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Yeni 911 Turbo S 

Amansız 
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Ailemizin bir kıstas olması 

keyif verici. 

Sekiz nesil 911 Turbo. 

Her neslin kendi rol modelleri vardır. Yön gösteren ve 
standartları belirleyen istisnai araçlar. Bu rol modellerin kendi 
ailemizden çıkması bizim için hem onur verici hem de motive 

edici. 
İlk 911 Turbo, 1974 yılında Paris Otomobil Fuarında görücüye 
çıktı. Petrol krizi ve otomotiv kısıtlamaları sırasında Porsche 

diğerlerinden çok daha önemli bir şey sergiledi; duruş. Bu 
duruş, turboşarjlı ilk seri üretim spor araçlardan birinde vücut 
buldu. Tüm dünya nefesini tuttu. 

Tıpkı, o tarihten itibaren her yeni 911 Turbo'da olduğu gibi. 
Aracın görünümüne ve ayrıca karakteristik arka spoyleri ve 
kanatlarına daima sadık kaldık. Ancak, sahip olduğu 

dizginlenemez itiş gücüne asla gem vuramadık. Açıkçası gem 
vurmayı da istemedik. Bu sayede 911 Turbo zamanla daha 
güçlü, akılı ve geleceğe dönük bir araç halini aldı. 
En yeni 911 Turbo tam 46 yıl ve yedi nesil sonra da tüm 
atalarıyla aynı konumda duruyor; kalplerimizin pol 
pozisyonunda. 
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3. nesil 964 
1991-1994 

1. nesil G 
Serisi 930 3.0 
1975-1977 

2. nesil G Serisi 
930 3.3 

1977-1989 

4. nesil 993 
1995-1998 

5. nesil 996 
2000-2005 

6. nesil 997 
2006-2012 

7. nesil 991 
2013-2019 

8. nesil 992 
2020 sonrası 

911 Turbo. 
Sekiz nesildir zamanının ötesinde. 
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911 Turbo S Cabriolet 
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Duruş, kısıtlamalardan 
gelir. Ancak, bir duruş 
sergilediğinizde artık daha 
iddialı olmanız gerekir. 
 
911 Turbo S konsepti 

 
911. Turbo. 
s. 
Bu üç kelimenin her biri, otomobil meraklılarının kalbinin daha hızlı 

atmasını sağlamak için yeterlidir. Üç kelime de uygulanabilirliğin zirvesini 
temsil eder. İşte bu nedenle mühendislerimiz, 911 Turbo S’i mükemmel bir 
spor otomobili olarak tanımlıyor. Sürüş duygusunun doruk noktası. Hem 

sonsuzluk hem de gündelik kullanım için bir model. Tüm bunlar için 
Porsche adı, performans, atletiklik ve stil duygusunu temsil eder. Hiç ödün 
vermeden bir fikre adanma biçimimiz için. Tutkulu ancak aynı zamanda 

sakin, gerçekçi bir yaklaşımla... Uygun bir samimiyet, ancak sınırsız sürüş 
eğlencesi ile... 
478kW (650PS) güç ve 800Nm maksimum tork üreten çok daha dinamik 

yeni nesil motorun bunda önemli bir katkısı vardır. Ayrıca, motor gücünü 
yola çok daha etkili bir şekilde yansıtan yeni 8 ileri vitesli Porsche 
Doppelkupplung (PDK) şanzımanın katkısı da büyüktür. 
Yaklaşımımız budur: Detaylara takılmadan elimizden gelenin en iyisini 
yapmak... Asla pes etmemek... Performansımızı her seferinde biraz daha 
artırmak... Hiçbir kısıtlama kabul etmemek... Sınır tanımamak... Amansız. 
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"Eğer" veya "fakat"lar olmadan 
çalıştığımızda, bunun meyveleri hemen 

fark edilir. 

Dış Tasarım 

 
Ayırt edici tasarım dilini daha da olağanüstü kılmak mı? 
Devasa bir görev. Ancak aynı zamanda yok sayılamayacak 
kadar cazip. Amansız. Sonsuz tutku ile. İlk bakışta netlik ve 

tutarlılık sağlamak için. 
Her ne kadar ön planda olmayı sevsek de, bu seferlik 
arkadan, yani 1963’ten bu yana her 911’in ve 1974’ten bu yana 

her 911 Turbo’nun kalbinin attığı yer olan boksör motordan 
başlayalım. Arka kısım uygun şekilde güçlü bir tasarıma sahip 
ve bir önceki modelden 20 mm daha geniştir. Özellikle kaslı 

