
Polestar 2
—
Spesifikasjoner

Standard range Single motor Long range Single motor Long range Dual motor
Motor
Enkel 165 kW (224 hk) elektrisk motor

Motor
Enkel 170 kW (231 hk) elektrisk motor

Motor
To elektriske motorer 300 kW (408 hk)

Rekkevidde
439 km (WLTP, testforhold*)

Rekkevidde
539 km (WLTP, testforhold*)

Rekkevidde
479 km (WLTP, testforhold*)

Akselerasjon
0–100 km/t på 7,4 sekunder

Akselerasjon
0–100 km/t på 7,4 sekunder

Akselerasjon
0–100 km/t på 4,7 sekunder

Topphastighet
160 km/t

Topphastighet
160 km/t

Topphastighet
205 km/t

Tilhengervekt
1500 kg

Tilhengervekt
1500 kg

Tilhengervekt
1500 kg

Batteri
64 kWh litiumionebatteri, 24 moduler

Batteri
78 kWh litiumionebatteri, 27 moduler

Batteri
78 kWh litiumionebatteri, 27 moduler

Lading
40 minutter (offentlig lader), 7 timer (veggboks hjemme)

Lading
40 minutter (offentlig lader), 7 timer (veggboks hjemme)

Lading
40 minutter (offentlig lader), 7 timer (veggboks hjemme)

Versjoner

* I Europa måles alle elbiler etter en standardisert målestokk for rekkevidde. Worldwide 
Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) måler rekkevidden til en bil som kjører 
med en gjennomsnittshastighet på 46,5 km/t i sommertemperaturer fra en ladetilstand 
på 100 % til 0 %. Den faktiske rekkevidden som oppnås i reelle forhold, varierer etter 
kjøreatferd og andre eksterne faktorer. Sertifisert WLTP-rekkevidde er derfor vanligvis 
ikke mulig å oppnå i det virkelige liv.
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Forhjulsoppheng MacPherson-fjærbein, frekvensavhengige støtdempere Styring Førerjusterbar servostyring, tannstang med drev

Bakhjulsoppheng Multilink, frekvensavhengige støtdempere Hjul 19” eller 20” Diamond Cut Alloy

Struktur Helsveiset karosseri av stål med høy torsjonsstivhet og 
optimal vektfordeling

Dekk 245/45/19 eller 245/40/20 Michelin eller Continental, 
spesialutviklet for Polestar 2

Understell

Bremseskiver Ventilerte skiver på 345 x 30 mm (foran) og 320 x 20 mm 
(bak)

Bremsestøtte Beveger bremsebeleggene nærmere skivene hvis 
systemet registrerer rask retardering

Kalipere Dynamiske, foran og bak, 1 stempel Nødbremsing Bremser med full kraft når pedalen ikke trykkes hardt nok 
inn

Motorbremsing Regenerativ, med bruk av motorene for å redusere bilens 
hastighet og lade batteriet

Bremsesystem
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Trekk Slate, med Zinc Embossed Textile med to fargetoner 
eller Charcoal, med Charcoal Embossed Textile

Forseter Setepute med elektrisk justering

Dekorpaneler 3D Etched deco, med et geometrisk mønster Bakseter Midtre nakkestøtte som kan skyves ned i setet, delt 
nedfellbar seterygg og lasteluke

Belysning Fotbrønner, hanskerom, leselys, sminkespeillys, 
bagasjerom, girspak, stemningslys

Nyttig utstyr USB-C-kontakt for mobillading, glidende armlener, 
koppholdere, hanskerom med nedfellbar krok, rikelig med 
oppbevaringsmuligheter, kort- og penneholdere

Ratt WeaveTech (vegansk), 14 funksjoner Klima Automatisk klimasystem med to soner og 
luftkondisjonering, betjening via berøringsskjerm og 
mulighet til forhåndsregulering av klimaet

HMI 12,3-tommers digitalt førerdisplay og 11,15-tommers 
stående midtdisplay

Trekking av tilhenger Halvelektrisk innfellbart tilhengerfeste som ekstrautstyr, 
betjent med en knapp i bagasjerommet

Interiør

Frontlys Adaptive LED-enheter som endrer lysstyrke etter 
omgivelseslyset

Dørhåndtak Berøringsfølsom låsing og opplåsing. Krever bilens 
fjernkontroll eller Polestar-appen for å fungere

Baklys Lyslinje med 288 LED-er, med intelligent lysstyrke Sidespeil Særpregede rammeløse speil som reduserer 
blindsonene. Elektrisk justerbare, oppvarmede og med 
automatisk modus for visning av fortauskant ved rygging

Eksteriør
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Operativsystem Google Android Automotive Mobilapp Egen Polestar-app for kommunikasjon med bilen, basert 
på en personlig profil

Apper i bilen Google Maps, integrerte bilversjoner av populære 
medieapper, parkeringsappen EasyPark, Google Play 
Butikk for nedlasting av flere apper

Mobilappfunksjoner Utløser personlige innstillinger for seter, speil, 
enpedalskjøring og styrefølsomhet, forhåndsjustering av 
klima, nøkkelfri adgang og start, bilstatus

Talekontroll Google Assistant

Infotainment og programvare

Foran 35 liter, inneholder også førstehjelpssett, varseltrekant, 
verktøysett og jekk

Volum med oppreist 
seterygg

472 liter

Bak 405 liter, med nedfellbar holder for handleposer og 
strømbetjent bagasjeluke

Volum med nedfelt 
seterygg

1095 liter

Bagasjerom
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Akselavstand 2735 mm Bakkeklaring bak 167 mm / 161 mm med Performance-pakken

Lengde 4606 mm Høyde 1482 mm / 1477 mm med Performance-pakken

Bredde inkludert speil 1985 mm Benrom bak 862 mm

Benrom foran 1073 mmBredde 1859 mm

Takhøyde foran 1048 mmBakkeklaring foran 151 mm / 146 mm med Performance-pakken

Mål
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Finn ut hva 
Polestar kan tilby 
flåten din

Lær mer om fordelen ved å ha Polestar 2 som en 
bærekraftig, elektrisk flåtebil.

Ring Polestar Support:
800-10211


