
XC90 RECHARGE

PLUG-IN HYBRID



XC90 RECHARGE – PLUS DARK

Some parts of upholstery are mixed with leatherette.

บางชิน้สว่นของเบาะโดยสารมีสว่นผสมของหนงัสงัเคราะห์

Crystal White Premium Metallic

Onyx Black Metallic

Bright Dusk Metallic

Charcoal leather and Linear 
Walnut Decor

Charcoal leather and Linear 
Walnut Decor

Charcoal leather and Linear 
Walnut Decor



XC90 RECHARGE – ULTIMATE BRIGHT

Some parts of upholstery are mixed with leatherette.

บางชิน้สว่นของเบาะโดยสารมีสว่นผสมของหนงัสงัเคราะห์

Crystal White Premium Metallic

Onyx Black Metallic

Denim Blue Metallic

Charcoal ventilated Nappa 
leather and Grey Ash decor

Charcoal ventilated Nappa 
leather and Grey Ash decor

Bright Dusk Metallic
Charcoal ventilated Nappa 
leather and Grey Ash decor

Maroon Brown ventilated Nappa 
leather and Black Ash decor

Maroon Brown ventilated Nappa 
leather and Black Ash decor

Maroon Brown ventilated Nappa 
leather and Black Ash decor



VOLVO XC90 RECHARGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Plus T8 Plug-in Hybrid Dark Ultimate T8 Plug-in Hybrid Bright

เครือ่งยนต ์ENGINE

- ชนดิของเครือ่งยนต ์Engine Type

- ชนดิของเชือ้เพลงิ Fuel Type

- ปรมิาตรกระบอกสบู Displacement (cubic centimeter)

แบตเตอรีส่ ำหรบัมอเตอรไ์ฟฟ้ำ BATTERY FOR ELECTRIC MOTOR

- ชนดิของแบตเตอรี ่Battery Type

- ความจขุองแบตเตอรี ่(กโิลวตัตช์ั่วโมง) Battery Capacity (kwh)

สมรรถนะ PERFORMANCE

- แรงมา้จากเครือ่งยนต ์(แรงมา้/รอบตอ่นาท)ี Max. Engine Power (Horsepower/rpm)

- แรงมา้จากมอเตอรไฟฟ้า (แรงมา้/รอบตอ่นาท)ี Max. Electric Power (Horsepower/rpm)

- แรงมา้รวมสงูสดุ (แรงมา้) Max. Combined Power (Horsepower) (PS)

- แรงบดิจากเครือ่งยนต ์(นวิตนัเมตร/รอบตอ่นาท)ี Max. Engine Torque (Newton meter/rpm)

- แรงบดิจากมอเตอร ์(นวิตนัเมตร) Max. Electric Torque (Newton meter)

- แรงบดิรวมสงูสดุ (นวิตนัเมตร) Max. Combined Torque (Newton meter)

- อตัราเรง่ 0-100 กม./ชม. (วนิาท)ี Acceleration 0-100 km./hr. (second)

- ความเร็วสงูสดุ (กม./ชม.) Top Speed (kilometer/hour)

ระบบเกยีร ์TRANSMISSION

 - อตัโนมตั ิAutomatic

ระบบขบัเคลือ่น DRIVE LINE

 - ลอ้ขบัเคลือ่น Drive Wheel

ระบบบงัคบัเลีย้ว STEERING SYSTEM

- วงเลีย้วแคบสดุ (เมตร) Min. Turning Circle (meter) 11.8 12.1

ลอ้ Wheels

- ขนาดลอ้ (นิว้) Wheel Size (inch) 19" 20"

- ขนาดยาง Tire Size 235/55 R19 275/45 R20

ระบบเบรก BRAKING

- ระบบเบรก Braking System

ระบบกนัสะเทอืน SUSPENSION

- ระบบกนัสะเทอืนหนา้ Front Suspension ปีกนกคู ่/ Double Wishbone ถงุลม / Air Suspension

- ระบบกนัสะเทอืนหลงั Rear Suspension อนิทกิรัลลงิค ์/ Integral Link ถงุลม / Air Suspension

- ชนดิของแชสซ ีChassis Type ทัวริง่ / Touring โฟร-์ซ ี/ Four-C

กำรใชเ้ชือ้เพลงิและกำรปลอ่ยไอเสยี FUEL CONSUMPTION & EMISSION

- ความจถัุงน ้ามนัเชือ้เพลงิ (ลติร) Fuel Tank Capacity (litre)

- การใชเ้ชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ (กโิลเมตร/ลติร) Average Fuel Consumption (kilometer/liter)

- การปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซต ์(กรัม/กม.) CO2 emission (gram/kilometer)

- ระยะทางสงูสดุทีว่ ิง่ไดด้ว้ย Pure mode (กม.) Max distance driven with Pure mode (kilometer)

ขนำดรถยนต ์DIMENSION

- มติภิายนอก ยาว x กวา้ง x สงู (มม.) Exterior dimensions length x width x height (mm.)

