O novo Panamera
Definidos pela paixão

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 (08/2020).
Reservado o direito a alterações de construção, equipamento
e fornecimento, modificação das cores e eventuais erros.
O aviso legal encontra-se disponível em todas as línguas em
www.porsche.com/disclaimer

Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂
e consumo de eletricidade, consulte a página 30 e seguintes.

Panamera Turbo S Sport Turismo em papaia metalizado com jantes 911 Turbo Design II de 21˝

Definidos
pela
paixão.

As ideias mudam o mundo. Quando damos tudo por elas.
Com todo o rigor. O próximo passo? Sempre o mais importante.
Porque acreditamos que é possível fazer sempre mais. Que
todos os pormenores podem fazer a diferença.
É por isso que acreditamos nos sonhadores que andam
por aí. Nos que fazem e voltam a fazer. Aqueles que desafiam
constantemente o status quo tanto quanto a si próprios.
Que lutam contra os “E se...”. Aos que seguem o seu próprio
caminho. Porque o progresso nunca se alcança sem alguns
desvios. Nós acreditamos no poder de uma ideia. E nos que
transpõem essas linhas para a realidade.
E nós sabemos que não somos os únicos.
O novo Panamera.
Definidos pela paixão.
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Introdução

Panamera Turbo S prata GT metalizado
com jantes 911 Turbo Design II de 21˝

A única coisa que nunca considerámos durante o desenvolvimento:
compromissos.
É suposto uma visão ser lógica? Deverá sequer ser lógica? Claro
que não. Acreditamos que quanto mais visionária é uma ideia
no início, mais excitante será no final. Por isso vale a pena lutar
por ela.
Foi isso que aconteceu com o Panamera. Um automóvel desportivo para 4? Com um desempenho impressionante e um
grande conforto? Com a típica dinâmica Porsche e uma alta
eficiência ao mesmo tempo? Impossível, disseram alguns.
Ousado, disseram outros.
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Com o Panamera, seguimos sempre o nosso próprio caminho,
ao mesmo tempo que permanecemos sempre fiéis às nossas
raízes – e injetámos assim o típico ADN Porsche no segmento
das berlinas de luxo. Com o novo Panamera, seguimos agora
este caminho com o mesmo rigor.

Os novos chassis sintonizados e a nova geração de pneus de
20 e 21 polegadas intensificam visivelmente a experiência de
condução.
Os inúmeros sistemas de assistência ao condutor tornam a
condução ainda mais segura e descontraída. E o Porsche Connect alia todos os modelos Panamera às possibilidades digitais de hoje – e de amanhã.

O design dos novos modelos Panamera foi cuidadosamente
aperfeiçoado. O Panamera 4S E-Hybrid é um novo membro da
família, com um aumento significativo da autonomia elétrica e
uma nova estratégia operacional sintonizada.
Uma caraterística especial que enfatiza o caráter desportivo
dos novos modelos Panamera GTS é o comportamento de
motor atmosférico do V8 biturbo de 4,0 litros com uma entrega
de potência linear.
OP
 anamera Turbo tornou-se o novo Panamera Turbo S através
de uma profunda remodelação do motor e do equipamento de
série.
1

 anamera 4S E-Hybrid em branco carrara metalizado,
P
com jantes Panamera Style de 20˝

1
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Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂ e consumo de eletricidade, consulte a página 30 e seguintes.
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 anamera 4S E-Hybrid Sport Turismo em branco carrara metalizado,
P
jantes Exclusive Design de 21˝ em preto (brilhante)
2 Panamera Turbo S Sport Turismo em papaia metalizado
com jantes 911 Turbo Design II de 21˝

Ideia
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Adequado à forma
da sua vida.
Ou a si.

Desde o início que nos questionámos: Uma berlina desportiva
tem de se parecer mesmo com uma berlina? O novo Panamera
responde mais uma vez a esta pergunta com um claro não. E
já pela terceira vez.

