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Yeni 911 Targa 

Zamanın Ötesinde Bir Makine 
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Bu yayında yer alan modeller, Almanya yollarında kullanım için onaylanmıştır. Bazı donanım paketleri yalnızca ek ücret karşılığında opsiyon olarak sunulmaktadır. Modellerin ve opsiyonların 
mevcut olup olmadığı, yerel kısıtlamalar ve yönetmelikler nedeniyle ülkelere göre değişebilir. Standart ve isteğe bağlı ekipman hakkında bilgi için, lütfen Porsche Merkezinize danışın. Yapım, 
özellikler, tasarım, performans, boyutlar, ağırlık, yakıt tüketimi ve işletme maliyetleri ile ilgili tüm bilgiler, baskıya gidiş sırasında (03/2020) bilgimiz dahilinde doğrudur. Porsche, teknik 

özellikleri, ekipmanı ve teslimat kapsamını önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Renkler, gösterildiğinden farklı olabilir. Hatalar ya da eksiklikler olabilir. Her dilde 
sorumluluk reddi için, lütfen www.porsche.com/disclaimer adresini ziyaret edin. 

http://www.porsche.com/disclaimer
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911 Targa konsepti 
 
1963 yılından beri 911'e farklı bir açıdan bakıyoruz: 
Spor araba bakış açısı. Biraz daha alçak ve daha dinamik. 
Uzaktaki ufuk noktasının çok daha yakın görünmesini sağlar. 
Ayrıca önemli olanın görünümünü keskinleştirir: Hedefe giden 
yol. 
1965 yılında orijinal Targa ile birlikte son derece zarif bir 
yaklaşım ortaya çıktı. Üstü kapalı bir otomobilin konforu ve 
güvenliği ile 911'in üstü açık bir biçimi. Yeni 911 Targa, artık 
bu konsepti bu eşsiz spor otomobilin sekizinci nesline 
aktarıyor. İkonik bar ve yenilikçi tavan konseptiyle zamanın 
ötesinde bir tasarım klasiği olarak. Ve uzun düzlüklerin keyfini 
fazlasıyla çıkardığınız yüksek performans motorlarına sahip 
verimli bir spor otomobil olarak. 
Estetik ve atletizm arasındaki bu bağlantıyla birlikte yeni 911 
Targa, Porsche ailesinde çok özel bir rol üstleniyor ve belki de 
zaman ve mekanda 'Zamanın Ötesinde Bir Makine' 911'in en 
zarif biçimini temsil ediyor. Sıra dışı tavan konsepti, birçok yeni 
bakış açısı sunuyor, Targa'nın bakış açısı. Sonsuza kadar 
sizinle kalacak heyecan verici anlarla birlikte büyük bir imaj 
yaratan bir yaklaşım. 
Yeni 911 Targa. 
Zamanın Ötesinde Bir Makine. 

En iyi anlar uçup gidiyor, Onları 
yakalamanın zamanı geldi. 
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Yeni bir dünya 
manzarası için 
mükemmel çevrçeve. 

Özel tavan yapısı, Targa'nın kendine özgü görünümüne katkıda bulunuyor. Benzersiz bir 
imza gibi. Ya da gözlerimizi asla yormayan zamanın ötesinde bir mimari. Takla çubuğu, 
orijinal Targa'nın klasik biçimini zarif bir şekilde yineliyor. Tam otomatik açılır ve kapanır 
tavan sistemi, güvenlik ve çağdaş konfor bakımından en yüksek talepleri karşılıyor. Son 
olarak, aşina olunanı yeni bir ışıkla göstermek 911 için ebedi bir gelenektir. 
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İçeri bakmak bile yeni ufuklar 
açıyor. 

Bir spor otomobilin güzelliği ve ergonomisi ile ilgili taleplerimiz, 911 Targa'nın iç mekanında bir araya geliyor. 
Bu, yatay bir şekilde vurgulanan iç mekan mimarisinde ve araç içi ve işletim göstergelerinin net bir bakış 
açısıyla düzenlenmesinde görülebilir. Çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve analog devir göstergesi ve iki adet 
yüksek çözünürlüklü 7 inç ekrana sahip gösterge paneli odaklanmayı garanti ediyor. Atletizm ve estetik, Sport 
koltuklarda bile bir araya geliyor: Yüksek kaliteli malzemelerle ve özellikle dolgun yan destekle. 
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Hiç bitmeyen yollar 
için üretildi. 

