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Jsme Polestar
„Optimální jízdní zážitek  
bez kompromisů.“

Nás v Polestar vždy hnala kupředu 
ambice co nejvíce optimalizovat jízdní 
vlastnosti vozů Volvo. V tomto směru 
máme dnes obrovskou výhodu téměř 
dvou desítek let znalostí a zkušeností 
získaných při posunování limitů vozů 
Volvo na závodních okruzích celého 
světa.

Bez ohledu na to, zda usilujeme o vítěz
ství v šampionátu nebo chceme vyvi
nout výkonný vůz pro běžný silniční 
provoz, náš cíl zůstává stejný: jde nám o 
vytvoření optimálního jízdního zážitku 
bez kompromisů.



KDYŽ NA ŘÍZENÍ ZÁLEŽÍ
„My v Polestar navrhujeme auta pro lidi  

jako jsme my – pro řidiče, kteří chtějí mít nad  
svým vozem plnou kontrolu.“

Polestar je v první řadě o řízení a naší jedno
značnou naší jednoznačnou prioritou vždy 
bylo dosažení optimální ovladatelnosti.

Bez ohledu na to, zda stavíme vozy pro 
závodní trať nebo pro běžný provoz, vždy usi
lujeme o to, aby mezi jejich přednosti patřily 
předvídatelné reakce, optimální vyváženost  

a výborná ovladatelnost. Se závodní dráhou i 
s otevřenou silnicí je spojena celá řada speci
fických výzev, k jejichž úspěšnému překonání 
jsou podmínkou optimální jízdní vlastnosti. 
Díky nim získá řidič pocit mimořádné jistoty 
bez ohledu na povrch nebo účel jízdy. 

Všechna řešení Polestar byla vyvinuta pro 
lidi jako jsme my – pro řidiče, kteří chtějí mít 
nad svým vozem plnou kontrolu. Jinými slovy 
pro ty, kterým na řízení záleží.

volvo Polestar 
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Pojem „výkon“ může znamenat spoustu věcí, 
což platí dvojnásob pro ty, kteří se zabývají 
navrhováním a vyráběním automobilů. Pro nás 
je výkonným vozem do posledního detailu 
vyladěný stroj, jehož jednotlivé součásti per
fektně vzájemně spolupracují na vytvoření 
maximálně vzrušujícího jízdního zážitku, který 

je doprovázen předvídatelnými reakcemi.
Naše Volva S60 a V60 Polestar jsou vý

sledkem dvou desetiletí zkušeností a znalostí 
získaných při posunování limitů vozů Volvo na 
závodních tratích celého světa. 

Spolu s konstruktéry automobilky Volvo, 
kteří jsou odborníky na silniční vozidla, jsme 

vyvinuli vysoce výkonné vozy pro skutečný 
svět. Vozy, které jsou vhodné pro každou 
 silnici, za každého počasí a po celý rok. 

A přesně tak má dle našeho mínění vypa
dat optimální výkonný vůz.

PRO KAŽDOU SILNICI, ZA KAŽDÉHO POČASÍ A PO CELÝ ROK
„Dle našeho mínění má takto vypadat  

optimální výkonný vůz.“

Objednejte se na testovací jízdu ve Volvu S60 Polestar 
nebo V60 Polestar a na vlastní kůži si vyzkoušejte 
jejich optimální jízdní vlastnosti.

NEJBLIŽŠÍHO AUTORIZOVANÉHO DEALERA 
 NAJDETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

volvo Polestar 
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SEZNAMTE SE S MODELY VOLVO POLESTAR
„Výkonný vůz pro každý den,  

nejen pro sluncem zalité neděle“

Vyrobit závodní vůz, jehož jediným smyslem 
je být rychlý na uzavřené závodní trati, je 
jedna věc. Vyvinout silniční vůz s optimální 
ovladatelností za všech podmínek je však 
něco zcela jiného. 

Klíčem k postavení jakéhokoliv vozu se 
skvělým výkonem je silný a citlivě reagující 
podvozek. Nicméně, k vytvoření dokonale 
vyváženého vozu to nestačí. Aby byla zajiš
těna optimální ovladatelnost, musí všechny 
komponenty vzájemně harmonicky spolu
pracovat. 

Motor, aerodynamika, brzdy, převodovka, 
pneumatiky a odpružení musí výborně souznít, 
protože jen tak může být výsledkem to, co 
konstruktéři závodních vozů nazývají „doko
nale vyvážená jednota“. 

Aby se nám podařilo vytvořit vůz podle na
šich představ, naši konstruktéři Polestar při
stoupili k více než 70 úpravám a vylepšením 
původních modelů Volvo S60 a Volvo V60. 