kanatları sportif genlerini vurguluyor. Bunlar, daha ilk 
modelden itibaren 911 Turbo’yu karakteristik kılan başka bir 
ayırt edici özelliktir. 
Arkada “PORSCHE” logosunu içeren kesintisiz, tek parça ışık 
şeridi, üç boyutlu LED arka lambalarını bağlıyor. Güçlü bir 
arka görünüm; 911 Turbo tasarımında, siyah kaplamalı çift 

ikiz egzoz borusuna sahip dört hatlı yeni 
egzoz sistemi. 
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Ön tasarım dili Porsche geçmişine bir referans olmakla 

birlikte, ilkleri de gerçekleştiriyor. Etkileyici bir şekilde 45 mm 
daha geniş. Daha geniş iz genişliği ile birlikte bu, stabiliteyi 
önemli ölçüde artırıyor. Kanatlar geleneksel olarak kaputtan 

daha yüksekte ve Porsche’de tipik bir özellik olarak tasarım 
DNA’sını vurguluyor. Kaputun karakteristik dinamik girinti 
profilleri ve ön aprona düz eğimi, önceki 911 modellerine 

gösterilen bir saygı niteliğini taşıyor. Eşit derecede ayırt 
edici: dört noktalı gündüz sürüş ışıkları ve yeni, daha eğik 
matrix LED uzun farların kısa huzmesi. 

 
Siyah hava kanatlarına sahip, daha çok vurgulanmış ön 

apron, önden gelen tüm rüzgarı yönlendiriyor. Daha spesifik 
olarak; yan hava girişlerine ve ayrıca ideal aerodinamiklik ve 
soğutmaya olanak tanıyan yeni aktif soğuk hava giriş 

panjurlarına yönlendirme yapılır. Ek olarak, ön apron, konfor 
ve destek sistemleri için göze çarpmayacak şekilde entegre 
edilen kamera ve sensörler içeriyor. 

 
Değişken ön spoyler, önceki modele göre daha aşağıya 
uzatılarak aerodinamiği daha da fazla optimize ediyor. 

 
Arkadan ön uca ve yan görünümüne kadar geleneksel atletik 
formu: her ayrıntısı bize ileriye giden yolu gösteren zaman 

üstü tasarım. 
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Rüzgarda dalgalanan bir bayrağın tam tersi: 911 Turbo S 

Cabriolet. Bir 911 Turbo’nun geleneksel silüetini, otomobilin 
üstü kapalıyken bir turbo motorunun hemen tanınan, 
filtrelenmemiş sesini dinleme olanağı ile birleştiriyor. 

 
911 Turbo S Cabriolet’in tam otomatik kumaş tavanı, sabit 

cam arka ekrana ve üç entegre destekleyici magnezyum 
elemana sahiptir. Bu özellikler onu son derece sağlam ancak 
inanılmaz şekilde hafif kılıyor. Tavan, 50km/s hıza kadar 

yaklaşık 12 saniye içinde açılır veya kapanır. Ve isterseniz 
uzaktan da çalıştırılabilir. 

 
Tavan kaplaması, ısı yalıtımlı ve ses emici bir malzemeden 

yapılmıştır. Bu, algılanabilir biçimde tutarlı iç sıcaklık sağlar 
ve rüzgar gürültüsünü etkili bir şekilde bastırır. İstediğiniz 
buysa... 

 
Elektrikli rüzgar deflektörü, otomobilin üstü kapalıyken hava 

akımsız sürüş sağlar. Yine minimum rüzgar gürültüsü ile. Tek 
bir düğmeye dokunarak sadece iki saniye içinde uzatılabilir 
veya geri çekilebilir. 
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Yalnızca en derin inanç, en 
yüksek duyguyu sağlayabilir. 
İç Mekan 

Tipik Porsche, tipik 911 Turbo S: geleneksel tasarım 

öğelerinin ve çığır açan teknolojinin birleşimi. Bu, analog 
devir göstergesine sahip gösterge grubunda ve sanal 
göstergelerinin tüm temel araç bilgilerini gösteren yüksek 

çözünürlüklü ekranlarda hemen fark edilir. Bunun hemen 
yanında: çevrimiçi navigasyon içeren, yüksek çözünürlüklü 
10,9 inç Porsche  İletişim Yönetimi (PCM} dokunmatik ekranı 

yer alır. Analog hassasiyeti dijital entegrasyon ile buluşuyor. 