Enquanto os modelos Panamera Sport Turismo oferecem
ainda mais espaço com tudo o que a vida exige, os modelos
Panamera Executive aliam a condução desportiva ao conforto
do trabalho nos lugares traseiros, graças ao prolongamento
da carroçaria em 15 centímetros.

Quer seja como Panamera, Panamera Executive ou Panamera
Sport Turismo – a silhueta e as proporções são inconfundivelmente Porsche. Atlético, rígido, contornos bem definidos e
músculos poderosos.
1

Panamera 4S E-Hybrid em branco carrara metalizado, com jantes Panamera
Style de 20˝, Panamera Turbo S Sport Turismo em papaia metalizado
com jantes 911 Turbo Design II de 21˝
2 Panamera 4 Executive em azul noite metalizado, com jantes Panamera
SportDesign de 21˝
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Design

2

Modelos Panamera
• Panamera, Panamera 4
Motor V6 biturbo de 2,9 litros, 243 kW (330 CV)
• Panamera 4S E-Hybrid
Motor V6 biturbo de 2,9 litros: 324 kW (440 CV),
motor elétrico: 100 kW (136 CV), potência
combinada: 412 kW (560 CV)
• Panamera GTS
Motor V8 biturbo de 4,0 litros, 353 kW (480 CV)
• Panamera Turbo S
Motor V8 biturbo de 4,0 litros, 463 kW (630 CV)

 anamera Turbo S em prata GT metalizado
P
com jantes 911 Turbo Design II de 21˝

Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂
e consumo de eletricidade, consulte a página 30 e seguintes.
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Modelos

Modelos
Panamera Executive
• Panamera 4 Executive
Motor V6 biturbo de 2,9 litros, 243 kW (330 CV)
• Panamera 4S E-Hybrid Executive
Motor V6 biturbo de 2,9 litros: 324 kW (440 CV),
motor elétrico: 100 kW (136 CV), potência
combinada: 412 kW (560 CV)
• Panamera Turbo S Executive
com motor V8 biturbo de 4,0 litros, 463 kW (630 CV)

 anamera 4 Executive em azul noite metalizado,
P
com jantes Panamera SportDesign de 21˝

Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂
e consumo de eletricidade, consulte a página 30 e seguintes.
Modelos
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Modelos
Panamera Sport Turismo
• Panamera 4 Sport Turismo
Motor V6 biturbo de 2,9 litros, 243 kW (330 CV)
• Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo
Motor V6 biturbo de 2,9 litros: 324 kW (440 CV),
motor elétrico: 100 kW (136 CV), potência
combinada: 412 kW (560 CV)
• Panamera GTS Sport Turismo
Motor V8 biturbo de 4,0 litros, 353 kW (480 CV)
• Panamera Turbo S Sport Turismo
Motor V8 biturbo de 4,0 litros, 463 kW (630 CV)

 anamera 4S E-Hybrid Sport Turismo em branco carrara metalizado,
P
jantes Exclusive Design de 21˝ em preto (brilhante)

Para os valores do consumo de combustível, emissões de CO₂
e consumo de eletricidade, consulte a página 30 e seguintes.
Modelos
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O lugar ideal
para fazer história.
A sua própria.
Típico de um Porsche: a ergonomia bem pensada dos auto
móveis desportivos com uma consola central ascendente,
tablier plano e o conta-rotações analógico no centro do painel
de instrumentos. Juntamente com a lógica de utilização do
Porsche Advanced Cockpit, a nova geração de volantes
oferece um acesso rápido às funções mais importantes.

Deste modo, no banco do condutor, tudo está focado em si e
nos seus próximos destinos. E em como alcançá-los da forma
mais desportiva possível. Entretanto, na traseira, predomina
uma verdadeira descontração. Graças ao magnífico espaço para
a família, amigos ou colegas. E lá atrás? Uma grande bagageira
sob a porta da bagageira de grande ângulo de abertura. As
costas dos bancos traseiros rebatíveis também permitem o
transporte de objetos maiores. Isto pode ser atípico para
um carro desportivo, mas é típico do Panamera.

