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Ideia 718 Cayman GT4.

Perfeito. Perfeitamente irracional.
Onde está exatamente a diferença?

Racional. Irracional. Sanidade. Insanidade. Perfeito. Perfeitamente louco. A fronteira entre eles é, por vezes, extremamente estreita. E, por vezes, é tão incisiva como uma lâmina
de barbear.
O novo 718 Cayman GT4 é o automóvel desportivo perfeito
para todos os que em viagem gostam de estar no limite. Para
todos os que preferem perguntar “Mas porque não?” em vez
de “Porquê?”. Para todos os que levam a diversão a sério e
que preferem sentar-se num banco desportivo do que num
cadeirão em pele.
Para esses equipamos o novo 718 Cayman GT4 com tudo
o que faz elevar a pulsação. Motor Boxer atmosférico de
6 cilindros e 4,0 litros com 420 CV, caixa de velocidades
manual, aileron traseiro. Com um difusor que inspira respeito
e uma aerodinâmica extremamente centrada na força descendente. Tecnologia GT3 no chassis e no interior – os genes
do desporto automóvel. O resultado é uma máquina brutal
que não conhece a condução autónoma sequer de ouvir falar.
Perfeito? Talvez. Irracional? Provavelmente. A virtude – tal
como o motor – está no meio. Neste caso, o “meio” não é,
um compromisso, mas sim uma caraterística acutilante.
O novo 718 Cayman GT4.
Perfeitamente irracional.

Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂, consulte a página 79.
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Conceito de
motor central

Motor Boxer atmosférico de
6 cilindros e 4,0 litros

Caixa manual de 6 velocidades

Pacote Clubsport

Chassis desportivo GT
adaptativo
Aerodinâmica centrada
na força descendente

Sistema de
travagem GT
Jantes de 20˝ com
pneus desportivos

Difusor traseiro

Design e
aerodinâmica

Design e aerodinâmica.
Nem um sopro de ar morno. Nem uma brisa leve. Os sinais
apontam para uma tempestade. Basta olhar para o novo
718 Cayman GT4 para reconhecer: resistência aerodinâmica
sem propósito.

As novas lamelas das grelhas das entradas de ar dispõem de
uma superfície em forma de favo de mel. Oferecem assim
menos resistência ao vento; contudo, protegem o radiador de
projeção de pedras – e devoram moscas ao pequeno-almoço.

O conceito de aerodinâmica do novo 718 Cayman GT4 foi
mais uma vez nitidamente apurado. Começa logo pela parte
dianteira. A sua forma claramente definida com a linha afunilada típica da Porsche confere ao vento uma direção clara
e dá-lhe uma tarefa simples: gerar um efeito solo ideal.

As entradas de ar laterais atrás das portas são mais um
exemplo do design orientado para a performance: os sideblades com a inscrição “GT4” asseguram uma pressão acumulada adicional. O resultado: uma melhor alimentação de ar
e uma refrigeração mais eficiente do motor.

O lábio do spoiler dianteiro bem pronunciado, juntamente
com um spoiler adicional à frente das caixas das cavas das
rodas, assegura uma força descendente aerodinâmica no
eixo dianteiro. A entrada de ar central na parte dianteira otimiza adicionalmente a aerodinâmica e desvia o fluxo de ar
para cima, através da abertura de evacuação instalada à
frente do spoiler dianteiro. Mesmo a parte inferior do lábio do
spoiler dianteiro foi otimizado de forma aerodinâmica. Aqui
um perfil especial – semelhante à superfície de uma bola de
golfe – assegura a menor resistência aerodinâmica possível.

O centro de gravidade: baixo. A distância à estrada: mínima.
O novo 718 Cayman GT4 mantém justamente um contacto
próximo com tudo o que lhe é importante. Para um contacto
ideal, jantes de liga leve de 20˝ em Platinum asseguram que
as cavas das rodas se encham quase na totalidade. As vias
largas em combinação com os pneus desportivos favorecem
a tração e a performance nas curvas.

As air curtains na parte dianteira minimizam as turbulências
de vento que se formam nas rodas e, assim, a resistência
aerodinâmica, deixando o ar admitido à frente das rodas
escapar das cavas das rodas.

Quando o vento não sopra,
mas foge.
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A traseira é dominada pelo aileron fixo, agora formado por uma
só peça, com sideblades integradas e apoios em Alumínio.
Também este provém inconfundivelmente do circuito fechado,
garante uma força descendente no eixo traseiro e uma tração
correspondentemente alta – não apenas em curvas. Simultaneamente, garante claras condições e assinala a todos os
otimistas que pretendem ultrapassar o novo 718 Cayman GT4:
esqueçam.
Um toque final desportivo na direção do asfalto: a nova parte
inferior da traseira. As duas saídas do sistema de escape
desportivo estão claramente afastadas uma da outra. Isso
cria espaço para o novo difusor. Sem parafernália visual,
antes com uma tecnologia de superdesportivos que gera um
fluxo de ar muito rápido na parte inferior traseira e, desse
modo, uma pressão de contacto ainda mais forte – por
outras palavras, 40 % mais força descendente no eixo traseiro do que no modelo anterior.
O resto é silêncio. Pelo menos para os rivais do novo
718 Cayman GT4.

16 | 17

irracional.

