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VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE OF VEHICLE

- ประเภทของรถ Type Of Vehicle

แบตเตอรีส่ ำหรบัมอเตอรไ์ฟฟ้ำ BATTERY FOR ELECTRIC MOTOR

- ชนดิของแบตเตอรี ่Battery Type

- ความจขุองแบตเตอรี ่(กโิลวตัตช์ั่วโมง) Battery Capacity (kWh) 78

- ความจแุบตเตอรีท่ีใ่ชง้านได ้(กโิลวตัตช์ั่วโมง) Usable capacity (kWh) 75

สมรรถนะ PERFORMANCE

- Electric Motor Max Power (kW) 150/150 

- แรงมา้จากมอเตอรไฟฟ้า (แรงมา้) Max. Electric Power (hp) 408 (204+204) 

- แรงบดิจากมอเตอร ์(นวิตนัเมตร) Max. Electric Torque (Nm) 660 (330+330) 

- อตัราเรง่ 0-100 กม./ชม. (วนิาท)ี Acceleration 0-100 km./hr. (second) 4.9*

- ความเร็วสงูสดุ (กม./ชม.) Top Speed (km/hr) 180^

ระบบบงัคบัเลีย้ว STEERING SYSTEM

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

ลอ้ WHEELS

ขนาดลอ้ (นิว้) Wheel Size (inch) 19"

ขนาดยาง Tire Size 235/50 R19 (FR) , 255/45 R19 (RR)

ระบบเบรก BRAKING

- ระบบเบรก Braking System

ระบบกนัสะเทอืน SUSPENSION

- ระบบกนัสะเทอืนหนา้ Front Suspension

- ระบบกนัสะเทอืนหลงั Rear Suspension

- ชนดิของแชสซ ีChassis Type ไดนามกิ / Dynamic

255*

0

450* (418**)

ขนำดรถยนต ์DIMENSION

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

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

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

HOME CHARING 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  CCS2 (DC) SOC 0-80% 

With DC rapid charger SOC 0-80% (50kW)

With DC rapid charger SOC 0-80% (150kW)

ตัวเลขทีแ่สดงเป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการทดสอบรถรุ่นปีผลติ 2022

The figures shown are based on the 2022 production model year testing.

ตัวเลขทีแ่สดงเป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการทดสอบรถรุ่นปีผลติ 2022

The figures shown are based on the 2022 production model year testing.

*** เวลาในการชาร์จอาจแตกตา่ง ขึน้อยู่กับสภาพอากาศของรถ โหลดไฟฟ้าอืน่ ๆ ทีใ่ชง้านอยู่ในรถ และอุณหภมูโิดยรอบ 

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

^มกีารจ ากัดความเร็วสงูสดุ (governed top speed)

รับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรถยนตว์อลโว ่ ไดท้ี ่www.volvocars.com/th-th 

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

ระบบเกยีร ์TRANSMISSION

 - อตัโนมตั ิAutomatic

Lithium-ion Nickel rich NCM

แมคเฟอรส์นัสปรงิสตรัท / Macpherson Spring Strut

ระบบขบัเคลือ่น DRIVE LINE

 - ลอ้ขบัเคลือ่น Drive Wheel

ดสิกเ์บรก 4 ลอ้  พรอ้ม ABS EBD & EBA

Dual Motor,  All-Wheel Drive 

มลัตลิงิค ์/ Multilink

แบตเตอรี ่อเิล็กทรคิ Battery Electric Vehicle

Single speed transmission

* อา้งองิผลการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐาน ECE R101  ระยะทางการขับขีท่ีไ่ดรั้บจรงิอาจแตกตา่งกันไป ขึน้อยู่กับปัจจัยตา่งๆ เชน่ อุณหภมูแิวดลอ้ม สไตลก์ารขับขี ่จ านวนผูโ้ดยสารในรถ เป็นตน้

* Refer to UN ECE R101 (NEDC) test result in lab.  Range may vary depended on various factors such as ambient temperature, driving style, number of passenger in the car, etc.

