When driving
matters
Performance Made by Sweden.
Med over to årtiers succes med at køre
motorløb i de allebedste Volvo’er og
næsten et årtis arbede med at udvikle
højtydende konceptbiler og effektopti
mering ved vores teknikere mere om,
hvordan man presser en Volvo til det
yderste, end nogen andre. Det, vi har
lært på racerbanerne i selskab med vores
kolleger fra Cyan Racing, er, at det ikke
er én enkelt omgang, der afgør et mester

skab. Hemmeligheden bag vores succes
er, at vi kan skabe biler, der reagerer for
udsigeligt i alle situationer.
Vi bruger vores baneerfaring, når vi
udvikler almindelige biler og effektopti
meringsprodukter. Og det nye program
– Polestar Performance Parts – er ingen
undtagelse. Programmet er designet og
udviklet ud fra samme filosofi: Bedre
effekt, året rundt, overalt.
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”En afbalanceret, aktiv køroplevelse.
I alle situationer.”

POLESTAR PERFORMANCE PARTS
Skabt til at yde.
Det er vores kærlighed til biler, der nu fører
til introduktionen af Polestar Performance
Parts. Samme team, der har givet os succes
på racerbanerne og med de allermest dyna
miske biler, har udviklet det nye Polestar
Performance Parts program. Programmet
bygger på vores teknologiske filosofi: en
afbalanceret, aktiv køreoplevelse. I alle
situationer.

Polestar Performance Parts er rettet mod
de dele af bilen, der har indflydelse på bilens
performance. Det kan købes som en komplet
pakke, der inkluderer alt fra undervogns dele,
komplethjul med dæk, indsugning og ud
stødning system samt aerodynamik og
interiørdele. Komponenter, der giver køre
egenskaberne et løft. Hvis du ønsker det,
kan de også købes i separate pakker.

Polestar Performance Parts er udviklet og
testet i samarbejde med Volvo Cars med
samme høje kvalitet og standard, som sikre,
at delene passer perfekt, hvor finish og ydelse
er i top. Volvo’s fabriksgaranti påvirkes selv
følgelig ikke.
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Volvo XC60 –
Polestar Performance Parts.
XC60 ejere, som har lyst til at give deres
bils ydelse og udseende et løft kan vælge
Complete Performance Package. Den inde
holder Chassis Package, Wheel Package
og Intake & Exhaust Package såvel som en
række interiør og eksteriørdele. XC60 ejere

kan alternativt vælge at købe pakkerne
separat, som Chassis Package med Polestar
udviklede støddæmpere og spiralfjedre. Intake
& Exhaust Package, består af Polestar luft
filter og udstødningssystem i rustfrit stål,
hvilket giver motoren bedre luftgennemstrøm

Udstødning. Den nye udstødning i rustfrit stål giver motorlyden mere kant, så andre kræsne
trafikanter kan høre, at her kommer der noget ud over det almindelige. Udstødningen er ud
viklet til at mindske trykket, hvilket giver bedre luftgennemstrømning samt øget effekt.

ning samt en karakteristisk lyd. Endvidere
Wheel Package med 21" Polestar letvægts
aluminiumfælge med dæk, der optimerer
vejgreb og køreegenskaber.

Hækspoiler. Polestar hækspoileren er gennemgribende testet for at sikre bedst
mulige airflow og dermed større stabilitet ved høje hastigheder og bedre aerodynamik.
Og så pynter den.

Diffuser. Den bageste diffuser er udviklet, så luften kanaliseres mere effektivt under bilen.
Det bidrager til større stabilitet. Den passer perfekt til Polestar udstødningen. Ikke bare fungerer
diffuseren ved højere hastigheder, den giver også bilen et mere aggresivt udseende og sikrer,
at de større afgangsrør har masser af plads til at blive set og hørt.

Gearknop. Polestar gearknoppen kan fås til både manuelle
og Geartronic™ gearkasser.

21" letmetalfælge med high performance dæk.
Letvægsfælgene er med til at gøre styringen mere
præcis. De er monteret med Pirelli P Zero dæk, som er
indgående testet for opnå det optimale vejgreb.

Indsugning. Et Polestar sport luftfilter forbedrer luft
gennemstrømningen til motoren og giver bedre effekt
uden at påvirke holdbarheden.

