O 911 GT3 RS
Procuram-se rivais

Os modelos aqui representados possuem equipamentos destinados ao mercado alemão. Incluem também, a título de exemplo, alguns acessórios opcionais que não pertencem ao equipamento
de série e que apenas podem ser adquiridos com acréscimo de custo. Nos diversos países, devido às circunstâncias específicas locais, nem todos os modelos e acessórios se encontram disponíveis. Para obter informações sobre o âmbito exato dos equipamentos de fábrica, contacte o seu Centro Oficial Porsche. Os dados sobre a construção, fornecimento, aspeto, potência, dimensões, peso, consumo de combustível e custos de manutenção correspondem aos dados disponíveis à data da impressão (04/19). Reservado o direito a alterações de construção, equipamento
e fornecimento, modificação das cores e a eventuais erros. O aviso legal encontra-se disponível em todas as línguas em www.porsche.com/disclaimer
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Existem coisas das quais a vida tem necessidade.
E há outras pelas quais clama.

Ideia 911 GT3 RS.
Condutor. Entusiastas. Amigos do verdadeiro desporto
automóvel. Vistam algo quente. E preparem-se. Pois o circuito chama. Mais alto do que nunca. E com uma intensidade
que há muito não se sentia. Defensiva? Rotina? Pois não...
É melhor passar para a ofensiva. Espera-vos um desafio que
não se encontra na zona de conforto, mas sim aqui fora,
onde o fascínio sem filtros se sente em casa: na chicana,
na curva acentuada, na longa reta.
Venham, se tiverem coragem.
À vossa frente está um automóvel desportivo de carne e
osso. Com um motor Boxer atmosférico de 6 cilindros e
4,0 litros de grande volume e 383 kW (520 CV) na traseira.

O seu chassis de competição também irá demonstrar o que
significa não virar as costas ao asfalto. Olho por olho. E volta
após volta. O aileron traseiro fixo é uma declaração de guerra
clara. Ao inimigo. À resistência do vento. O sistema de
escape desportivo em construção de peso reduzido em aço
inoxidável é um sinal bem visível de tudo o que está presente
no 911 GT3 RS: qualidade sonora genuína, performance pura
e um desafio a que nenhum grande apreciador de automóveis desportivos consegue escapar.
Então, e agora: querem esquivar-se – ou lutar?
O 911 GT3 RS.
Procuram-se rivais.

Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂, consulte a página 111.
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O gestor do projeto.
Andreas Preuninger

ninguém

“Não conheço
   que não saia
  deste automóvel

sorriso de
orelha a orelha.”

com um

Qual foi para si o maior desafio no desenvolvimento do
911 GT3 RS?
O modelo anterior foi o veículo RS com mais sucesso até
agora, e com razão. Tornar um automóvel destes ainda
melhor parecia-nos ao princípio uma tarefa impossível. Por
isso, fizemos aquilo que fazemos sempre: trabalhámos meticulosamente em cada detalhe, definimos metas ambiciosas
e aproximámo-nos devagar ao impossível. Neste processo,
tudo é posto à prova, analisado à lupa e testado em termos
de potencial de aperfeiçoamento: motor, transmissão, chassis, aerodinâmica, conceito de construção de peso reduzido.
Também os comentários dos nossos clientes GT foram diretamente tidos em conta para que possamos quase costurar
um veículo à medida do cliente. As experiências derivadas
da competição automóvel, mas também as ideias inovadoras
do desporto automóvel de topo são uma fonte de inspiração.
Toda a “fábrica do pensamento” de Weissach participa.
Mais performance, mais Porsche: como é possível
ir novamente além no novo modelo 911 GT3 RS?
São principalmente as pessoas que o tornam possível. Não
me refiro apenas aos responsáveis pelo desenvolvimento,
mas também aos colegas da produção que estão sempre a
encontrar soluções, tais como construir o GT3 RS em série
na linha de produção. Este é um desafio para todos nós. Mas
não nos passa pela cabeça afastarmo-nos da “pole position”.

Tendo por base o 911 Carrera, ele próprio cada vez com
melhor performance, com a tecnologia que evolui continuamente e toda a nossa experiência da competição acumulada,
o resultado é uma fórmula de sucesso que traz sempre uma
“ufada de ar fresco”.
Em que medida o desporto automóvel atual da Porsche se
reflete no 911 GT3 RS?
Muito. O GT3 RS não surge apenas no mesmo local onde os
nossos automóveis de competição são desenvolvidos, no centro de desporto motorizado de Flacht, uma grande parte da
equipa de desenvolvimento é de facto responsável por ambas
as categorias de veículos. Esta é a razão para existir um grande número de peças em comum, por exemplo, do GT3 RS e do
GT3 Cup ou do GT3 R. Os procedimentos de teste dos veículos GT para circulação na via pública orientam-se fortemente
pelos procedimentos dos automóveis de competição. Em termos da propulsão existem, nomeadamente, testes de resistência que simulam a pura condução em circuito fechado, ou
seja, representam cargas que não ocorrem propriamente na
condução em estrada. E também por este motivo é tão importante a colaboração dos nossos pilotos oficiais.
Onde se encontra o maior desafio: no chassis ou no motor –
ou em ambos?
Tudo é importante. Agora, no 911 GT3 RS, o motor pode fazer
9.000 rotações. A transmissão PDK seleciona uma velocida-

de ainda mais rapidamente, o chassis foi novamente ajustado sem concessões, sendo muito semelhante ao do GT2 RS.
A aerodinâmica e os sistemas de regulação foram melhorados, até os pneus foram aperfeiçoados. No final, o maior
desafio é ligar milhares de peças de maneira a estarem perfeitamente conciliadas entre si e parecerem ser uma só.
Qual é o detalhe ou aspeto que mais o fascina no 911 GT3 RS?
A interação entre o motor atmosférico de alta rotação extremamente emocionante e a precisão do novo veículo. Conseguimos sempre posicionar o veículo com uma precisão de
centímetros, crescemos verdadeiramente em conjunto com
o veículo e tornamo-nos parte de todo o sistema. E o mais
importante: é muito divertido conduzir este automóvel. Até
eu sinto isso, mesmo depois de quase 20 anos a lidar diariamente com este tipo de veículo. Se não conduzir nenhum
durante umas semanas entro francamente em estado de
privação.
Em que circuito fechado gostaria mais de conduzir o
911 GT3 RS?
Eu gosto do circuito de Nordschleife, tanto quanto o receio.
Nenhum outro circuito oferece esta mistura de emoções.
Na sua perspetiva, como se pode descrever o
911 GT3 RS numa frase?
A máquina perfeita e muito mais do que apenas um automóvel desportivo de alta performance... pois ele “fala connosco”.

“O importante e que as melhorias nao estejam
apenas no papel, mas que sejam claramente
quantificaveis e que sejam percetiveis por
todos.”
Ideia 911 GT3 RS
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520 CV

470 Nm

383 kW

Sistema de escape desportivo em construção
de peso reduzido em aço inoxidável

Entradas de ar NACA

312 km/h

Adoramos desafios.
Eis a prova.

Destaques.
Conceito de veículo: automóvel desportivo de alta performance com motor atmosférico altamente rotativo, com tração traseira, aerodinâmica otimizada para uma força descendente máxima, chassis configurado para o circuito fechado,
apoios dinâmicos do motor, eixo traseiro direcional com
afinação desportiva.
Peso reduzido: plástico reforçado com fibra de Carbono
(CFRP) no capot dianteiro, guarda-lamas, capot traseiro e
aileron traseiro, poliuretano leve na dianteira e na traseira,
vidro leve no óculo traseiro e nas janelas laterais traseiras,
tejadilho em Magnésio, sistema de escape desportivo
em construção de peso reduzido em aço inoxidável.
Aerodinâmica e design: grandes entradas de ar na secção
dianteira com grelhas em cor de Titânio, spoiler dianteiro
otimizado para uma força descendente aerodinâmica,
2 entradas de ar NACA no capot dianteiro para uma melhor

ventilação do sistema de travagem, assim como entradas de
ar laterais para o ar de combustão, louver nos guarda-lamas
dianteiros, mais força ascendente através do grande spoiler
traseiro fixo.
Performance: 4,0 litros de capacidade, motor Boxer de
6 cilindros, 383 kW (520 CV) de potência, binário de 470 Nm,
0–100 km/h em 3,2 s, velocidade máxima: 312 km/h.
Transmissão: transmissão Porsche Doppelkupplung (PDK)
de 7 velocidades orientada para a performance com relações
da caixa de velocidades extremamente curtas, passagens de
caixa curtas e modo PDK SPORT para pontos de passagem
de caixa extremamente dinâmicos.
Som: sistema de escape desportivo em construção de peso
reduzido em aço inoxidável com som inconfundível de um
puro motor Boxer atmosférico da Porsche.

Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂, consulte a página 111.

Chega de teoria, passemos à prática: digitalize o código
ou visite www.porsche.com/911GT3RS-highlights
para ver o vídeo.
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Aerodinâmica
e design

Qual foi para si o maior desafio no desenvolvimento do
911 GT3 RS?
Nós, designers, temos uma obrigação para com a estética.
As proporções têm de estar em harmonia, mas também os
detalhes como as jantes, as cores ou os materiais. Naturalmente, também é importante compreender a tecnologia,
porque do outro lado estão os engenheiros. Assim, movimentamo-nos constantemente entre o visual e a performance.
O automóvel tem de ter uma boa aparência, mas também
de oferecer uma performance. Num modelo GT, são aplicadas condições diferentes às das de um modelo de série.
A força descendente é claramente mais importante do que
o coeficiente aerodinâmico. Encontrar a fórmula perfeita
entre forma e função – é este o desafio especial em cada
modelo GT.

O designer do exterior.
Peter Varga

O 911 altera-se de modo evolutivo, o seu design é por
assim dizer “sagrado”. Se isto torna o desenvolvimento
mais simples ou mais difícil?
Torna-o mais emocionante. Isto porque todas as vezes queremos exceder o que já existe. Apesar de o desenho do 911
estar definido, existe sempre alguma margem para tornar o
design atrativo. Também no 911 GT3 RS. Isso é o mais fascinante: cada centímetro quadrado é revisto, mas no fim o seu
visual é muito claramente de um 911.

“Um GT3 com

uma declaração
de guerra.”

Se seria possível uma performance ainda melhor caso se
alterasse profundamente o design?
Temos a sorte de na altura o 911 já ser um conceito muito
bem pensado e de assim se manter. As linhas são ainda
muito bonitas, o design ainda funciona hoje magnificamente.
Também em circuito fechado. E o aileron traseiro fica bem
com tudo.
Como se consegue uma harmonia entre a forma e a função?
Em equipa. Entre designers e engenheiros há sempre alguns
conflitos. Isso faz parte. Mas todos estão preocupados com
a otimização. Felizmente, os caminhos em Weissach são curtos e as hierarquias planas. Basta uma simples chamada para
nos reunirmos rapidamente. Na fase de desenvolvimento,
existem reuniões diárias. Mais tarde, muitas vezes, de hora
em hora. É assim que nos aproximamos do nosso objetivo,
passo a passo: conciliar a forma e a função da melhor forma
possível.

Qual o aspeto que mais aprecia no 911 GT3 RS?
Um Porsche tem, por norma, uma linguagem das formas
redonda. O enorme aileron de formas angulares e as suas
superfícies muito próprias criam um contraste emocionante. Um detalhe interessante são ainda as entradas de ar no
capot dianteiro.

Duas palavras sobre a cor da comunicação “Verde Lagarto”.
Como é que ela surgiu?
O tema é muito importante para nós. A decisão sobre a cor
depende igualmente da apreciação do Conselho de
Administração. Nos modelos GT são geralmente cores fortes
e fora do comum.

Refere-se às entradas de ar NACA?
Sim, as aberturas NACA asseguram uma aceleração perfeita
do ar. Os nossos engenheiros fizeram questão de as incluir.
E nós também dissemos que têm um visual muito cool.
Procurámos a posição ideal a nível visual e técnico no túnel
aerodinâmico. O automóvel foi testado, colado, novamente
testado, e colado de forma diferente. Um verdadeiro processo de pingue-pongue.

Em que circuito fechado gostaria de enfrentar o desafio com
o 911 GT3 RS?
Oh, isso é difícil. Afinal de contas, sou designer e não piloto.
O 911 GT3 RS é, contudo, para mim um produto clássico
“Made in Germany” – assim, escolheria um circuito alemão:
Nürburgring ou Hockenheim.

“O visual certo
para a performance.”

Se a forma seguir a função,
então deveria dar gás agora.

Aerodinâmica e design.
Esquivar-se? Ou assumir o confronto total? Com a resistência
do vento acontece como com o desafio. O ideal é preparar-se
para o que vier. Sem rodeios. Não às cegas, mas com
cabecinha.
O desafio especial no design do 911 GT3 RS: manter simultaneamente o coeficiente aerodinâmico baixo e a força descendente alta. Para um efeito solo ideal, especialmente nas
curvas. Acresce a questão do ar fresco, porque o motor e
os travões nunca devem sobreaquecer em plena carga.
O arrefecimento ideal é assegurado pelas grandes entradas
de ar na secção dianteira com grelhas em Titânio. A saída de
ar adicional no capot dianteiro suporta o fluxo através do
radiador central – e aumenta simultaneamente, através do
desvio do fluxo de ar, a força descendente aerodinâmica
no eixo dianteiro.

O lábio do spoiler dianteiro foi novamente alargado face ao
modelo anterior, aumentando assim a força descendente.
Também as embaladeiras laterais estão novamente mais
largas, o que levou a um aumento de toda a parte inferior do
chassis – o que aumenta ainda mais a força descendente.
As chamadas louver, as marcantes lamelas Pretas das saídas
de ar das cavas das rodas dianteiras do guarda-lamas, ligam
um visual atraente a uma elevada funcionalidade.
O efeito: a sobrepressão que é gerada pela rotação das rodas
diminui e a força ascendente do automóvel melhora.
Típico do 911 GT3 RS: 2 aberturas de ar de admissão para o
motor, à esquerda e à direita, nas partes laterais da traseira.
Uma novidade são as chamadas entradas de ar NACA no
spoiler dianteiro em CFRP. Estas entradas de ar são usadas
para ventilação do sistema de travagem, sem deteriorar o
coeficiente aerodinâmico. A sua forma foi desenvolvida pelo
National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), o
precursor da agência espacial NASA. Tecnologia espacial –
para a performance máxima muito próximo do solo.

Aerodinâmica e design
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Se tivéssemos apenas uma palavra para descrever a linguagem das formas do 911 GT3 RS, “intensa” seria o atributo
certo. Se não tivéssemos nem sequer essa única palavra,
mostrar-lhe-íamos primeiro a traseira para explicar o que
argumentamos. Através da carroçaria larga do 911 Turbo, a
traseira do “RS” sublinha da forma mais clara o seu comportamento na estrada: intenso, seguro e inabalável.
Muito perto do asfalto encontram-se as duas saídas centrais
do sistema de escape desportivo. Estas são totalmente em
aço inoxidável, fabricadas num método de construção de
peso reduzido e respondem pelo som caraterístico do
911 GT3 RS.
As óticas traseiras estreitas e escurecidas em tecnologia
LED realçam visualmente a aparência larga do automóvel.
O aileron traseiro fixo em plástico reforçado com fibra de
Carbono (CFRP) gera uma enorme força descendente no eixo
traseiro e garante uma elevada estabilidade, mesmo a velocidade máxima. Os apoios do spoiler pintados em Preto são
em Alumínio forjado.
Em resumo: uma aerodinâmica otimizada para o circuito
fechado e um coeficiente aerodinâmico não menos bom para
todos os outros circuitos. Portanto, não há motivos para se
esquivar. É melhor segurar-se.

Aerodinâmica e design
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O único ponto difícil:
ultrapassá-lo.

A construção de peso reduzido.
O desafio com os materiais: mais leves e consequentemente
mais rápidos. E, simultaneamente, garantir uma rigidez elevada na construção e nas curvas. Também por isso, a estrutura
do 911 GT3 RS é composta por Alumínio e Aço. Consegue-se
assim manter o peso do automóvel baixo. E a potência elevada.

O óculo traseiro e as janelas laterais traseiras são em Vidro
leve. O material é tão leve como o Policarbonato e oferece
ainda, além de uma grande resistência a riscos e a quebra,
uma protuberância marcadamente reduzida a altas velo
cidades.

A secção dianteira é fabricada num poliuretano leve com
esferas de vidro ocas e elementos em fibra de Carbono.
O material de alta tecnologia não é apenas muito estável,
mas também – como o próprio nome indica – muito leve.

Se se empenhar verdadeiramente no circuito fechado,
também pode opcionalmente abdicar do sistema de som
ou do climatização automática de 2 zonas.

O plástico reforçado com fibra de Carbono, abreviadamente
CFRP, é aplicado no capot dianteiro contornado, nos
guarda-lamas dianteiros, no capot traseiro e ainda nos
diversos componentes interiores.

Plástico reforçado com    
fibra de Carbono (CFRP)

Poliuretano leve   

Alumínio   

Em suma, todas as medidas de redução de peso somam uma
relação peso/potência de apenas 3,72 kg/kW (2,74 kg/CV).
Um valor que não fica bem apenas no papel, mas que também pode ser medido em segundos poupados no circuito
fechado.

O tejadilho é em Magnésio e, tal como o capot dianteiro,
dispõe de um contorno. Não se trata apenas de uma questão
de diferenciação visual para componentes leves, também
aumenta a rigidez do componente.

Vidro leve
1

1 911 GT3 RS com Pacote Weissach

Aerodinâmica e design
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Nenhum grama a mais.
Outra coisa não se esperaria
de um atleta de topo.

Pacote Weissach.
Potência do motor aumentada. Peso reduzido. Excelentes
tempos por volta em todos os testes – na verdade, os nossos
engenheiros poderiam dar-se por satisfeitos com os progressos desde o antecessor do 911 GT3 RS. Em vez disso, precisaram mais uma vez o seu caráter. Com o Pacote Weissach
opcional.
Desde que foi oferecido pela primeira vez numa forma idêntica
no Porsche 918 Spyder, o Pacote Weissach representa uma
construção leve coerente. Para a maior proximidade possível
com o desporto automóvel.
Visual e construção de peso reduzido formam aqui uma síntese real, com foco na redução de peso. Assim, com o Pacote
Weissach, reduz-se novamente aproximadamente 18 kg no
peso do seu 911 GT3 RS. Assim, a título de exemplo, os estabilizadores nos eixos dianteiro e traseiro, assim como as barras de acoplamento e o tejadilho são em Plástico reforçado
com fibra de Carbono (CFRP). A título opcional, o Pacote
Weissach pode ser equipado adicionalmente com jantes em
Magnésio forjado em Platinum. Também as jantes são cerca
de 11,5 kg mais leves do que as jantes de série do 911 GT3 RS.
Pelo contrário, o visual aumentou a sua atratividade. Com o
capot dianteiro e o tejadilho em Plástico reforçado com
fibra de Carbono (CFRP) em fibra de Carbono visível, bem
como com o grande logótipo “PORSCHE” no aileron traseiro.

Aerodinâmica e design
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O princípio de peso reflete-se também no habitáculo.
A célula de segurança pintada é em Titânio e cerca de 12 kg
mais leves do que a célula de segurança em Aço do Pacote
Clubsport.
Cada grama conta, tal como cada detalhe. É por este motivo
que também as patilhas de comando ultraleves e o painel
de comandos do volante são em Plástico reforçado com fibra
de Carbono (CFRP) em fibra de C
 arbono visível. Na sua busca
por uma redução de peso adicional, os nossos responsáveis
pelo desenvolvimento dos automóveis cortaram mesmo
novamente o tapete.
Há duas coisas das quais não abrimos mão: do logótipo do
Pacote Weissach nos encostos de cabeça e da placa na
abertura do suporte para bebidas. Ambos visam apenas
demonstrar o nosso orgulho no Pacote Weissach.

Aerodinâmica e design
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O desafio: superar-se a si próprio.
E a todos os outros.

Motor.
Ouvimos vezes sem conta que o potencial de um motor Boxer
atmosférico de 6 cilindros na traseira está esgotado. E os
nossos engenheiros? Sorriem. E comprovam sempre o oposto.
No 911 GT3 RS, o entendimento é o seguinte: motor atmosférico, 4,0 litros de capacidade, conceito de alta rotatividade.
A potência máxima é de 383 kW (520 CV) e, por conseguinte, 20 CV superior face ao modelo anterior. O binário máximo: 470 Nm, ou seja, mais 10 Nm do que anteriormente. A
rotação do motor até 9.000 rpm deixa claro a que nos referimos com conceito de alta rotatividade.
Assim, o 911 GT3 RS com a sua transmissão Porsche
Doppelkupplung (PDK) precisa de apenas 3,2 segundos para
acelerar dos 0 aos 100 km/h, a propulsão termina apenas
com uma velocidade máxima de 312 km/h.

Especialmente robusto e extremamente potente, o motor
baseia-se no motor do 911 GT3 Cup. Também o princípio de
alimentação de óleo com depósito separado para o óleo do
motor, bomba de óleo de pressão variável e alimentação
de óleo adicional através de cambota deriva do desporto
automóvel.
A tecnologia de quatro válvulas com balancins e mecanismo
de válvulas rígido também deu provas no circuito fechado.
O bloco do motor e as cabeças dos cilindros são em Alumínio, as bielas em Titânio são forjadas e a regulação das árvores de cames ocorre por meio de VarioCam, ajustada de
forma precisa ao regime de rotações e ao estado da carga.
Seis valvulas de borboleta individuais asseguram uma alimentação de ar otimizada em cada cilindro.

Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂, consulte a página 111.
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Injeção direta de gasolina (DFI).
A eficiência do motor – e a sua potência – são garantidas
pelo sistema de injeção direta de gasolina (DFI). Com uma
precisão de milésimos de segundos. Com uma pressão de
até 200 bar. Para uma carburação e combustão otimizadas
na câmara de combustão.
Conceito de alta rotatividade.
As válvulas são acionadas através de balancins – mais um
princípio derivado do desporto automóvel. No 911 GT3 RS, a
compensação da folga entre as árvores de cames e as válvulas
não é hidráulica, mas sim rígida, através de anilhas de regulação. Isto aumenta a robustez e permite rotações do motor
especialmente elevadas e condições extremas no circuito de
competição.

Lubrificação de cárter seco.
Também o tipo de alimentação de óleo para o motor é aplicado com êxito no desporto automóvel. É especialmente
importante nos regimes de rotação muito elevados até
9.000 rpm e com forças de aceleração transversal e longitudinal extremas, tal como pode ocorrer em circuito fechado.
No total, sete níveis de admissão regulam a alimentação
rápida e eficiente do óleo do motor para o depósito de óleo
externo.
Juntamente com a bomba de óleo de pressão variável, é
garantida a pressão de óleo ajustada às condições de funcionamento. Para uma lubrificação segura dos componentes
sujeitos a fortes solicitações e uma maior robustez do motor
em condições extremas no circuito de competição. A eficiente eliminação da espuma do óleo através de um centrifugador antes da alimentação para o depósito de óleo autónomo
deriva do desporto automóvel de alta performance e foi também utilizada no Porsche 919 Hybrid para a classe LMP1.

Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂, consulte a página 111.
32

Tração

Sistema de admissão.
O sistema de admissão variável em Plástico com duas válvulas de ressonância comutáveis proporciona, em conjugação
com o sistema de escape desportivo, uma alternância de
carga eficaz. Consequência: um desenvolvimento de binário
impressionante, um elevado binário máximo e elevada potência numa ampla gama de rotações.
Sistema de escape desportivo.
No 911 GT3 RS, uma regulação Stereo-Lambda regula a
composição dos gases de escape e controla a formação de
substâncias nocivas nos catalisadores. Graças a um novo
sistema de escape desportivo em construção de peso reduzido em aço inoxidável, foi possível reduzir ainda mais o peso
do veículo.

Para os valores do consumo de combustível
e emissões de CO₂, consulte a página 111.
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O entusiasta.
Lars Nottehed

“O 911 GT3 RS
parece não
conhecer qualquer

limite.”

“O circuito de Nürburgring-Nordschleife. O dia inteiro.”
O que torna o 911 em geral e os modelos GT em especial
tão fascinantes?
Sou um fã da Porsche desde a minha infância. O 959, tinha
eu na altura 13 anos, deixou-me absolutamente impressionado. Comprei o primeiro Porsche GT há 10 anos. Queria um
veículo que fosse de fábrica apto para o circuito de competição e simultaneamente versátil no dia-a-dia, de maneira a
chegar pelos meus próprios meios da Suécia ao circuito de
Nürburgring. O 997 GT3 RS era fantástico. O motor atingia
altas rotações como se fosse uma brincadeira e o som às
8.000 rpm era de se tirar o chapéu. A precisão em qualquer
movimento era correta. Tal como num automóvel de com
petição, só que com homologação para circulação na via
pública. E no circuito de Nürburgring, com aquele som inconfundível que ecoa na floresta e nas colinas, foi a experiência
de condução perfeita. Desde então, permaneci nos modelos GT e continuo fascinado pela forma como a Porsche consegue tornar um veículo maravilhoso ainda mais formidável.
Também conduz regularmente no circuito de competição.
Qual o maior desafio que se apresenta na condução de um
911 GT3 RS?
A melhoria no âmbito da alta velocidade é simplesmente
avassaladora no 911 GT3 RS. Quero testar os meus limites,
levar-me a mim e ao automóvel ao extremo – no entanto,
quando estou no Nürburgring e me aproximo da curva
“Fuchsröhre” a 250 km/h, começo a ficar nervoso. Mas o
911 GT3 RS – nem um pouco.
O que é para si importante num modelo como o 911 GT3 RS?
Conduzo o 911 GT3 RS no circuito ao fim de semana para me
divertir e, ocasionalmente, para uma viagem intrépida em
estrada. A experiência “uau” acutilante é para mim importan-

te, o facto de estar lá no meio, mas também é importante
que possa conduzir o automóvel para o circuito e depois de
volta para casa. Em suma: quanto mais extremo for o veículo,
melhor – desde que tenha a homologação para circulação na
via pública. Para mim, este fator “uau” é composto por velocidade, som do motor, comportamento da direção e desempenho dos travões, motor de alta rotação, passagens de
caixa curtas e, obviamente, o design. O 911 GT3 RS oferece
tudo isto num pacote integral ideal.
Qual o detalhe ou o aspeto que mais gosta no 911 GT3 RS?
No final, tudo se resume à sensação de condução. Quando te
sentes bem num automóvel, consegues conduzir mais rapidamente. Se te sentires parte do automóvel, queres estar
sempre a conduzi-lo. Espero sentir ambas no 911 GT3 RS –
e, claro, que ainda tenha mais velocidade.
Em que circuito fechado gostaria mais de conduzir
o 911 GT3 RS e porquê?
Esta questão é fácil de responder! O circuito de Nürburgring-Nordschleife. O dia inteiro. Mas também gostaria de o testar
em Le Mans, só para o caso de faltar um piloto oficial e eu
de repente me ver ao volante de um 911 RSR nas 24 Horas de
Le Mans...
Na sua perspetiva, como se pode descrever o 911 GT3 RS
numa frase?
Sensação de automóvel desportivo – diretamente da box e
com matrícula.
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Engata mais rápido do que você pensa.
No verdadeiro sentido da palavra.

Transmissão Porsche Doppelkupplung (PDK).
No circuito fechado o lema é: o mais importante é ser rápido.
Naturalmente, isso também se aplica à caixa de velocidades.
E aí a transmissão Porsche Doppelkupplung (PDK) estabelece
novos critérios. Com passagens de caixa em milésimos de
segundo e sem interrupção da transmissão de potência, para
valores de aceleração que impressionam qualquer condutor.
E qualquer adversário.
No 911 GT3 RS, a transmissão PDK tem novamente uma afinação mais desportiva. Com relações diretas e cursos extremamente curtos das patilhas de comando. Com 7 velocidades orientadas para a performance, sendo que sétima
velocidade possui uma relação desportiva, concebida para
atingir a velocidade máxima. Para trás para engrenar uma
mudança superior, para a frente para engrenar uma velocidade inferior – na alavanca seletora, o sentido de engrenagem
manual é igual à dos veículos de competição no desporto
automóvel.

Quanto à tecnologia da transmissão PDK: é composta por
duas engrenagens de comando de rotação integradas numa
caixa. Duas engrenagens de comando de rotação exigem
duas transmissões. Esta transmissão dupla une as duas
engrenagens de comando de rotação através de dois veios
de transmissão separados que correm alternadamente por
união de força com o motor. Na troca de mudanças, uma
embraiagem é aberta enquanto a outra é fechada ao mesmo
tempo. Isto permite realizar passagens de caixa em milésimos de segundo. Naturalmente isto tem consequências:
positivas naturalmente. Na aceleração, na performance geral,
no consumo. A sensação da condução é ainda mais dinâmica, a agilidade é acrescida.
E as passagens de caixa propriamente ditas? Irá senti-las.
E ouvi-las. O comando eletrónico da transmissão do Intelligent Shift Program (ISP) garante passagens para velocidades superiores e inferiores mais espontâneas e rápidas.
No modo PDK SPORT, as reduções são mais agressivas ao
travar, enquanto os pontos de passagem das mudanças
passam a regimes superiores ao acelerar. Também irá sentir
a passagem de caixa para uma mudança mais alta, tanto
a nível físico como emocional.

Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂, consulte a página 111.
40

Tração

Chassis

O piloto oficial da Porsche.
Richard Lietz
Cada segundo conta: como se consegue ser ainda mais
rápido com o 911 GT3 RS no circuito de Nordschleife?
Onde se encontra o maior desafio?
O nosso estímulo interno pode ser resumido numa frase:
o suficiente nunca satisfaz. Tentamos sempre ser melhores,
mais rápidos e sublimes. O circuito de Nordschleife torna
essa tarefa mais fácil: é como um vício, no sentido positivo.
Um desafio para Homem e máquina e, por isso, gostamos
sempre de regressar.
Como piloto oficial, já deve ter conduzido praticamente
todos os modelos Porsche no circuito. O que torna o
911 GT3 RS tão especial? O que tem de melhor em relação
aos outros modelos?
Os meus modelos preferidos foram sempre os nossos “modelos homologados”. E o 911 GT3 RS é o modelo base dos nossos veículos de competição. Nenhum outro Porsche com
homologação para circulação na via pública foi desenvolvido,
adaptado e testado sem concessões para o circuito de competição. E a homologação para circulação na via pública abre
esta experiência a todos os fãs de automóveis desportivos.

Antigamente, alguns veículos de competição da Porsche
tinham a fama de serem quase incontroláveis, até entre os
profissionais. Em que medida existe “loucura” nos modelos
atuais como o 911 GT3 RS?
É algo que se tem de experimentar, é muito difícil explicar.
Mas quando uma combinação de curvas empolgante coloca
um sorriso no rosto de um piloto que há mais de 10 anos
corre mundialmente pela Porsche nos melhores veículos GT
de competição do momento e ele continua entusiasmado
por conduzir, então podemos ter uma vaga ideia da “loucura”.
Qual é o detalhe ou aspeto que mais o fascina no 911 GT3 RS?
Eu sou fascinado pelo fervor com que a nossa equipa de
desenvolvimento trabalha no contínuo aperfeiçoamento
de todos os detalhes. Como condutores pensamos que já
não dá mais, mas depois conduzimos o atual 911 GT3 RS e
percebemos que a equipa ama e vive o seu trabalho e que
conseguiu novamente surpreender-nos.
Em que circuito fechado gostaria mais de conduzir o
911 GT3 RS?
Nordschleife. Só tenho a dizer: atitude acertada.
Na sua perspetiva, como se pode descrever o 911 GT3 RS
numa frase ou numa palavra?
O milagre da dinâmica de condução.

“O 911 GT3 RS alarga horizontes.”
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“O suficiente nunca é suficiente.”

Mas quem disse afinal que os desafios
não podem também ser divertidos?

Chassis.
Curva à esquerda inclinada à frente. Ou seja, deixar-se levar
pela compressão na descida para a berma da faixa de rodagem direita. Aproximar-se da curva à esquerda imediatamente a seguir e no ápice puxar para dentro passando por cima
da zebra. De preferência, não apenas uma vez. Mas uma e
outra vez. O chassis do 911 GT3 RS foi concebido exatamente para isso.

Foram muitas horas de ajuste minucioso pelos nossos engenheiros durante a afinação em situações dinâmicas críticas.
Com base na competição automóvel, a elasticidade das molas
dos eixos dianteiro e traseiro foi claramente aumentada no
911 GT3 RS. Simultaneamente, a constante de oscilação foi
reduzida por meio de um estabilizador mais suave. O amortecimento foi otimizado no que diz respeito ao novo parâmetro.

Em combinação com elementos do chassis com afinação
específica, o 911 GT3 RS proporciona uma agilidade extraordinária, uma elevada segurança na condução a elevadas
velocidades, bem como uma grande estabilidade.

Consequência positiva: aumento significativo da tração e da
estabilidade nas curvas acima dos 250 km/h.

O eixo dianteiro é um leve McPherson com molas auxiliares,
com rodas independentes suspensas por braços longitudinais
e transversais. O eixo traseiro apresenta braços múltiplos com
molas auxiliares e chassis auxiliar correspondente às caraterísticas do conceito LSA (leveza, estabilidade, agilidade). O
ângulo de camber e o ângulo de convergência, bem como os
estabilizadores, podem ser ajustados individualmente para o
circuito fechado.

Para níveis de performance absolutamente elevados,
procedeu-se ainda à substituição de todas as articulações
do veículo por rótulas. Estas asseguram uma ligação
especialmente rígida do chassis à carroçaria. Para um
comportamento de condução preciso, incisivo e direto.
Resultado: um novo aumento da dinâmica – e da precisão.
Os mais belos desafios são, afinal, ainda aqueles com os
quais nos deparamos vezes sem conta.
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Eixo traseiro direcional.
O eixo traseiro direcional com afinação desportiva oferece
de série performance e versatilidade no dia-a-dia. Um sistema de regulação eletromecânico em cada roda traseira
permite diferentes ângulos de direção, dependendo da situação de condução e da direção, assim como da velocidade 
de circulação.
A vantagem a velocidades reduzidas: o sistema vira as rodas
traseiras no sentido contrário à direção das rodas dianteiras,
o que provoca uma redução virtual da distância entre eixos.
A condução nas curvas torna-se mais dinâmica. Além disso,
as manobras são facilitadas e o diâmetro de viragem diminui.
A vantagem a velocidades elevadas: o sistema vira as rodas
traseiras no mesmo sentido que as rodas dianteiras. O au
mento virtual da distância entre eixos aumenta a estabili
dade e a agilidade. Sobretudo em mudanças de faixa rápidas
ou em manobras de ultrapassagem em circuito fechado.

Apoios dinâmicos do motor.
O sistema eletrónico minimiza as oscilações e vibrações
percetíveis de todo o conjunto propulsor, especialmente do
motor. E reúne as vantagens de um apoio firme ou suave
do motor.
Um apoio firme do motor é ideal em condução dinâmica, pois
oferece um comportamento de condução mais preciso. Um
apoio do motor suave minimiza as oscilações e vibrações.
Apesar de aumentar o conforto em pisos irregulares, melhora
a condução dinâmica.
Os nossos engenheiros conseguiram resolver este problema,
adaptando a rigidez e o amortecimento dos apoios do motor
ao estilo de condução e às caraterísticas do piso. Graças a
um fluido com propriedades magnéticas e a um campo
magnético elétrico.
Em alternâncias de carga e em curvas rápidas, o comportamento dinâmico torna-se notavelmente mais estável com
um apoio firme do motor. Além disso, os apoios dinâmicos
do motor reduzem as oscilações verticais do motor ao acelerar em plena carga.
O resultado: força de propulsão mais uniforme e elevada no
eixo traseiro, maior tração e melhor aceleração. Adotando
uma condução mais moderada, o conforto aumenta graças
a uma configuração mais suave dos apoios dinâmicos do
motor.
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Porsche Active Suspension Management (PASM).
A regulação eletrónica dos amortecedores permite ajustar de
forma ativa e contínua a força de amortecimento em cada
roda, de acordo com o tipo e a situação de condução. Premindo um botão, pode optar entre dois programas desportivos. O módulo normal está configurado para uma condução
desportiva na via pública e para as voltas no circuito de competição com o piso molhado. O modo Sport está afinado para
uma aceleração transversal máxima e a máxima tração em
pista.
Porsche Stability Management (PSM).
O PSM é um sistema automático de controlo da estabilidade
em condições extremas. Para além do sistema antibloqueio
dos travões, inclui os sistemas de controlo Electronic Stability
Control (ESC) e Traction Control (TC).
Os 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 911 GT3 RS: as intervenções de regulação ocorrem de forma extremamente sensível e
precisa, podendo ser desativadas por completo em dois níveis.
Para uma condução desportiva e consciente.

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).
O PTV Plus foi especialmente afinado para o 911 GT3 RS.
Em combinação com a transmissão PDK de série, o sistema
trabalha com um bloqueio transversal eletrónico e variável
do eixo traseiro.
Para o controlo ativo do bloqueio transversal, são considerados vários parâmetros de condução. Resultado: uma tração
superior, sobretudo em condições extremas, um aumento da
dinâmica transversal e uma estabilidade dinâmica nitidamente acrescida nas alternâncias de carga em curvas e em
mudanças de faixa. Além disso, o sistema efetua travagens
seletivas na roda traseira esquerda ou direita. Deste modo,
a roda traseira do lado interior da curva é travada ao virar o
volante, 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.
Sistema de elevação.
O sistema de elevação do eixo dianteiro, disponível a título
opcional, eleva o 911 GT3 RS em 30 mm à frente. Assim,
minimiza-se o perigo de apoio ao efetuar manobras, por
exemplo, em bermas dos passeios, rampas ou entradas de
garagem. Pela primeira vez, o sistema não funciona pneumaticamente, mas sim hidraulicamente, o que torna o sistema
de elevação quase 50 % mais leve do que anteriormente.
O conceito de construção de peso reduzido não nos para
perante nenhum componente.
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Jantes e pneus.
20 polegadas no eixo dianteiro, 21 polegadas no eixo traseiro.
Ou por outras palavras: pneus largos com uma grande superfície de contacto – e, portanto, uma elevada dinâmica de
condução.
As dimensões exatas: pneus dianteiros de 265/35 ZR 20
em jantes de 9,5 J × 20 polegadas, pneus traseiros de
325/30 ZR 21 em jantes de 12,5 J × 21 polegadas.
Os pneus desportivos* especialmente desenvolvidos aumentam a performance do 911 GT3 RS para um novo nível. Graças à sua homologação para circulação na via pública, pode
comodamente conduzir pelos próprios meios para o circuito
fechado. Pela primeira vez, estão disponíveis para o 911 GT3 RS
pneus de circuito fechado especialmente desenvolvidos.
Estes também estão autorizados para circulação na via
pública, mas dispõem de uma atenção novamente acrescida
para uma performance em circuito fechado máxima.
2

As jantes, pintadas em Ouro, são de série e forjadas em liga
leve. O aperto central em Preto e com inscrição “RS” deriva
diretamente do desporto automóvel e permite executar trocas rápidas dos pneus. A vantagem adicional face à fixação
convencional com cinco parafusos: performance acrescida
graças à redução das massas em rotação. O sistema de controlo da pressão dos pneus (TPM), de série, não emite apenas um aviso em caso de perda de pressão gradual ou repentina. Dispõe adicionalmente de um modo para circuito
fechado, que tem em consideração a baixa pressão com os
pneus frios no início de um percurso em pista.

