
Polestar 2
—
Specifikationer

Standard Range Single Motor Long Range Single Motor Long range Dual motor
Motor
En elmotor på 165 kW (224 hk)

Motor
En elmotor på 170 kW (231 hk)

Motor
Dubbla elmotorer, 300 kW (408 hk)

Räckvidd
439 km (WLTP, testförhållanden*)

Räckvidd
539 km (WLTP, testförhållanden*)

Räckvidd
479 km (WLTP, testförhållanden*)

Acceleration
0–100 km/h på 7,4 sekunder

Acceleration
0–100 km/h på 7,4 sekunder

Acceleration
0–100 km/h på 4,7 sekunder

Topphastighet
160 km/h

Topphastighet
160 km/h

Topphastighet
205 km/tim

Dragvikt
1 500 kg

Dragvikt
1 500 kg

Dragvikt
1 500 kg

Batteri
64 kWh litiumjonbatteri, 24 moduler

Batteri
78 kWh litiumjonbatteri, 27 moduler

Batteri
78 kWh litiumjonbatteri, 27 moduler

Laddning
40 minuter (publik laddstation), 7 timmar (laddbox)

Laddning
40 minuter (publik laddstation), 7 timmar (laddbox)

Laddning
40 minuter (publik laddstation), 7 timmar (laddbox)

Versioner

* Preliminär data. I Europa mäts elfordons räckvidd enligt standarden Worldwide 
Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Enligt denna standard mäts 
räckvidden vid en genomsnittshastighet av 48 km/tim i sommartemperatur från full 
laddning till tömt batteri. Faktisk körsträcka är beroende av körstil och andra externa 
faktorer. Räckvidden enligt WLTP är därför normalt inte möjlig att uppnå under verkliga 
förhållanden.
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Framfjädring MacPherson-fjäderben, frekvensberoende dämpare Styrning Justerbar servostyrd kuggstångsstyrning

Bakfjädring Multilänk, frekvensberoende dämpare Fälgar 19” eller 20” aluminiumfälgar (Diamond Cut, lättmetall)

Konstruktion Självbärande stålkonstruktion med hög vridstyvhet och 
optimal viktfördelning

Däck 245/45/19 eller 245/40/20 Michelin eller Continental; 
utvecklade specifikt för Polestar 2

Chassi

Bromsskivor Ventilerade skivor; 345 x 30 mm (fram) och 320 x 20 mm 
(bak)

Bromsstöd För bromsbeläggen närmare skivorna om systemet 
känner av snabb inbromsning

Bromsok Dynamisk, fram och bak, 1 kolv Panikbromsning Applicerar full bromskraft om pedalen inte trampas ned 
tillräckligt hårt i en nödsituation

Motorbroms Regenerativ; elmotorerna används för att stoppa bilen och 
ladda batteriet

Bromssystem
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Klädsel Slate med tvåtons Zinc Embossed Textile, eller 
Charcoal med Charcoal Embossed Textile

Framsäten Elmanövrerad sittdyneförlängning

Dekorpaneler 3D-präglade dekorinlägg med geometriskt mönster Baksäten Utdragbart mittnackstöd, delbart och nedfällbart 
ryggstöd och lastlucka

Belysning Fotutrymme, handskfack, läslampor, makeupspegel, 
bagageutrymme, växelväljare, stämningsbelysning

Bekvämlighet USB-C-portar för laddning av mobila enheter, utdragbara 
armstöd, mugghållare, handskfack med infällbar krok, 
många lagringsalternativ, kort- och pennhållare

Ratt WeaveTech (veganskt), 14 funktioner Klimat Automatiskt klimatsystem med två zoner med 
luftkonditionering, pekskärm och alternativ för 
förprogrammering

HMI 12,3-tums digital förardisplay och 11,15-tums central 
stående display

Dragkrok Halvelektrisk infällbar dragkrok som tillval, drivs med en 
knapp i bagageutrymmet

Interiör

Strålkastare Adaptiva LED-strålkastare som anpassar ljusintensiteten 
till omgivningsljuset

Dörrhandtag Beröringskänslig låsning och upplåsning. Fjärrkontroll 
eller Polestar-app krävs.

Baklyktor Ljuslist med 288 lysdioder med adaptiv intensitet Dörrspeglar Distinkta ramlösa sidospeglar som minskar döda vinklar. 
Elektriskt justerbara och uppvärmda och med automatisk 
visning av trottoarkanter vid backning

Exteriör

3/5



Operativsystem Google Android Automotive Mobilapp Polestar-app för kommunikation med bilen baserat på en 
personlig profil

Bilappar Google Maps, integrerade bilversioner av populära 
medieappar, EasyPark-parkeringsapp, Google Play Store 
för att ladda ned fler appar

Mobilappfunktioner Aktivera personliga inställningar för säten, speglar, 
enpedalskörning och rattkänsla, förinställningar för 
klimatanläggning, nyckellös öppning och start, bilstatus

Röststyrning Google-assistenten

Infotainment och programvara

Fram 35 liter, innehåller även första hjälpen-sats, 
varningstriangel, verktygssats och domkraft

Volym med uppfällt 
ryggstöd

472 liter

Bak 405 liter, med en vikbar hållare för väskor och eldriven 
bagagelucka

Volym med nedfällt 
ryggstöd

1 095 liter

Bagageutrymmen
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Hjulbas 2 735 mm Markfrigång bak 167 mm / 161 mm med Performance-paketet

Längd 4 606 mm Höjd 1 482 mm / 1 477 mm med Performance-paketet

Bredd inklusive speglar 1 985 mm Benutrymme bak 862 mm

Benutrymme fram 1 073 mmBredd 1 859 mm

Huvudutrymme fram 1 048 mmMarkfrigång fram 151 mm / 146 mm med Performance-paketet

Mått
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Ta reda på vad 
Polestar kan göra 
för vagnparken

Läs mer om fördelarna med att ha Polestar 2 som 
en hållbar, eldriven företagsbil.

Ring Polestar:
+44 800 138 5660