O último esforço da razão é reconhecer
que existe uma infinidade de coisas
que a ultrapassam.
Blaise Pascal

Os automóveis racionais são
empurrados pela tração, não puxados!
Walter Röhrl

É da natureza
humana pensar sabiamente
e agir irracionalmente.
  Anatole France

As paixões fazem o homem viver,
a sua sabedoria, apenas o faz durar.
Nicolas de Chamfort

Perfeitamente

Interior.
O interior do novo 718 Cayman GT4 foi concebido a pensar
na ergonomia desportiva. Com movimentos curtos, informações diretas, alta funcionalidade. Reduzido, portanto, ao
essencial – e ao grande prazer irracional de condução.
O fator “performance” decisivo: o condutor. Por isso, tudo
se concentra nele. A consola central com inclinação para a
frente, por exemplo, que permite movimentos curtos do
volante desportivo específico de GT com marca das 12 horas
até à alavanca da caixa de velocidades de curso reduzido.
Ou o painel de instrumentos com o conta-rotações analógico
no centro, que fornece informações ao condutor em frações
de segundo.
Os detalhes e os materiais são também diretamente inspirados no desporto automóvel. Os bancos desportivos Plus
garantem um apoio firme com flancos laterais elevados.
Os elementos em Alcantara® conferem uma aderência firme,
no aro do volante e na alavanca da caixa de velocidades, por
exemplo. Os painéis das portas estão equipados com puxadores de portas puristas. Os frisos decorativos em Alumínio
escovado e os pespontos em Prata conferem um contraste
arrebatador. Em suma, um design purista totalmente concebido com a melhor performance possível em vista – como
é próprio de um automóvel desportivo de raça pura.
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Pacote Clubsport.
Pensar de forma prudente, agir de forma irracional. Faz, sem
dúvida, parte da natureza humana. Em todo o caso, o novo
718 Cayman GT4 pode a título opcional, ser equipado com o
Pacote Clubsport. Com os seus componentes inspirados no
desporto automóvel profissional, o Pacote Clubsport oferece
uma proteção adicional em circuito fechado. Um pouco de
razão de vez em quando não pode fazer mal.
O Pacote Clubsport é composto por barras anticapotamento
em Aço pintadas em Preto e aparafusadas à carroçaria por
trás dos bancos dianteiros e um cinto de 6 pontos do lado
do condutor, com duas versões dos cintos dos ombros para
utilizar com ou sem sistema de segurança HANS® (Head
And Neck Support). Está ainda incluído um extintor de
incêndios e um suporte para o mesmo.
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Performance

Visto de uma forma puramente técnica é apenas
um motor. Não é o que dizem as suas endorfinas.
Tração.
Motor Boxer, atmosférico, posicionado ao centro. 4,0 litros
de cilindrada. 6 cilindros. 309 kW (420 CV). Parece de loucos. É porque é.
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O motor Boxer de 6 cilindros completamente redesenhado
dispõe de sistema de injeção direta de gasolina (DFI), lubrificação de cárter seco integrada e um controlo adaptativo dos
cilindros. Além disso, um sistema atmosférico variável com
válvula de ressonância comutável assegura uma oxigenação
do motor ideal. Parece técnico e um pouco seco, mas é precisamente o contrário.

Uma forma de afirmação por si só: o som do novo
718 Cayman GT4. Graças ao novo sistema de escape desportivo pronunciado com as suas duas saídas de escape
claramente afastadas uma da outra, em Preto, à esquerda
e à direita do difusor traseiro. Para um som de automóvel
desportivo ainda mais poderoso, com o simples premir
de um botão.

Da cilindrada de 4,0 litros, o motor gera assim mais 309 kW
(420 CV) – 35 CV do que o motor do modelo anterior.
O binário máximo? 8.000 rpm. O binário máximo de 420 Nm
é atingido entre as 5.000 rpm e 6.800 rpm. Assim, o novo
718 Cayman GT4 acelera em 4,4 segundos até aos 100 km/h.
A velocidade máxima: para além dos 300 km/h.

0
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500

Regime de rotação (rpm)
718 Cayman GT4 : 309 kW (420 CV) às 7.600 rpm, 420 Nm entre as 5.000 e as 6.800 rpm

Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂, consulte a página 79.
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Existem, certamente, argumentos racionais
para tal. Mas quem os quer ouvir?

Transmissão.
Caixa manual de 6 velocidades.
A precisa caixa manual de 6 velocidades está equipada com
um volante bimassa e, com as suas relações de transmissão
específicas opcionais, transpõe a elevada potência do motor
diretamente para a estrada. Ao mesmo tempo, proporciona
uma experiência de condução especialmente desportiva.
Curva apertada à frente, reduzir uma velocidade, reta longa,
aumentar uma velocidade: está na sua mão – no mais verdadeiro sentido da palavra. Isto é performance que não se
mede apenas em valores de potência. Mas também em nível
de prazer de condução. E também a função de aceleração
intermédia dinâmica, se pretender, pode fazer o resto para
mantê-lo ativo – bem como as suas endorfinas.

 orsche Torque Vectoring (PTV) com bloqueio transversal
P
do diferencial traseiro.
Em suma, o PTV melhora a dinâmica de condução. E de uma
forma mais detalhada: o bloqueio transversal do diferencial
traseiro integrado permite uma tração superior e um aumento
significativo da dinâmica transversal e da estabilidade nas
alternâncias de carga em curva ou nas mudanças de faixa.
Além disso, numa condução desportiva, ao rodar o volante,
ocorrem travagens criteriosas da roda traseira do lado interior
da curva, o que confere à roda traseira do lado exterior da
curva um maior binário de tração e, como quem diz, puxa o
automóvel para a curva. O comportamento à entrada das
curvas é otimizado e a agilidade é reforçada.
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Quando as coisas ficarem duras:
divirta-se.

Chassis.
Será prudente deixar-se abanar volta após volta? Sentir cada
centímetro do percurso, sentir constantemente o impacto?
Claro que não. Precisamente por isso é que é tão divertido.
E precisamente por isso é que o chassis desportivo GT adaptativo é ainda mais orientado para o prazer de condução.
O resultado: agilidade extraordinária, alta segurança na condução e comportamento dinâmico estável numa condução a
altas velocidades. A base: a tecnologia GT. O eixo dianteiro
de peso reduzido está construído tipicamente ao estilo GT,
enquanto o eixo traseiro está adaptado à elevada performance do novo 718 Cayman GT4, com reforços e molas auxiliares adicionais, bem como cubos de rodas específicos.
Rótulas em ambos os eixos oferecem uma ligação especialmente rígida do chassis à carroçaria, permitindo uma
trajetória das rodas ainda mais precisa. A altura, o ângulo
de camber e o ângulo de convergência, bem como os estabilizadores do chassis, podem ser ajustados individualmente
para a utilização em circuito fechado. Já vai entender o que
tem à sua frente.

Apoios dinâmicos da caixa de velocidades.
Por um lado, o sistema eletrónico minimiza as oscilações e
vibrações percetíveis de todo o conjunto propulsor, especialmente do motor. Por outro, adapta a rigidez e a capacidade
de amortecimento ao estilo de condução e às propriedades
do piso. Desse modo, são reunidas as vantagens tanto de um
apoio firme do motor como de um suave. Em mudanças de
carga e em curvas rápidas, o comportamento dinâmico torna-se notavelmente mais estável e preciso. Simultaneamente, as vibrações verticais do motor ao acelerar em plena
carga são reduzidas. O resultado: uma força de tração mais
uniforme e elevada no eixo traseiro, uma maior tração e uma
melhor aceleração. Adotando uma condução mais moderada,
aumenta o conforto graças a uma configuração mais suave
dos apoios dinâmicos da caixa de velocidades. Se for o que
pretender.
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Porsche Active Suspension Management (PASM).
A regulação variável dos amortecedores permite ajustar de
forma ativa e contínua a força de amortecimento em cada
roda, de acordo com o estilo e a situação de condução. Com
o premir de um botão, pode optar entre dois programas desportivos: modo “Normal” para uma condução desportiva na
via pública e modo “Sport” para uma aceleração transversal
máxima e a melhor tração em circuito fechado. Além disso,
para um centro de gravidade mais baixo do veículo, a carroçaria foi rebaixada 30 mm em relação ao 718 Cayman. A
consequência: movimentos de oscilação e inclinação reduzidos para uma dinâmica de condução superior e uma aceleração longitudinal e transversal extraordinária.
Porsche Stability Management (PSM).
O PSM é um sistema automático de controlo da estabilidade
em condições extremas. Além do sistema antibloqueio
dos travões (ABS), inclui os sistemas de controlo Electronic
Stability Control (ESC) e Traction Control (TC). Sensores
detetam permanentemente o sentido da marcha, a velocidade de circulação, a aceleração de deriva e a aceleração
transversal. Com base nestes dados, o PSM calcula a direção
de marcha efetiva. Se esta se desviar da trajetória desejada,
o PSM inicia travagens seletivas em cada uma das rodas. A
particularidade do PSM do novo 718 Cayman GT4: a afinação
desportiva, com intervenções de regulação muito sensíveis e
doseadas com precisão. Adicionalmente, é possível desativar
por completo os sistemas em 2 níveis.
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Jantes e pneus.
As jantes de liga leve de 20˝ do novo 718 Cayman GT4 estão
pintadas em Platinum (acetinado), estando opcionalmente
também disponíveis em cor de Ouro (acetinado), Preto
(acetinado) ou em cor de Prata. Detalhe marcante: cobertura
do cubo da roda com inscrição “GT4”.

2

As dimensões dos pneus desportivos autorizados para circulação na via pública foram pensadas para melhorar as prestações. Mais precisamente, 245/35 ZR 20 em 8,5 J × 20 à
frente e 295/30 ZR 20 em 11 J × 20 atrás. Muita superfície
de contacto e aderência, contudo, devido ao baixo relevo dos
pneus, em caso de piso molhado, existe um risco acrescido
de aquaplanagem.
O sistema de controlo da pressão dos pneus (TPM) alerta em
caso de perda de pressão e dispõe de um modo para circuito
fechado, que considera as condições de pressão e temperatura dos pneus em circuito fechado.

1 Jante 718 Cayman GT4 de 20˝ pintada em Platinum (acetinado)
2 Jante 718 Cayman GT4 de 20˝ pintada em Prata
3 Jante 718 Cayman

GT4 de 20˝ pintada em Preto (acetinado)
Porsche Exclusive Manufaktur
4 Jante 718 Cayman GT4 de 20˝ pintada em Ouro (acetinado)
Porsche Exclusive Manufaktur
Pinças dos travões pintadas em Preto (brilhante)
Porsche Exclusive Manufaktur

3

1
4

Perfeito.
Prudente.
Excecionalmente.
Segurança.
Com todo o prazer de condução é exigida a seriedade necessária. Sobretudo quando se trata de qualidade e sustentabilidade. E do mais importante: a segurança na sua viagem.
Travões.
O novo 718 Cayman GT4 não mostra um desempenho
máximo apenas ao acelerar dos 0 aos 100 km/h ou mais,
mas também ao travar de novo até ao 0. Tal é garantido
pelas pinças de Alumínio de tipo monobloco com 6 êmbolos à frente e pinças de Alumínio de tipo monobloco com
4 êmbolos atrás, ambas com as pinças dos travões em
Vermelho. Para uma elevada resistência à deformação e um
excelente comportamento do ponto de pressão mesmo com
cargas elevadas. Os discos são de grandes dimensões, com
um diâmetro de 380 mm atrás e à frente, perfurados e ventilados – para uma elevada eficácia de travagem, mesmo
em condições climatéricas adversas.
Para uma resistência acrescida, o sistema de travagem conta
também com uma ventilação e refrigeração extremamente
eficiente dos travões. Para isso contribuem os canais de
refrigeração específicos, os defletores do ar dos travões e as
aletas defletoras do fluxo de ar.