- ความยาวฐานลอ้ (มม.) Wheelbase (mm.)

- ความกวา้งชว่งลอ้ หนา้/หลงั (มม.) Track width front/rear (mm.)

^ มกีารจ ากัดความเร็วสงูสดุ (governed top speed)

4,953 x 1,923 (2,140) x 1,772

2,984

1,665 / 1,667

180^

8 สปีด อตัโนมตั ิพรอ้มเกยีรท์รอนกิ

71

เบนซนิ 95 และแกส๊โซฮอล E10

Benzene 95 and Gasohol E10

1,969

XC90 Recharge

ลเิธยีม-ไอออน / Lithium-ion

76.7*

317 / 6,000

143 / 15900

460

400 / 3,000 - 5,400

309

* อา้งองิผลการทดสอบทีไ่ดรั้บจากหอ้งปฏบิตักิารในประเทศไทยภายใตส้ภาวะควบคมุของ UN ECE R101 (NEDC) ผลทีไ่ดรั้บจรงิอาจแตกตา่งกันไป ขึน้อยู่กับปัจจัยตา่งๆ เชน่ อุณหภมูแิวดลอ้ม ลักษณะการขับขี ่จ านวน
ผูโ้ดยสารในรถ เป็นตน้

* 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.

ปลั๊กอนิไฮบรดิ - เครือ่งยนต ์Drive E เบนซนิ 2 ลติร 4 สบู 

พรอ้มเทอรโ์บชารจ์ และมอเตอรไ์ฟฟ้า

Plug-in Hybrid with Drive-E 2 liter, 4 cylinder benzene

with  turbocharged, and electric motor 

ลอ้หลงัขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า /  Electric Motor Rear Wheel Drive

8 Speed Automatic with Geartronic

ดสิกเ์บรก 4 ลอ้ พรอ้ม ABS EBD & EBA

4 Wheel Disc Brake with ABS EBD & EBA

ลอ้หนา้ขบัเคลือ่นดว้ยเครือ่งยนต ์/  Engine Front Wheel Drive

18.8

709

5.3*

55.6*

41*



VOLVO XC90 RECHARGE STANDARD EQUIPMENT

Plus

T8 Plug-in Hybrid 

Dark

Ultimate

T8  Plug-in Hybrid 

Bright

ควำมปลอดภยัเชงิป้องกนั PREVENTIVE SAFETY

ระบบป้องกนัการชนดว้ยเซ็นเซอรต์รวจจับรถยนต ์คนเดนิถนน ผูข้บัขีจั่กรยาน 

และสตัวใ์หญ ่พรอ้มฟังกช์ั่นหยดุรถและชว่ยหกัหลบ
s s

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

with full auto brake and steering assist

ระบบป้องกนัการชนและบรรเทาการบาดเจ็บพรอ้มฟังกช์ั่นหยดุรถอตัโนมตั ิ

- ดา้นหนา้ ดา้นหลงั และบรเิวณทางแยก
s s

Collision Avoidance & Mitigation Support with Auto Brake 

- front, rear & intersection

สญัญาณไฟแจง้เตอืนเมือ่มยีานพาหนะอยู่ในมมุอบัของสายตา 

พรอ้มฟังกช์ั่นชว่ยหกัหลบ
s s Blind Spot Information System (BLIS) with steering assist

ระบบแจง้เตอืนเมือ่มรีถวิง่เขา้มาทางดา้นขา้งขณะถอยหลงัออกจากทีจ่อด 

พรอ้มฟังกช์ั่นหยดุรถอตัโนมตัิ
s s Cross Traffic Alert with auto brake

ระบบแจง้เตอืนเพือ่ใหเ้วน้ระยะหา่งจากรถคนัหนา้ s Distance Alert

ระบบแจง้เตอืนดว้ยแรงสัน่ทีพ่วงมาลยัเมือ่รถวิง่ออกนอกชอ่งทางเดนิรถ s s Lane Keeping Aid (LKA)

ระบบควบคมุและป้องกนัการโคลงของรถ s s Roll Stability Control (RSC)