** อา้งองิผลการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐาน WLTP  ระยะทางการขับขีท่ีไ่ดรั้บจรงิอาจแตกตา่งกันไป ขึน้อยู่กับปัจจัยตา่งๆ เชน่ อุณหภมูแิวดลอ้ม สไตลก์ารขับขี ่จ านวนผูโ้ดยสารในรถ เป็นตน้

** Refer to WLTP test result in lab.  Range may vary depended on various factors such as ambient temperature, driving style, number of passenger in the car, etc.

กำรใชเ้ไฟฟ้ำและระยะทำงทีใ่ชไ้ด ้ELECTRIC CONSUMPTION & RANGE

- การใชไ้ฟฟ้าโดยเฉลีย่ (วตัตช์ั่วโมง/กโิลเมตร) Average Electric Consumption (Wh/km)

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

- ระยะทางทีว่ ิง่ไดส้งูสดุ Pure mode (กม.) Electric Range  (kilometer)

40 minutes***

4,425 x 1,863 (2,034) x 1,651

1,601 / 1,615

12 hours***

8 hours***

120 minutes***



VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC STANDARD EQUIPMENT

ควำมปลอดภยัเชงิป้องกนั PREVENTIVE SAFETY

ระบบป้องกันการชนดว้ยเซ็นเซอร์ตรวจจับรถยนต ์คนเดนิถนน

ผูข้ับขีจั่กรยาน และสัตวใ์หญ ่พรอ้มฟังกช์ัน่หยุดรถ
s

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

 with full auto brake

ระบบป้องกันการชนและบรรเทาการบาดเจ็บพรอ้มฟังกช์ัน่หยุดรถอัตโนมัต ิ

- ดา้นหนา้ ดา้นหลัง และบรเิวณทางแยก
s

Collision Avoidance & Mitigation Support with Auto Brake

 - front, rear & intersection

สัญญาณไฟแจง้เตอืนเมือ่มยีานพาหนะอยู่ในมุมอับของสายตา s Blind Spot Information System (BLIS)

ระบบแจง้เตอืนเมือ่มรีถวิง่เขา้มาทางดา้นขา้งขณะถอยหลังออกจากทีจ่อด 

พรอ้มฟังกช์ัน่หยุดรถอัตโนมัติ
s Cross Traffic Alert with auto brake

ระบบแจง้เตอืนดว้ยแรงสัน่ทีพ่วงมาลัยเมือ่รถวิง่ออกนอกชอ่งทางเดนิรถ s Lane Keeping Aid (LKA)

ไฟหนา้แบบ LED พรอ้มฟังกช์ัน่ปรับระดับไฟสงูอัตโนมัติ s LED headlight with active high beam

ควำมปลอดภยัเชงิปกป้อง PROTECTIVE SAFETY

ระบบปกป้องเมือ่เกดิการวิง่ตกถนน s Run-Off Road Protection

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

ถุงลมนริภัยปกป้องหวัเขา่ส าหรับคนขับ s Knee airbag - driver

ม่านถุงลมนริภัยดา้นขา้ง s Inflatable Curtain

ระบบปกป้องการบาดเจ็บของกระดกูตน้คอและหลังทีเ่กดิจากการสะบดัของศรีษะ s Whiplash Protection System

ระบบกระจายแรงกระแทกจากการชนดา้นขา้ง s Side Impact Protection System 

ระบบช่วยในกำรขบัขี่ DRIVER SUPPORT SYSTEM

ระบบชว่ยขับขี ่Pilot Assist s Pilot Assist

ระบบควบคมุความเร็วแบบแปรผันเพือ่รักษาระยะหา่ง 

พรอ้มฟังกช์ัน่หยุด/ออกตัวรถโดยอัตโนมัติ
s Adaptive Cruise Control with Queue Assist

จอแสดงผลส าหรับผูข้ับขีข่นาด 12.3 นิว้ s 12.3-inch driver display

ระบบชว่ยในการขึน้ทางลาดชนั s Hill Start Assist

ระบบชว่ยในการลงทางลาดชนั s Hill Descent Control

กลอ้งชว่ยในการจอดพรอ้มจอแสดงผลดว้ยภาพ 360 องศา s Park Assist Camera - 360 degree

เซ็นเซอร์ชว่ยในการจอด - หนา้ หลัง และดา้นขา้ง s Park Assist Sensor - front rear and side