Yeni ancak önceki 911 nesillerini hatırlatan: iç mekan yatay 

çizgileri. Yükselen orta konsolun ön panelden ayrıştırıldığı 
konsept, her zaman tüm ana işlevlere ideal erişim sağlar 
Porsche Advanced Cockpit işletim konseptinin bir parçası 

olarak kumanda sayısı önemli ölçüde azaltıldı ve her şey 
sürücünün doğrudan uzanabileceği şekilde konumlandırıldı. 
Yeni GT spor direksiyon simidine de çok işlevli kumandalar 

ve vites kolları ile karakter katan spor otomobil ergonomisi. 
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İnanç ile spor otomobiller üretiyoruz. Bu, her ayrıntıya 

maksimum önem vermek anlamına geliyor. Baktığınız ve 
dokunduğunuz her yerde, her şey yerli yerinde ve yüksek 
kaliteye sahip. İki tonlu kombinasyona ve kontrastlı dikişlere 

sahip deri iç mekan son derece şık bir görünüm sunuyor. 
Kapitone koltuk ortaları ve kapitone kapı panelleri 911 
geçmişine bir referans niteliğinde: ilk 911 Turbo modellerinin 

iç mekanı bu özenli yaklaşımla üretilmişti. Tüm bunlara mat 
karbon dekoratif öğeler eklendi. Maksimum performansın 
görünüm ve his ile de ifade edilebileceğinin başka bir kanıtı. 



 
Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

 



 
Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

 

Damalı bayrak göründü... Bitiş noktasına ulaşıldı... 

Yani tüm seçenekler tükendi mi? Asla! 

Performans. 

Mühendislerimiz için her bitiş çizgisi, sadece yeni 
iyileştirmeler için arayışlarına devam etmeden önce geçtikleri 

bir duraktır. 911 Turbo S’in muazzam gücünü bu şekilde elde 
edebildik. Her ayrıntıya yansıyan performans. 

 
Daha büyük turboşarjlar ve basınç enjektörleri ilk kez 

kullanıldı. 911 GT2 RS’den türetilen egzoz manifoldları, 
optimize edilen akış oranları sayesinde tepki ve verimliliği 
iyileştiriyor. Şarj havası soğutma ve motor hava girişi tümüyle 

yeniden tasarlandı. Önceden intercooler havası arka 
kanatlardaki yan hava girişlerinden, motor havası ise bir 
bagaj kapağı ızgarasından sağlanıyordu. Bu ilke 

yeni 911 Turbo S’te değiştirildi. Bu şekilde daha verimli hava 
soğutma şarjı ve böylece daha fazla güç sağlanıyor. 

 
Böylece son derece spor bir sonuç elde ediliyor. VTG'li çift 
turbolu altı silindirli boksör motor 478kW [650PS] güç 
üretiyor. Kalkış Kontrol Sistemi sayesinde 0'dan 100 

km/saate sadece 2,7 saniyede ulaşılması nefes kesici. 0-200 
km/s hızlanma da olağanüstü: 8,9 saniye Azami hız: 330 
km/s. Etkileyici performans değerleri - ve nihayetinde, 

neredeyse aralıksız çalışma. Mühendislerimizin nasıl 

çalıştığını bilirsiniz. 

Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları için lütfen sayfa 59'a bakın. 
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Tümüyle yeniden geliştirilmiş 8 ileri vitesli Porsche 
Doppelkupplung (PDK) şanzıman milisaniyeler içerisinde ve güç 
akışı kesintisi olmadan vites değiştirir. Önceki nesille 

karşılaştırıldığında, konfor, performans ve verimlilik arasında 
fark edilir ölçüde daha geniş bir dağılım sağlar. 

 
Tüm tekerlerden çekişli Porsche Çekiş Yönetimi (PTM), sürekli 
olarak tahrik edilen arka aks ile ön aks arasında tahrik kuvvetini 

en iyi şekilde dağıtır. Sistem daha da geliştirilmiştir. Sistem artık 
hem daha sağlam hem de iyileştirilmiş kontrol sunuyor. Sonuç: 
daha yüksek hassasiyet ve dayanıklılık. Elektronik arka 

diferansiyel kilidi içeren Porsche Dinamik Tork Vektörü Plus 
(PTV Plus), her durumda her bir tekerleğe ideal düzeyde çekiş 
gücü dağıtılmasını sağlıyor. 

 
Porsche Aktif Süspansiyon Yönetim Sistemi (PASM) yeni 
amortisörlere ve yeni sönümleme düzenlemesine sahip ve 
değişen yol koşullarına bu sayede daha hızlı karşılık veriyor. 

Etkileyici bir atletiklik ve yüksek bir gündelik konfor sağlanıyor. 

 
Siyah ve gümüş kaplamalı iki oval egzoz borusuna sahip spor 
egzoz sistemi 911 Turbo S'de ilk kez opsiyonel olarak 
sunuluyor. 