ไฟหนา้แบบ LED พรอ้มระบบไฟสงูอตัโนมตัิ s LED headlights with active high beam

ไฟหนา้แบบ LED หกัเหตามพวงมาลยั 

พรอ้มระบบไฟสงูและปรับมมุสอ่งสวา่งอตัโนมตัิ
s LED active bending headlights with active high beam

ควำมปลอดภยัเชงิปกป้อง PROTECTIVE SAFETY

ระบบปกป้องเมือ่เกดิการวิง่ตกถนน s s Run-Off Road Protection

ถงุลมนริภัยดา้นหนา้และดา้นขา้งส าหรับทีน่ั่งคูห่นา้ s s Front & Side airbags - driver & front passenger 

ถงุลมนริภัยปกป้องหวัเขา่ส าหรับคนขบั s s Knee airbag - driver

มา่นถงุลมนริภัยดา้นขา้ง s s Inflatable Curtain

ระบบปกป้องการบาดเจ็บของกระดกูตน้คอและหลงัทีเ่กดิจากการสะบัดของศรีษะ s s Whiplash Protection System

ระบบกระจายแรงกระแทกจากการชนดา้นขา้ง s s Side Impact Protection System 

ระบบช่วยในกำรขบัขี่ DRIVER SUPPORT SYSTEM

ระบบชว่ยขบัขี ่Pilot Assist s s Pilot Assist

ระบบควบคมุความเร็วแบบแปรผันเพือ่รักษาระยะหา่ง 

พรอ้มฟังกช์ั่นหยดุ/ออกตวัรถโดยอตัโนมตัิ
s s Adaptive Cruise Control with Queue Assist

การปรับโหมดการขบัขี่ s s Drive mode setting

การแสดงขอ้มลูบนกระจกบังลมดา้นหนา้คนขบั s Head-up Display

จอแสดงผลส าหรับผูข้บัขีข่นาด 12.3 นิว้ s s 12.3-inch driver display

ระบบชว่ยในการขึน้ทางลาดชัน s s Hill Start Assist

ระบบชว่ยในการลงทางลาดชัน s s Hill Descent Control

กลอ้งชว่ยในการจอดพรอ้มจอแสดงผลดว้ยภาพ 360 องศา s Park Assist Camera - 360 degree

กลอ้งชว่ยในการจอด - หลงั s Park Assist Camera - rear

เซ็นเซอรช์ว่ยในการจอด - หนา้ หลงั และดา้นขา้ง s Park Assist Sensor - front rear and side

เซ็นเซอรช์ว่ยในการจอด - หนา้และหลงั s Park Assist Sensor - front & rear

ควำมสะดวกสบำย CONVENIENCE & COMFORT

ระบบควบคมุคณุภาพอากาศภายในรถ พรอ้มเซ็นเซอรว์ดัคา่ PM2.5 s s Advanced Air Cleaner with PM2.5 sensor

ระบบควบคมุสภาวะอากาศอตัโนมตั ิแยกอสิระ 4 โซน s s Electronic Climate Control (ECC), 4-zone

เบาะโดยสารดา้นหนา้พรอ้มระบบระบายอากาศและท าความรอ้น s Heated and ventilated front seats

เบาะโดยสารปรับดว้ยไฟฟ้าพรอ้มบันทกึความจ าทีต่ าแหน่งคนขบั s Power-operated front seats with memories on driver seat

เบาะโดยสารปรับดว้ยไฟฟ้าพรอ้มบันทกึความจ าทีต่ าแหน่งคนขบัและคนน่ัง s Power-operated front seats with memories on driver &  passenger seat

สว่นรองรับบรเิวณเอวในพนักพงิหลงัเบาะคูห่นา้ปรับดว้ยไฟฟ้า แบบ 2 ทศิทาง s Power-operated lumbar support - front seats 2 directions

สว่นรองรับบรเิวณเอวในพนักพงิหลงัเบาะคูห่นา้ปรับดว้ยไฟฟ้า แบบ 4 ทศิทาง s Power-operated lumbar support - front seats 4 directions

สว่นรองรับดา้นขา้งของพนักพงิหลงัเบาะคุูห่นา้ปรับดว้ยไฟฟ้า s Power-operated side support - front seat

พนักพงิของเบาะโดยสารดา้นหลงัแยกพับได ้แบบ 40/20/40 s s Foldable rear backrest 40/20/40