Mais alguma coisa? A decisão é sua. Outras versões de
bancos, interior em pele ou bicolor? Madeiras nobres, alumínio
ou carbono? Mais desportivo? Mais luxuoso? Ambos? As pos
sibilidades de personalização são praticamente ilimitadas.
Para que possa dar asas à sua criatividade e seguir o seu próprio caminho. Como é habitual.
 anamera 4S E-Hybrid com interior em pele bicolor em preto/vermelho borP
deaux, pacote de interior em carbono, bancos Comfort à frente (14 posições)

Interior
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O seu objetivo está sempre à vista.
Mesmo quando percorre novos
territórios.
Sabe exatamente para onde quer ir. Tem em mente um
objetivo claro. Mas sejamos honestos: Não teria nada contra
um pequeno apoio durante a condução.
Por esta razão, todos os novos modelos Panamera podem
ser equipados com numerosos sistemas de assistência que o
ajudam a ter sempre os olhos atentos ao seu destino. Ou a
chegar até ele.
AP
 orsche InnoDrive, por exemplo, amplia o sistema de
controlo da velocidade de cruzeiro com funções adicionais e
inovadoras e torna a sua condução no novo Panamera mais
desportiva, confortável, eficiente e segura.
O Head-Up Display projeta todas as informações relevantes
para a viagem diretamente no seu campo de visão, enquanto o
assistente de manutenção de faixa o avisa acerca de objetos
no seu ângulo morto. O assistente de faixa de rodagem, com
deteção de sinais de trânsito incluída, faz parte do equipamento de série no novo Panamera e diminui o seu desgaste em
viagens mais longas.
Assim, chega em segurança e de forma descontraída ao seu
destino – independentemente de qual ele seja.

Sistemas de assistência
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Quais são os seus
planos para hoje?
A bagageira.
A bagageira dos modelos Panamera e Panamera Executive
oferece-lhe um volume de até 495 litros (modelos E-hybrid até
403 litros) dependendo do modelo, e até 515 litros no caso
dos modelos Panamera Sport Turismo.
O bordo de carga é mais baixo nos modelos Sport Turismo, o
que facilita o carregamento de objetos especialmente grandes
e pesados.
Dependendo do modelo, até 1.483 litros de volume de carga
são possíveis com bancos traseiros rebatíveis (modelos
E-hybrid até 1.391 litros).
Valores exatos para os modelos individuais podem ser encontrados a partir da página 32.
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Bagageira

A porta da bagageira automática de grandes dimensões com
ajuste individual da altura de abertura é de série em todos os
modelos. Pode fechá-la e abri-la comodamente com o simples
premir de um botão.
A título opcional, está disponível o sistema de gestão do
espaço de carga, um sistema variável para o transporte seguro
de objetos na bagageira. Inclui, entre outros, 2 calhas de fixação integradas no piso da bagageira, 4 olhais de fixação e, nos
modelos Sport Turismo, uma rede de separação para a bagageira.
Para os modelos Panamera Sport Turismo, está também disponível uma tomada opcional de 230 V na bagageira, que lhe permite operar equipamentos com uma potência até 150 W.

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.
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Porsche Exclusive Manufaktur

Isto só é possível com originalidade, entusiasmo e amor
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” P
 orsche 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 ou Carbono. 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. A nível estético e 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 que
apresentamos nas páginas seguintes e aceda a
www.porsche.com/exclusive-manufaktur
para saber tudo sobre a configuração destes
automóveis extraordinários.

A sua inspiração.
A nossa paixão.

Um exemplo de configuração da
Porsche Exclusive Manufaktur.

2

3

Claro que pode deixar tudo como está.
Mas porque haveria de o fazer?
Panamera Turbo S em papaia metalizado.
1
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Porsche Exclusive Manufaktur

4

1

Pacote SportDesign em carbono, faróis em LED Matrix
escurecidos com PDLS Plus, jantes Panamera SportDesign
de 21 polegadas pintadas em preto jet metalizado, molduras das saídas de ar em carbono, retrovisores pintados em
preto (brilhante), designação do modelo nas portas em
preto, puxadores de portas pintados em preto (brilhante)

2

Óticas traseiras Exclusive Design, logótipo “PORSCHE”
pintado em preto (brilhante), sistema de escape desportivo
com saídas de escape em preto

3

Proteções das soleiras das portas em carbono, iluminadas,
em combinação com revestimento interior das soleiras das
portas em pele

4

Pacote de interior com pespontos decorativos e partes
centrais dos bancos em pele em cor de contraste (laranja),
revestimento da coluna da direção e moldura do painel de
instrumentos em pele, volante desportivo GT com painel
de comandos do volante em carbono e aquecimento, mostrador do cronómetro Sport Chrono e do conta-rotações
branco, alavanca seletora Exclusive Design, tampa do compartimento de arrumação com escudo Porsche em pele,
pacote suplementar de interior para o tablier em pele

Cores de exterior.
Cores lisas.

Cores interiores.
Cores metalizadas.

Cores especiais.

Cores interiores de série
Tablier/revestimentos/bancos.

Cores interiores de série
Interior em pele
Tablier/revestimentos/bancos.

Pele Club.

Branco

Verde Mamba metalizado

Prata GT metalizado

Preto
(revestimento do teto: preto, alcatifa: preto)

Marsala
(revestimento do teto: preto, alcatifa: marsala)

Castanho Cohiba
(revestimento do teto: castanho cohiba, alcatifa: castanho
cohiba)

Nogueira escurecida¹⁾

Preto

Azul Noite metalizado

Ametista metalizado

Cinzento Ágata
(revestimento do teto: cinzento ágata, alcatifa: cinzento
ágata)

Preto/Bege Luxor
(revestimento do teto: bege luxor, alcatifa: preto)

Castanho Trufa
(revestimento do teto: castanho trufa, alcatifa: castanho
trufa)

Abachi Antracite¹⁾

Cores metalizadas.

Azul Gentiana metalizado

Papaia metalizado

Branco Carrara metalizado

Cereja metalizado

Vermelho Carmim

Cores interiores de série
Interior parcialmente em pele
Tablier/revestimentos/bancos.

Preto/Vermelho Bordeaux
(revestimento do teto: preto, alcatifa: preto)

Preto/Bege Luxor
(revestimento do teto: bege luxor, alcatifa: preto)

Preto/Castanho Sela
(revestimento do teto: preto, alcatifa: preto)

Cores interiores de série
Interior em pele
Tablier/revestimentos/bancos.

Preto/Crayon
(revestimento do teto: crayon, alcatifa: preto)

Cinzento Vulcano metalizado

Preto
(revestimento do teto: preto, alcatifa: preto)

Prata Dolomite metalizado

Cinzento Ágata
(revestimento do teto: cinzento ágata, alcatifa: cinzento
ágata)

Preto Jet metalizado

Castanho Trufa metalizado

Crayon

Âmbar¹⁾

Cinzento paldao¹⁾

Porsche Exclusive Manufaktur

Preto (brilhante)

Pele

Porsche Exclusive Manufaktur

Castanho Sela/Bege Luxor
(revestimento do teto: bege luxor, alcatifa: castanho sela)

Alumínio escovado

Pintado

Porsche Exclusive Manufaktur

Marsala/Creme
(revestimento do teto: creme, alcatifa: marsala)

Alumínio escovado em preto

Elementos decorativos.

Visite www.porsche.com e descubra o Porsche Car Configurator, bem como outros pormenores sobre o fascínio Porsche.
Mogno metalizado
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Personalização

Castanho Sela
(revestimento do teto: preto, alcatifa: castanho sela)

Carbono (brilhante)

1) A madeira é um produto natural.
Por conseguinte, poderão ocorrer variações na cor e nos veios.