1 Jantes pintadas em Preto com faixas decorativas
Porsche Exclusive Manufaktur
2 Jantes pintadas em Prata
3 Jantes pintadas em Preto

* D
 evido ao baixo relevo dos pneus existe risco acrescido
de aquaplanagem em piso molhado.

1

3

Chassis

53

Segurança

Aceleração negativa: na nossa
opinião, é um ponto positivo.

Segurança.
Travões.
A performance máxima do 911 GT3 RS também é imbatível
no que toca à aceleração negativa. O equipamento de série
do 911 GT3 RS inclui para isso um sistema de travagem
especialmente potente com afinação especial do servofreio.
As pinças dos travões de Alumínio em Vermelho com
6 êmbolos no eixo dianteiro e com 4 êmbolos no eixo traseiro
são do tipo monobloco. Para uma elevada resistência à
deformação e um excelente comportamento do ponto de
pressão mesmo com cargas elevadas.
Os discos dos travões de materiais compósitos têm um diâmetro de 380 mm à frente e atrás. A sua construção bipartida
com pinças em Alumínio reduzem o peso e, logo, as massas
não suspensas. São perfurados e ventilados – para uma elevada eficiência de travagem, mesmo em condições climatéricas adversas. Ou em desafios desportivos.

Para os valores do consumo de combustível
e emissões de CO₂, consulte a página 111.
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Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Tecnologia do desporto automóvel num veículo de estrada:
oP
 orsche C
 eramic C
 omposite Brake (PCCB). Este sistema
já teve de superar as provas mais exigentes no desporto
automóvel, por exemplo, nos veículos da Porsche Mobil 1
Supercup.
O dimensionamento dos travões no PCCB opcional tem em
conta o potencial de performance do 911 GT3 RS. A pensar
nisso, os discos dos travões de Cerâmica perfurados têm um
grande diâmetro de 410 mm à frente e 390 mm atrás –
para uma eficiência de travagem acrescida.
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, garante uma elevada e, sobretudo, constante pressão de travagem durante a desaceleração. As caraterísticas
do sistema proporcionam uma distância de travagem curta,
mesmo em situações de sobrecarga dos travões. Além disso,
o sistema reforça a segurança de travagem a alta velocidade,
graças à elevada resistência ao sobreaquecimento do PCCB.
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A principal virtude do sistema de travagem em Cerâmica reside no peso extremamente baixo dos discos: são cerca de 50 %
mais leves do que os discos em ferro de 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 estradas
irregulares. Para uma maior agilidade e uma melhor manobrabilidade.
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 S
 ystem (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.

Indispensável no circuito fechado:
qualidades de beneficiário.

Pacote Clubsport.
Base ideal para qualquer desafio desportivo: disponível
opcionalmente e sem acréscimo de custo para o 911 GT3 RS,
o Pacote Clubsport, que oferece proteção adicional em
circuito fechado. O Pacote Clubsport é composto por uma
célula de segurança em aço pintada em Preto ou em Verde
Lagarto e aparafusada 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).
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São ainda incluídos um extintor com suporte, bem como
uma pré-instalação para o interruptor principal da bateria.
Este pode ser adquirido separadamente ao departamento de
automobilismo da Porsche, tal como a célula de segurança
dianteira, como complemento à célula de segurança integral
para eventos de automobilismo.

Interior
e infoentretenimento

Tudo debaixo da vista.
À primeira vista, para ser mais preciso.

Interior e infoentretenimento.
Reverência antes de entrar, satisfação em seguida. No
cockpit do 911 GT3 RS percebe-se rapidamente do que se
trata. Ergonomia ótima. Informações de leitura rápida.
Purismo desportivo – que não impede o condutor de se centrar no percurso que tem à sua frente.
Instrumentos.
O próprio painel de instrumentos já transmite uma linguagem bem clara. A linguagem da Porsche, para ser mais pre
ciso. 5 instrumentos circulares com o conta-rotações no
centro. O mostrador do conta-rotações ostenta a inscrição
“GT3 RS”. Os restantes mostradores são em Preto, os ponteiros e os traços de medição são em Amarelo.
Diretamente ao lado do conta-rotações encontra-se um ecrã
tátil de 4,6˝ de alta resolução. O seu indicador multifunções
apresenta ao condutor os dados do computador de bordo.
É possível aceder à potência do motor aplicada, à aceleração
longitudinal e transversal (g-Force), aos dados do sistema
de controlo da pressão dos pneus (TPM), assim como às
informações sobre as definições de comunicação e áudio
ou ao mapa do sistema de navegação.

Volante.
Passagens de caixa como no desporto automóvel –
o volante do GT3 RS com patilhas de comando é ajustável
em profundidade e altura e permite passagens de ainda mais
diretas e precisas. O aro do volante em Alcantara® Preta é
aderente e oferece uma boa pega, mesmo numa condução
mais desportiva. A apontar direções: a marca nas 12 horas, a
cores.
Materiais de interior.
Os materiais denotam uma linha desportiva clara e a mais alta
qualidade. Dominam Alcantara® Preta e pele Preta. Destacam-se os componentes do habitáculo em Plástico reforçado com
fibra de Carbono (CFRP) em fibra de Carbono visível.

A fibra de Carbono visível encontra-se, a título de exemplo,
no friso decorativo no tablier, no painel da consola central
e nas soleiras das portas, com a aplicação da inscrição
“GT3 RS”.
Revestidos em pele Preta: os flancos laterais, os encostos de
cabeça, o módulo de airbag no meio do volante desportivo,
as partes laterais dos apoios dos braços – tanto nos revestimentos das portas como no compartimento de arrumação
na consola central.

 lcantara® é um material aderente, lavável e de simples
A
manutenção. Por isso, é usado especialmente onde há
contacto direto: no volante e na alavanca seletora da caixa
PDK, por exemplo. Encontra-se também nos puxadores
das portas, nos apoios para os braços nas portas e na
tampa do compartimento de arrumação da consola central.
Da mesma forma, também o tejadilho e os pilares A, B e
C estão revestidos a Alcantara®. As partes centrais dos
bancos também são em Alcantara®.

Interior e infoentretenimento
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À sua medida.
Para o circuito de competição.

Bancos.

1

2

Bacquets integrais*.
Integrado no equipamento de série: as bacquets integrais
são fabricadas em Plástico reforçado com fibra de Carbono
(CFRP). Além da versão desportiva e de um apoio lateral
muito bom, as bacquets oferecem também regulação em
altura, através da qual a bacquet integral pode ser rebaixada
até 30 mm ou elevada até 20 mm. A regulação em altura é
elétrica, na regulação do comprimento os bancos são ajustáveis manualmente. O revestimento é em pele Preta com a
parte central dos bancos perfurada em Alcantara® Preta –
opcionalmente também em Verde Lagarto. Através das aberturas de ventilação na parte central dos bancos brilha uma
segunda camada de tecido em Preto. As inscrições “GT3 RS”
bordadas nos encostos de cabeça são em Prata GT.
Bacquets desportivas*.
Disponíveis a título opcional: bacquets com encosto rebatível, airbag para o tórax incorporado e regulação manual da
posição longitudinal para o condutor e o passageiro. As costas dos bancos são fabricadas em Plástico reforçado com
fibras de Vidro e de Carbono, apresentando uma superfície
em fibra de Carbono. Os pontos de rotação dos encostos
estão instalados numa posição elevada nos flancos, para um
ótimo apoio lateral também na zona da pélvis.

O revestimento é em pele Preta com uma parte central dos
bancos em Alcantara® perfurada em Preto ou opcionalmente
também em Verde Lagarto e os encostos de cabeça com a
inscrição “GT3 RS” são em Prata GT.
Bancos desportivos Plus adaptativos.
Aliam desporto e conforto, dia-a-dia e circuito fechado:
os bancos desportivos Plus adaptativos, disponíveis a título
opcional, com flancos laterais em pele, partes centrais em
Alcantara® Preta e inscrição “GT3 RS” bordada nos encostos
de cabeça em Prata GT. Também aqui está disponível uma
versão com parte central dos bancos em Verde Lagarto. Com
a regulação elétrica em 18 posições poderá ajustar os bancos
às suas necessidades relativamente à altura dos bancos,
inclinação dos bancos e encostos, regulação da posição longitudinal e regulação do apoio lombar em 4 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.