 
1 Yeni 911 Turbo S egzoz borusu kaplaması 

2 Siyah kaplamalı egzoz borularına sahip spor egzoz sistemi 

3 Gümüş kaplamalı egzoz borularına sahip spor egzoz sistemi 

Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları için lütfen sayfa 59'a bakın. 
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Bazen yumuşamanız gerekir. 

Bazen de gerekmez. 

Şasi. 

 
Sert kovan, sert iç yapı. Amansızlık boş bir vaat değildir. 
İstikametinizi daima muhafaza etmenin temeli, sarsılmaz bir 

şasidir. Ayrıca rahat bir sürüşün keyfini çıkarmanızı da sağlar. 
Sizin istediğiniz de aslında tam olarak budur. 

 
Porsche Aktif Süspansiyon Yönetim Sistemi (PASM) yol 

koşullarına ve sürüş moduna bağlı olarak her bir tekerlek için 
sönümleme kuvvetini aktif olarak ve sürekli biçimde kontrol 
eder. Sonuç: azaltılan gövde hareketleri ve böylece daha fazla 

konfor ve daha yüksek dinamizm. 

911 Turbo S'de ilk kez ve opsiyonel olarak sunulan 10 mm 
daha alçak PASM spor süspansiyon, yeni 911 Turbo S'nin 
çok daha dengeli bir yol tutuş performansı sunmasını sağlar. 
 
 
 

Porsche Denge Yönetimi (PSM) ve Porsche Dinamik Tork 
Vektörü Plus (PTV Plus) otomatik kontrol sistemleri hem 
mükemmel denge, çekiş ve güvenlik sağlar hem de 

olağanüstü bir çeviklik sunar. Ayrıca virajlarda büyük keyif 

verir. 
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Ne istediğini bilen? 
Ödün vermeyen?  
Evet ama güvenli. 
 
Frenler ve jantlar. 
 

Ödün yok - bunu çok ciddiye alıyoruz. Özellikle konu sürüş 
keyfinin ciddi yanı, yani tabii ki güvenliğiniz olduğunda. 
Hızlanmayı çok sevdiğimiz için, frenleme sırasında da 

maksimum hızı hedefliyoruz. 

 
Motor sporlarda kanıtlanmış Porsche Seramik Kompozit Fren 
(PCCB), son derece hafif seramik fren diskleri içerir. Çapları 

önde 420 mm ve arkada 390 mm’dir. Yeni 10 pistonlu sabit ön 
kaliperler ve  4 pistonlu arka kaliperler ile birlikte olağanüstü 
frenleme performansı üretir. Kaliperler karakteristik olarak 

sarı boyalıdır. Talebe göre siyah olarak da sunulabilir. 
Karakteristik bir başka özellikleri de çok hızlı veya çok yavaş 
gitmeniz gerektiğinde sundukları olağanüstü performanstır. 

 
Yeni 911 Turbo S’de 20/21 inç 911 Turbo S dövme alaşımlı 

jantlar bulunur. Bunlar iki tonlu kaplamaya (siyah) sahip olup, 
motor sporlarda kanıtlanmış merkezi kilitleme ile 
donatılmıştır. 
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En iyi süreniz için.  
Ve harika zamanlar için. 
 

Sport Chrono Paketi. 

Yarış pistinde sınırlarını test edenler, yolda maksimum spor 

performansı için de çaba sarf ediyor. Amaç daima iyi süreler 
elde etmek ve harika zaman geçirmektir. Mod düğmesini 
içeren Sport Chrono Paketi, yarış geçmişimizin gözle görülür 

bir ifadesi niteliğindedir. Çok daha spor bir şasi, motor ve 
şanzıman ayarı sağlar. 

 
Direksiyon simidi üzerindeki SPORT Response düğmesini de 
içeren mod anahtarı ile beş sürüş modundan birini 

seçebilirsiniz: ‘Normal’, ‘SPORT’, ‘SPORT PLUS’ ve 
‘Bireysel’. Buna yeni eklenen ‘WET’ (Islak) modu¹, ıslak 
zeminde sürüş sırasında sürücüyü desteklemeye yardımcı 

olur. 

‘SPORT Response’ işlevi ile motor ve şanzıman, gücün en 

hızlı şekilde serbest bırakılmasına hazır. Sonuç: Yaklaşık 
20 saniyelik bir süre için maksimum yanıt verme ve 
hızlanma potansiyeli. 

 
Sport Chrono Paketi ayrıca tur sürelerini ve sürüş verilerini 

ölçmek ve yönetmek için yeni Porsche Track Precision 
uygulamasını da içerir. Yeni kişisel en iyi sürenizin nasıl 
göründüğünü size tam olarak göstermek için. 