Jantes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Jante Panamera Exclusive Design Sport de 21˝
Jante Panamera de 19˝
Jante Panamera S de 19˝
Jante Panamera Turbo de 20˝
Jante Panamera Design de 20˝
Jante Panamera Style de 20˝
Jante Panamera SportDesign de 21˝
Jante 911 Turbo Design de 21˝
Jante 911 Turbo Design II de 21˝
Jante Panamera Exclusive Design de 21˝

Personalização

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Dados técnicos.
Panamera

Panamera 4 •
Panamera 4 Executive •
Panamera 4 Sport Turismo

Panamera 4S E-Hybrid •
Panamera 4S E-Hybrid Executive •
Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo

Panamera GTS •
Panamera GTS Sport Turismo

Panamera Turbo S •
Panamera Turbo S Executive •
Panamera Turbo S Sport Turismo

Motor

Motor
N.º de cilindros

V6-Biturbo

V6-Biturbo

V6-Biturbo

N.º de cilindros

V8-Biturbo

V8-Biturbo

Cilindrada

2.894 cm³

2.894 cm³

2.894 cm³

Cilindrada

3.996 cm³

3.996 cm³

Potência (DIN) às rpm

243 kW (330 CV) às 5.400–6.400 rpm

243 kW (330 CV) às 5.400–6.400 rpm

412 kW (560 CV) às 5.750–6.800 rpm (sistema)

Potência (DIN) às rpm

353 kW (480 CV) às 6.500 rpm

463 kW (630 CV) às 6.000 rpm

Binário máx. às rpm

450 Nm às 1.800–5.000 rpm

450 Nm às 1.800–5.000 rpm

750 Nm às 1.400–4.500 rpm (sistema)

Binário máx. às rpm

620 Nm às 1.800–4.000 rpm

820 Nm às 2.300–4.500 rpm

Prestações

Prestações
Velocidade máxima

270 km/h

268 km/h • 267 km/h • 263 km/h

298 km/h • 298 km/h • 293 km/h

Velocidade máxima

300 km/h • 292 km/h

315 km/h • 315 km/h • 315 km/h

Aceleração 0–100 km/h

5,6 s

5,3 s • 5,4 s • 5,3 s

–

Aceleração 0–100 km/h

–

–

Aceleração 0–100 km/h com Launch Control¹⁾

5,4 s

5,1 s • 5,2 s • 5,1 s

3,7 s • 3,8 s • 3,7 s

Aceleração 0–100 km/h com Launch Control¹⁾

3,9 s • 3,9 s

3,1 s • 3,2 s • 3,1 s

Aceleração 0–200 km/h

21,9 s

22,1 s • 22,8 s • 22,9 s

–

Aceleração 0–200 km/h

–

–

Aceleração 0–200 km/h com Launch Control¹⁾

21,6 s

21,8 s • 22,5 s • 22,6 s

13,6 s • 14,1 s • 13,8 s

Aceleração 0–200 km/h com Launch Control¹⁾

15,1 s • 15,4 s

11,2 s • 11,5 s • 11,5 s

Consumo e Emissões de CO₂ (WLTP)²⁾

Consumo e Emissões de CO₂ (WLTP)²⁾
Consumo em baixo (em l/100 km)

16,7–15,2

17,3–16,1 • 17,3–16,5 • 17,3–16,3

–

Consumo em baixo (em l/100 km)

21,1–20,5 • 21,1–20,6

21,8–20,9 • 21,8–21,3 • 21,8–21,2

Consumo em médio (em l/100 km)

11,4–10,6

11,4–10,8 • 11,4–10,9 • 11,4–10,9

–

Consumo em médio (em l/100 km)

13,1–12,7 • 13,1–12,7

13,6–13,0 • 13,6–13,3 • 13,6–13,2

Consumo em alto (em l/100 km)

9,8–8,8

9,8–8,9 • 9,8–9,0 • 9,9–9,1

–

Consumo em alto (em l/100 km)

11,2–10,3 • 11,4–10,5

11,1–10,8 • 11,1–10,9 • 11,3–11,0

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

10,6–9,4

10,3–9,3 • 10,3–9,5 • 10,6–9,7

–

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

11,4–10,3 • 11,8–10,7

11,5–11,3 • 11,5–11,3 • 11,7–11,5

Consumo em combinado (em l/100 km)

11,4–10,2

11,3–10,4 • 11,3–10,6 • 11,5–10,7

–

Consumo em combinado (em l/100 km)

13,1–12,1 • 13,2–12,4

13,2–12,8 • 13,2–12,9 • 13,3–13,0

Emissões de CO₂ em baixo (em g/km)

379–345

392–366 • 392–374 • 392–370

–

Emissões de CO₂ em baixo (em g/km)

477–465 • 477–466

495–474 • 495–484 • 495–481

Emissões de CO₂ em médio (em g/km)

258–240

258–244 • 258–247 • 258–247

–

Emissões de CO₂ em médio (em g/km)

298–287 • 298–289

308–295 • 309–301 • 309–300

Emissões de CO₂ em alto (em g/km)

223–198

221–201 • 221–205 • 224–207

–

Emissões de CO₂ em alto (em g/km)

255–232 • 259–238

252–244 • 253–247 • 255–249

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

241–213

234–211 • 235–215 • 240–221

–

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

259–233 • 266–243

261–255 • 262–257 • 266–260

Emissões de CO₂ em combinado (em g/km)

258–232

257–235 • 257–240 • 260–242

64–51 • 65–54 • 67–55

Emissões de CO₂ em combinado (em g/km)

296–275 • 300–280

298–289 • 299–293 • 302–295

Consumo de combustível ponderado (em l/100 km PHEV)

–

–

2,8–2,2 • 2,9–2,4 • 3,0–2,4

Norma de Emissões

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Consumo de eletricidade em combinado (só em modo elétrico)
(em kWh/100 km)

–

–

37,2–31,6 • 37,4–33,3 • 37,7–33,7

Consumo de eletricidade em combinado (ponderado)
(em kWh/100 km)

–

–

24,5–22,6 • 24,6–23,0 • 24,9–23,1

Norma de Emissões

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

–

49–54 • 48–52 • 49–53

Autonomia (WLTP)²⁾
Autonomia elétrica WLTP cidade (EAER cidade) – conforme a configuração (km) –
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Dados técnicos

1) Em combinação com o Pacote Sport Chrono opcional (de série nos modelos Panamera 4S E-Hybrid, GTS e Turbo S).
2) Dados definidos em conformidade com o método de medição WLTP, exigido por lei. Desde o dia 1 de setembro de 2017 que os veículos novos são homologados de acordo com o procedimento WLTP (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure ou Procedimento de Teste
GlobalHarmonizado para Veículos Ligeiros), um procedimento de teste que determina 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
homologaçãodos 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 de acordo com
o 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 que é obrigatória a comunicação dos valores WLTP. Por favor, note que as caraterísticas 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
decombustível, 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
objectivode comparar diferentes tipos de veículos.

Dados técnicos.
Panamera

Panamera 4 •
Panamera 4 Executive •
Panamera 4 Sport Turismo

Panamera 4S E-Hybrid •
Panamera 4S E-Hybrid Executive •
Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo

Panamera Turbo S •
Panamera Turbo S Executive •
Panamera Turbo S Sport Turismo

Chassis

Chassis
Sistema de travagem

Travões com pinças de alumínio de tipo monobloco
com 6 êmbolos à frente, travões com pinças de
alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos atrás

Travões com pinças de alumínio de tipo monobloco
com 6 êmbolos à frente, travões com pinças de
alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos atrás

Travões com pinças de alumínio de tipo monobloco
com 6 êmbolos à frente, travões com pinças de
alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos atrás

Sistema de travagem

Travões com pinças de alumínio de tipo monobloco
com 6 êmbolos à frente, travões com pinças de
alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos atrás

Travões com pinças de alumínio de tipo monobloco
com 10 êmbolos à frente, travões com pinças de
alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos atrás