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Com provas dadas no desporto automóvel: o Porsche C
 eramic
Composite Brake (PCCB), disponível a título opcional. Graças
ao grande diâmetro dos discos dos travões, 410 mm à frente
e 390 mm atrás, garante uma travagem ainda mais eficaz.
A utilização no eixo dianteiro de pinças de Alumínio de tipo
monobloco com 6 êmbolos e de pinças de Alumínio de tipo
monobloco com 4 êmbolos no eixo traseiro, pintadas em
Amarelo, permite uma elevada e, sobretudo, constante pressão de travagem. As caraterísticas do sistema proporcionam
uma distância de travagem curta, especialmente em situações de sobrecarga dos travões. A vantagem decisiva do sistema de travagem em cerâmica: o seu peso extremamente
reduzido. Os discos dos travões são cerca de 50 % mais
leves do que os discos de fundição cinzenta com o mesmo
tipo de construção e dimensões semelhantes. Um fator que
não se reflete apenas de forma positiva nas prestações e no
consumo, mas que, sobretudo, permite reduzir as massas
não suspensas e rotativas. Resultado: uma melhor aderência
à estrada, bem como um aumento do conforto de condução
e rodagem, especialmente em pisos irregulares.

No caso de condução em circuitos fechados, o sistema deve
ser sujeito a manutenções adicionais para além das efetuadas regularmente no âmbito dos intervalos de manutenção
normais.
Sistemas de iluminação.
Para que saiba sempre o que está à sua frente, o novo
718 Cayman GT4 está equipado de série com faróis bi-xénon
com luz diurna em LED integrada. A título opcional, estão
disponíveis os faróis bi-xénon escurecidos, inclusive o
Porsche Dynamic Light System (PDLS) e faróis em LED com
o Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus).
Airbags e Porsche Side Impact Protection System (POSIP).
A inovadora tecnologia de airbags: airbags de grandes
dimensões para o condutor e o passageiro da frente, que são
acionados em dois níveis conforme a gravidade e o tipo do
acidente. O Porsche Side Impact Protection System (POSIP)
também é de série. Este sistema é composto pela proteção
contra impactos laterais nas portas e por dois airbags laterais
de cada lado: nos flancos dos bancos está integrado um
airbag para o tórax e nos painéis das portas um airbag para
a cabeça, que se desdobra de baixo para cima a partir dos
painéis das portas.
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Pacote Chrono e aplicação Porsche Track Precision.
Pacote Chrono com pré-instalação para Lap Trigger.
Para além do cronómetro analógico e digital no tablier, o
Pacote Chrono opcional abrange as seguintes funções: para
a visualização, armazenamento e avaliação dos tempos por
volta medidos, o PCM passou a incluir o indicador de performance. Desta forma, o condutor poderá obter informações
sobre o tempo e o percurso percorrido do trajeto atual, bem
como sobre o número total de trajetos até ao momento e os
respetivos tempos acumulados. Além disso, é possível visualizar o trajeto mais rápido e a autonomia com o combustível
existente no depósito, bem como traçar percursos preferidos
e definir percursos de referência.
A nova aplicação Porsche Track Precision¹⁾.
Em conjugação com o Porsche Communication Management
(PCM) e a navegação com Porsche Connect, poderá medir
e avaliar a sua performance de forma ainda mais detalhada
com a nova aplicação Porsche Track Precision. A interface
de utilizador da aplicação foi extensamente reformulada –
sendo agora ainda mais simples e intuitiva. A aplicação permite visualizar, registar e analisar com exatidão determina-

dos dados do veículo no smartphone. Os tempos por volta
podem ser automaticamente cronometrados e comparados
no smartphone, através de um sinal de GPS do PCM e/ou
manualmente, através da alavanca de comando do Pacote
Chrono opcional.
Visualize a dinâmica da sua condução em circuito fechado no
smartphone através da aplicação. Além dos tempos por volta
e por setor, são também apresentadas as diferenças em relação à volta de referência definida. Análises gráficas dos
dados do veículo e uma análise de vídeo ajudam a melhorar
ainda mais a performance de condução. É possível efetuar
diretamente a gestão e o intercâmbio de registos e de perfis
de percursos e de condutores através do smartphone.
Para medições ainda mais precisas dos tempos por volta
semelhantes às do desporto automóvel, está disponível, através da gama Porsche Tequipment, o Lap Trigger, que pode ser
posicionado junto da linha de partida/meta e cronometra e
transmite os tempos por volta de forma automatizada. Consulte www.porsche.com/tequipment para mais informações.

1) A utilização da aplicação é permitida apenas em recintos vedados. A utilização deste
produto (especialmente o registo de vídeo) pode ser proibida por lei em determinados
mercados ou eventos. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que esta é permitida
pela legislação local.
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Interior e
infoentretenimento

As suas endorfinas vão
rapidamente sentir-se em casa.
Interior.
É bonito. Tem um toque bom. Purismo rígido desportivo e
elevada ergonomia, típica da Porsche. Tudo impecável. Tudo
bem sensato, na verdade. Até ligar o motor – e os pelos dos
braços eriçarem.
Imediatamente no centro das atenções: o painel de instrumentos – típico do 718 – com três instrumentos circulares
e um conta-rotações central, no qual o ponteiro Amarelo
dispara para o máximo. O mostrador está pintado em cor de
Titânio e ostenta o logótipo “GT4”.
O volante desportivo típico GT apresenta uma marca nas
12 horas e raios, inclusive aplicações, em Preto. A Alcantara®
garante uma boa aderência tanto no aro do volante como
na alavanca da caixa de velocidades. Além disso, as pegas
do revestimento das portas, a tampa do compartimento de
arrumação na consola central, bem como os pilares A e o
teto são revestidos com material com provas dadas no
desporto automóvel.

