VOLVO XC90
Momentum
 مشخصات فنی:
پیشرانه  4سیلندر  16سوپاپ با حجم  1969سی سی
مجهز به سوپر شارژ و توربو شارژ
حداکثر قدرت  320 :اسب بخار در 5700دور در درقیقه
حداکثر گشتاور  400 :نیوتن  5400-2200دور در دقیقه
گیربکس  8 :سرعنه اتوماتیک از نوع  Geartronicهمراه کالچ دوگانه
انتقال قدرت  :دو دیفرانسیل  4 -چرخ متحرک
شتاب صفر تا صد  5.9 :ثانیه
میانگین مصرف سوخت ( ترکیبی )  8.1 :لیتر در صد کیلومتر
حجم باک  71 :لیتر
وزن خودرو 2750 :کیلوگرم
سیستم تعلیق جلو  :بازوی  Aشکل دوبل – کمک فنر گازی – فنر مارپیچی – میله تعادلی
سیستم تعلیق عقب  :اتصال چند گانه  -کمک فنر گازی – فنر مارپیچی – میله تعدلی
سیستم ترمز  :دیسک های سوراخ دار و خنک شونده  18اینچی  17اینچی
ابعاد رینگ و الستیک 255/45 R 20 :
 سیستم ها و تجهیزات ایمنی :
کیسه های هوا  ( :راننده و زانویی راننده و سرنشین ،جانبی و پرده ایی )
سیستم های ترمز ABS , EBD , EBA , ESC , BAS :
سیستم کنترل و کشش و پایداری پویا (داینامیکی) DSTC
سوییچ قطع کن ایربگ سرنشین دوم
کمربند  3نقطه ایی پیش فعال و پیش کشنده
سیستم محافظت از ضربه های جانبی
سیستم ایمنی صندلی در تصادفات
سیستم تشخیص موانع  ( :عابر پیاده  ،دوچرخه سوار و موتور سوار  ،خودرو  ،گادریل )
سیستم ترمز اتوماتیک و جلوگیری از برخورد با موانع ( با قابلیت تنظیمات مجزا)
سیستم هشدار راننده ( خواب آلودگی – کنترل نادرست ) ( با قابلیت تنظیمات مجزا)
سیستم هشدار خروج از خطوط رانندگی ( با قابلیت تنظیمات مجزا)
سیستم جعبه فرمان تاشونده
سیستم ضربه گیری سپر ها
سیستم تشخیص نقاط کور
سیستم ضد شالقی در صندلی ها
سیستم ضد واژگونی و حفظ تعادل
سیستم هشدار و دزد گیر
محافظ صندلی کودک ISO Fix
سیستم قفل کودک درب ها و شیشه ها
سیستم کاهش حساسیت دزدگیر از داخل کابین
سیستم تابلو خوان جاده ها

 طراحی و امکانات داخلی:
کیت ظاهری  ( Momentumسپر جلو -جلو پنجره  -رکاب  -سپر عقب  -اگزوزها  -ریل سقفی همراه پایه )
سقف پانوراما Sunroof – Moon roof
صندلی  14حالته برقی سرنشینان جلو ( گودی کمر – زانویی – بغل گیر ها )
صندلی های طبی با روکش چرم
صفحه کیلومتر 12.3اینچی دیجیتال
سیستم حالت های مختلف رانندگی Drive Mode
محفظه خنک کننده Cool box
 تجهیزات و امکانات رفاهی :
کروز کنترل ( با قابلیت تنظیمات مجزا )
سیستم کنترل سرعت در سراشیبی

سیستم کمکی حرکت مجدد در سرباالیی
ترمز پارک برقی
اتو هلد
سیستم تشخیص نقاط کور
سیستم هشدار ترافیکی
سیستم کمکی پارک دوبل
فرمان برقی ( با قابلیت تنظیمات مجزا )
شیشه های جانبی لمینت ( نشکن و آگوستیک )
شیشه های جانبی دودی
سنسور های پارک جلو و عقب
دوربین عقب همراه با نمایشگر
آیینه های جانبی یرقی و الکتروکرومیک
آیینه داخلی الکترو کرومیک
کامپیوتر سفری
سیستم ثبت اطالعات راننده
سیستم اطالعات خودرو
سیستم خاموش و روشن شدن موتور در توقف ها و ترافیک ها
سیستم ورود بدون کلید و استارت
درب صندوق عقب برقی
سنسورصندوق پران
سنسور نور وباران
خروجی برق  12ولت و  230ولت
سنسور فشار باد تایر ها

 روشنایی:
چراغ های Full –LED
چراغ های روزتاب
سیستم چرخش چراغ ها در پیچ ها
سیستم هوشمند تنظیم شعاع نور چراغ های جلو
سیستم روشنایی جانبی
نور پردازی داخلی و خارجی
 مالتی مدیا:
سیستم صوتی  High Performanceهمراه  10بلندگو و ساب ووفر
سیستم عامل  Apple Car Playو Android Auto
فرمان صوتی
قابلیت پشتیبانی از CD – Mp3 – WMA –IPod –AUX :
 17گیگا بایت حافظه داخلی
قابلیت اتصال و اشتراک گذاری اینترنت
پشتیبانی از رادیو های و آپلیکیشن های آنالین و آفالین
 سیستم تهویه:
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک چهار گانه ( با قابلیت تنظیمات مجزا)
گرمکن صندلی های جلو
تهویه دوگانه سرنشینان ردیف سوم
سیستم تهویه هوشمند  Clean Zoneهمراه فیلتر های کربن
گرمکن فرمان
سیستم بخارزدایی اتوماتیک شیشه ها بر حسب دما ( با قابلیت تنظیمات مجزا)
فرمان صوتی سیستم تهویه
گرمکن شیشه عقب

