S90 RECHARGE
PLUG-IN HYBRID

S90 RECHARGE – ULTIMATE BRIGHT

Crystal White Premium Metallic

Charcoal ventilated Nappa
leather and Grey Ash decor

Maroon Brown ventilated Nappa
leather and Pitched Oak decor

Onyx Black Metallic

Charcoal ventilated Nappa
leather and Grey Ash decor

Maroon Brown ventilated Nappa
leather and Pitched Oak decor

Platinum Grey Metallic

Charcoal ventilated Nappa
leather and Grey Ash decor

Some parts of upholstery are mixed with leatherette.

บางชิน้ ส่วนของเบาะโดยสารมีสว่ นผสมของหนังสังเคราะห์

VOLVO S 90 RECHARGE TECHNICAL S PECIFICATIONS
S 90 Recharg e Ultimate T8 Plug-in Hybrid Dark
เครือ
่ งยนต์ ENGINE
- ชนิดของเครือ
่ งยนต์ Engine Type

ปลั๊กอินไฮบริด - เครือ
่ งยนต์ Drive E เบนซิน 2 ลิตร 4 สูบ
พร ้อมเทอร์โบชาร์จ และมอเตอร์ไฟฟ้ า
Plug-in Hybrid with Drive-E 2 liter, 4 cylinder benzene
with turbocharged, and electric motor

้ เพลิง Fuel Type
- ชนิดของเชือ
- ปริมาตรกระบอกสูบ Displacement (cubic centimeter)

เบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล E10
Benzene 95 and Gasohol E10
1,969

แบตเตอรีส
่ ำหร ับมอเตอร์ไฟฟ้ำ BATTERY FOR ELECTRIC MOTOR
- ชนิดของแบตเตอรี่ Battery Type
- ความจุของแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชวั่ โมง) Battery Capacity (kwh)

ลิเธีย ม-ไอออน / Lithium-ion
18.8

สมรรถนะ PERFORMANCE
- แรงม ้าจากเครือ
่ งยนต์ (แรงม ้า/รอบต่อนาที) Max. Engine Power (Horsepower/rpm)

317 / 6,000

- แรงม ้าจากมอเตอรไฟฟ้ า (แรงม ้า/รอบต่อนาที) Max. Electric Power (Horsepower/rpm)

143 / 15900

- แรงม ้ารวมสูงสุด (แรงม ้า) Max. Combined Power (Horsepower) (PS)
- แรงบิดจากเครือ
่ งยนต์ (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) Max. Engine Torque (Newton meter/rpm)

460
400 / 3,000 - 5,400

- แรงบิดจากมอเตอร์ (นิวตันเมตร) Max. Electric Torque (Newton meter)

309

- แรงบิดรวมสูงสุด (นิวตันเมตร) Max. Combined Torque (Newton meter)

709

- อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) Acceleration 0-100 km./hr. (second)

4.6*

- ความเร็ วสูงสุด (กม./ชม.) Top Speed (kilometer/hour)

180^

ระบบเกียร์ TRANS MIS S ION
- อัตโนมัต ิ Automatic

8 สปี ด อัตโนมัต ิ พร ้อมเกีย ร์ทรอนิก
8 Speed Automatic with Geartronic

ระบบข ับเคลือน
่
DRIVE LINE
- ล ้อขับเคลือ
่ น Drive Wheel

ล ้อหน ้าขับเคลือ
่ นด ้วยเครือ
่ งยนต์ / Engine Front Wheel Drive
ล ้อหลังขับเคลือ
่ นด ้วยมอเตอร์ไฟฟ้ า / Electric Motor Rear Wheel Drive

้ S TEERING S YS TEM
ระบบบ ังค ับเลียว
- วงเลีย
้ วแคบสุด (เมตร) Min. Turning Circle (meter)

11.8

ล้อ Wheels
- ขนาดล ้อ (นิว้ ) Wheel Size (inch)
- ขนาดยาง Tire Size

19"
255/40 R19

ระบบเบรก BRAKING
- ระบบเบรก Braking System

ดิสก์เบรก 4 ล ้อ พร ้อม ABS EBD & EBA
4 Wheel Disc Brakewith ABS EBD & EBA

ระบบก ันสะเทือน S US PENS ION
- ระบบกันสะเทือนหน ้า Front Suspension

ปี กนกคู่ / Double Wishbone

- ระบบกันสะเทือนหลัง Rear Suspension

ถุงลม / Air Suspension

- ชนิดของแชสซี Chassis Type

โฟร์-ซี / Four-C

้ เพลิงและกำรปล่อยไอเสีย FUEL CONS UMPTION & EMIS S ION
กำรใช้เชือ
้ เพลิง (ลิตร) Fuel Tank Capacity (litre)
- ความจุถั งน้ ามันเชือ
้ เพลิงโดยเฉลีย
- การใช ้เชือ
่ (กิโลเมตร/ลิตร) Average Fuel Consumption (kilometer/liter)
- การปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ (กรั ม/กม.) CO2 emission (gram/kilometer)
- ระยะทางสูงสุดทีว่ งิ่ ได ้ด ้วย Pure mode (กม.) Max distance driven with Pure mode (kilometer)

60
71.4*
32*
98.2*

ขนำดรถยนต์ DIMENS ION
- มิตภ
ิ ายนอก ยาว x กว ้าง x สูง (มม.) Exterior dimensions length x width x height (mm.)
- ความยาวฐานล ้อ (มม.) Wheelbase (mm.)
- ความกว ้างช่วงล ้อ หน ้า/หลัง (มม.) Track width front/rear (mm.)