Os pespontos, entre outros, nos apoios de braços das portas
e nos bancos, são em Prata. Tal como a inscrição “GT4” nos
encostos de cabeça e nos puxadores de porta. Os frisos
decorativos do tablier e da consola central em Alumínio
escovado realçam o caráter desportivo do novo 718 Cayman
GT4. A título opcional, o Pacote de interior em Alumínio
escovado está também disponível em Antracite específico
do GT.
A titulo opcional, encontra-se disponível um interior em pele
com elementos adicionais em pele e em Alcantara®, bem
como pespontos. Destaque visual: o friso decorativo do
tablier em Alumínio escovado estende-se até às portas.
Em conjugação com o interior em pele, os pespontos e os
puxadores de porta podem também ter as cores de contraste Vermelho ou Amarelo. Se pretender, pode também
adaptar os cintos numa cor à sua escolha.
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Também os bancos do novo 718 Cayman GT4 refletem novamente o seu caráter desportivo. Em todas as versões de bancos a capa é revestida a pele em Preto, a parte central do
banco em Alcantara®. Nos encostos de cabeça encontra-se
bordada a inscrição “GT4”, numa cor de costura diferente por
cada versão do equipamento.
Bancos desportivos Plus.
No novo 718 Cayman GT4, os bancos desportivos Plus
garantem um apoio otimizado com os seus materiais de
enchimento rígidos desportivos e os flancos laterais elevados. A regulação dos encostos é elétrica, o ajuste da altura
dos bancos e da posição longitudinal é mecânico.
Bancos desportivos Plus adaptativos.
Os bancos desportivos Plus adaptativos vão um passo ainda
mais longe. Complementam os bancos desportivos Plus com
uma regulação elétrica em 18 posições. Dessa forma, poderá
ajustar os bancos às suas necessidades relativamente à
altura dos bancos, inclinação dos bancos e encostos, ajuste
em profundidade dos assentos, regulação da posição longitudinal e regulação do apoio lombar em quatro posições.
Além disso, os flancos do assento e do encosto podem ser
regulados individualmente. Para um apoio lateral preciso em
curvas e um maior conforto nas viagens longas.
Bacquets integrais¹⁾.
As bacquets integrais são fabricadas em Plástico reforçado
com fibra de Carbono (CfK) em fibra de Carbono visível.
Oferecem, por isso, um apoio lateral otimizado com um peso
reduzido. Os bancos dispõem de ajuste manual da posição
longitudinal, bem como de ajuste elétrico da altura.

1 Banco desportivo Plus²⁾
2 Banco desportivo Plus adaptativo²⁾
3 Bacquet integral²⁾
1) Não é permitida a utilização de quaisquer sistemas de retenção infantil juntamente
com as bacquets integrais.
2) Apresentados respetivamente em combinação com pespontos decorativos com cor
de contraste em Amarelo.

1

2

3
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Navegação e infoentretenimento.
Porsche Connect.
Tanto na competição automóvel como na estrada:
o Porsche Connect alarga as funções já existentes do novo
718 Cayman GT4 a serviços e aplicações inteligentes. O seu
objetivo é tornar ainda mais próxima a relação entre o condutor e o veículo. Intensificar o fascínio Porsche. E superar os
desafios do dia-a-dia com simplicidade e rapidez. Se pretender, é também possível prescindir do sistema de áudio e
comunicação. Quem tem como destino o caminho, afinal de
contas não precisa de um sistema de navegação.
Porsche Communication Management (PCM).
O Porsche Communication Management (PCM) é a sua unidade de comando central para áudio e comunicação. A geração atual, com pré-instalação para telemóvel e interfaces
áudio, dispõe de um ecrã tátil de 7˝ de alta resolução que
permite controlar com simplicidade muitas funções do veículo. Enquanto viaja, poderá ouvir a sua música preferida
através do leitor de CD/DVD, de cartões SD, do disco rígido
interno de 10 GB (Jukebox), da entrada AUX ou da ligação
USB, por exemplo, para o seu iPhone®, ou simplesmente
ouvir rádio. O seu 718 permite-lhe ainda a utilização de
diversos serviços Car Connect como, por exemplo, localizar o
seu veículo através do smartphone. O compartimento opcional para smartphone na consola central transfere o sinal do
seu telemóvel para a antena do veículo, de modo a poupar
bateria e a otimizar a receção.

Navegação com Porsche Connect.
O equipamento opcional de navegação com o Porsche
Connect permite-lhe chegar mais rapidamente ao seu destino graças às informações de trânsito em tempo real e
utilizar diversos serviços Porsche Connect. Utilize todas as
funções online por meio do módulo de comunicação LTE
integrado com leitor de cartões SIM. Em alguns países é
ainda disponibilizado um cartão SIM integrado com pacote
de dados compatível com LTE para a utilização dos serviços
Porsche Connect, como os serviços de navegação e infoentretenimento.¹⁾

1) Os serviços Porsche Connect incluem um período de utilização gratuito que pode variar
em função do pacote de serviços e do país, mas sempre com duração mínima de três
meses. Em determinados países, a oferta de serviços Porsche Connect pode ser inexistente ou limitada. Os serviços de chamadas em caso de avaria e de emergência incluídos
em determinados modelos estão disponíveis em determinados países e por um período de
10 anos a partir da data de fabrico. A disponibilidade também depende da versão do país
do veículo. Em determinados países, é disponibilizado, sem acréscimo de custo, um
cartão SIM integrado com pacote de dados para a utilização de serviços Porsche Connect
selecionados. Para utilizar os hotspots wifi e outros serviços Porsche Connect, por exemplo, o streaming de música, através do cartão SIM integrado, é igualmente disponibilizado
para venda nesses países um pacote de dados WLAN através da Porsche Connect Store.
Em alternativa, pode ser utilizado qualquer cartão SIM para estabelecer uma ligação de
dados. Para mais informações sobre os períodos de utilização gratuitos, os custos posteriores e a disponibilidade de cada serviço no seu país, pode consultar o campo “Disponibilidade” na Porsche Connect Store em www.porsche.de/connect-store ou visitar o seu
Centro Oficial Porsche.
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Aplicações para smartphone.
Para além de serviços inteligentes, o Porsche Connect oferece ainda três aplicações para smartphone. Com a aplicação
Porsche Connect, envia destinos para o seu Porsche antes
do início da viagem. Assim que ligar o seu smartphone ao
PCM, os seus destinos são indicados no veículo, permitindo-lhe iniciar diretamente a navegação. Também poderá aceder
ao calendário do seu smartphone diretamente no PCM, bem
como iniciar a navegação com base nos endereços memorizados. Além disso, a função de streaming de música integrada
na aplicação Porsche C
 onnect dá-lhe acesso a milhões de
títulos.
A aplicação Porsche Car Connect serve para consultar dados
do veículo ou para controlar à distância determinadas funções
do veículo através do smartphone ou do Apple Watch®. Inclui
também o Porsche Vehicle Tracking System (PVTS), com
função de deteção antirroubo.
A nova aplicação Porsche Track Precision permite visualizar,
registar e analisar em detalhe determinados dados do veículo
no smartphone. Poderá obter informações detalhadas sobre
esta aplicação na página 47.
Em www.porsche.com/connect obterá mais informações
sobre os serviços e aplicações para smartphone disponíveis.
A oferta dos serviços Porsche Connect é constantemente
alargada.

