
VOLVO C30



VOLVO - Specification for Israel וולוו - מפרט לישראל

C30 T5C30 2.4iC30 2.0Modelדגם

252124351999Displacement in ccנפח המנוע בסמ“ק

5/205/204/16No. of cylinders/Valvesמספר הגלילים/שסתומים

Fuel Injectionמערכת דלק/הצתה
Low Pressure Turbo

Fuel InjectionFuel InjectionFuel system/lgnition

230/5000170/6000145/6000Max. output HP at RPMהספק מירבי כ“ס לסל“ד

32.6/1500-480023.4/440018.9/4500Max. torque KPM at RPMמומנט מירבי קג“מ לסל“ד

9.0:110.3:110.8:1Compression ratioיחס דחיסה

959595Min. Recommended octan rating-Unleadedמינימום אוקטן מומלץ - נטול עופרת

626255Fuel tank capacity litresנפח מיכל הדלק בליטרים

 Speed 5תיבת הילוכים
Geartronic

5 Speed 
Geartronic

6 Speed 
PowerShift

Transmission

10.610.610.6Turning circle (meter)קוטר סיבוב )מטר(

251251251Boot capacity/litersנפח תא מטען בליטרים

9.09.08.1Fuel Consumption Mixed Driving (L/100km)תצרוכת דלק בנסיעה משולבת )ליטר/100 ק“מ(

9.7Acceleration 0-100 Km/H ש‘8.8 ש‘7.1 ש‘תאוצה מ-0 ל-100 קמ“ש

235215205Top Speed Km/hמהירות מירבית בקמ“ש

143714291327Serving Weight kgמשקל עצמי ק”ג

Safety & Securityבטיחות ומיגון

)IDIS( מערכת מידע אינטיליגנטית לנהגIntelligent Driver Information System (IDIS)

Airbags Front Seatsכריות אויר למושבים הקדמיים

Side Airbags - Front Seatsכריות צד למושבים הקדמיים

Inflatable Curtain Front + Rear כריות וילון צד למושבים קדמיים ואחוריים

DSTC -בקרת משיכה ויציבות דינמיתDynamic Stability & Traction Control (DSTC)

EBA+ABS מעצוריABS Brakes + EBA

C30

דרגת זהוםנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם

C30 2.011.314עירוני6.4בינעירוני

C30 2.413.115עירוני6.6בינעירוני

C30 T513.514עירוני6.5בינעירוני

זיהום מזעריזיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

מדד זיהום אוויר*

EEC80/1268 נתוני היצרן על-פי בדיקת מעבדה תקן *
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס”ט 2009



Standard & Optional Equipment ציוד סטנדרטי ותוספות

ניתן לקבל בתוספת מחיר - מבית החרושתסטנדרטי ונכלל במחיר

C30 T5C30 2.4iC30 2.0Modelדגם

Whiplash Protection front seatsמערכת Whips למניעת “צליפת שוט“ במושבים הקדמיים

Safety Belts Pretensionersקדם מותחן לחגורת הבטיחות

Parking assistance sensors rearחיישני התראה לנסיעה לאחור

Automatically Dimmed Inner Mirrorעמעום אוטומטי מראה מרכזית

Audioמערכת שמע

High Performance Audio 8 Speakersמערכת שמע High Performance, 8 רמקולים

Audio Controls in Steeringלחצני שליטה על גלגל ההגה למע‘ השמע

Aux + USB שקעAuxillary + USB Audio imput

Equipmentאבזור

ECC - Electronic Climate Control Dual Zoneמזגן מפוצל מבוקר אלקטרונית

External Temprature Gaugeחיישן טמפרטורה חיצונית

Power Steeringהגה כח

Adjustable Steering Wheelגלגל הגה מתכוונן למרחק ולגובה

Trip Computerמחשב דרך

Power Glass Sunroofחלון גג זכוכית חשמלי

Power Mirrorsמראות חשמליות

Burglar Alarm - Original Volvoמערכת אזעקה מקורית וולווו

Immobilizerמשבת מנוע

Central Lock For Doors, Windowsנעילת דלתות מרכזית + הרמת חלונות

Cruise Controlבקרת שיוט

Load Coverכיסוי תא מטען

Seatsמושבים

Foldable Passenger Seatמושב נוסע קדמי מתקפל

Power Driver Seat + Memoryמושב נהג חשמלי + זכרונות

Exterior & Interior Designעיצוב חוץ ופנים

Leather Steering Wheelגלגל הגה מצופה עור

Gearshift knob Leatherידית הילוכים מצופה עור

Leksand Upholsteryריפוד לקסנד

Textile upholsteryריפוד בד

Rear Spoilerספוילר אחורי

Aluminium Decor Inlaysדיפוני אלומיניום

Lightתאורה

Foglights - Frontפנסי ערפל קדמיים

Headlamp Level Adjusterכוונון גובה הפנסים הקדמיים

HomeSafe Lightingתאורת גישה הביתה - חיצונית

Approch Lightתאורת גישה פנימית

Headlamp Washer------מתזי מים לפנסים ראשיים

Illuminated Vanity Mirrors D&Pתאורה במראות סך השמש - נהג ונוסע

Wheelsגלגלים

205/55 R16 Cordelia (6.5x16)205/55 R16 Cordelia (6.5x16)

205/55 R16 Ceryx (6.5x16)205/55 R16 Ceryx (6.5x16)



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.
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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, 
03-9433600  סניף ירושלים: פייר קינג 38, א.ת. תלפיות, 02-6799977  סניף חיפה: דרך יפו 139, 04-8514110  סניף נצרת: 
פאולוס השישי 1, 04-9110500  סניף באר שבע: “מאיר“ א.ל. שירותי רכב בע“מ, הסדנא 5, 08-6274332  סניף רעננה: התדהר 3, 

א.ת. רעננה צפון, 09-7628701  סניף אשדוד: האורגים 29 אזור התעשיה, 08-6223333

www.volvocars.co.il*3011
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