ควำมสะดวกสบำย CONVENIENCE & COMFORT

ระบบควบคมุคณุภาพอากาศภายในรถ Clean Zone พรอ้มเซ็นเซอร์วดัคา่ PM 2.5 s Clean Zone Air Quality System with PM 2.5 sensor

เบาะโดยสารปรับดว้ยไฟฟ้าพรอ้มบนัทกึความจ าทีต่ าแหน่งคนขับ s Power-operated front seats with memories on driver seat

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

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

ซนัรูฟไฟฟ้า - พาโนรามกิ s Power-operated panoramic sunroof

ฝากระโปรงหลังเปิด/ปิดดว้ยไฟฟ้าโดยไม่ตอ้งใชม้อื s Power-operated handsfree tailgate opening & closing

ระบบชาร์จโทรศัพทม์อืถือแบบไรส้าย s Wireless mobile phone charger

ระบบเครือ่งเสยีง AUDIO SYSTEM

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

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

วอลโว ่คาร์ส แอปพลเิคชัน่ s Volvo Cars App

เครือ่งเสยีง Premium Sound by Harman Kardon

* แอมปลไิฟเออร ์600 วตัต ์พรอ้มล าโพง 13 ตัว

รวม air-ventilated วฟูเฟอร์ และซบัวฟูเฟอร์

s

Premium Sound by Harman Kardon

* 600 Watt amplifier with 13 loudspeakers including air-ventilated 

woofer & subwoofer

การเชือ่มตอ่อุปกรณ์ดว้ยสัญญาณบลทูธู s Bluetooth® & audio streaming

S = Standard

**ความพรอ้มในการใชง้านฟังกช์ัน่บางอยา่งขึน้อยูก่ับความพรอ้มในการใหบ้รกิารจาก  Google 

**Availability of some functions is subject to availability from Google.
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วอลโว ่XC40 Recharge Pure Electric มาพรอ้ม ฟร ีVolvo Care Package*  ประกอบดว้ย

1. ฟร ีบรกิารหลงัการขาย Volvo Premium Service Program - Pro (VPSP Pro)
• บรกิารรบัประกนัคุณภาพ 5 ปี หรอื 150,000 กโิลเมตร (เมือ่อยา่งใดอยา่งหน่ึงถงึกอ่น)
• บรกิารบ ารงุรกัษา 5 ปี หรอื 100,000 กโิลเมตร (เมือ่อยา่งใดอยา่งหน่ึงถงึกอ่น)
• บรกิารใหค้วามชว่ยเหลอื 24 ช ัว่โมง เป็นเวลา 5 ปี

2. ฟร ีประกนัภยัรถยนตช์ ัน้ 1 เป็นเวลา 3 ปี**
3. ฟร ีเคร ือ่งชารจ์ไฟแบตเตอร ีแ่รงดนัสงูแบบตดิผนัง พรอ้มรบัประกนัอายกุารใชง้าน 2 ปี และฟรบีรกิารตรวจสภาพระบบไฟฟ้าและ

ตดิตัง้***
4. ฟรคี่าชารจ์ไฟแบตเตอร ีแ่รงดนัสงูในรถยนตด์ว้ย EA Anywhere application มูลค่า 25,000 บาท

5. บรกิารประกนัคุณภาพแบตเตอร ีแ่รงดนัสงูเป็นระยะเวลา 8 ปี หรอื 150,000 กม. (เมือ่อยา่งใดอยา่งหน่ึงถงึกอ่น)

*Volvo Care Package ทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้จะไดร้บัเมือ่รบัรถ ณ โชวร์มูผูจ้ดัจ าหน่ายรถยนตว์อลโว ่ ขอ้เสนอเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของบรษิทั

**ค่าเบีย้ประกนัภยัรถยนต ์ช ัน้ 1 พรอ้ม พ.ร.บ. เป็นเวลา 3 ปี มมูีลค่าโดยประมาณ 180,000 บาท

***เคร ือ่งชารจ์ไฟแบตเตอร ีแ่รงดนัสงูแบบตดิผนัง และการตดิตัง้เป็นผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากบรษิทัคูค่า้ ฟร ีบรกิารตดิตัง้เคร ือ่งเพือ่