ซันรฟูไฟฟ้า - พาโนรามกิ s s Power-operated panoramic sunroof

มา่นบังแดด - ประตโูดยสารหลงั s Sunblind - rear passenger doors

ฝากระโปรงหลงัเปิด/ปิดดว้ยไฟฟ้าโดยไมต่อ้งใชม้อื s s Power-operated handsfree tailgate opening & closing

ระบบชารจ์โทรศพัทม์อืถอืแบบไรส้าย s s Wireless mobile phone charger

ระบบเครือ่งเสยีง AUDIO SYSTEM

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

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

วอลโว ่คารส์ แอปพลเิคชั่น s s Volvo Cars App

Apple CarPlay รองรับการเชือ่มตอ่อปุกรณ์ iOS s s Apple CarPlay

เครือ่งเสยีง High Performance Sound

* แอมปลไิฟเออร ์225 วตัต ์พรอ้มล าโพง 11 ตวั
s

High Performance Sound

* 225 Watt amplifier with 11 loudspeakers

เครือ่งเสยีง Premium Sound by Bowers & Wilkins

* แอมปลไิฟเออร ์1400 วตัต ์พรอ้มล าโพง 19 ตวั รวมซับวฟูเฟอร์

* Dirac Dimensions เทคโนโลยสีรา้งมติเิสยีงสมจรงิ 4 โหมด

คอนเสริต์ / สตดูโิอ / สเตจ / แจส๊คลบั

s

Premium Sound by Bowers & Wilkins

* 1400 Watt amplifier with 19 loudspeakers including subwoofer

* Dirac Dimensions room transformation technology with four room 

modes: Concert, Studio, Stage and Jazz Club

การเชือ่มตอ่อปุกรณ์ดว้ยสญัญาณบลทูธู s s Bluetooth® & audio streaming

S = Standard

**ความพรอ้มในการใชง้านฟังกช์ัน่บางอย่างขึน้อยู่กับความพรอ้มในการใหบ้รกิารจาก Google 

**Availability of some functions is subject to availability from Google.
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รถยนตว์อลโวม่าพรอ้ม บรกิารรบัประกนัคณุภาพแบตเตอรีไ่ฮบรดิ (hybrid battery) เป็นเวลา 8 ปี หรอื 

150,000 กโิลเมตร (เมือ่อยา่งใดอยา่งหนึงถงึกอ่น) บรกิาร VOLVO WARRANTY รบัประกนัคณุภาพรถยนต ์

เป็นเวลา 3 ปี หรอื 100,000 กโิลเมตร (เมือ่อยา่งใดอยา่งหนึงถงึกอ่น) และ VOLVO ASSISTANCE บรกิารให ้

ความชว่ยเหลอื 24 ช ัว่โมง เป็นระยะเวลา 1 ปี

คณุสามารถตดิตอ่ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรถยนตว์อลโวแ่ละบรกิารหลงัการขายไดท้ี่ ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ ์

(Volvo Customer Relations Center) โทร 02-161-4144 และ WWW.VOLVOCARS.COM/TH

หมายเหต ุ: รายละเอยีดของรถยนตอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัจากเผยแพร ่ทัง้นีท้างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เกีย่วกบัรปูแบบ สขีองรถ รายละเอยีดดา้นเทคนิค และอปุกรณม์าตรฐาน

ตามแตท่างบรษิทัฯจะเห็นสมควร โดยพจิารณาตามความเหมาะสมและปัจจยัตา่งๆ ขอ้มูลในเลม่นีจ้ะเป็นรายละเอยีด

ทัว่ๆไป ซึง่รายละเอยีดทางดา้นเทคนิค อปุกรณม์าตรฐาน และสขีองรถ อาจมใีหเ้ลอืกแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัรุน่

รถ เชน่ รถบางรุน่ รายละเอยีดดา้นเทคนิค อปุกรณม์าตรฐานและสขีองรถ อาจไม่มจี าหน่าย หรอือาจมใีนรปูแบบที่

แตกตา่งออกไป รวมทัง้รปูภาพของรถทีป่รากฏในเลม่อาจแสดงถงึอปุกรณเ์สรมิตา่งๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือจากอปุกรณ์

มาตรฐานทีจ่ าหน่าย และสขีองรถอาจแตกตา่งไปจากรปูภาพทีป่รากฏในเลม่เน่ืองจากขอ้จ ากดัของระบบการพมิพ ์

ทัง้นีก้รณุาตรวจสอบขอ้มูลรายละเอยีดทีผู่จ้ดัจ าหน่ายวอลโวอ่ยา่งเป็นทางการของ บรษิทั วอลโว ่คาร ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั


