
Optimalizace Polestar Engineered

Nová motorizace T8 Recharge

Zdokonalení výkonu
Výkon  450  koní  nové  motorizace  T8  Recharge  není  potřeba  dále  zvyšovat.  Potřebná  je  spíše  výkonná  

převodovka,  která  zajistí  perfektní  synergii  výkonu  motoru  s  podněty  řidiče.  Nová  optimalizace Polestar  

Engineered nastaví převodovku tak, aby při aktivní jízdě reagovala svižněji a vždy byl zařazen správný  převodový 

stupeň. Díky tomu budou reakce Vašeho vozu intuitivnější a citlivější.

Výhody, které zůstanou 

zachovány

Efektivní softwarová optimalizace 

Polestar Engineered zlepší výkon 

Vašeho vozu, aniž by Vás připravi-

la o původní výhody vozu:

• Původní záruka Volvo

• Spotřeba paliva

• Množství emisí CO
2

Instalace je hotova 

za 60 minut

1. Vylepšení motoru

Výkon 450+ koní je více než dostatečný k tomu, aby se o voze s mo- 
torizací T8 dalo říci, že je skutečně silný. Aby bylo možné využít plný 
potenciál  tohoto  výkonu,  optimalizace  Polestar  Engineered  vytvoří  

lepší synergii motoru a převodovky.

Odezva na sešlápnutí akceleračního pedálu

Reakce  optimalizovaného  vozu  působí  intuitivněji  a  svižněji.  To  je

dáno zkrácením prodlevy odezvy motoru na sešlápnutí akceleračního

pedálu.

2. Výkonová zlepšení převodovky

Vůz reaguje hbitěji a vyváženěji v aktivních jízdních situacích, jako jsou 

např. předjíždění, výjezd ze zatáčky a akcelerace. Odezva převodovky je 

rychlejší  a  preciznější,   díky  čemuž  dokáže  vůz  optimálně  využívat 

dostupný výkon.

Odezva na uvolnění akceleračního pedálu

S optimalizací Polestar Engineered je udržován ten nejvhodnější převo-

dový  stupeň  pro  zajištění  co nejefektivnějších otáček motoru, čímž se 

zkrátí prodleva turbodmychadla. Tím je zaručena rychlejší odezva a lep-

ší předvídatelnost chování vozu.

Rychlost řazení převodových stupňů

Při  změně  převodového stupně  se zkrátí okamžik přerušení přenosu

výkonu  na  kola.  Díky tomu budete  mít  k  dispozici více výkonu, což

oceníte především při aktivní jízdě, kdy se počítá každá milisekunda.

Přesnost řazení a přidržení zařazené rychlosti

Optimalizace Polestar Engineered zajišťuje zařazení správného převo-

dového  stupně  při  průjezdu zatáčkami,  díky  čemuž   si vůz zachová 

lepší trakci.  Tím pádem bude chování vozu stabilnější a při výjezdu ze 

zatáčky bude  motor lépe připraven na zrychlení.

Bližší informace

engineered.polestar.com
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