Volvo S60 og V60 –
Polestar Performance Parts.
Hos Polestar kender vi alt til S60 og V60.
Vi har kørt race med dem over hele verden,
vundet mesterskaber, bygget en spændende
konceptbil baseret på dem og presset hver
eneste del i dem til grænsen for at finde
frem til deres fulde potentiale. Hvad Polestar
Performance Parts angår, kunne teknikere og
testkørere trække på deres indgående viden.

S60 og V60 ejere, som ønsker at effekt
optimere deres bil og give udseendet et løft,
kan købe Complete Performance Package.
Den inkluderer Chassis Package, Intake &
Exhaust Package og Wheel Package. Alle
dele er gennemgribende testet med henblik
på at optimere køreoplevelsen. Yderligere
inkluderer Complete Performance Package

en række dele, der er udviklet så de giver
bilens udseende mere kant, f.eks. sorte side
spejle og dekorationsstriber på dørene samt
Polestar gearkoppen og sportspedalerne.
Hver pakke kan købes separat, hvis du
ønsker det.

Indsugning. Et Polestar sport luftfilter forbedrer luftgennem
strømningen til motoren og giver bedre ydelse uden at påvirke
holdbarheden.

19" letmetalfælge med high performance dæk. Let
vægsfælgene er med til at gøre styringen mere præcis. De er
monteret med Bridgestone Potenza dæk, som er indgående
testet for at nå frem til det optimale vejgreb.

Tårnstiver. Unikt på S60 og V60 er tårnstiveren. Den
indgår i Chassis Package sammen med opjusterede stød
dæmpere og fjedre. Tårnstiveren er udviklet, så den er
med til at gøre styreegenskaberne mere præcise og give
dækkene længere liv.

Hækspoiler. Polestar hækspoileren er gennemgribende testet for at sikre bedst mulige
airflow og dermed større stabilitet ved høje hastigheder og bedre aerodynamik. Spoileres
til S60 bør lakeres i bilens farve.

Udstødning. Den nye udstødning i rustfrit stål giver motorlyden mere kant, så andre kræsne
trafikanter kan høre, at her kommer der noget ud over det almindelige. Udstødningen er ud
viklet til at mindske trykket, hvilket giver bedre luftgennemstrømning samt øget effekt.
Diffuser. Den bageste diffuser er udviklet, så luften kanaliseres mere effektivt under bilen.
Det bidrager til større stabilitet. Den passer perfekt til Polestar udstødningen. Ikke bare
fungerer diffuseren ved højere hastigheder, den giver også bilen et mere aggresivt udseende
og sikrer, at de større afgangsrør har masser af plads til at blive set og hørt.
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Volvo V40 –
Polestar Performance Parts.
Vores teknikere har optimeret V40’s allerede
fine undervogn med et nyt chassiskit, der
indgår i det nye Performance Parts program.
Nye Polestar støddæmpere og fjedre er blevet
testet igen og igen for at sikre, at føreren kan
nyde kontante og præcise køreegenskaber.
Sammen med de nye Polestar 19" fælge med

highperformance dæk er V40’s køreegen
skaber og komfort af en art, der kan friste
dig til at køre en omvej hjem. V40ejere
kan købe affjedring og hjul i den Complete
Performance Package, som også inkluderer
sport indsugning og udstødning, samt en
række interiør og eksteriørkomponenter,

der løfter bilen over en bred kam. F.eks. kan
den aerodynamiske hækspoiler, der giver
bedre stabilitet ved høje hastigheder, kun
fås som en del af Complete Performance
Package. De enkelte pakker kan købes
separat, hvis du foretrækker det.

Hækspoiler. Polestar hækspoileren er gennemgribende testet for at sikre bedst mulige airflow og dermed større
stabilitet ved høje hastigheder og bedre aerodynamik. Og så pynter den.

Udstødning. Den nye udstødning i rustfrit stål giver motorlyden
mere kant, så andre kræsne trafikanter kan høre, at her kommer
der noget ud over det almindelige. Udstødningen er udviklet til at
mindske trykket, hvilket giver bedre luftgennemstrømning samt
øget effekt.
Diffuser. Den bageste diffuser er udviklet, så luften kanaliseres
mere effektivt under bilen. Det bidrager til større stabilitet. Den
passer perfekt til Polestar udstødningen. Ikke bare fungerer
diffuseren ved højere hastigheder, den giver også bilen et mere
aggresivt udseende og sikrer, at de større afgangsrør har masser
af plads til at blive set og hørt.

