
XC40 RECHARGE
Pure Electric



XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC

Black Stone

Crystal White Pearl

Fusion Red Metallic

Thunder Grey Metallic

Glacier Silver Metallic

Sage Green Metallic

Denim Blue Metallic

Leather Charcoal* 
in Charcoal interior

Leather Charcoal* 
in Charcoal interior

Leather Charcoal* 
in Charcoal interior

Leather Charcoal* 
in Charcoal interior

Leather Charcoal* 
in Charcoal interior

Leather Charcoal* 
in Charcoal interior

Leather Charcoal* 
in Charcoal interior

*mixed with leatherette

*ผสมกบัหนงัสงัเคราะห์



VOLVO XC40 TECHNICAL SPECIFICATIONS

XC40 Recharge Pure Electric

ประเภทของรถ TYPE OF VEHICLE

แบตเตอรีส่ ำหรับมอเตอรไ์ฟฟ้ำ BATTERY FOR ELECTRIC MOTOR

- ชนดิของแบตเตอรี ่Type of battery

- ควำมจขุองแบตเตอรี ่(กโิลวตัตช์ั่วโมง) Battery Capacity (kWh) 78

- ควำมจแุบตเตอรีท่ีใ่ชง้ำนได ้(กโิลวตัตช์ั่วโมง) Usable capacity (kWh) 75

สมรรถนะ PERFORMANCE

- ก ำลงัสงูสดุของมอเตอรไ์ฟฟ้ำ (กโิลวตัต)์ Max. power of electric motor  (kW) 150/150 

- แรงมำ้สงูสดุจำกมอเตอรไฟฟ้ำ หนำ้+หลงั (แรงมำ้) Max. horsepower from front+rear electric motors (hp) 408 (204+204)

- แรงบดิสงูสดุจำกมอเตอรไ์ฟฟ้ำ (นวิตนัเมตร) Max. Torque from front+rear electric motors (Nm) 660 (330+330) 

- อตัรำเรง่ 0-100 กม./ชม. (วนิำท)ี Acceleration 0-100 km./hr. (second) 4.9*

- ควำมเร็วสงูสดุ (กม./ชม.) Top speed (km/hr.) 180**

ระบบเกยีร ์TRANSMISSION

 - อตัโนมตั ิAutomatic

ระบบขบัเคลือ่น DRIVE LINE

 - ลอ้ขบัเคลือ่น Drive wheel

ระบบบังคบัเลีย้ว STEERING SYSTEM

วงเลีย้วแคบสดุ (เมตร) Min. Turning Circle (meter) 11.4

ลอ้ WHEELS

ขนำดลอ้ (นิว้) Wheel size (inch) 19"

ขนำดยำง Tire size 235/50 R19 (FR) , 255/45 R19 (RR)

ระบบเบรก BRAKING

- ระบบเบรก Braking system

ระบบกนัสะเทอืน SUSPENSION

- ระบบกนัสะเทอืนหนำ้ Front suspension

- ระบบกนัสะเทอืนหลงั Rear suspension

- ชนดิของแชสซ ีChassis Type ไดนำมกิ / Dynamic

255*

0*

450*

ขนำดรถยนต ์DIMENSION

- มติภิำยนอก ยำว x กวำ้ง x สงู (มม.) Exterior dimensions length x width x height (mm.)

- ควำมยำวฐำนลอ้ (มม.) Wheelbase (mm.) 2,702

- ควำมกวำ้งชว่งลอ้ หนำ้/หลงั (มม.) Track width front/rear (mm.)

HOME CHARGING TYPE2 (AC) SOC 0-100%

With wall-box EV charger 1-Phase (7.4kW/32A)

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

PUBLIC CHARGING  TYPE2 (AC) / CCS2 (DC)  SOC 0-80%

With AC charger 3-Phase (11kW/16A)

With DC rapid charger (50kW)

With DC rapid charger (150kW)

* Based on laboratory test results according to ECE R101 standard.

** มกีำรจ ำกัดควำมเร็วสงูสดุ (governed top speed)

*** เวลำในกำรชำร์จอำจแตกตำ่ง ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศของรถ โหลดไฟฟ้ำอืน่ ๆ ทีใ่ชง้ำนอยู่ในรถ และอุณหภมูโิดยรอบ 

*** Charging time can vary depending on vehicle climatization, other active electric loads in the vehicle, and ambient temperature.

รับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรถยนตว์อลโว ่ ไดท้ี ่www.volvocars.com/th-th 

Receive more information on Volvo cars at www.volvocars.com/en-th

*อำ้งองิผลกำรทดสอบในหอ้งปฏบิัตกิำรตำมมำตรฐำน ECE R101

กำรใชไ้ฟฟ้ำและระยะทำงทีใ่ชไ้ด ้ELECTRIC CONSUMPTION & RANGE

- กำรใชไ้ฟฟ้ำโดยเฉลีย่ (วตัตช์ั่วโมง/กม.) Average electric consumption (Wh/km)

- กำรปลอ่ยคำรบ์อนไดออกไซต ์(กรัม/กม.) CO2 emission (g/km)

- ระยะทำงทีว่ ิง่ไดส้งูสดุ (กม.) Electric range  (kilometer)

ดสิกเ์บรก 4 ลอ้  พรอ้ม ABS EBD & EBA

Dual motor,  all-wheel drive 

มลัตลิงิค ์/ Multilink

40 minutes***

4,425 x 1,863 (2,034) x 1,647

1,601 / 1,615

12 hours***

8 hours***

120 minutes***

6 hours***

แบตเตอรี ่อเิล็กทรคิ Battery Electric Vehicle

Single speed transmission

Lithium-ion Nickel rich NCM

แมคเฟอรส์นัสปรงิสตรัท / Macpherson spring strut



VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC STANDARD EQUIPMENT

ความปลอดภยัเชงิป้องกนั PREVENTIVE SAFETY

ระบบป้องกนักำรชนดว้ยเซ็นเซอรต์รวจจับรถยนต ์คนเดนิถนน

ผูข้บัขีจั่กรยำน และสตัวใ์หญ ่พรอ้มฟังกช์ั่นหยดุรถ
s

City Safety - car, pedestrian, cyclist, and large animal detection

 with full auto brake

ระบบป้องกนักำรชนและบรรเทำกำรบำดเจ็บพรอ้มฟังกช์ั่นหยดุรถอตัโนมตั ิ

- ดำ้นหนำ้ ดำ้นหลงั และบรเิวณทำงแยก
s

Collision Avoidance & Mitigation Support with Auto Brake

 - front, rear & intersection

สญัญำณไฟแจง้เตอืนเมือ่มยีำนพำหนะอยู่ในมมุอบัของสำยตำ s Blind Spot Information System (BLIS)

ระบบแจง้เตอืนเมือ่มรีถวิง่เขำ้มำทำงดำ้นขำ้งขณะถอยหลงัออกจำกทีจ่อด 

พรอ้มฟังกช์ั่นหยดุรถอตัโนมตัิ
s Cross Traffic Alert with auto brake

ระบบแจง้เตอืนดว้ยแรงสัน่ทีพ่วงมำลยัเมือ่รถวิง่ออกนอกชอ่งทำงเดนิรถ s Lane Keeping Aid (LKA)

ไฟหนำ้แบบ LED หกัเหตำมพวงมำลยั พรอ้มระบบไฟสงูอตัโนมตัิ s LED active bending headlights with active high beam

ความปลอดภยัเชงิปกป้อง PROTECTIVE SAFETY

ระบบปกป้องเมือ่เกดิกำรวิง่ตกถนน s Run-Off Road Protection

ถงุลมนริภัยดำ้นหนำ้และดำ้นขำ้งส ำหรับทีน่ั่งคูห่นำ้ s Front & Side airbags - driver & front passenger 

ถงุลมนริภัยปกป้องหวัเขำ่ส ำหรับคนขบั s Knee airbag - driver

มำ่นถงุลมนริภัยดำ้นขำ้ง s Inflatable Curtain

ระบบปกป้องกำรบำดเจ็บของกระดกูตน้คอและหลงัทีเ่กดิจำกกำรสะบัดของศรีษะ s Whiplash Protection System

ระบบกระจำยแรงกระแทกจำกกำรชนดำ้นขำ้ง s Side Impact Protection System 

ระบบช่วยในการขบัขี่ DRIVER SUPPORT SYSTEM

ระบบชว่ยขบัขี ่Pilot Assist s Pilot Assist

ระบบควบคมุควำมเร็วแบบแปรผันเพือ่รักษำระยะหำ่ง 

พรอ้มฟังกช์ั่นหยดุ/ออกตวัรถโดยอตัโนมตัิ
s Adaptive Cruise Control with Queue Assist

จอแสดงผลส ำหรับผูข้บัขีข่นำด 12.3 นิว้ s 12.3-inch driver display

ระบบชว่ยในกำรขึน้ทำงลำดชัน s Hill Start Assist

ระบบชว่ยในกำรลงทำงลำดชัน s Hill Descent Control

ระบบชว่ยในกำรจอด แบบถอยหลงัเขำ้ซองและขนำนขอบทำง s Park Assist Pilot - Perpendicular & Parallel Parking

กลอ้งชว่ยในกำรจอดพรอ้มจอแสดงผลดว้ยภำพ 360 องศำ s Park Assist Camera - 360 degree

เซ็นเซอรช์ว่ยในกำรจอด - หนำ้และหลงั s Park Assist Sensor - front & rear

ความสะดวกสบาย CONVENIENCE & COMFORT

ระบบควบคมุคณุภำพอำกำศภำยในรถ Clean Zone s Clean Zone Air Quality System

เบำะโดยสำรปรับดว้ยไฟฟ้ำพรอ้มบันทกึควำมจ ำทีต่ ำแหน่งคนขบั s Power-operated front seats with memories on driver seat

สว่นรองรับบรเิวณเอวในพนักพงิหลงัเบำะคูห่นำ้ปรับดว้ยไฟฟ้ำ แบบ 4 ทศิทำง s Power-operated lumbar support - front seats 4 directions

พนักพงิของเบำะโดยสำรดำ้นหลงัแยกพับได ้แบบ 40/60 s Foldable rear backrest 40/60

ซันรฟูไฟฟ้ำ - พำโนรำมกิ s Power-operated panoramic sunroof

ฝำกระโปรงหลงัเปิด/ปิดดว้ยไฟฟ้ำโดยไมต่อ้งใชม้อื s Power-operated handsfree tailgate opening & closing

ระบบชำรจ์โทรศพัทม์อืถอืแบบไรส้ำย s Wireless mobile phone charger

ระบบเครือ่งเสยีง AUDIO SYSTEM

จอแสดงผลในคอนโซลกลำงแบบสมัผัสขนำด 9 นิว้ s 9 -inch touch-screen center display

Digital Service (Google Assistant, Google Map, Google Play) s Digital Service (Google Assistant, Google Map, Google Play)

Volvo on Call s Volvo on Call

เครือ่งเสยีง Premium Sound by Harman Kardon

* แอมปลไิฟเออร ์600 วตัต ์พรอ้มล ำโพง 13 ตวั

รวม air-ventilated วฟูเฟอร ์และซับวฟูเฟอร์

* ระบบเสยีงรอบทศิทำงแบบควอนตมั ลอจกิ

s

Premium Sound by Harman Kardon

* 600 Watt amplifier with 13 loudspeakers including air-ventilated 

woofer & subwoofer

* Quantum Logic Surround sound system

กำรเชือ่มตอ่อปุกรณ์ดว้ยสญัญำณบลทูธู s Bluetooth® & audio streaming

S = Standard
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รถยนตว์อลโว่XC40 Recharge Pure Electric ใหม่มำพรอ้ม Volvo Care Package ประกอบดว้ย บรกิำร
หลงักำรขำยVolvo Premium Service Program  ประกนัภัยรถยนต์เครือ่งชำรจ์แบตเตอรีแ่รงดนัสงูและ
กำรรับประกนัคณุภำพแบตเตอรีแ่รงดนัสงูเป็นเวลำ8 ปีหรอื150,000 กม. (แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น)
กรณุำสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีผู่จั้ดจ ำหน่ำยรถยนตว์อลโว่หรอืVolvo Call Center โทร02 305 
4499

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 or Volvo Call Center at 02 305 4499.

หมำยเหตุ: รำยละเอยีดของรถยนตอ์ำจมกีำรเปลีย่นแปลงภำยหลงัจำกเผยแพร่ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯขอสงวน
สทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้เกีย่วกบัรปูแบบสขีองรถรำยละเอยีดดำ้นเทคนคิ
และอปุกรณ์มำตรฐำนตำมแตท่ำงบรษัิทฯจะเห็นสมควรโดยพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมและปัจจัยตำ่งๆ
ขอ้มลูในเลม่นีจ้ะเป็นรำยละเอยีดท่ัวๆไปซึง่รำยละเอยีดทำงดำ้นเทคนคิอปุกรณ์มำตรฐำนและสขีองรถ
อำจมใีหเ้ลอืกแตกตำ่งกนัออกไปขึน้อยูก่ับรุน่รถเชน่รถบำงรุน่รำยละเอยีดดำ้นเทคนคิอปุกรณ์มำตรฐำน
และสขีองรถอำจไมม่จี ำหน่ำยหรอือำจมใีนรปูแบบทีแ่ตกตำ่งออกไปรวมทัง้รปูภำพของรถทีป่รำกฏใน
เลม่อำจแสดงถงึอปุกรณ์เสรมิตำ่งๆทีอ่ยูน่อกเหนือจำกอปุกรณ์มำตรฐำนทีจ่ ำหน่ำยและสขีองรถอำจ
แตกตำ่งไปจำกรปูภำพทีป่รำกฏในเลม่เนื่องจำกขอ้จ ำกดัของระบบกำรพมิพ์ทัง้นีก้รณุำตรวจสอบขอ้มลู
รำยละเอยีดทีผู่จั้ดจ ำหน่ำยวอลโวอ่ยำ่งเป็นทำงกำรของบรษัิทวอลโว่คำร์(ประเทศไทย) จ ำกดั