Özel anların kendi hızları vardır. 8-ileri vitesli Porsche Doppelkupplung 
(PDK) şanzıman, 331kW'’a (450PS) kadar azami güç çıkışı ve Porsche 
Çekiş Yönetimi  (PTM) sayesinde tahrik kuvvetinin optimum dağılımı ile 
birlikte anların ne kadar süreceğini siz belirlersiniz. Sadece bir saniyenin 
küçük bir bölümü olsa bile. 
Yakıt tüketimi, CO2 emisyonları ve verimlilik sınıfı için lütfen sayfa 44'e 
bakın. 
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Her şeye göz kulak 
olamazsınız. 

Ancak her şey sizin 
görüş alanınızda olabilir. 
 
Şerit Takip Asistanı, özellikle uzun mesafelerde gerçek bir destektir. Ya da daha yüksek 
çözünürlüklü kameralarla birlikte geri görüş kamerasına 360° görünüm sağlayan Surround 
View (Çevre Görüş Sistemi) ile ParkAssist. 
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Performans. 

Yeni 911 Targa modelleri, yüksek performanslı yatay olarak 
konumlanmış altı silindirli 3.0 litrelik çift turbo motorla 
donatılmıştır. Doğrudan yanıt verme, maksimum verimlilik ve 
dolayısıyla sürücü tarafından anında algılanan yüksek 
performans için. 
911 Targa 4 motoru, etkileyici şekilde 283kW (385PS) güç 
sunar. 450 Nm maksimum tork 1.950 dev/dak kadar düşük 
bir değerde kullanılabilir durumdadır. 911 Targa 4S 
modellerinde bu performans daha da etkileyicidir. Aslında 
motor, 331kW (450PS) güç üretir. Maksimum tork ise 
530Nm'dir. 8-ileri  vitesli Porsche Doppelkupplung (PDK) 
şanzıman, bu momentumu etkin bir şekilde yola aktarır: Güç 
akışını kesmeden milisaniyeler içinde vites değiştirmeyle... 
Standart Sport Chrono Paketi, motorun, şasinin ve 
şanzımanın daha sportif bir şekilde ayarlanmasını sağlar. 
Direksiyon simidi üzerindeki mod anahtarı ile 'Normal', 'Sport' 
ve 'Sport Plus' sürüş modlarının yanı sıra, ıslak zemindeki 
sürüş sırasında sizi desteklemeye yardımcı olan 'Individual 
mod' (kişiye özel) ve 'Wet mod' (ıslak yol) arasından seçim 
yapabilirsiniz 

. PDK ile bağlantılı olan Sport Response düğmesi, gücün 
mümkün olan en hızlı şekilde açığa çıkması için motoru ve 
şanzımanı hazırlar. Sonuç: Yaklaşık 20 saniyelik bir süre için 
maksimum yanıt verme hızı. Sport Chrono Paketi ayrıca tur 
sürelerini ve sürüş verilerini ölçmek ve yönetmek için Porsche 
Track Precision uygulamasını1) da içerir. 
İşte gücün açığa çıkması rakamlara bu şekilde yansıyor: 911 
Targa 4, PDK, Sport Chrono Paketi ve Kalkış Kontrolü ile 
birlikte 0'dan 100 km/s'ye sadece 4,2 saniyede çıkıyor ve 289 
km/s azami hıza ulaşıyor. 911 Targa 4S, PDK, Sport Chrono 
Package ve Kalkış Kontrolü ile birlikte 0'dan 100 km/s hıza 
3,6 saniye sonra ulaşıyor. Azami hız 304 km/s'dir. 
 
 
 

 
1) 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. 

Yakıt tüketimi, CO2 emisyonları ve verimlilik sınıfı için lütfen sayfa 44'e bakın. 
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911 Targa modellerindeki dört tekerden çekişli Porsche 
Stabilite Yönetimi (PSM) ile birlikte çalışanPorsche Çekiş 
Yönetimi (PTM), mükemmel sürüş performansı için ve 
yüksek hızlarda sürüş sırasında özellikle gerekli olan 
dengeli yol tutuşu için gereken kuvvet dağılımını sürekli 
olarak sağlar. 
Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM), yol 
koşullarına ve sürüş tarzına bağlı olarak her bir tekerlekteki 
sönümleme kuvvetini etkin ve sürekli olarak kontrol eden 
elektronik bir sönümleme kontrol sistemidir. Sonuç: 
Azaltılan gövde hareketi ve böylece daha fazla konfor ve 
daha yüksek dinamizm. 
911 Targa 4S'te standart olarak sunulan Porsche Dinamik 
Tork Vektörü (PTV Plus), hassas direksiyon ve dengeli yük 
değiştirme davranışı ile tüm hızlarda olağanüstü çekiş ve 

mükemmel çeviklik sağlar. Ayrıca virajlarda büyük keyif verir. 
Porsche Dinamik Şasi Kontrolü (PDCC), dinamik viraj 
manevraları sırasında yeni 911 Targa modellerinde gövde 
yalpalamasını en aza indirir ve zorlu yol yüzeylerinde aracın 
yanal gövde hareketini azaltır. 
Olağanüstü yavaşlama için sportif seçenekler: Önde 410 
mm ve arkada 390 mm çaplı seramik fren disklerine sahip 
olan ve etkinliği motor sporlarında kanıtlanmış Porsche 
Seramik Kompozit Fren (PCCB). Özellik: Yavaşlama 
sırasında yüksek ve her şeyden önce sabit frenleme kuvveti 
sağlar. Ön ve arka akslarda sarı boyalı sabit fren kaliperleri 
vardır. Eşit derecede önemli: Yüksek hızlarda frenlemeyi 
daha da güvenli hale getiren PCCB'nin mükemmel güç 
zayıflama direnci. 
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Tavan konsepti. 
 
Targa tavan konsepti güvenliğin, konforun ve tasarımın 
ideal kombinasyonunu temsil etmektedir. Otomobil sabit 
haldeyken yeni 911 Targa modellerindeki tam otomatik 
tavan sistemi, sadece 19 saniyede açılır ve kapanır. Tavan 
açıldığında, arka koltukların arkasına mükemmel bir şekilde 
yerleşir. Ön camın etrafına toplanabilen bir rüzgar 
deflektörü entegre edilmiştir. Kapatıldığında iki düz 
magnezyum unsur tavan kumaşını gerer. Ağırlığı optimize 
edilmiş kompozit emniyet camından yapılmış ısıtılabilir arka 
cam ve ses yalıtımlı tavan kaplaması, aracın tavanı 
kapalıyken inanılmaz derecede düşük sürüş gürültüsü 
sağlar. 
911 Targa modellerinin göz alıcı ve belirgin bir unsuru: 
Takla çubuğu. En yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılar 
ve kendi ikonik karakterine sahiptir: Alüminyumdan yapılmış 
bar süslemeleri, yanal solungaçlar ve orijinal 'targa' logosu. 
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Konfor. 

Sadece arkanıza yaslanarak her şeyi kontrol altında tutmak 
harika bir şeydir. İlgili tüm kumandalar, çok işlevli spor 
direksiyon simidinin sağ ve sol tarafında, kolaylıkla 
erişilebilen bir konumda bulunur. Mükemmel işletim konforu 
ve bu sayede yolda tam konsantrasyon için. Doğrudan 
görünüm: Analog devir göstergesi ve iki adet yüksek 
çözünürlüklü 7 inç ekrana sahip gösterge paneli. Sanal 
göstergeler üzerinde gerekli tüm araç bilgilerini sağlarlar. 
Sport koltuklar çok rahattır ve dinamik şekilde virajı alırken 
bile size en iyi desteği verir. 
Yükseltilmiş orta konsol gösterge panelinden ayrışıktır ve 
gösterge panelindeki ve kapı panellerindeki kaplamalar gibi 
iç mekanın yatay yönüne vurgu yapar. 