Diâmetro de viragem

11,9 m

11,9 m • 12,4 m • 11,9 m

11,9 m • 11,8 m • 11,9 m

Diâmetro de viragem

11,9 m • 11,9 m

11,4 m • 11,8 m • 11,4 m

Pneus

FR: 265/45 ZR 19
TR: 295/40 ZR 19

FR: 265/45 ZR 19
TR: 295/40 ZR 19

FR: 275/40 ZR 20
TR: 315/35 ZR 20

Pneus

FR: 275/40 ZR 20
TR: 315/35 ZR 20

FR: 275/35 ZR 21
TR: 325/30 ZR 21

DIN

1.860 kg

1.900 kg • 2.005 kg • 1.930 kg

2.225 kg • 2.330 kg • 2.240 kg

DIN

2.020 kg • 2.040 kg

2.080 kg • 2.185 kg • 2.135 kg

Segundo diretiva CE¹⁾

1.935 kg

1.975 kg • 2.080 kg • 2.005 kg

2.300 kg • 2.405 kg • 2.315 kg

Segundo diretiva CE¹⁾

2.095 kg • 2.115 kg

2.155 kg • 2.260 kg • 2.210 kg

Peso máximo admissível

2.515 kg

2.460 kg • 2.505 kg • 2.585 kg

2.750 kg • 2.810 kg • 2.835 kg

Peso máximo admissível

2.585 kg • 2.700 kg

2.585 kg • 2.635 kg • 2.690 kg

Carga útil máx.

655 kg

560 kg • 500 kg • 655 kg

525 kg • 480 kg • 595 kg

Carga útil máx.

565 kg • 660 kg

505 kg • 450 kg • 555 kg

Peso em vazio

Peso em vazio

Dimensões

Dimensões
Comprimento

5.049 mm

5.049 mm • 5.199 mm • 5.049 mm

5.049 mm • 5.199 mm • 5.049 mm

Comprimento

5.053 mm • 5.049 mm

5.049 mm • 5.199 mm • 5.049 mm

Largura (com retrovisores exteriores)

1.937 mm (2.165 mm)

1.937 mm (2.165 mm)

1.937 mm (2.165 mm)

Largura (com retrovisores exteriores)

1.937 mm (2.165 mm)

1.937 mm (2.165 mm)

Altura

1.423 mm

1.423 mm • 1.428 mm • 1.428 mm

1.423 mm • 1.428 mm • 1.428 mm

Altura

1.417 mm • 1.422 mm

1.427 mm • 1.432 mm • 1.432 mm

Distância entre eixos

2.950 mm

2.950 mm • 3.100 mm • 2.950 mm

2.950 mm • 3.100 mm • 2.950 mm

Distância entre eixos

2.950 mm • 2.950 mm

2.950 mm • 3.100 mm • 2.950 mm

Volume da bagageira²⁾ (VDA)/com os bancos traseiros rebatidos

495 l/1.334 l

495 l/1.334 l • 495 l/1.483 l • 515 l/1.384 l

403 l/1.242 l • 403 l/1.391 l • 418 l/1.287 l

Volume da bagageira²⁾ (VDA)/com os bancos traseiros rebatidos

495 l/1.334 l • 515 l/1.384 l

467 l/1.306 l • 467 l/1.455 l • 487 l/1.356l

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.
2) Os valores indicados podem variar em função dos países e dos equipamentos.
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Panamera GTS •
Panamera GTS Sport Turismo

Dados técnicos

Tabela de pneus.
Tipo de pneu

Tamanho

Classe de eficiência energética/
Atrito de rolamento

Classe de aderência
em piso molhado

Ruído de rolamento externo¹⁾
Klasse

Ruído de rolamento externo
(dB)

265/45 ZR 19

B

A

71–70

295/40 ZR 19

B

A

71

275/40 ZR 20

B

B–A

73–71

315/35 ZR 20

B

B–A

–

72–71

275/35 ZR 21

C

A

–

73–70

315/30 ZR 21

C

A

–

74–71

325/30 ZR 21

C

A

–

73–72

Panamera
Pneus de verão

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