4,969 x 1,879 (2,019) x 1,441
2,941
1,628 / 1,629

* อ ้างอิงผลการทดสอบทีไ่ ด ้รับจากห ้องปฏิบัตกิ ารในประเทศไทยภายใต ้สภาวะควบคุม ของ UN ECE R101 (NEDC) ผลทีไ่ ด ้รับจริงอาจแตกต่างกันไป ขึน
้ อยูก
่ ับปั จจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมแ
ิ วดล ้อม ลัก ษณะการขับขี่ จานวน
ผู ้โดยสารในรถ เป็ นต ้น
* Refer to test result received from the lab in Thailand under UN ECE R101 (NEDC) controlled conditions. The actual result may vary depended on various factors such as ambient
temperature, driving style, number of passenger in the car, etc.

^ มีการจากัดความเร็ วสูงสุด (governed top speed)

VOLVO S90 RECHARGE STANDARD EQUIPMENT

Ultimate T8 Plug-in Hybrid Bright

ควำมปลอดภ ัยเชิงป้องก ัน
ระบบป้ องกันการชนด ้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับรถยนต์ คนเดินถนน ผู ้ขับขีจ
่ ก
ั รยาน
ั่ หยุดรถและช่วยหักหลบ
และสัตว์ใหญ่ พร ้อมฟั งก์ชน
ั่ หยุดรถอัตโนมัต ิ
ระบบป้ องกันการชนและบรรเทาการบาดเจ็บพร ้อมฟั งก์ชน
- ด ้านหน ้า ด ้านหลัง และบริเวณทางแยก
ั่ ช่วยหักหลบ
สัญญาณไฟแจ ้งเตือนเมือ
่ มีย านพาหนะอยู่ในมุมอับของสายตา พร ้อมฟั งก์ชน
ระบบแจ ้งเตือนเมือ
่ มีร ถวิงเข
่ ้ามาทางด ้านข ้างขณะถอยหลังออกจากทีจ่ อด
ั่ หยุดรถอัตโนมัต ิ
พร ้อมฟั งก์ชน
ระบบแจ ้งเตือนเพือ
่ ใหเว
้ ้นระยะห่างจากรถคันหน ้า
่ ทีพ
ระบบแจ ้งเตือนด ้วยแรงสัน
่ วงมาลัย เมือ
่ รถวิงออกนอกช่
่
องทางเดินรถ
ไฟหน ้าแบบ LED หักเหตามพวงมาลัย พร ้อมระบบไฟสูงและปรั บมุมส่องสว่างอัตโนมัต ิ
ควำมปลอดภ ัยเชิงปกป้อง
ระบบปกป้ องเมือ
่ เกิดการวิงตกถนน
่
ถุงลมนิร ภัย ด ้านหน ้าและด ้านข ้างสาหรั บทีน
่ ั่ งคูห
่ น ้า
ม่านถุงลมนิร ภัย ด ้านข ้าง
ระบบปกป้ องการบาดเจ็บของกระดูกต ้นคอและหลังทีเ่ กิดจากการสะบัดของศีร ษะ
ระบบกระจายแรงกระแทกจากการชนด ้านข ้าง
ระบบช่วยในกำรข ับขี่
ระบบช่วยขับขี่ Pilot Assist
ระบบควบคุมความเร็ วแบบแปรผันเพือ
่ รั กษาระยะห่าง
ั่ หยุด/ออกตัวรถโดยอัตโนมัต ิ
พร ้อมฟั งก์ชน
การปรั บโหมดการขับขี่
การแสดงข ้อมูลบนกระจกบังลมด ้านหน ้าคนขับ
จอแสดงผลสาหรั บผู ้ขับขีข
่ นาด 12.3 นิว้
ระบบช่วยในการขึน
้ ทางลาดชัน
กล ้องช่วยในการจอดพร ้อมจอแสดงผลด ้วยภาพ 360 องศา
เซ็นเซอร์ชว่ ยในการจอด - หน ้า หลัง และด ้านข ้าง
ควำมสะดวกสบำย
ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในรถ พร ้อมเซ็นเซอร์วด
ั ค่า PM2.5
เบาะโดยสารหน ้าพร ้อมระบบระบายอากาศ
เบาะโดยสารปรั บด ้วยไฟฟ้ าพร ้อมบันทึกความจาทีต
่ าแหน่งคนขับและคนนั่ ง
ส่วนรองรั บบริเวณเอวในพนั กพิงหลังเบาะคูห
่ น ้าปรั บด ้วยไฟฟ้ า แบบ 4 ทิศทาง
ส่วนรองรั บด ้านข ้างของพนั กพิงหลังเบาะคุห
ู่ น ้าปรั บด ้วยไฟฟ้ า
ซันรูฟไฟฟ้ า
ม่านบังแดดไฟฟ้ า - กระจกบังลมหลัง
ม่านบังแดด - ประตูโดยสารหลัง
ระบบเครือ
่ งเสียง
จอแสดงผลในคอนโซลกลางแบบสัมผัสขนาด 9 นิว้
Digital Services (Google Assistant, Google Map, Google Play)**
่
วอลโว่ คาร์ส แอปพลิเคชัน
่ มต่ออุปกรณ์ iOS
Apple CarPlay รองรั บการเชือ
เครือ
่ งเสียง Premium S ound b y Bow ers & Wilkins
* แอมปลิไฟเออร์ 1400 วัตต์ พร ้อมลาโพง 19 ตัว รวมซับวูฟเฟอร์
* Dirac Dimensions เทคโนโลยีสร ้างมิตเิ สีย งสมจริง 4 โหมด
คอนเสิร ์ต / สตูดโิ อ / สเตจ / แจ๊สคลับ
่ มต่ออุปกรณ์ด ้วยสัญญาณบลูทธ
การเชือ
ู