Uygulamanın kullanıcı arayüzü, tümüyle modernleştirilerek 
daha da sezgisel ve akıllı telefonunuzda kolay kullanılır 
hale getirildi.*1 

1) 'WET' sürüş programı, sürücünün farklı yol ve hava koşullarında uygun sürüş 

davranışı benimseme gerekliliğini ortadan kaldırmaz ve sadece sürücüye yardımcı bir 

özelliktir 
2) Uygulamanın kullanımına yalnızca özel arazilerde izin verilir. Bu ürünün kullanımı 

(özellikle video 
kayıt özelliği dahil) belirli pazarlarda veya etkinliklerde yasalar veya düzenlemeler ile 

yasaklanabilir. Bu ürün kullanılmadan önce, lütfen bunun yerel yasa ve düzenlemelere 

uygun olup olmadığını kontrol edin. 
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Yelkenlerinizden rüzgar hiç eksik olmayacak. 

Porsche Aktif Aerodinamik Sistemi (PAA) 

Rüzgardan kaçamazsınız. Ancak onu yönlendirebilirsiniz. 

Tabii en azından aktif aerodinamiğiniz varsa. Önceki nesle 
göre daha da geliştirilen aerodinamik sistem, 911 Turbo S 
modellerinin her koşulda daha da esnek olmasını sağlıyor. 

Porsche Aktif Aerodinamik Sistemi (PAA), ideal 

performansın yanı sıra yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu 

avantajlarını sağlar. 

 
Bunun için şu önemlidir: ön hava girişlerindeki yeni aktif 

soğuk hava giriş kapakları. Bunlar, günlük kullanımda 
tüketimi azaltacak ve yarış sırasında performansı optimize 
edecek şekilde tasarlanmıştır. Otomobil hareket halindeyken 

otomatik olarak kapanarak sürtünmeyi azaltırlar. 
Gerektiğinde panjurlar açılarak ideal motor soğutması 
sağlanır. 

 
Buna, esnek, pnömatik elastomerden üretilen değişken ön 
spoyler ve arka spoyler eklenmiştir. Her ikisi de birçok 

konumda eş zamanlı olarak uzar ve geri çekilir. 

Sürüş modlarıyla birlikte şu aerodinamik işlevler mevcuttur: 

Normal modda, verimliliğe, dengeye ve gündelik sürülebilirliğe 
odaklanılır. SPORT modunda, spor şekilde dengelenmiş 
dinamiklere odaklanılır. SPORT PLUS modunda araç 

performans potansiyelinin tamamını sunar; örneğin yarış 
pistlerinde. Yeni bir mod olan WET (Islak) modu devreye 
alındığında ise aerodinamik denge arka aksa doğru kayar. 

Sonucunda arka denge ve dolayısıyla aracın genel dengesi 
artar. Islak yollarda güvenliği artırmak için.1 

 
Diğer bir yenilik: Hava Freni işlevi. Yüksek hızda tam 

frenlemede ön ve arka spoylerler otomatik olarak (ek olarak) 
uzayarak, seçilen sürüş programına göre frenleme mesafesini 
olumlu bir şekilde etkiler. 

 
1 Soğuk hava giriş panjurları kapalı 
2 Soğuk hava giriş panjurları açık ve ön spoyler uzatılmış 
3 Arka spoyler performans konumunda 

Ön spoyler dudağının ve arka spoylerin uzatıldığı SPORT PLUS modu 1) 'WET' sürüş programı, sürücünün farklı yol ve hava koşullarında uygun sürüş davranışı benimseme gerekliliğini ortadan kaldırmaz ve sadece sürücüye yardımcı bir özelliktir. 



 
Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

 

Güzel bir görüntü. 
 
Aydınlatma sistemleri. 

 
Görünür olmak önemli bir şey. Ancak her şeyi görme olanağı çok 
daha önemlidir. Bu, matrix LED uzun farlar ve Porsche Dinamik 

Işık Sistemi Plus (PDLS Plus) içeren Uzun Far Desteği ile 
sağlanmaktadır. Matrix uzun farlar, kalıcı uzun far konisinin belirli 
bölümlerini stratejik olarak devre dışı bırakır. Ayrı ayrı kontrol 

edilen 84 adet LED, duruma göre kapatılarak veya karartılarak 
ayarlanabilir. Önünüzdeki yolun ters tarafındaki araçlardaki 
sürücülerin gözleri kamaşmaz ve aynı zamanda bunların 

arasındaki ve yanlarındaki alanlar yine de tam olarak aydınlatılır. 