Apple® CarPlay.
O suporte Apple® CarPlay, disponível a título opcional, permite-lhe ligar o iPhone® ao seu Porsche e aceder diretamente
a algumas das suas aplicações através do ecrã central do
Porsche Communication Management (PCM). Com a tecnologia de reconhecimento de voz Siri®, utiliza comodamente
aplicações em viagem e concentra-se totalmente na estrada.
My Porsche.
Cada Porsche pode ser configurado de acordo com as suas
preferências. O mesmo se aplica ao Porsche Connect. Através do My Porsche, poderá aceder a dados relevantes do veículo e personalizar os seus serviços Porsche Connect com
base nos seus interesses – por exemplo, criando novos destinos para o seu sistema de navegação ou selecionando as
fontes de notícias preferidas, para depois as ouvir em voz
alta no veículo. Além disso, pode adicionar novos utilizadores
no My Porsche, por exemplo, familiares ou amigos.
Porsche Connect Store.
Deseja prolongar o seu período de utilização? Ou adquirir serviços Porsche Connect adicionais? Visite a Porsche Connect
Store em www.porsche.com/connect-store e conheça a
gama de serviços e as possibilidades do Porsche Connect.
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Pacote de som Plus.
O Pacote de som Plus assegura uma sonoridade excecional.
Graças ao amplificador integrado no PCM, a acústica no
habitáculo é adaptada de forma otimizada ao condutor e ao
passageiro.
Sistema de som BOSE® Surround.
Especialmente desenvolvido para os modelos 718 e ajustado
de forma ideal à acústica específica do habitáculo dos veículos: o sistema de som Surround da BOSE®, disponível a título
opcional. O sistema áudio dispõe de 10 altifalantes e canais
de amplificador, incluindo um robusto subwoofer patenteado
com 100 watts. A configuração totalmente ativa do sistema
permite a adaptação ideal de cada altifalante ao habitáculo.
A potência total: 505 watts. Para a eventualidade de querer
encobrir o som poderoso do motor. Seja por que razão for.
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O que começou um dia como um sonho,
tornou-se há muito na nossa
missão interminável.

Participamos na competição automóvel desde o primeiro
segundo. Não por dever. Mas sim porque não o podemos evitar. Estamos sempre a pôr à prova cada ideia, cada tecnologia, cada detalhe. Pois é no desporto automóvel que surgem
ideias que são desenvolvidas, testadas e ensaiadas sob as
condições mais adversas, até serem não apenas aptas para
a vitória mas também para a circulação em estrada.
Tal como no novo 718 Cayman GT4, um automóvel desportivo de raça pura, tão próximo do desporto automóvel como
só um veículo apto para circulação em estrada pode ser. Afinal, partilha com o seu irmão com provas dadas no desporto
automóvel, o Cayman GT4 Clubsport, não só o local de origem: o centro de desporto motorizado de Flacht. Mas tam-

bém o circuito de testes. Para a vantagem técnica conferida
pela diferença de um milésimo de segundo decisivo. Precisamente, não só em circuito fechado.
E é assim que seguimos em frente. Acreditamos nas nossas
ideias. Seguimos os nossos princípios. Com mais de
30.000 vitórias em competições no nosso palmarés.
E 19 vitórias gerais em Le Mans. Pois há algo que tão cedo
não iremos fazer: dar-nos por satisfeitos. Vamos continuar a
lutar. Pela próxima vitória. Pelos automóveis desportivos
extraordinários que se sentem em casa tanto na estrada
como nos circuitos de competição. Pelo antigo sonho, com
mais de 70 anos, de Ferry Porsche. E pela nossa missão
interminável: fabricar o automóvel desportivo do futuro.
Missão: o desportivo do futuro.
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A pirâmide do desporto automóvel da Porsche.
Eventos desportivos.
Para nós não conta apenas a evolução do automóvel desportivo. Mas também a do condutor. Nos eventos da Porsche
Track Experience, da Porsche Racing Experience ou nos
eventos do Clubsport, há instrutores experientes a ensinar
capacidade de condução em condições dinâmicas extremas –
desde o nível de iniciado até à obtenção da licença de piloto.
Clubsport.
Profissionais, futuros profissionais e amadores – o Clubsport
une-os a todos. E rebeldes. Não pelo seu estilo de condução,
mas porque conduzem quando querem. Com o Cayman GT4
Clubsport. Um veículo de competição de raça pura com as
suas inúmeras opções de arranque. Quer em corridas de
sprint ou em provas de resistência – trata-se do veículo
perfeito para eventos de competição desportiva ou as provas
da marca.
Provas da marca.
Igualdade absoluta de oportunidades ataca a fé em si
mesmo, os condutores jovens desafiam pilotos experientes
e os amadores medem forças com profissionais. As nossas
provas da marca – o Porsche Carrera Cup e o Porsche Mobil 1
Supercup – são eventos desportivos para os clientes disputados em cinco continentes diferentes com o automóvel de
competição de raça pura Porsche 911 GT3 Cup. A nível nacional e internacional. Quem consegue chegar até aqui, pode
lutar até ao fim. Fiel ao lema “que ganhe o melhor” aqui tudo
roda à volta do saber de todos os pormenores, porque os