Mimo to jsme pečlivě vybrali vhodné letní 
a zimní pneumatiky, které jsme podrobili dů
kladným testům. Společně s naším dlouho
dobým partnerem v oblasti tlumení, značkou 
Öhlins, jsme vyvinuli na míru šité tlumiče s 
technologickou vyspělostí, kterou byste běž
ně našli jen u supersportovních aut.

Aby Vám tyto vozy mohly nabídnout širší 
rozsah otáček s vyšším výkonem, opatřili jsme 
motor T6 novým turbodmychadlem, plnoprou
dovým aktivním výfukovým systémem typu 
freeflow a systémem řízení motoru se zcela 
novou kalibrací. 

Poté jsme kalibrovali i převodovku, která 
Vám nyní poskytne větší kontrolu nad vozem 
a zajistí rychlejší řazení převodových stupňů. 
Mimo to se nám přechodem na pohon všech 
kol podařilo zvýšit jízdní dynamiku. 

Když jsme se dostali ke schopnosti zasta
vení, rozhodli jsme se kompletně vylepšit brz
dový systém, jehož součástí jsou 6pístové 
brzdové třmeny značky Brembo® a chlazené 
brzdové kotouče o průměru 371 mm.

Nakonec jsme přidali ještě paket speci
álně kalibrovaných aerodynamických dílů a 
interiér, který maximálně podpoří dokonale 
vyvážený jízdní zážitek Polestar.
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ZÚROČENÍ ZNALOSTÍ ZE ZÁVODNÍ TRATI
„Vůz by nikdy neměl překvapit svého řidiče;  

vždy by měl reagovat předvídatelně a vyrovnaně.“

Nikde jinde nejsou na řidiče kladeny větší 
nároky než na závodní dráze, kde jsou v těch 
nejextrémnějších podmínkách intenzivně 
prověřovány vlastnosti řidiče jako soustře
děnost a schopnost dělat rychlá rozhodnutí. 
Představte si situaci, kdy se na každé straně 
ve vzdálenosti pouhých několika centimetrů 
pohybují vozidla soupeřů jedoucí rychlostí, 
kterou většina z nás nikdy nezažije, přičemž 
se všichni snaží dosáhnout cíle jako první. 

Kromě ostatních závodníků musí jezdec 
věnovat pozornost nespočtu malých detailů 
jako jsou: pneumatiky, závodní trať a povětr
nostní podmínky. 

Mimo to je nutné sledovat také informace 
o časech a kritických podmínkách na trati. 
 Každá ze vstupních informací nutí jezdce 
udělat rozhodnutí v desítkách vteřiny. 

Za těchto extrémních podmínek musí 
řidič naprosto důvěřovat svému vozu, který 
okamžitě reaguje na pohyb volantu, se
šlápnutí pedálu nebo jiný podnět. Vůz by měl 
jezdci poskytnout adekvátní zpětnou vazbu 
i za těch nejméně očekávatelných situací. 
 Nezáleží na tom, zda se vůz pohybuje na 
závodním okruhu nebo na otevřené silnici, 
pokud reaguje dle očekávání, řidič získá 
sebejistotu. 

Jak vysvětluje Thed Björk, jeden z jezdců 
stáje Polestar Cyan Racing: „Vůz se musí 
chovat podle mého očekávání. Pokud bych 
měl se svým autem bojovat a on se nestal 
mou součástí, nebudu se cítit dostatečně 
sebevědomě na to, abych ho mohl dotlačit k 
překonání dosavadních limitů. A tím pádem 
bych nemohl vyhrát. Vůz by nikdy neměl 
překvapit svého řidiče; vždy by měl reagovat 
předvídatelně a vyrovnaně. Je to prosté.“

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH POLESTAR.COM

Polestar a Cyan Racing

Společně s naším partnerem v motorsportu, stájí Cyan 
Racing, posunujeme limity vozů Volvo na závodních 
tratích celého světa již od roku 1996, přičemž se nám 
čas od času podaří tyto limity i překročit. Na základě 
spolupráce konstruktérů společností Polestar a Cyan 
Racing byla vyvinuta celá řada vysoce výkonných 
vozů a sad pro optimalizaci výkonu. Tato spolupráce 
představuje jádro naší konstruktérské filozofie, jejímž 
cílem je vyvíjení a vyrábění výkonných vozů a produktů 
stvořených pro milovníky řízení..