ใชก้บักระแสไฟ 1 เฟส 7.4 กโิลวตัต ์ระยะสายไฟ 30 เมตร และสามารถอพัเกรดเป็นการตดิตัง้แบบ 3 เฟส 22 กโิลวตัต ์ไดโ้ดยมี
ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ แหลง่จา่ยไฟตอ้งมขีนาด 230 โวลต ์ส าหรบักระแสไฟหน่ึงเฟส หรอื 400 โวลต ์ส าหรบักระแสไฟสามเฟส บรกิาร
ฟรนีี ้ไม่ครอบคลมุถงึการอพัเกรดมเิตอรไ์ฟฟ้า และสายไฟเพิม่เตมิทีย่าวเกนิ 30 เมตร

กรณุาสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีผู่จ้ดัจ าหน่ายรถยนตว์อลโว ่ ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ ์โทร 02-161-4144 หรอื
www.volvocars.com/th-th

Volvo XC40 Recharge Pure Electric comes with FREE Volvo Care Package*, consists of

1. FREE Volvo Premium Service Program - Pro (VPSP Pro) including
• Volvo Warranty for 5 years or 150,000 kilometers (whichever comes first)
• Volvo Maintenance for 5 years or 100,000 kilometers (whichever comes first)
• Volvo Assistance 24 hours services for 5 years

2. FREE first-class car insurance for 3 years.**
3. FREE wall-box EV charger for high-voltage battery with 2 years warranty, FREE home electrical 

health check and installation.***
4. FREE cost for recharging car's high-voltage battery with EA Anywhere application with value of 

25,000 Baht.
5. Warranty on high-voltage battery for 8 years or 150,000 km. (whichever comes first)

*Volvo Care Package will be awarded at the Volvo dealer's showroom when picking up a car. The 
offer is in accordance with the terms and conditions of the company.
** The value of the insurance premium for the first-class car insurance (Type 1) for 3 years with 
Compulsory Motor Insurance is approximately at 180,000 baht.
*** The wall-box EV charger and installation service are provided by third party suppliers. Free 
installation package includes single-phase 7.4kW with 30-meter-long electrical cable, which can be 
upgraded to three-phase 22kW with additional fee. The power supply must be 230 volts for a single 
phase or 400 volts for three-phase electricity. The free service cost does not cover the upgrade of 
electricity meter and additional electrical cable which exceeds 30 meter long.

For more detail, please contact a Volvo Car retailer, Customer Relations Center Call 02-161-4144 or 
visit www.volvocars.com/en-th

หมายเหตุ : รายละเอยีดของรถยนตอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัจากเผยแพร่ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าเกีย่วกบัรูปแบบ สขีองรถ รายละเอยีดดา้นเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐานตามแต่ทางบรษิทัฯจะ
เหน็สมควร โดยพจิารณาตามความเหมาะสมและปัจจยัต่างๆ ขอ้มลูในเล่มน้ีจะเป็นรายละเอยีดทัว่ๆไป ซึง่รายละเอยีดทางดา้น
เทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และสขีองรถ อาจมใีหเ้ลอืกแตกต่างกนัออกไปขึน้อยูก่บัรุ่นรถ เช่น รถบางรุ่น รายละเอยีดดา้นเทคนิค
อุปกรณ์มาตรฐานและสขีองรถ อาจไมม่จี าหน่าย หรอือาจมใีนรปูแบบทีแ่ตกต่างออกไป รวมทัง้รปูภาพของรถทีป่รากฏในเล่มอาจ
แสดงถงึอุปกรณ์เสรมิต่างๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานทีจ่ าหน่าย และสขีองรถอาจแตกต่างไปจากรูปภาพทีป่รากฏในเล่ม
เนือ่งจากขอ้จ ากดัของระบบการพมิพ์ ทัง้น้ีกรุณาตรวจสอบขอ้มลูรายละเอยีดทีผู่จ้ดัจ าหน่ายวอลโวอ่ยา่งเป็นทางการของ บรษิทั วอล
โว่ คาร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

http://www.volvocars.com/th-th
http://www.volvocars.com/en-th