1 Bacquet integral
2 Bacquet desportiva
3 Banco desportivo Plus adaptativo

* 
Não podem ser utilizados quaisquer sistemas de retenção infantil juntamente com bacquets integrais e/ou bacquets desportivas.
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Cada segundo conta?
Ainda pode ser um pouco mais preciso.

Pacote Chrono.
Para além do cronómetro analógico e digital, 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 Precision*.
Poderá medir e avaliar a sua performance de forma ainda mais
detalhada com a nova aplicação “Porsche Track Precision App”.
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 determinados dados do veículo no smartphone. Os tempos por
volta podem ser automaticamente cronometrados e comparados no smartphone, através de um preciso sinal de GPS de
10 Hz do PCM e/ou manualmente, através da alavanca de
comando do Pacote Chrono opcional.

Visualize a sua dinâmica de condução em circuito fechado no
smartphone através da aplicação. Além dos tempos por volta
e por setor, são 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. Para mais informações sobre a aquisição
do Lap Trigger, consulte www.porsche.com/tequipment

* 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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Muito próximo do condutor.
E de tudo o resto também.

Porsche Connect.
Tanto no desporto automóvel como na estrada: o Porsche
Connect alarga as funções já existentes do 911 GT3 RS 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.
O Porsche Communication Management (PCM)
com módulo de navegação online.
O PCM é a sua unidade de comando central para áudio,
navegação e comunicação. A geração atual, com pré-instalação para telemóvel, interfaces áudio e comando por voz,
dispõe de um ecrã tátil de 7˝ de alta resolução que permite
controlar com simplicidade as principais 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 10GB (Jukebox), ligação USB, por exemplo, para o seu
iPhone®, ou simplesmente ouvir rádio.

Connect Plus.
Com o módulo Connect Plus, usufruirá da máxima conetividade no seu Porsche. Com o módulo Connect Plus, pode
integrar o seu smartphone de forma ideal no seu veículo. Um
compartimento 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. Inclui também um
módulo de comunicação LTE com leitor de cartões SIM, que
garante um excelente conforto de utilização e a qualidade de
conversação ideal. O módulo Connect Plus permite ainda a
utilização de diversos serviços Porsche Connect.

Pela primeira vez, é disponibilizado um cartão SIM integrado
com pacote de dados compatível com LTE para a utilização
de serviços Porsche Connect. Desse modo, já não terá de
utilizar o seu próprio cartão SIM.
Para utilizar os hotspots WLAN e as funções de streaming
de música, é igualmente disponibilizado um pacote de dados
WLAN na Porsche Connect Store. Naturalmente, poderá
continuar a usar o seu cartão SIM, se desejar. Para isso, é
necessário celebrar um contrato separado pago com uma
operadora de serviços móveis à sua escolha.

Serviços Porsche Connect*.
O módulo Connect Plus dá-lhe acesso a serviços úteis, que
são disponibilizados em três pacotes: serviços de navegação
e infoentretenimento, serviços Connect App e serviços
Car Connect. Estes incluem, por exemplo, as informações de
trânsito em tempo real. Assim, saberá como chegar mais
rapidamente ao seu destino antes de iniciar a viagem.
Enquanto conduz, as informações de trânsito em tempo real
são constantemente atualizadas, otimizando o seu percurso.

* 
Os serviços Porsche C
 onnect (incluindo os serviços Car Connect, mas com exceção dos serviços Safety e Security) 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 C
 onnect pode ser inexistente ou limitada. Em determinados países, é disponibilizado, sem acréscimo de custo, um cartão SIM integrado com pacote de dados
compatível com LTE para a utilização de serviços Porsche Connect selecionados. Para utilizar os hotspots WLAN e outros serviços Porsche C
 onnect, por exemplo, o streaming de música, através do cartão SIM integrado compatível com LTE,
é igualmente disponibilizado para venda nesses países um pacote de dados WLAN através da Porsche C
 onnect 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, aceda a www.porsche.com/connect ou visite o seu Centro Oficial Porsche.
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Aplicações Connect.
Além de serviços inteligentes, o Porsche C
 onnect oferece
ainda duas aplicações para smartphone: a aplicação Porsche
Car Connect para consultar dados do veículo ou para controlar
à distância determinadas funções do veículo através do
smartphone ou do Apple Watch®. O Porsche C
 ar Connect
inclui também o Porsche Vehicle Tracking System (PVTS),
com função de deteção antirroubo. A segunda é a aplicação
Porsche C
 onnect, através da qual pode enviar destinos para o
seu Porsche antes de iniciar a viagem.

My Porsche.
Cada Porsche pode ser configurado de acordo com as suas
preferências. O mesmo se aplica ao Porsche Connect: no
My Porsche – em www.porsche.com/myporsche – poderá
gerir o seu 911 GT3 RS e personalizar os serviços com base
nos seus interesses. Por exemplo, criando novos destinos
para o seu sistema de navegação ou selecionando as fontes
de notícias que o mantêm ao corrente seja qual for o
percurso. Além disso, pode adicionar novos utilizadores no
My Porsche, por exemplo, familiares ou amigos.

Assim que ligar o seu smartphone ao Porsche C
 ommunication
Management (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 Connect dá-lhe
acesso a milhões de títulos. Em www.porsche.com/connect
obterá mais informações sobre os serviços e aplicações
disponíveis.

Porsche Connect Store.
Pretende continuar a utilizar os seus serviços após o período
de utilização gratuita? 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.

Apple® CarPlay.
O Apple® CarPlay permite-lhe ligar o iPhone® ao seu Porsche
e aceder diretamente a algumas 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.
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Estilo musical preferido:
Speed metal.

Sistemas de som.
Pacote de som Plus.
O Pacote de som Plus assegura uma sonoridade excecional:
8 altifalantes com 150 watts de potência. 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 911 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 12 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: 555 watts. Para a eventualidade de querer
encobrir o som poderoso do motor. Seja por que razão for.
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Desporto automóvel

O diretor da gama 911 e dos veículos GT.
Dr. Frank-Steffen Walliser

“Não podemos
parar de
acreditar no melhor.”

“Tornamos a tecnologia
     do desporto
automóvel apta
   para a circulação
  em estrada.”

O 911 GT3 RS é resultado de uma transferência de série
coerente. Qual é neste sentido o maior desafio?
Em suma, tornar a tecnologia do desporto automóvel apta
para a circulação em estrada. No circuito fechado são aplicadas leis e requisitos muito diferentes dos que são válidos nas
estradas secundárias. Se tomarmos por base um veículo de
competição, é muitas vezes difícil integrar todos os sistemas
necessários para a homologação para circulação na via pública. Especialmente quando a ambição é não perder o sentimento típico de um veículo de competição, de um Porsche.
Assim sendo, o maior desafio é, na verdade, tornar a tecnologia do desporto automóvel experimentável, sem usar cosméticos.

A máxima da Porsche é afinal: ser cada dia melhor. Como se
consegue? Como se consegue, em cada volta, cada época e
cada modelo ir mais além?
Esta é provavelmente uma pergunta típica. Não podemos
deixar de acreditar no melhor. Independentemente de o que
temos à nossa frente ser já muito bom. A pergunta tem de
ser sempre: “Não se pode melhorar ainda um pouco?”. Temos
de seguir e experimentar muitas ideias. É por este motivo
que no desenvolvimento damos muito espaço aos nossos
engenheiros. Para experimentar – para refletir, se assim o
desejar. No final, otimizamos muitas vezes mesmo aqueles
componentes relativamente aos quais o potencial já estava
esgotado.

Qual a duração da transferência de série? Ou por outras
palavras: qual a quantidade de conhecimentos mais recentes
obtidos do desporto automóvel que se encontra no
911 GT3 RS?
Isto difere de projeto para projeto. Por norma, demora 12 a
24 meses. No 911 GT3 RS foi mais rápido. Neste caso, por
exemplo, o desenvolvimento da secção dianteira decorreu
paralelamente ao do 911 RSR. E isto também se pode ver.
Aí, os componentes diferem apenas minimamente.

Qual é o detalhe ou aspeto que mais o fascina no 911 GT3 RS?
Estamos particularmente satisfeitos com a aerodinâmica da
secção dianteira. A nossa otimização foi prolongada para obter
resultados máximos. Com sucesso. Enquanto engenheiro,
claro que também estou fascinado com o motor. O facto de
encontramos sempre um novo potencial de otimização num
motor Boxer surpreende-me – aliás, entusiasma-me.

Em que circuito fechado gostaria mais de conduzir o
911 GT3 RS e porquê?
Laguna Seca, porque é o meu circuito preferido desde
sempre. Lá, o Cork Screw é genial e a curva à esquerda a
seguir é muito exigente.
Na sua perspetiva, como se pode descrever o 911 GT3 RS
numa frase ou numa palavra?
O melhor GT3 RS de todos os tempos – embora soe a
banalidade, é verdade.
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O que começou um dia como um sonho,
tornou-se há muito na nossa missão interminável.

Desporto automóvel.
Participamos no desporto 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. Não nos fiamos nas provas dadas. Mas contamos sempre que os nossos colaboradores nunca parem de
procurar novas soluções. Usamos o passado, a nossa tradição,
como fonte de inspiração para desenvolver novas ideias. Para
um conceito global inteligente. Com o objetivo de concretizar
o sonho com mais de 70 anos de Ferry Porsche em cada automóvel: construir um automóvel desportivo capaz de vencer
competições em circuito fechado.
Uma visão já tornada realidade com o primeiro Porsche de
todos. Em 1951 com o Porsche 356 numa vitória da classe
em Le Mans. Entretanto contamos mais de 30.000 vitórias
em competição, entre as quais inúmeras vitórias de classe
em corridas de sprint e provas de resistência em todo o
mundo, bem como 19 vitórias gerais nas 24h de Le Mans.

Com um objetivo: adquirir conhecimento que podemos aplicar aos nossos veículos de série. 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. Como demonstra o Porsche 911 GT3 RS.
Um veículo de competição autorizado para circulação na via
pública. Desenvolvido no mesmo circuito de testes e fabricado
na mesma linha de produção do 911 GT3 Cup. Um veículo que
celebra o sucesso nos circuitos de competição mais exigentes
do mundo. E assim prosseguimos o nosso caminho. Acreditamos nas nossas ideias. Lutamos pelos nossos princípios.
Não seguimos cegamente todas as tendências e nunca nos
daremos por satisfeitos com as novidades. Pelo sonho de
Ferry Porsche. Pelo desenvolvimento de automóveis como o
911 GT3 RS. E pela nossa missão interminável: construir o
automóvel desportivo do futuro.
Missão: o desportivo do futuro.
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Fórmula E 2019.
Em 2019, vamos entrar na Fórmula E com uma equipa da
fábrica própria e ajustamos, assim, a estratégia do desporto
automóvel de forma coerente à 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.

Início de temporada 2019/2020
FIA Formula E Championship

Desporto GT
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Desporto GT.
O desporto GT faz 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. 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.

IMSA S
 portsCar Championship (incl. 24h Daytona,
12h Sebring), FIA World Endurance Championship
(incl. 24h Le Mans), 24h Nürburgring, etc.

911 GT3 Cup

One-Make-Series

 orsche Mobil 1 Supercup, Porsche Carrera Cups internacionais,
P
Porsche GT3 Cup Challenges
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Clubsport.
Amadores, profissionais, vencedores – o Clubsport une-os a
todos. Também os rebeldes e os espíritos livres encontram
aqui o seu lugar com o Cayman GT4 Clubsport. Tal como os
condutores do novo 911 GT2 RS Clubsport – um dos veículos
GT para clientes mais potentes alguma vez construídos. O que
une todos os tipos de condutores: a paixão de chegar sempre
ao limite. Seja em corridas de sprint e provas de resistência ou
em trackdays em busca do seu melhor tempo pessoal.

Provas monomarca.
A 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 monomarca – o Porsche Carrera Cup e o Porsche
Mobil 1 Supercup – são eventos desportivos para os clientes
disputados em 5 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
pilotos e as equipas.

õe

Eventos desportivos.
Para nós não conta apenas a evolução do automóvel desportivo. Mas também a do condutor. Nos eventos da Porsche
Track Experience ou do Clubsport há instrutores experientes
capazes de o ajudar a melhorar as suas capacidades de
condução em condições dinâmicas extremas – desde o nível
de iniciado até à obtenção da licença de piloto.

)

A pirâmide do desporto automóvel da Porsche.

Cayman GT4 Clubsport, 911 GT2 RS Clubsport
Eventos P
 orsche Clubsport
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Clubsport
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Track Experience
Veículos de produção Porsche
Porsche Track Experience, séries Porsche Sports Cup
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Deixe a sua zona de conforto.
Em 3,2 segundos.

Síntese.
Aqueles que procuram desafios, estão no lugar certo.
O 911 GT3 RS é uma promessa para todos aqueles que desejam conhecer-se em profundidade. Para aqueles que gritam
“aqui” quando os restantes ainda hesitam. Ou seja, que não
vivem a vida no modo conjuntivo.
O 911 GT3 RS não é nada mais do que um desafio – para o
dia-a-dia. A construção de peso reduzido, 383 kW (520 CV),
um chassis de competição e aileron traseiro fixo falam uma
linguagem clara – que se entende especialmente em todos
os circuitos fechados do mundo.
O 911 GT3 RS é um automóvel desportivo de raça pura.
Um desafio desportivo. Também para o seu adversário.
Mas a pergunta fulcral permanece:
aceita os desafios?

Para os valores do consumo de combustível e emissões
de CO₂, consulte a página 111.
Síntese
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Personalização

Acreditamos no amor ao automóvel desportivo.
E ao detalhe.

Personalização.
Imagine que tudo era possível. Que poderia construir o automóvel desportivo dos seus sonhos. Sem restrições. Com uma
vasta diversidade de cores e materiais. Com personalidade
e performance acrescidas. Foi o que fez Ferry Porsche com
o seu primeiro Porsche: o 356 n.º 1.

As possibilidades são muitas. Os limites, quase nenhuns.
Por exemplo, na Porsche Exclusive Manufaktur, onde poderá
personalizar o seu 911 GT3 RS totalmente de acordo com
os seus desejos. Ao mais alto nível – diretamente da fábrica.
E com um abrangente trabalho manual.

Nas páginas que seguem, mostramos-lhe que formas pode
assumir um automóvel de sonho. Todas as opções foram
organizadas de um modo claro por temas. Com a vasta paleta de cores e os inúmeros equipamentos personalizados,
poderá dar ainda mais personalidade ao seu 911 GT3 RS.
Deixe-se inspirar pelas páginas seguintes – e dê asas ao seu
espírito criativo.

Saiba mais sobre esta requintada forma de personalização
nas páginas que se seguem. Além disso, todas as possibilidades de personalização da produção Porsche Exclusive
Manufaktur estão devidamente assinaladas. Ficará fascinado
com tudo o que é possível fazer.

Personalização
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A sua inspiração. A nossa paixão.

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
Exclusive e hoje é designada como Porsche Exclusive
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, Alcantara®, Carbono ou Alumínio.
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 pelo nosso exemplo e aceda a
www.porsche.com/exclusive-manufaktur para saber tudo
sobre a configuração destes automóveis extraordinários.
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Um exemplo de configuração da
Porsche Exclusive Manufaktur.

2

3

4

5

1

Jantes pintadas em Ouro (acetinado), faróis em LED em
Preto e Porsche Dynamic L ight System (PDLS), cobertura
do sistema de limpeza dos faróis pintada

2

Jantes pintadas em Ouro (acetinado)

3

Pacote de interior pintado, Pacote de interior com
pespontos decorativos e bordados em Amarelo Racing

4

Tampa do compartimento de arrumação em Alcantara®
com escudo Porsche

5

Lamelas das saídas de ar pintadas

Deixa tudo para trás.
Mesmo as convenções pré-estabelecidas.

O 911 GT3 RS.
1
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Cores de exterior.

Cores de interior.

Cores exteriores de série.

Cores exteriores especiais.

Branco

Prata GT metalizado

Cores interiores de série.
Pele/Pele artificial/Alcantara®/Softlack.

Preto

Preto

Crayon

Vermelho Índico

Azul Miami

Amarelo Racing

Laranja Lava

Cores especiais Interior.
Pele/Alcantara®/Softlack.

Preto

Preto – Verde Lagarto

Verde Lagarto
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N.º-I

Motor.
●

082

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

●

450

Sistema de elevação do eixo dianteiro

●

474

Jantes 911 GT3 RS de 20/21 polegadas em Magnésio forjado em Platinum (acetinado)¹⁾

●

452

Jantes pintadas em Preto (acetinado)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Jantes pintadas em Preto (acetinado) com contorno da jante pintado em Verde Lagarto²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Jantes pintadas em Ouro (acetinado)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XGG

Jantes pintadas em Platinum (acetinado)²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XDH

Jantes pintadas em Prata

●

Chassis.

Jantes.

Jantes pintadas em Ouro (acetinado)

Porsche Exclusive Manufaktur

N.º-I

Pacote Weissach
–– Exterior: capot dianteiro e tejadilho em Plástico reforçado com fibra de Carbono (CFRP), aileron traseiro
com logótipo “PORSCHE”
–– Interior: célula de segurança em Titânio aparafusada na secção traseira, painéis de comandos
do volante e patilhas de comando em fibra de Carbono visível, encostos de cabeça e placa na abertura
do suporte para bebidas com logótipo “Pacote Weissach”, cinto de 6 pontos do lado do condutor e do
passageiro
–– Chassis: estabilizadores e barras de acoplamento à frente e atrás em Plástico reforçado com fibra de
Carbono (CFRP)

●

P70

Pacote Weissach (com capot dianteiro pintado na cor da carroçaria)

●

P71

Pacote Weissach sem célula de segurança

●

808

Pacote Weissach sem célula de segurança (com capot dianteiro pintado na cor da carroçaria)

●

909

Pintura especial

●

Código

●
●

XUB
CGU

Sem designação do modelo

◼

498

Molduras superiores dos retrovisores exteriores SportDesign em Carbono
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XJW

Triângulo da janela em Carbono
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CSX

Molduras inferiores dos retrovisores SportDesign em Preto (brilhante)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XCS

Designação

Exterior.

Depósito de combustível de 90 l
Jantes 911 GT3 RS em Magnésio forjado em Platinum (acetinado)

911 GT3 RS

911 GT3 RS

Designação

XDK
XGS

346

Cobertura do sistema de lavagem dos faróis pintada
Porsche Exclusive Manufaktur
–– na cor da carroçaria
–– em cor contrastante da carroçaria

Jantes pintadas em Prata

– indisponível
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como número-I/opção disponível com acréscimo de custo

● de série

opcional, disponível sem acréscimo de custo

Molduras superiores dos retrovisores exteriores
SportDesign em Carbono

Porsche Exclusive Manufaktur

Molduras inferiores dos retrovisores SportDesign
em Preto (brilhante)

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Apenas em combinação com Pacote Weissach.
2) Apenas em combinação com as jantes 911 GT3 RS de 20 e 21 polegadas.
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911 GT3 RS

911 GT3 RS

N.º-I

Faróis em LED com moldura interior em Preto e Porsche Dynamic Light S
 ystem (PDLS)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XEY

Pacote Clubsport (célula de segurança em Aço atrás, pré-instalação do dispositivo interruptor de bateria;
inclui: cinto de 6 pontos para o lado do condutor, extintor com suporte)

◼

003

Retrovisores interior e exteriores com dispositivo automático antiencandeamento e sensor de chuva
integrado

●

P13

Célula de segurança pintada em Verde Lagarto

◼

596

●

Pacote de iluminação design

Cinto de 6 pontos para o lado do passageiro

579

●

Extintor

●

509

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)¹⁾

●

7I2

Designação

N.º-I

Iluminação e visibilidade.

Segurança.

630

Climatização e vidros.
Bacquets integrais

Para-brisas com faixa cinzenta

●

567

Vidros Privacy de peso reduzido
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XPS

Sem climatização automática

◼

574

Bancos e opções para os bancos.
Bacquets integrais

●

De série

Bacquets desportivas

◼

P03

Bancos desportivos Plus adaptativos

◼

P07

Aquecimento dos bancos

●

342

Bacquets desportivas

– indisponível
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como número-I/opção disponível com acréscimo de custo

Designação

● de série

Sistemas de conforto e assistência.
Cruise control

●

454

Câmara de marcha-atrás

●

7X9

HomeLink® (sistema de abertura do portão da garagem com programação livre)

●

608

Faróis em LED com moldura interior em Preto
e Porsche D
 ynamic L ight System (PDLS)

Porsche Exclusive Manufaktur

Vidros Privacy de peso reduzido

Porsche Exclusive Manufaktur

opcional, disponível sem acréscimo de custo
Equipamento personalizado | Personalização
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N.º-I

Interior.
Mostrador do cronómetro Sport Chrono
em Vermelho Índico

Porsche Exclusive Manufaktur

Tapetes

●

810

Pacote de fumadores

●

583

Rede de arrumação na zona dos pés do passageiro

◼

●
●

Mostrador do cronómetro Sport Chrono a cores
Porsche Exclusive Manufaktur
–– Vermelho Índico
–– Branco

Pacote de interior pintado

Porsche Exclusive Manufaktur

Personalização | Equipamento personalizado

●
●

Cintos de segurança a cores
Porsche Exclusive Manufaktur
–– Vermelho Índico
–– Amarelo Racing
–– Azul Miami

●

Cintos de segurança a cores
–– Preto
–– Verde Lagarto

●

●
●

581

XFG
XFJ

CGG
CGJ

XSX
XHN
XHY

●

555
561

Pacote de interior pintado¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

◼

EKA/EKB

Saídas de ar pintadas²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CTR

Lamelas das saídas de ar pintadas²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CDN

Porsche Exclusive Manufaktur

– indisponível
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N.º-I

Painel do comando do sistema de climatização pintado¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CHL

Moldura de passagem do cinto na bacquet desportiva pintada²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CMT

Chave do veículo pintada com porta-chaves em pele³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

DFS

Estofos em pele Preto

●

Código

Estofos em pele em Preto-Verde Lagarto

●

Código

Aro do volante com marca das 12 horas em Verde Lagarto

●

884

Aro do volante e alavanca seletora em pele lisa em Preto

◼

878

Pacote de interior em pele
Porsche Exclusive Manufaktur

◼

EKC/EKD

Pacote suplementar de interior para o tablier em pele
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CZW

Revestimento da coluna da direção em pele
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XNS

Revestimento da coluna da direção em pele com pespontos decorativos em cor de contraste
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XVA

Tapetes personalizados com pele embutida
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CFX

Túnel central à frente em pele
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XZM

Pacote de interior com pespontos decorativos e bordados em cor de contraste
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XVX

Designação

Interior.

Mostradores do painel de instrumentos a cores
Porsche Exclusive Manufaktur
–– Vermelho Índico
–– Branco

Cintos de segurança em Vermelho Índico

911 GT3 RS

911 GT3 RS

Designação

como número-I/opção disponível com acréscimo de custo

● de série

opcional, disponível sem acréscimo de custo

Lamelas das saídas de ar pintadas

Porsche Exclusive Manufaktur

Interior em pele.

Aro do volante com marca das 12 horas em Verde Lagarto

Tapetes personalizados com pele embutida

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Pintura na cor da carroçaria.
2) Não havendo especificação em contrário na encomenda, a pintura é efetuada na cor da carroçaria.
3) Não havendo especificação em contrário na encomenda, a pintura será na cor da carroçaria e o revestimento em pele na cor do interior.
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N.º-I

Interior em Alcantara®.
Palas para o Sol em Alcantara®

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

N.º-I

Áudio e comunicação.

Pacote suplementar de interior para o painel da porta em pele/Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CLP

Porsche Communication Management (PCM) com módulo de navegação online,
comando por voz e pré-instalação para telemóvel

●

De série

Palas para o Sol em Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XLU

●

De série

Tampa do compartimento de arrumação em Alcantara® com logótipo “PORSCHE”
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XLG

 onnect Plus com Apple® CarPlay, módulo de comunicação LTE com leitor de cartões SIM,
C
compartimento para smartphone, Internet sem fios¹⁾, Porsche Car Connect e diversos
serviços Porsche Connect²⁾
Aplicação Porsche Track Precision

●

De série

Tampa do compartimento de arrumação em Alcantara® com escudo Porsche
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Pacote de som Plus

●

De série

●

Tampas das saídas dos cintos de segurança em Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

Sistema de som BOSE® Surround

9VL

●

Rádio digital

●

QV3

Pacote Chrono e pré-instalação para Lap Trigger

●

QR5

Sem sistema de áudio e comunicação

◼

P98

Recolha na fábrica em Zuffenhausen

●

900

Recolha na fábrica em Leipzig com curso de condução dinâmica

●

S9Y

XLJ
CLN

Interior em Carbono.

Proteções das soleiras das portas em Carbono, iluminadas

Designação

911 GT3 RS

911 GT3 RS

Designação

Proteções das soleiras das portas em Carbono, iluminadas
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XXD

Proteções das soleiras das portas personalizadas em Carbono, iluminadas
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Tapetes em Carbono com pele embutida
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CHM

Tapetes personalizados em Carbono com pele embutida
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CHN

●

EFA

Recolha na fábrica.
CXE

Sistema de som BOSE® Surround

Cronómetro Sport Chrono

Interior em Alumínio.
Pedais e apoio para o pé em Alumínio
Porsche Exclusive Manufaktur

Tapetes personalizados em Carbono com pele embutida

Porsche Exclusive Manufaktur

Sem sistema de áudio e comunicação

– indisponível
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como número-I/opção disponível com acréscimo de custo

● de série

opcional, disponível sem acréscimo de custo

1) Para aceder à Internet, pode utilizar o cartão SIM integrado da Porsche ou um cartão SIM próprio com serviço de dados.
Para utilizar os hotspots WLAN através do cartão SIM integrado no veículo, pode adquirir um pacote de dados WLAN na Porsche C
 onnect Store.
Para utilizar os hotspots WLAN através de um cartão SIM próprio, é necessário celebrar um contrato separado pago com uma operadora de serviços móveis à sua escolha.
2) Aceda a www.porsche.com/connect se desejar obter informações detalhadas sobre a gama de possibilidades do Porsche C
 onnect.
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Dados técnicos

Dados técnicos.
Motor

Prestações

PDK

Tipo de construção

Motor Boxer atmosférico, em alumínio

Velocidade máxima

312 km/h

Consumo de combustível em baixo

22,8–22,8

N.º de cilindros

6

0–100 km/h

3,2 s

Consumo de combustível em médio

13,2–13,2

Cilindrada

3.996 cm³

0–160 km/h

6,9 s

Consumo de combustível em alto

11,5–11,5

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

383 kW (520 CV)
8.400 rpm
470 Nm
6.250 rpm
9.000 rpm

0–200 km/h

10,6 s

Consumo de combustível em extra-alto

12,2–12,2

Recuperação da aceleração (80–120 km/h)

1,8 s

Consumo de combustível em combinado

13,6–13,6

Emissões de CO₂ em baixo

517–517

Emissões de CO₂ em médio

299–299

Emissões de CO₂ em alto

260–260

Emissões de CO₂ em extra-alto

276–276

Emissões de CO₂ em combinado

308–308

Filtro de partículas de gasolina

Sim

Norma de emissões

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Transmissão de potência
Tração

Traseira

Transmissão Porsche Doppelkupplung (PDK) 7 velocidades
Chassis
Eixo dianteiro
Eixo traseiro
Direção
Sistema de travões

Diâmetro dos discos dos travões
Jantes
Pneus

Eixo independente tipo McPherson,
totalmente com rótulas
Sistema multibraços, totalmente com
rótulas, eixo traseiro direcional
Direção de desmultiplicação variável,
assistida, eletromecânica
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

Peso em vazio
DIN

1.425 kg

Segundo diretiva CE¹⁾

1.500 kg

Peso máximo admissível

1.787 kg

Dimensões/Valor cx
Comprimento

4.557 mm

Largura (com retrovisores exteriores)

1.880 mm (1.978 mm)

Altura

1.297 mm

Distância entre eixos

2.453 mm

Volume da bagageira (VDA)
Capacidade do depósito
(volume de enchimento)
Coeficiente de resistência aerodinâmica (cx)

125 l
64 l

Dados técnicos

0,36

Tipo de pneu

Dimensões

Classe de eficiência de
combustível/Atrito de rolamento

Classe de aderência
em piso molhado

Ruído de rolamento externo*
Classe

Ruído de rolamento externo
(dB)

Pneus desportivos

265/35 ZR 20

E

C

–

71 – 69

Pneus desportivos

325/30 ZR 21

E

E–C

–

73 – 72

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
*

FR: 9,5 J × 20 ET 50
TR: 12,5 J × 21 ET 48
FR: 265/35 ZR 20
TR: 325/30 ZR 21

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 tem em consideração 75 kg para o condutor.
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Consumo e Emissões WLTP²⁾

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.
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