטר 18" 

"Alloy 19'' + 255/40 "Inscriptionחישוקי סגסוגת בסגנון "Inscription" בקוטר 19"

T125/80R18 גלגל חילופי זמניTemporary sparewheel T125/80R18

Repair kitערכה לתיקון תקרים
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“מאיר“ חברה למכוניות ומשאיות בע“מ  •  סניף תל אביב: יצחק שדה 17, 03-6255600   •  סניף ראשל“צ: השר חיים שפירא 25, 
04-8514110 א',    137 יפו  דרך  חיפה:  סניף    •   02-6799977 תלפיות,  א.ת.   ,38 קניג  פייר  ירושלים:  סניף    •   03-9433600 
08-6274332  ,5 הסדנא  בע“מ,  רכב  שירותי  א.ל.  “מאיר“  שבע:  באר  סניף    •   04-9110500  ,1 השישי  פאולוס  נצרת:  סניף   • 

• סניף רעננה: התדהר 3, א.ת. רעננה צפון, 09-7628701  
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