 
Hedefe odaklanmayı optimize etmek için, ışıklar sadece 
yaklaşmakta olan araçların gözden kaybolması amacıyla kontrollü 
olarak karartılmakla kalmaz, ışık boşluğunun sağındaki alan 

sürücünün görsel dikkatini daha iyi yönlendirmek için daha parlak 
bir şekilde aydınlatılır. Yüksek yansıtıcı özelliklere sahip trafik 
işaretlerinin segmente özgü karartılması da sürücünün gözünü 

kamaştırmayı önleyecek şekilde davranır. 

 
Üç boyutlu LED arka lambalar yeni kesintisiz ışık şeridi ile 
bağlantılıdır. 



 
Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

 

Aracı tek başına idare etmek harika. 
Fakat yalnız olmamak çok daha iyi. 
 

Destek sistemleri. 

911 Turbo S’i sürmek neden bu kadar tatmin edici? 
Çünkü başka hiçbir şeye odaklanmanıza gerek yok ve 
kendinizle bir bütünsünüz. Bu da çok sayıdaki destek 
sistemi sayesinde gerçekleşiyor. Çarpışma Desteği, Fren 

Desteği ve otomatik mesafe kontrolü vb. sistemler 911 
Turbo S’inizin hızını, öndeki araçla olan mesafeye göre 
tamamen bağımsız bir şekilde düzenler. Ayrıca bunlara 

yeni WET mod1) sürüş programı da eklenmiştir. Bu 
program, ıslak zeminlerde sürüş yaptığınızda sizi 
destekleyen yenilikçi bir sistemdir. ParkAssist ve geri 

vites kamerası, Surround View (Çevre Görüş sistemi) 
seçeneğini de içerecek şekilde genişletilebilir. Bu, geri 
vites kamerasını ek üç yüksek çözünürlüklü kamera ile 

bütünler. 

Sonuç: daha fazla konfor, daha yüksek verimlilik ve 
Porsche'un tipik sürüş deneyimidir 

1) 'WET' sürüş programı, sürücünün farklı yol ve hava koşullarında uygun sürüş davranışı 

benimsemegerekliliğini ortadan kaldırmaz ve sadece sürücüye yardımcı bir özelliktir 



 
Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

 

Arkanıza yaslanmak ve 
sürüşün tadını çıkarmak yeterli 
mi?  
Evet, ancak sadece daha önde 
olmak için. 
 
Konfor. 

 
 Ödün vermeyen atletiklik ve mükemmel konfor birbirini dışlayan özellikler 
midir? Yeni 911 Turbo S’de değil; böylesi bir bütünüyle dinamik sürüş 

deneyimini başka bir yerde tecrübe etmeniz pek mümkün değildir. 

 
18 yönlü elektrikli ayarlama özelliğine sahip yeni Adaptif Sport koltuklar Plus, 
pürüzsüz yüzeyli deri ile kaplanmış olup, sert, sportif dolgusu ile olağanüstü 
yanal destek sağlıyor. Turbo araçlara özgü; kabartmalı “Turbo S” logosu içeren 

koltuk başları. Kapitone koltuk ortaları ve kapitone kapı panelleri, ilk 911 
modellerini hatırlatıyor. 

 
Hava kalitesini artırmaya yönelik yeni iyonlaştırma işlevi 
opsiyonel olarak mevcuttur. İyonizer, havada bulunan spor organizmaları 
ve diğer bakterileri azaltarak iç mekanın hava kalitesini 
artırır ve böylece kendinizi belirgin bir şekilde haha iyi hissetmenizi 
sağlar. 

 
Porsche İletişim Yönetimi (PCM) ses, navigasyon ve iletişim işlemleriniz ve 
ayrıca çeşitli destek sistemleri için ana kumanda merkezinizdir. Yüksek 
çözünürlüklü 10,9 inç dokunmatik ekran ile çoğu araç işlevi kolay ve pratik bir 

şekilde kontrol edilebiliyor. 

 
12 hoparlöre ve amplifikatör kanalına ve karosere monte edilen, patentli bir 100 
watt derin bas hoparlöre sahip BOSE® Surround Ses Sistemi ideal ses sağlar. 

Toplam çıkış: etkileyici 570 watt. Opsiyon olarak sunulan Burmester® High-End 

Surround Ses Sistemi, en yüksek seviyede ses performansı sağlar. 



 
Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

 



 
Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

 



 
Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

 

Sizin esin kaynağınız. 
Bizim tutkumuz. 
 