                                      

Bezpečnost ve městě. Ve městě jistě oceníte technologii City 
Safety, jejíž smyslem je předcházet nárazu do vozu, který před 
Vámi nečekaně zastaví nebo zpomalí. Aby zabránil kolizi, začne 
tento systém IntelliSafe v případě nebezpečí automaticky brzdit. 
Systém je funkční v rychlostech do 50 km/h a při rychlostním 
rozdílu (oproti vozu vepředu) až 15 km/h dokáže dopravní nehodě 
zcela zabránit.

Zjistěte, jaké je mít oči i vzadu. Informační systém monito
rující mrtvý úhel (BLIS™) Vás na základě informací z radarového 
senzoru upozorní na vozidla, která se k Vám blíží zezadu nebo se 
pohybují ve Vašem mrtvém úhlu, čímž Vám dá najevo, že změna 
jízdního pruhu představuje potenciální riziko. Při manévrování 
na úzké parkovací místo nebo při vyjíždění z něj, Vás bude o vo
zidlech, která nemůžete vidět, informovat  Systém varování před 
křížením cesty jiným vozidlem.

Varování v běžném dopravním provozu. Při rychlosti vyšší 
než 50 km/h budete Systémem upozornění na nebezpečí 
kolize s funkcí automatického brzdění plnou brzdnou 
silou bez ohledu na to, zda je den či noc, upozorněni na nebez
pečné přiblížení k vozidlu před Vámi. Během dne Vás podpoří 
také Systém detekce chodců a cyklistů, který také začne 
automaticky brzdit, aby zabránil sražení chodců a/nebo cyklistů 
pohybujících se ve stejném směru jako Váš vůz.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
VOLVOCARS.CZ

volvo Polestar 

VOLVO ESENCE
„...pokud usednete za volant  

Volva S60 Polestar nebo V60 Polestar, 
budete mít pravděpodobně pocit, že 

 řídíte ten nejbezpečnější vůz na světě.“

Pro dosažení našeho cíle, kterým je vytvoření 
výkonného vozu s optimálními jízdními vlast
nostmi, je zásadní podmínkou také udržování 
Vás, Vaší posádky a lidí kolem Vás v bezpečí. 
Bezpečnost je naštěstí součástí DNA vozů Volvo. 
Automobilka Volvo zastává díky své tradici a vášni 
pro hledání nových řešení průkopnickou úlohu ve 
vývoji nových, životy zachraňujících technologií, 
mezi které patří např. tříbodové bezpečnostní 
pásy. Proto se nelze divit, že je značka Volvo 
 považována za synonymum bezpečnosti.

Nejnovější bezpečnostní technologie jsou 
nyní zastřešeny názvem IntelliSafe, který 
symbolizuje přístup, jehož smyslem je vytvořit 
harmoničtější spojení automobilů a lidí. V rámci 
tohoto přístupu vybavuje automobilka Volvo svá 
vozidla chytrými a intuitivními inovacemi, které 

přispívají k bezpečnější jízdě. Technologie Intelli
Safe pomáhají chránit posádku vozu i lidi kolem 
něj před vážným zraněním. 

Naše modely Volvo S60 a V60 Polestar na 
tuto tradici ve vývoji bezpečnostních inovací 
navazují prostřednictvím vysoce účinného brz
dového systému a zavěšení kol, které výrazně 
zlepšují schopnost vozu vyhnout se nebezpeč
ným situacím.

My v Polestar jsme hrdí na to, že právě modely 
Volvo tvoří základ našich výkonných vozů a plně 
podporujeme závazek automobilky Volvo, podle 
kterého „počínaje rokem 2020 v nových vozech 
Volvo nikdo nezemře a nebude ani vážně zraněn.“ 
Pokud usednete za volant Volva S60 Polestar 
nebo V60 Polestar, budete mít pravděpodobně 
pocit, že řídíte ten nejbezpečnější vůz na světě.
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Potěšení pro Váš sluch. Volvo věří, že byste si kromě konektivity měli užít i optimální audio zážitek. O 
kvalitní reprodukci hudby se postará moderní audio systém Premium Sound značky Harman Kardon®, 
jehož součástí je 12 HiFi reproduktorů a zesilovač vybavený technologií Dirac Live®, což je software pro 
zdokonalení zvuku příští generace. Soustava reproduktorů s realistickým zvukem a vynikající reprodukcí 
basových tónů nabízí nesrovnatelný poslechový zážitek, který si bude vychutnávat celá posádka vozu.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

volvo Polestar 

CELÝ SVĚT NA DOSAH VAŠICH PRSTŮ
„Zůstaňte online i na silnici.“

Při naší snaze poskytnout Vám optimální ovlada
telnost jsme si uvědomili, že budete potřebovat pří
stup k přesným a relevantním informacím. Přístup 
do světa digitálních informací Vám společnost 
Volvo usnadnila prostřednictvím svého všezahrnu
jícího programu, který Vám zajistí spojení s Vaším 
vozem i se světem kolem Vás. 

