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Volvo V60 Polestar teeb kõike, mida sportlikult pereautolt 
oodata, kuid laseb ka rahulikult elada. Kaasliiklejate 
rullnoklikum osa ei võta „sinist Volvot” kui väljakutset.

Audi S4 Avant
Umbes sama kiire,  

kuid suurema  
pakiruumiga.

K O N K U R E N T

Ruumi on nagu V60-s ikka, Polestari versioon 
võib seega vabalt olla ka pere ainus auto.
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Kaheliitrine turbomootor arendab turbo ja 
kompressori abil 367 hj ja 470 Nm.

Pakiruum mahutab 430 liitrit, mida on siiski 
mõnevõrra vähem kui klassis tavaline.

V60 Polestaris on kasutusel Volvo 
vanem ja nupurohkem armatuurlaud.

0–100 km/h teeb V60 Polestar 4,8 sekun-
diga, mõistagi on see kiire ka möödasõitudel.

Kui näete sellist logo radiaatorivõrel, siis 
teadke, et see on enam kui tavaline pereauto.

Vihjeid kiirusele ja võimsusele 
leidub, kuid need jäävad 
diskreetseteks.

K
üllap mõned sport- või sportli-
ke autode juhid naudivad neid 
väljakutseid, kuid siinkirjutaja 
kuulub seltskonda, kes eelis-
tab kiiret sõitu seal, kus ei 
ole segajaid, ja linnas longib 

niisama. Eelöeldu ei tähenda, et V60 Poles-
tar jääks märkamatuks, sugugi mitte, Volvo 
spordiosakond, seda ju Polestar tänapäeval 
sisuliselt on, aitas auto disaini parasjagu nii 
palju järele, et see eristuks tavaversioonist, 
kuid ei eputaks odavalt.

Pikk sõit sujub mugavalt
Kokkuvõttes, eks Polestar ole üldse rohkem 
edasijõudnud autosõprade teema, kes teavad 
midagi ka võidusõidu ajaloost. Siiski ei kuulu 
ajalugu proovisõiduloo teemade ringi, kuu-
lub aga kaasaegne, 367hobujõuline V60 Po-
lestar, mida siinsest Volvo esindusest 65 290 
euro eest osta saab.

Kaheliitrise töömahuga mootorit täienda-
vad nii turbo kui mahtkompressor, nende 
töö vili, lisaks 367 hobujõule ka 470 njuu-
tonmeetrit, juhitakase läbi kaheksakäigulise 
automaatkäigukasti neljale vedavale rattale. 
Võrreldes sama mootori T6-versiooniga va-
hetati turbo välja suurema vastu, kütuse-
pump sai tootlikum, õhuvõtt avaram ja asen-
dati ka nukkvõllid ning kepsud.

0–100  km/h teeb selline kooslus 4,8 se-
kundiga. Uhke number. Seejuures on V60-l 
võluv oskus numbrit täiendada ah-ma-nii-
sama-olekuga. Kiire möödasõit sujub kui 
muuseas, reipam kohaltvõtt pingevabalt ja 
loomulikult. Siiski ei maksa kaotada valvsust, 
sest tugevam gaasivajutus, mis tun-
dub nii süütu, lennutab spidomeet-
ri osuti skaala sellesse jaotusse, mis 
liiklusesse ei sobi.

Pikem maanteesõit V60 Poles-
tariga pakub naudingut, 
venijatest saab pingu-
tuseta mööda, sõit-
jateruum on vaikne, 
minek stabiilne, käi-
tumine konkreetne.

Võrreldes tavamu-
deliga toetub V60 Poles-
tar jäigemale vedrustusele, 

vedrud tehti näiteks V60 R-Designiga võrrel-
des 80 protsenti „kangemad”, sportlikuks 
sõiduks mõeldud amortisaatorid valmistas 
Öhlins, jäigemad on mõistagi ka mitmesugu-
sed alusvankri puksid.