Porsche Exclusive Manufaktur 

Tecrübe zenginliğimiz çok eskilere dayanır. En başından beri, 
Porsche olarak bizler kendimizi müşterilerin isteklerini yerine 

getirmeye adadık. 1986 yılına kadar Porsche 
Sonderwunschprogramm olarak daha sonra Porsche 
Exclusive olarak anılan program, bugün Porsche Exclusive 

Manufaktur olarak adlandırılmıştır. 

 
Yaptığımız şeyi seviyoruz. İşimizi seviyoruz. Her dikiş, 
derinin her santimetre karesi ve diğer her bir ince detay için 
aynı özveri gösterilir. Tecrübe ve tutkularımızı sizlerin 

ilhamlarıyla birlikte araca aktarıyoruz - ve böylece hayalleri 
hayata geçiriyoruz. Direkt olarak fabrikadan. 

 
Konsültasyon aşaması kadar erken aşamalardan itibaren 

özgünlüğe, coşkuya ve detaylara önem verilmeseydi bunların 
hiçbiri mümkün olmazdı. Çünkü biz özellikle şunu asla 
unutmayız; bir Porsche’yi “sizin” Porsche’nize dönüştüren, 
özel istek ve gereksinimleriniz. 

Ve hayallerinizi gerçeğe nasıl dönüştürürüz? Hassas el işi 
ve deri, karbon, ince ahşap veya alüminyum gibi zarif 

malzemelerin kullanımı sayesinde özen ve titizlikle. Katma 
değer özveri ve incelik ile elde edilir. Ya da başka bir 
deyişle: sportif performansın, konforun, tasarımın ve kişisel 

zevkinizin kesişmesi. İmza dokunuşunuzla bir Porsche. 
 
Çok çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunuyoruz. Görsel ve 

teknik olarak. İç ve dış için. Tek bir farklılıktan kapsamlı 
değişikliklere kadar sizin esin kaynağınız bizim 
tutkumuzdur. 

 
İlerleyen sayfalardaki örneklerimizden ilham alın ve bu 

olağanüstü araçların yapılandırılması hakkında bilmeniz 
gereken her şeyi öğrenmek 
içinwww.porsche.com/exclusive-manufakturadresini ziyaret 

edin. 

file://///192.168.1.109/Xtrf/02_Projects/PORSCHE/Project_2020_2125_PRJ-0420-PORSCHE-2126/EN_TR_2020_2125_PRJ-0420-PORSCHE-2126_1/After_DTP_2020_2125_PRJ-0420-PORSCHE-2126_1_3/vmw.porsche.Gom/exclusive-manufaktur


 
Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

 

Porsche Exclusive 
Manufaktur'dan bir 
konfigürasyon örneği. 

 
1 Siyah (çok parlak) boyalı 20/21 inç 911 Turbo S Exclusive 

Design  jantlar, Exclusive design  arka lambalar, gövde 
renginde yan etekler, karartılmış camlar, gövde renginde 
arka yan hava girişleri 

 
2 Boyalı iç mekan paketi, deri ön göğüs/kapı döşeme paketi, 

deri güneşlikler, koltuk başlarında Porsche Amblemi, 

Guards Kırmızıı emniyet kemerleri 

 
3 Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi Plus (PDLS Plus) 

içeren siyah LED matrix uzun farlar 

 
4 Siyah (çok parlak) boyalı ayna kaidesi, siyah (çok parlak) 

yan cam çerçeveleri 
 

5 Guards Kırmızı Sport Chrono kronometre kadranı 

Benzersiz olmanın tek yolu vardır; 
kendiniz olmak. 
Guards Kırmızı yeni 911 Turbo S. 



 
Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

 

1 Exclusive Design deri iç döşeme1), beyaz Sport Chrono 
kronometre ve devir göstergesi, koyu gümüş renkli 

aydınlatmalı alüminyum kapı eşiği korumaları, 
 

2 Siyah (çok parlak) 'PORSCHE' logosu, bagaj kapağının 

içinde gövde renginde model yazısı ve iç çıtalar 
 

3 20/21 inç 911 Turbo S Exclusive Design  jantlar, 

Exclusive Design arka lambalar, gövde renginde yan 
etekler 
 

4 Tebeşir renginde emniyet kemerleri, koltuk başlıklarında 
 Porsche Amblemi 
 

5 Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi Plus (PDLS Plus) 
içeren karartılmış LED matris uzun farlar, gövde renginde 
dış aynalar ve arka yan hava girişleri 

Sıra dışı bir şeyi çok daha sıra 
dışı yapmak? Amansız. 

Tebeşir rengi yeni 911 Turbo S Cabriolet. 