Systém Sensus Connect promění 7" středový 
displej v online informačnězábavní centrum, které 
umožní cestujícím ve voze surfovat po internetu, 
zatímco Vám zajistí přístup k základním interneto

vým mapám, abyste si mohli lépe plánovat své 
cesty. Pokud přidáte ještě navigační systém Sensus, 
získáte kompletní nabídku asistenčních funkcí 
včetně 3D mapových náhledů a propracovaných 
navigačních aplikací.

Pokud jde o dostupnost důležitých jízdních in
formací, Adaptivní digitální displej komunikačního 
rozhraní řidiče Vám nabídne vše, co potřebujete 
vědět, v jednom ze tří režimů zobrazení: Elegance, 
Eco nebo Performance.
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SPOJENÍ VÝKONU A UDRŽITELNOSTI
„Optimální jízdní vlastnosti bez 

 kompromisů, a to včetně efektivity“

Automobilka Volvo již dávno přijala závazek 
k vyrábění automobilů co nejvíce šetrných 
k životnímu prostředí. Obdobně tomu bylo s 
námi, protože jsme po dvaceti letech posou
vání limitů vozů Volvo na závodních okruzích 
získali jedinečné znalosti, jak vytěžit z těchto 
vozů maximum výkonu při maximální efek
tivitě. Díky nové generaci hnacích agregátů 
DriveE a špičkovým jízdním vlastnostem 
není při zvýšení výkonu nutné přistupovat na 
kompromisy ve spotřebě paliva a množství 
emisí CO2, což platí obousměrně. 

Rodina motorů DriveE, která zahrnuje 
vysoce efektivní dvoulitrové benzínové čtyř

válce (v našem případě se jedná o motor 
T6) s přeplňováním kompresorem a turbod
mychadlem, s nízkým vnitřním třením a s 
 nízkou hmotností, které spolupracují se 
zbrusu novou osmistupňovou automatickou 
převodovkou Geartronic™,  nabízí optimální 
výkon v celém rozsahu  otáček motoru.

U výchozích modelů Volvo S60 a V60 
provedli konstruktéři společnosti Polestar 
více než 70 úprav a aktualizací vztahujících 
se i na motor T6, který se dočkal nového tur
bodmychadla, aktivního výfukového systému 
typu freeflow a zcela nově kalibrovaného 
systému řízení motoru.

Síla pohybu. Všechny vozy Volvo S60 a V60 Polestar 
jsou vybaveny systémem Start/Stop a funkcí ECO 
coast, jejímž úkolem je po uvolnění pedálu plynu při 
rychlostech nad 65 km/h odpojit spojku. V důsledku 
toho bude vůz namísto brzdění motorem, při kterém se 
spotřebovává palivo, pokračovat v pohybu s využitím 
vlastní kinetické energie.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ
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PŘI POHLEDU ZVENKU
„Každá součást výkonného vozu musí v dokonalé  

souhře spolupracovat s dalšími komponenty.“

Pokud vezmeme v úvahu rychlost, které jsou 
vysoce výkonná vozidla schopná dosáhnout, 
nikoho neudiví, že jsou testována v aerodyna
mickém tunelu. Aerodynamika hraje zásadní 
roli v udržení našeho Volva S60 nebo V60 
Polestar pevně na silnici. Zde jsme opět 
zúročili naše znalosti a zkušenosti ze závod
ních tratí.

Například jsme zjistili, že pokud u vozů 
Volvo S60 Polestar a V60 Polestar změníme 

provedení předních spoilerů typu „lízátko“, 
výrazně se zlepší jejich ovladatelnost, protože 
dojde k omezení množství vzduchu, který pod 
nimi za jízdy proudí. Další výhodou je vytvoření 
designu, který podtrhuje výkonný vzhled vozu.

Abychom zlepšili stabilitu zádi, navrhli 
jsme nový tvar zadního spoileru a difuzoru 
tak, aby došlo k posílení přítlačných sil, na 
které navazují lepší přilnavost pneumatik a 
lepší směrová stabilita.

