
Porsche Macan

Tekniska data Porsche Doppelkupplung (PDK)

Motor

Motorkonfiguration Frontmotor

Konfiguration / antal cylindrar 4

Oktantal 98

Cylindervolym 1 984 cm³

Effekt (kW) 180 kW

Effekt (hk) 245 PS

vid r/min 5 000 - 6 750 r/min

Max. vridmoment 370 Nm

Kompression 9.6 : 1

Transmission

Layout drivlina Porsche Traction Management (PTM): aktiv fyrhjulsdrift med
elektroniskt kontrollerad flerskivig lamellkoppling med ABD
och ASR

Manuell växellåda Ej tillgänglig

Automatisk växellåda finns som tillval 7-växlad dubbelkopplingsväxellåda (PDK) med automatläge
samt med växelpaddlar på ratten

Automatisk växellåda Ja

Förbrukning/utsläpp NEDC

Kombinerad 8,0 l/100 km

Emission standard Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Partikelfilter Ja

Förbrukning/utsläpp WLTP

Förbrukning blandad 10,0 l/100 km

Förbrukning blandad (modellserie) 11,0 - 10,0 l/100 km

CO2-emission low (vehicle specific) 286 g/km

CO2-emission medium (vehicle specific) 218 g/km

CO2-emission high (vehicle specific) 194 g/km

CO2-emission extra high (vehicle specific) 241 g/km

CO2-utsläpp blandad 226 g/km

CO2-emission kombinerad (modellserie) 249,0 - 227,0 g/km
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Tekniska data  (fortsättning) Porsche Doppelkupplung (PDK)

Chassi och fjädring

Framaxel Multilänk med stålfjäder, krängningshämmare

Bakaxel Multilänk med stålfjäder, krängningshämmare, luftfjädring
som tillval

Styrning Servostyrning

Bromsar 4-kolvs monobloc i aluminium fram, 1-kolvs monobloc i
aluminium bak, ventilerade skivor

Hjul fram 8Jx18 ET 21

Däck fram 235/60 R 18

Hjul bak 9Jx18 ET 21

Däck bak 255/55 R 18

ABS Del av Porsche Stability Management (PSM)

Kaross

Längd 4 696 mm

Bredd 1 923 mm

Bredd (med utfällda backspeglar) 2 098 mm

Höjd 1 624 mm

Dragkoefficient (Cd) 0,35 cW

Hjulbas 2 807 mm

Spårvidd fram 1 655 mm

Spårvidd bak 1 651 mm

Tjänstevikt (EG) 1 870 kg

Totalvikt 2 510 kg

Maxlast 715 kg

Kapacitet

Bagagerumsvolym med fällda baksäten 1 503 l

Bränsletank 65 l

Prestanda

Maxhastighet 225 km/h

Acceleration från 0 - 100 km/h 6,7 s

Acceleration från 0 - 160 km/h 17,5 s

Acceleration från 0 - 100 km/h med Sport Chrono-paket 6,5 s

In-gear acceleration (80-120 km/h) 4,9 s

Terrängegenskaper

Max. frigång mark/vattenkänsliga delar (stålfjädr) 300 mm

Rampvinkel, fram/bak (stålfjädr) 16,9 - 23,6 °

Brytvinkel (stålfjädr) 16,9 °

Markfrigång (till vattenkänsliga delar, stålfjädr) 205 mm

Markfrigång (luftfjädring, normalläge) 190 mm
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Tekniska data  (fortsättning) Porsche Doppelkupplung (PDK)

Differentiallås Elektroniskt kontrollerad flerskivig lamellkoppling

Service och garanti

Nybilsgaranti 2 år

Serviceintervall 30,000 km / 2 år

Lackgaranti 3 år

Rostskyddsgaranti 12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning utan krav på
efterbehandling
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Standardutrustning

Motor

• R4, 4 ventiler per cylinder, direktinsprutning med turbo. Max. effekt 245 hk, max vridmoment 370 Nm.

Motoregenskaper

• Start-/stoppsystem med bromskraftåtervinning

• SPORT-knapp

• VarioCam

Transmission

• Porsche Doppelkupplung (PDK), 7-växlad dubbelkopplingsväxellåda (PDK) med automatläge samt med växelpaddlar

på ratten för manuell växling. Växlingsrekommendation för optimal bränsleekonomi anges av färddatorn när växlingen

sköt manuellt.

• Porsche Traction Management (PTM): aktiv fyrhjulsdrift med elektroniskt kontrollerad flerskivig lamellkoppling med

ABD och ASR.

Chassi

• Däcktryckskontroll (TPM)

• Däckreparationssats (däckreparationsmedel i sprayburk och elektronisk kompressor)

• Multilänkframaxel

• Multilänkbakaxel

• Stålfjädring

• Porsche Stability Management (PSM) med ABS, ASR, ABD, MSR och stabiliseringskontroll för släpvagn

• Auto Hold

• 18" lättmetallfälgar Macan

• Porsche Hill Control (PHC)

• OFFROAD-knapp

• Servostyrning

Bromsar

• 4-kolvs monobloc i aluminium fram, 1-kolvs monobloc i aluminium bak

• Ventilerade skivor med diameter 345 mm  fram, 330 mm bak

• Svarta bromsok

• Bromsslitagevarning

• Parkeringsbroms, elektrisk

• ABS, låsningsfria bromsar

• Multikollisionsbroms
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Standardutrustning  (fortsättning)

Kaross

• Helgalvaniserad kaross

• Utvändig dörrlist i Lava Black

• Mattsvarta fönsterlister

• 2 st ändavgasrör i mattpolerat rostfritt stål (1 st på var sida)