Sõidab loogiliselt
Kiirel ja käänulisel asfaltteel suudab Poles-
tar pakkuda sõidulusti kuhjaga. Kui minna 
peenematesse nüanssidesse, siis paar detai-
li norimisvõimaluse siiski annavad. Nimelt 
esineb 1,8tonnise tühimassiga V60 Polestar 
veidi flegmaatiliselt. Mõistke õigesti, see ei 
ole aeglus, V60 Polestar on kiire ja hästi juhi-
tav, küsimus seisneb tunnetuses, mõni rivaal 
käitub vahetumalt. Teine nüanss puudutab 
vedrustust: sportlik auto peabki jäik ole-

ma, kuid väiksemaid ebatasasusi 
võiks Polestari universaal neelata 
sujuvamalt-pehmemalt. Kindlasti 

mängivad oma rolli ka rehvid mõõdus 
245/35 ZR20.

Nelikvedu on BorgWar-
nerilt ning Volvo teatel 
tavamudeliga võrreldes 
rohkem tagarattaid kaa-

sav. Sõitsin enne lume 
tulekut ja asfaldimulje 
põhjal saab öelda vaid 

üht: V60 Polestar sõidab 
loogiliselt, nii nagu juht eel-

AUTOLEHE HINNANG Kiire ja sportlik universaal, meeldiv vaheldus „sakslastele”.

Auto, mis suudab, 
aga ei kohusta

Volvo V60 Polestar
• Hind: 65 290 eurot 
• Hind alates: 29 500 eurost (odavaim tava-V60)

Eestis müügil • nüüd Mootor • R-4 otto, turbo, komp-
ressor 1969 cm3 Võimsus • 270 kW (367 hj) Pöörde-
moment • 470 Nm Käigukast • 8 käiku, automaatne 
Pikkus/laius/kõrgus • 4635/1899/1484 mm Telgede 
vahe • 2776 mm Tühimass • 1796 kg Tippkiirus • 
250 km/h Aeg 0–100 km/h • 4,8 s Kütusekulu (k) 
8,1 l / 100 km Garantii • 3 aastat

T E H N I L I S E D  A N D M E D

soliidsus, kiirus, 
erilisus

kiirel sõidul veidi 
flegmaatiline

HEA HALB
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 – alla keskmise (-1);  – keskmine (0);  – üle keskmise (+1)

Üle keskmise:  Dünaamika  Varustus  Disain
Alla keskmise: –
Keskmine:  Praktilisus  Turvalisus  

 Hind  Juhitavus  Viimistlus  
 Ökonoomsus  Mugavus

• ESP • Turvapadjad: 8 • Esitulede pesurid • Eesmised 
udutuled • Peeglisoojendus • Istmesoojendus • Kondit-
sioneer • El. aknad: 4 • Juhiistme kõrguse reguleerimine 
• Valuveljed • Kiirushoidik • Vihmasensor • Raadio  
• Bluetooth • AUX-sisend 
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dab, nii auto ka teeb.
Sõitjateruumi kujustus haakub auto välis-

ilmega, siingi ei ole sportlikkuse rõhutami-
sega üle pingutatud. Istmed on sportlikud, 
aga mitte liiga – pikk sõit neis sujub mõnu-
salt, külgtugi osutub kurvilisel teel piisavaks, 
kuid autosse sisse ja välja pääseb hõlpsalt. 
Läbipaistev, Polestari logoga käigukanginupp 
kannab kõige edevama interjööridetaili rolli.

Ühtlasi näitab V60 Polestar, millise muu-
tuse tegi läbi Volvo juhikoht viimaste aastate 
jooksul, sel pruugitakse vana ja nupurohket, 
uuemad mudelid tulevad palju „puutetundli-

kumad”, kumb on parem, on maitse asi. Alla-
kirjutanu eelistaks midagi kahe vahepealset.

Rivaalidest asub ilmselt kõige lähemal 
Audi  S4  Avant, mille mootor arendab 354 
hobujõudu, ning hindki on üpris lähedane, 
62 400 eurot (Volvol 65 290 eurot), varus-
tuses leidub mõistagi erinevusi, mille detaile 
artikli maht lahkama ei luba asuda.
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