Dokonce i design zakázkových kol Pole star 
má svůj účel. Otevřený design disků pod
poruje proudění vzduchu kolem brzdového 
systému, což přispívá k lepšímu chlazení brzd 
a k jejich vyšší odolnosti při ostré jízdě.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH POLESTAR.COM
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VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH POLESTAR.COM

19" kola

Disky : Disky v provedení Polestar ER 172S

Zimní 
 pneumatiky :

Michelin Pilot Alpin PA4 235/40R19  
(96H) XL Europe

Nokian Hakkapeliitta 8 235/40 R19  
(96H) XL Nordic studs

Michelin Easy Grip W12

20" kola

Disky : Disky v provedení Polestar ER 171S

Letní 
 pneumatiky :

Zimní 
 pneumatiky :

Michelin Pilot Super Sport 245/35 ZR20 
(95Y) XL

Michelin Pilot Alpin PA4 245/35 R20 
(95W) XL Europe 

Nokian Hakkapeliitta 8 245/35 R20  
(95H) XL Nordic studs

EXTERIÉR | 19

614 
Bílá Ice White

711 
Stříbrná Bright Silver Metallic

619 
Modrá Rebel Blue

717 
Černá Onyx Black Metallic
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VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH POLESTAR.COM

VÍTEJTE V INTERIÉRU
„Pokud patříte mezi milovníky aktivního řízení,  
můžete se těšit na jízdní zážitek, který budete  

mít plně pod kontrolou.“

Protože jsou modely Volvo S60 Polestar a 
V60 Polestar stvořeny pro řidiče, kteří oceňují 
aktivní styl řízení, navrhli jsme pro ně interiér, 
který jim pomůže udržovat si absolutní kont
rolu nad vozem i situací. 

Ergonomicky tvarovaná sedadla poskytnou 
řidiči lepší oporu a umožní mu lépe se sžít 
s vozem. K dokonale sportovnímu jízdnímu 

zážitku přispívají kromě sedadel také volant 
potažený textilním materiálem Nubuck, který 
se výborně drží, na míru vyrobené pedály a 
opěrka levé nohy pro zajištění lepší zpětné 
vazby od silnice.

Pádla řazení umístěná na volantu instink
tivně spolupracují s osmistupňovou auto
matickou převodovkou Geartronic, abyste 

si mohli naplno užívat jízdu ve svém stylu. 
K příjemné atmosféře v interiéru přispívá 
podsvícená hlavice řadící páky v provedení 
Polestar.

Připravte se na jízdní zážitek, který bude 
plně ve Vaší režii.
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V60 POLESTAR

Typ motoru : T6 AWD Polestar  
2,0litrový řadový čtyřválec, 
 benzínový s přeplňováním kom
presorem a turbodmychadlem

Převodovka : Osmistupňová automatická 
 převodovka Geartronic™

Spotřeba paliva, litr / 100 km, kombinovaný 
 provoz, autom. přev. :

8,1

Emise CO2 g / km, autom. přev. : 186

Max. výstupní výkon, kW (koně) při ot./min. : 270 (367) 6000

Max. točivý moment, Nm při ot./min. : 470/3100 – 5000

Zrychlení z 0 na 100 km / h ve vt., autom. přev. : 4,8

Max. rychlost, km / h, autom. přev. : 250

Palivová nádrž, litry : 67,5

Hmotnost, kg : 1796

Emisní norma : Euro 6

Brzdný výkon se systémem ABS

Brzdná vzdálenost (m), ze 100 na 0 km/h: 37 m

Přeplňování turbodmychadlem/ plnicí  
přetlak (kPa)

200

S60 POLESTAR

Typ motoru : T6 AWD Polestar  
2,0litrový řadový čtyřválec, 
 benzínový s přeplňováním kom
presorem a turbodmychadlem

Převodovka : Osmistupňová automatická 
 převodovka Geartronic™

Spotřeba paliva, litr / 100 km, kombinovaný 
 provoz, autom. přev. :

7,8

Emise CO2 g / km, autom. přev. : 179

Max. výstupní výkon, kW (koně) při ot./min. : 270 (367) 6000

Max. točivý moment, Nm při ot./min. : 470/3100 – 5000

Zrychlení z 0 na 100 km / h ve vt., autom. přev. : 4,7

Max. rychlost, km / h, autom. přev. : 250

Palivová nádrž, litry : 67,5

Hmotnost, kg : 1751

Emisní norma : Euro 6

Brzdný výkon se systémem ABS

Brzdná vzdálenost (m), ze 100 na 0 km/h: 37 m

Přeplňování turbodmychadlem/plnicí  
přetlak (kPa)

200

Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací uvedených v tomto letáku odpovídat skutečnosti. 
 Některé zde popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek. Před objednáním vozidla si prosím vyžádejte od svého dealera Volvo aktuální informace. Výrobce si 
 vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech.

Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o 
 nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera Volvo.

Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o 
 nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera.
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