• PORSCHE-logotyp och modellbeteckning i kromoptik på baklucka

• Fyra dörrar med integrerat side impact protection

• Rutor runt om i värmeisolerande glas

• Framkjol med integrerade luftintag

• Dragkroksförberedelse

• Takspoiler i högglanssvart

Belysning

• LED-strålkastare inkl. varselljus med 4 st Porsche-specifika LED-ljuspunkter i vardera strålkastare

• Positionsljus och körriktningsvisare i LED-teknik

• Automatisk halvljusaktivering (ljussensor) inklusive "Welcome Home"-funktion

• LED-bakljus med integrerade 4-punkts bromsljus och ljusramp inkl. ett tredje högt placerat LED-bromsljus i takspoiler

• Interiörbelysning av handskfack och tändningslås, läslampa för förare, främre passagerare och ytterplatser bak samt

belysning i bagageutrymme

Klimatreglering

• Klimatanläggning med aktivt partikel/pollenfilter, 3-zons

Säkerhet

• Side impact protection-balkar i dörrarna

• 3-punktsbälten i svart

• Bältessträckare (fram och på de yttre platserna bak) och krockkraftsbegränsare

• Fullstora krockkuddar på förar- och passagerarplats, urkopplingsbar på passagerarsidan

• Sidokrockkuddar fram

• Krockskyddsgardiner från A- till C-stolpe

• Överslagningsskydd för aktivering av krockskyddsgardiner och bältessträckare

• Barnstolsfästen ISOFIX för de yttre platserna i baksätet

• Tvåstegs immobiliser med transponder i nycklar

• Manuell inställning av bälteshöjd för förare och främre passagerare

• Lane Departure Warning

• Stöldlarm med kupéövervakning

Elektriska system

• Elektriska fönsterhissar fram och bak, med funktion för fjärrstängning och klämskydd

• Elektriskt öppnings-/stängningsbar baklucka
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Standardutrustning  (fortsättning)

• Centrallås med fjärrstyrning

• Sound Package Plus inkl. 10 högtalare, integrerad förstärkare och digital signalbehandling, totaleffekt 150 Watt

• Integrerade antenner för audio- och videosystem

• Främre vindrutetorkarsystem  med 2 hastigheter, intervalltorkning och regnsensor samt uppvärmda spolarmunstycken

• Bakrutetorkarsystem med intervalltorkning och integrerade spolarmunstycken

• Ytterbackspeglar, eluppvärmda, elektriskt inställbara och infällbara

• Bakruta med värme med funktion för auto-off

• Två st 12-voltsuttag: ett i främre mittkonsol och i bagageutrymmet

• Färddator med 4,8" TFT-display i färg

• Två-tons signalhorn och singel-tons alarm

• Farthållare

• Porsche Communication Management (PCM) inkl. navigation, mobiltelefonförberedelse, audio interface och

röststyrning

• 2 st USB-ladd/anslutningsuttag i mittkonsolen fram

• 2 st USB-ladduttag i mittkonsolen bak

• Connect Plus inkl. LTE-modul med SIM-kortsläsare, trådlöst internet och Porsche Car Connect

Instrument

• 3 st instrumentrundlar med integrerad färddator/kombiinstrument. Svart varvräknare.

• Färddator/kombiinstrument med högupplöst 4,8 färgskärm

Interiör

• Komfortsportstolar fram, elektrisk 8-vägsinställning på förarsidan, manuell på passagerarsidan

• Nackstöd med 4-vägs manuell inställning

• Fällbart/delbart ryggstöd bak (40/20/40)

• Interiörpaket i svart

• Innertak i tyg

• Instegslister i rostfritt stål med modellbeteckning fram

• Leatherette/Alcantara-klädsel

• Multifunktionsratt i läder med växlingspaddlar, ställbar höjd- och längdledes

• Lastkantsskydd i aluminium

Bagageutrymme

• Mugghållare med variabel diameter 2 st fram

• Mittarmstöd bak med 2 st mugghållare

• Mittarmstöd i mittkonsoll fällbart samt skjutbart i längsled

• Dryckeshållare för flaskor integrerade i dörr fram och bak

• Insynsskydd för bagageutrymmet, avtagbart
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Standardutrustning  (fortsättning)

Färger

• Exteriörfärger: svart solidlack, vit solidlack

• Interiörfärger: Black , Agate Grey, Luxor Beige

Viktig information

För mer information om tillgänglighet och exakta utrustningsspecifikationer vänligen kontakta ditt Porsche Center. Alla

priser är rekommenderade priser inklusive moms, exklusive leverans, och gäller från och med 1 juni 2004. Porsche

förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna, leveranspaketen, ledtiderna, priserna och annan produktinformation utan

att meddela detta i förväg. Färger och material kan skilja sig från dem som visas. Fel och utelämnanden som förväntas.

Porsche Sverige och företag inom koncernen* (eller via dess återförsäljare) kan komma att använda uppgifter du lämnar,

och andra uppgifter vi har om dig, för att kontakta dig via brev, teleforn, sms, fax eller e-post, om erbjudanden eller för att

lämna information. Markera denna ruta om du inte vill ta del av erbjudanden eller få information från oss [ ] eller från

någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners [   ].

Genom att använda detta formulär samtycker du till att vi behandlar alla känsliga uppgifter (t.ex. hälsouppgifter) i ovan

nämnda syften, att vi behåller de uppgifter du har lämnat till oss under en rimlig period och att vi överför uppgifterna till

länder som inte håller samma dataskyddsnivå som Sverige (vid behov) i ovan nämnda syften.

*Företag inom koncernen omfattar Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F.

Porsche AG.
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