parâmetros são claros: as equipas competem com um automóvel exatamente igual. O que faz a diferença são os condutores e as equipas.
Os GT.
Os desporto GT fazem a ponte entre a competição dos clientes e a competição das marcas. Com o 911 RSR e o 911 GT3 R
os atletas de topo competem na classe GT ao lado de equipas dos clientes e das marcas pelo título no Campeonato do
Mundo de Resistência da FIA WEC, no IWSC norte-americano e noutras séries de corridas GT em todo o mundo. Nas
históricas provas de resistência e nas 24h de Le Mans, nas
24h de Daytona ou nas corridas de 24 horas no Nürburgring
os melhores dos melhores surpreendem os fãs na luta por
cada centésimo segundo.
Fórmula E.
Na época 2019/2020 da Fórmula E, vamos entrar na competição com uma equipa oficial própria. Assim, alinhamos a
nossa estratégia de desporto automóvel de forma coerente
com a estratégia da empresa. A entrada e a presença de
sucesso na Fórmula E são a consequência lógica da nossa
Mission E – os níveis de liberdade crescentes em termos de
desenvolvimento próprio tornam estas provas atraentes para
nós. A Porsche aposta em conceitos de propulsão alternativos
e inovadores. A Fórmula E, enquanto a primeira prova exclusivamente elétrica do mundo, é para nós o enquadramento
competitivo por excelência para levar mais longe o desenvolvimento de veículos de elevada performance em termos de
preservação do ambiente, economia e sustentabilidade.
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Plano de poupança. Seguro dentário suplementar.
Casaco funcional. Xarope de agave. Soa racional.
Motor Boxer. Chassis de competição, difusor, caixa de
velocidades manual, aileron traseiro. Soa ainda melhor.

Às vezes é simplesmente racional
ser-se irracional.

O novo 718 Cayman GT4 é um manifesto contra a razão.
Pura emoção em vez de uma mobilidade racional. Construído
para contrariar o dia-a-dia. Um conceito de motor central
para todos os que são perfeitamente loucos. Um automóvel
desportivo que ninguém precisa. Mas que todos querem.
É possível reforçar isso ainda mais? Supostamente não.
Mas podemos interpretar de outra forma: mais abertamente.
Também o novo 718 Spyder coloca na estrada aquilo que
define o automóvel desportivo perfeito: um toque de irracionalidade – que promete um prazer de condução sem fim.
O novo 718 Cayman GT4 e o novo 718 Spyder.
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Personalização

A sua inspiração.
A nossa paixão.
A Porsche Exclusive Manufaktur.
A nossa ampla experiência remonta bem atrás no tempo.
Porque desde o início que a Porsche se dedica à realização
dos desejos dos seus clientes. Até 1986, chamávamos-lhe
programa de desejos especiais, depois passou a ser Porsche
E
 xclusive
 xclusive e hoje é designada como Porsche E
Manufaktur.
Temos amor ao que fazemos. Temos amor ao nosso trabalho.
Cada pesponto, cada centímetro quadrado de pele, cada
pequeno detalhe merece toda a nossa dedicação. Passamos
a nossa experiência e paixão, juntamente com a sua inspiração, para o veículo – transformando, assim, sonhos em
realidade. Diretamente da fábrica.
Isto só é possível com originalidade, entusiasmo e atenção
ao detalhe. E começa, desde logo, pelo aconselhamento
personalizado. Porque o que conta é apenas uma coisa:
satisfazer os seus desejos individuais, transformando assim
“um” Porsche no “seu” Porsche.

Como vamos satisfazer estes desejos? Com calma e
cuidado – de fabrico manual de precisão e com materiais
de elevada qualidade, como pele, Carbono ou Alcantara®.
Assim nasce um produto feito com dedicação e conhecimentos artesanais. Ou, por outras palavras: a mistura certa
de caráter desportivo, conforto, design e o seu gosto
pessoal. Ou seja, um Porsche com a sua assinatura.
Colocamos ao seu dispor uma ampla gama de possibilidades
de enobrecimento. Tanto a nível estético como técnico. Para
o exterior e o interior. Desde alterações pontuais a modificações mais abrangentes. Pois a sua inspiração é a nossa paixão.
Deixe-se inspirar pelos exemplos que apresentamos
nas páginas seguintes e aceda a www.porsche.com/
exclusive-manufaktur para saber tudo sobre a configuração
destes automóveis extraordinários.

Um exemplo de configuração da
Porsche Exclusive Manufaktur.

1

1

Mostradores no painel de instrumentos e cronómetro
 port Chrono em Vermelho Índico, tampa do compartiS
mento de arrumação em Alcantara® com o logótipo
“PORSCHE”

2

Jantes 718 Cayman GT4 de 20˝ pintadas em Ouro
(acetinado), pinças dos travões pintadas em
Preto (brilhante)

3

Faróis bi-xénon escurecidos com Porsche Dynamic Light
 ystem (PDLS), cobertura do sistema de limpeza dos
S
faróis pintada em Preto (brilhante)

4

Tapetes personalizados em Carbono com pele embutida,
proteções das soleiras das portas em Carbono, iluminadas

5

Designação do modelo pintada em Preto (brilhante),
puxadores de portas pintados em Preto (brilhante)

2

Já tomou decisões racionais
que chegue na sua vida.
O novo 718 Cayman GT4 em Vermelho Índico.
3

4

5
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Cores exteriores.
Cores lisas exteriores.

Cores interiores.
Cores exteriores metalizadas.

Equipamento de série para o interior.
Branco

Branco Carrara metalizado

Preto com pespontos decorativos em Prata

Amarelo Racing

Prata GT metalizado
Interior em pele.
Interior em Preto com elementos em Alcantara®, pespontos decorativos com cor de contraste em Prata

Vermelho Índico

Azul Gentiana metalizado

Preto com pespontos decorativos em Prata

Preto

Cores exteriores especiais.