PREVENTIVE S AFETY
City Safety - car, pedestrian, cyclist, and large animal detection
with full auto brake and steering assist
Collision Avoidance & Mitigation Support with Auto Brake
- front, rear & intersection
Blind Spot Information System (BLIS) with steering assist
Cross Traffic Alert with auto brake
Distance Alert
Lane Keeping Aid (LKA)
LED active bending headlights with active high beam
PROTECTIVE S AFETY
Run-Off Road Protection
Front & Side airbags - driver & front passenger
Inflatable Curtain
Whiplash Protection System
Side Impact Protection System
DRIVER S UPPORT S YS TEM
Pilot Assist
Adaptive Cruise Control with Queue Assist
Drive mode setting
Head-up Display
12.3-inch driver display
Hill Start Assist
Park Assist Camera - 360 degree
Park Assist Sensor - front rear and side
CONVENIENCE & COMFORT
Advanced Air Cleaner with PM2.5 sensor
Heat and ventilated front seats
Power-operated front seats with memories on driver and passenger seat
Power-operated lumbar support - front seats 4 directions
Power-operated side support - front seat
Power-operated sunroof
Power-operated sunblinds - rear windscreen
Sunblinds - rear passenger doors
AUDIO S YS TEM
9 -inch touch-screen center display
Digital Services (Google Assistant, Google Map, Google Play)**
Volvo Cars App
Apple CarPlay
Premium S ound b y Bow ers & Wilkins
* 1400 Watt amplifier with 19 loudspeakers including subwoofer
* Dirac Dimensions room transformation technology with four room modes:
Concert, Studio, Stage and Jazz Club
Bluetooth® & audio streaming
ั่ บางอย่างขึน
**ความพร ้อมในการใช ้งานฟังก์ชน
้ อยูก
่ ับความพร ้อมในการให ้บริก ารจาก Google
**Availability of some functions is subject to availability from Google.

่
รถยนต ์วอลโว่มาพร ้อม บริการรับประกันคุณภาพแบตเตอรีไฮบริ
ด (hybrid battery) เป็ นเวลา 8 ปี หรือ
่
150,000 กิโลเมตร (เมืออย่
างใดอย่างหนึ งถึงก่อน) บริการ VOLVO WARRANTY รับประกันคุณภาพรถยนต ์
่
เป็ นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (เมืออย่
างใดอย่างหนึ งถึงก่อน) และ VOLVO ASSISTANCE บริการให้
่
ความช่วยเหลือ 24 ชัวโมง
เป็ นระยะเวลา 1 ปี
่ มเกียวกั
่
คุณสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิมเติ
บรถยนต ์วอลโว่และบริการหลังการขายไดท้ ่ี ศูนย ์ลูกค ้าสัมพันธ ์
(Volvo Customer Relations Center) โทร 02-161-4144 และ 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
่
่
่
มาตรฐานทีจาหน่ าย และสีของรถอาจแตกต่างไปจากรูปภาพทีปรากฏในเล่มเนื องจากข ้อจากัดของระบบการพิมพ ์
้ กรุ
้ ณาตรวจสอบข ้อมูลรายละเอียดทีผู
่ จ้ ด
ทังนี
ั จาหน่ ายวอลโว่อย่างเป็ นทางการของ บริษท
ั วอลโว่ คาร ์ (ประเทศไทย)
จากัด
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