Støddæmpere og fjedre. Chassis Package inkluderer
Polestar støddæmpere, som er udviklet med henblik på høj
ydelse uden at påvirke komforten. Et sæt af kortere pro
gresive spiralfjedre er med til at kontrollere karrosseriets
bevægelser.

19" letmetalfælge med high performance dæk.
Letvægsfælgene er med til at gøre styringen mere præcis.
De er monteret med Pirelli P Zero dæk, som er indgående
testet for at opnå det optimale vejgreb.

Bemærk: Visse oplysninger i denne brochure kan være forældede på grund af ændringer i produktspecifikationerne, der er
foretaget efter brochurens trykning. Noget af det beskrevne eller viste udstyr fås eventuelt kun mod en merpris. Spørg din
Volvoforhandler, før du bestiller, for at få de seneste oplysninger. Fabrikanten forbeholder sig ret til at foretage ændringer på
ethvert tidspunkt og uden varsel med hensyn til priser, farver, materialer, specifikationer og modeller.

Polestar Performance
effektoptimering.
DriveE er Volvo’s mest avancerede driv
line nogensinde. Derfor retter den nye
generation af Polestar effektoptimering
sig mod hele fem, vigtige områder. Under
udviklingsarbejdet anlagde vores tek
nikere et helhedssyn, som resulterede i
en ny grad af effekt og køreegenskaber.
Sammen giver optimeringerne en hurti
gere, mere præcis og intuitiv køreop
levelse. Du får en bil, du ved, hvor du har,
fordi den er forudsigelig samtidig med,
at den ”behager” dig. Vigtigt, hvis du er
en bilist, der godt kan lide at køre aktivt,
hvad enten det er på en racerbane eller
ude i trafikken.

DE FEM OPTIMERINGSOMRÅDER:
Speeder Response
Speeder responsen er optimeret for at få bedre feedback
og speederreaktion. Det er ideelt i forbindelse med over
haling, eller hvis du kører aktivt på snoede veje.
Gearskift Speed*
Gearskift sker hurtigere, så bilen kan accelerere hurtigere
og reagere mere direkte på førerens input. F.eks. sker
skiftet til et lavere gear hurtigere forud for en overhalings
manøvre.
Gearskift Precision & Gear Hold*
For at udnytte den optimerede effekt i motorens mellem
område er gearskiftet kalibreret. Gear Hold funktionen
fastholder samme gear, når du drejer om hjørner med høj,
tværgående gkraft. Det forhindrer uønskede gearskift,
mens du drejer (når det er muligt).
Off-throttle Response*
Motor og gearkasse er kalibrerede, så bilen reagerer
hurtigere, når du pludselig slipper speederen. På den
måde forbliver bilen i balance, når du drejer hurtigt om
et hjørne.
Engine Performance
Alle DriveE optimeringer er udviklet til at øge effekten i
motorens mellem område. Det er det omdrejningsområde,
du som aktiv bilist anvender mest, f.eks. under overhaling,
på vej ind på en motorvej eller på vej ud af en kurve.
FÅ MERE AT VIDE PÅ POLESTAR.COM
*Kun på automatgearkasser

Polestar Performance
Parts Packages.
COMPLETE PACKAGE
• Intake & Exhaust
• Chassiskit
• Komplet hjul
• Hækspoiler
• Dørtrin
• Sorte sidespejle
• Gearknop
• Sport pedaler
• Dekoration nederst på
dørene (S60 & V60)
• Paneler forneden på døre
(XC60)
• Bagagerumgsgreb (XC60)

INTAKE & EXHAUST
PACKAGE

CHASSIS PACKAGE

WHEEL PACKAGE

• Udstødningssystem
i rustfrit stål

• Støddæmpere

• 19" letvægtfælge

• Spiralfjedre

• 21" letvægtfælge
(kun XC60)

• Diffuser bag
• Sports luftfilter
• Air box luftfilterlåg

• Tårnstiver (kun S60 & V60)

• Pirelli P Zero dæk
(kun XC60 og V40)
• Bridgestone Potenza dæk
(kun S60 & V60)