1) Deri ön göğüs/kapı döşeme paketi, deri direksiyon kolonu muhafazası,koltuk başlıklarında Porsche 
Amblemi, saklama bölmesi kapağında ‘Porsche Exclusive Manufaktur’ logosu 



 
Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

Teknik veriler. 
Motor 

911 TurboS 911 Turbo S Cabriolet 

 

Yakıt tüketimi/emisyonlar 
911 TurboS 911 Turbo S Cabriolet 

Tip B6, VTG'li çift turbolu boksör motor B6, VTG'li çift turbolu boksör motor  
Şehir içi (L/100km) 16,1 16,3 

Silindir sayısı 6 6  
Şehir dışı (L/100km) 8,8 9,0 

Motor hacmi 3.745cm3 3 745cm3  
Ortalama (L/100 km) 11,5 11,7 

Güç (DIN) 478kW (650PS) 478kW (650PS)  
Birleşik CO2 emisyonları (g/km) 263 267 

dakikadaki devir sayısı 6.750 6.750  
Emisyon standardı Euro 6b Euro 6b 

Maks. tork 800Nm 800Nm     

dakikadaki devir sayısı 2.500-4.000 2.500-4.000     

Şanzıman     

Çekiş Dört tekerden çekiş sistemi Dört tekerden çekiş sistemi     

PDK 8 ileri vitesli Porsche Çift Kavrama (PDK) 8 ileri vitesli Porsche Çift Kavrama (PDK)     

Şasi     

Ön aks McPherson yaylı gergi kollu süspansiyon McPherson yaylı gergi kollu süspansiyon     

Arka aks 
Çok bağlantılı süspansiyon, Arka aks 
yönlendirme sistemi 

Çok bağlantılı süspansiyon, Arka aks 
yönlendirme sistemi 

    

Direksiyon Kremayer ve pinyonlu direksiyon Kremayer ve pinyonlu direksiyon     

Frenler 
Önde 10 / arkada 4 pistonlu alüminyum yekpare 
sabit kaliperlere sahip Porsche Seramik 
Kompozit Fren (PCCB) 

Önde 10 / arkada 4 pistonlu alüminyum 
yekpare sabit kaliperlere sahip Porsche 
Seramik Kompozit Fren (PCCB) 

    

Jantlar 
Ön: 9 J x 20 ET 41  

Arka: 11.5 J x 21 ET 67 
Ön: 9 J x 20 ET 41  

Arka: 11.5 J x 21 ET 67 

    

Lastikler 
Ön: 255/35 ZR 20  

Arka: 315/30 ZR 21 
Ön: 255/35 ZR 20  

Arka: 315/30 ZR 21 

    

Yüksüz ağırlık     

(DIN) 1,640kg 1,710kg     

CO11 1,715kg 1,785kg     

İzin verilen toplam ağırlık 2,020kg 2,080kg     

Performans     

Azami hız 330km/h 330km/h     

Kalkış Kontrolü ile 0-100km/s 
hızlanma 2.7sn 2.8sn 

    

Kalkış Kontrolü ile 0-200km/s 
hızlanma 8,9 sn 9.3sn 

    

 

1) Ağırlık, ilgili AB Yönergelerine uygun olarak hesaplanır ve yalnızca standart özelliklere sahip araçlar için geçerlidir. İsteğe bağlı donanım bu rakamı arttırır. Verilen rakam sürücü için 75kg içerir. 



 
Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

Teknik veriler. 
Boyutlar/sürtünme katsayısı 

911 TurboS 911 Turbo S Cabriolet 

Uzunluk 4,535mm 4.535mm 

Genişlik (dış aynalar dahil) 1,900mm (2,024mm) 1,900mm (2,024mm) 

Yükseklik 1,303mm 1.301mm 

Aks mesafesi 2,450mm 2.450mm 

Bagaj bölmesi hacmi (ön) 128 litre 128 litre 

Depo kapasitesi 67 litre 67 litre 

Sürtünme katsayısı 0,33 0,33 
 

Lastik tipi Ebat Enerji verimliliği sınıfı / 
yuvarlanma direnci 

Islak kavrama sınıfı Dış gürültü seviyesi* 
(sınıf) 

Dış gürültü seviyesi (dB) 

Yaz lastikleri 255/35 ZR 20 
315/30 ZR 21 

E 
E 

B-A 
B-A 

 

72 
73 

Üretim süreciyle ilgili lojistik ve teknik nedenlerden dolayı, belirli bir lastik markası için sipariş kabul edemiyoruz. * Düşük yuvarlanma 

gürültüsü, Orta yuvarlanma gürültüsü, Yüksek yuvarlanma gürültüsü. 
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