Crayon
Preto com pespontos decorativos em Amarelo

Azul Miami

Preto com pespontos decorativos em Vermelho

Interior em pele em Preto com elementos adicionais em Alcantara®, pespontos decorativos com cor de contraste em Vermelho, aro do volante com
marca nas 12 horas em Vermelho, Pacote de interior em Alumínio pulido em Antracite, cintos de segurança em Vermelho Índico Porsche Exclusive Manufaktur

Dados técnicos.
Motor

Prestações

Consumo e Emissões WLTP²⁾

PDK

Tipo de construção

Motor Boxer atmosférico em Alumínio

Velocidade máxima

304 km/h

Consumo em baixo (em l/100 km)

17,4–17,4

N.º de cilindros

6

0–100 km/h

4,4 s

Consumo em médio (em l/100 km)

11,0–11,0

Cilindrada

3.995 cm³

0–160 km/h

9,0 s

Consumo em alto (em l/100 km)

9,3–9,3

Potência máxima (DIN)
às rpm
Binário máximo
às rpm
Binário máximo

309 kW (420 CV)
7.600 rpm
420 Nm
5.000–6.800 rpm
8.000 rpm

0–200 km/h

13,8 s

Consumo em extra-alto (em l/100 km)

10,1–10,1

Recuperação (80–120 km/h)

6,0 s

Consumo em combinado (em l/100 km)

11,0–11,0

Emissões de CO₂ em baixo (em g/km)

397–397

Emissões de CO₂ em médio (em g/km)

251–251

Emissões de CO₂ em alto (em g/km)

212–212

Emissões de CO₂ em extra-alto (em g/km)

230–230

Emissões de CO₂ em combinado (em g/km)

251–251

Norma de Emissões

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Filtro de partículas

sim

Transmissão de potência
Tração

Traseira

Caixa manual

6 velocidades

Chassis
Eixo dianteiro

Eixo de pernas de mola de peso reduzido,
barra estabilizadora, rolamentos
do chassis parcialmente com rótulas

Eixo traseiro

Eixo de pernas de mola de peso reduzido,
mola auxiliar, barra estabilizadora, rolamentos
do chassis parcialmente com rótulas

Direção

Direção direta eletromecânica com direção
de desmultiplicação variável e impulso de
direção
11,4 m

Diâmetro de viragem
Sistema de travagem

Diâmetro dos discos dos travões

Pinças de Alumínio de tipo monobloco com
6 êmbolos à frente, pinças de Alumínio
de tipo monobloco com 4 êmbolos atrás,
discos ventilados e perfurados
380 mm à frente e atrás

Sistema de estabilização dinâmica

Porsche Stability Management (PSM)

Jantes

FR: 8,5 J × 20 ET 61
TR: 11 J × 20 ET 50
FR: 245/35 ZR 20 (pneus desportivos)
TR: 295/30 ZR 20 (pneus desportivos)

Pneus

Peso em vazio
DIN

1.420 kg

Segundo diretiva CE¹⁾

1.495 kg

Peso máximo admissível

1.750 kg

Dimensões/Valor cx
Comprimento

4.456 mm

Largura (com retrovisores exteriores)

1.801 mm (1.994 mm)

Altura

1.269 mm

Distância entre eixos

2.484 mm

Volume da bagageira à frente/atrás
Capacidade do depósito
(volume de enchimento)
Coeficiente de resistência aerodinâmica (cx)

150 l / 270 l
64 l
0,34

1) Segundo a Norma Europeia, o peso em vazio dos veículos é calculado com os equipamentos de série. Os equipamentos opcionais
aumentam esse valor. O valor indicado considera 75 kg para o condutor.

2) Dados definidos em conformidade com o método de medição WLTP, exigido por lei. Desde o dia 1 de setembro de 2017, os veículos novos foram homologados de acordo com o procedimento WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure ou Procedimento de Teste
Global Harmonizado para Veículos Ligeiros), um procedimento de teste que mede de modo mais realista o consumo de combustível e as emissões de CO₂. A partir de 1 de setembro de 2018, o WLTP substituiu o Novo Ciclo Europeu de Condução (NEDC) como método de medição na
homologação dos novos veículos. Devido ao facto de as condições de teste serem mais realistas, o consumo de combustível e os valores das emissões de CO₂ obtidos de acordo com o procedimento de ensaio WLTP são, em muitos casos, superiores àqueles à altura obtidos segundo o
procedimento NEDC. Poderá encontrar mais informação sobre as diferenças entre o WLTP e o NEDC em www.porsche.com/wltp.Desde o dia 1 de janeiro de 2019 é obrigatório a comunicação dos valores WLTP. Por favor note que as características adicionais e acessórios (equipamentos, modelos de pneus, etc.) podem alterar de forma substancial os parâmetros principais de um veículo, como o peso, resistência ao rolamento e aerodinâmica e, em conjunto com as condições meteorológicas e as condições de trânsito, assim como o tipo de condução individual,
podem afetar o consumo de combustível, o consumo de eletricidade, as emissões de CO₂ e os valores de performance de um veículo. Quando os valores WLTP são apresentados em intervalos, não fazem referência a um único veículo individual e não são parte da oferta. Estes valores
são utilizados com o único objectivo de comparar diferentes tipos de veículos.

Tipo de pneu

Dimensões

Classe de eficiência de
combustível/Atrito de rolamento

Classe de aderência
em piso molhado

Pneus desportivos

245/35 ZR 20

E

E–C

–

70–69

Pneus desportivos

295/30 ZR 20

E

E–C

–

73–70

Por razões logísticas e de produção, não é possível efetuar a encomenda específica de um determinado modelo de pneu.
Ruído de rolamento reduzido
Ruído de rolamento médio
Ruído de rolamento elevado
*
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