Porsche Gelişmiş Kokpit  kumanda konseptiyle birlikte 
sadece dokunmaya duyarlı birkaç butona ev sahipliği 
yapmaktadır. Bunun üzerinde, sürücünün ve şasinin temel 
işlevlerine doğrudan erişim için bilinçli olarak analog 
düğmeler olarak tutulan beş düğme bulunur. 
İsteğe bağlı hafif tasarım paketi, atmosferik renkleri ortaya 
koymanızı sağlar. Orta konsoldaki, kapı kollarının etrafındaki, 
kapı eşya gözlerindeki, ön ayak bölmelerindeki ve arka 
koltuklardaki kısılabilir LED'leri içerir. Yedi farklı aydınlatma 
rengi arasından seçim yapabilirsiniz. 
Ayrıca, konforu ve sportif performansı bireysel olarak 
arttırmak için farklı birçok seçenek vardır. 
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Ses. 

İsteğe bağlı olarak mevcut olan Burmester® Yüksek Kaliteli 
Surround Ses Sistemi, en yüksek seviyede ses performansı 
sunar: 13 amplifikatör kanalı ve 300 watt D sınıfı 
amplifikatöre sahip aktif, ayrı bir subwoofer da dahil olmak 
üzere maksimum verimlilikte çalışan 13 hoparlör. Sonuç: 
855 watt saf müzik keyfi. Başka bir bakış açısı - bu sefer 
kulaklar için. 

Bilgi-eğlence. 

Porsche İletişim Yönetimi (PCM) ses, navigasyon ve iletişim 
işlemleriniz ve bunların yanında çeşitli asistan sistemleri için 
merkez kumanda biriminizdir. Yüksek çözünürlüklü 10,9 inç 
dokunmatik ekran ile çoğu araç işlevi kolay ve pratik bir 
şekilde kontrol edilebiliyor. 
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Porsche Connect. 
Yaşadığımız her günden en iyi verimi almalıyız. 
Porsche Connect bunu yapmanıza yardımcı olur. 
Kullanışlı araç servisleri ve akıllı telefonunuz için 
Porsche Connect uygulamasıyla Yeni yararlı 
hizmetler ve Porsche Connect uygulaması 
sayesinde, varış noktalarınız ve takvimlerinizi 
Porsche'unuzla senkronize edebilir, Gerçek Zamanlı 
Trafik bilgilerine dayalı olarak seyahatler 
planlayabilir ve akıllı telefonunuzdaki müzik 
hizmetlerini kullanabilirsiniz. Porsche’nizle gerçek 
zamanlı navigasyon, bilgilendirme ve eğlencenin 
keyfini yaşayın. Navigasyon ve bilgi-eğlence paketi, 
güncel çevrim içi haritalardan yararlanan güzergah 
hesaplaması sayesinde, gideceğiniz yere daha hızlı 
ulaşmanıza yardımcı olur. Ses tanıma arayüzünü 
kullanarak, gideceğiniz yerdeki hava durumu vb. 
bilgileri kolaylıkla arayabilir ve ekonomi, siyaset ve 
spor haberlerinin sesli olarak okunmasını 
sağlayabilirsiniz. 
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Destek sistemleri. 
 
Her zaman bir sonraki virajı dört gözle bekleyin ve bunun 
arkasından gelecek her şeye hazırlıklı olun. Akıllı 
yardımcı sistemlerimiz bu desteği sağlar. Örneğin, yeni 
geliştirilmiş Porsche InnoDrive gibi1 İlave ve yenilikçi 
işlevlerle öndeki araçla olan mesafeye bağlı olarak, 911 
Targa'nızın hızını düzenleyen otomatik mesafe 
kontrolüne imkan sağlar. Yüksek çözünürlüklü 
navigasyon verileri ve radar ve video sensörlerinden 
gelen bilgiler sayesinde Porsche InnoDrive, 911 
Targa'nız henüz bunlara ulaşmadan önce bile hız 
sınırlarını ve güzergah üzerindeki eğimler veya viraj 
yarıçapı gibi yol özelliklerini belirler. Vites değiştirme 
stratejisi ve hız buna göre ayarlanır. Uyumlu sürüş ve net 
verimlilik avantajı için. 
İlave destek sistemleri standart olarak mevcuttur: 
örneğin, Porsche Wet modunun Çarpışma Önleme ve 
Frenleme Asistanı2) - ıslak zemindeki sürüş sırasında 
belirgin ıslak yol yüzeylerini tanımak için sürücülere 
yardımcı olan bir sistem. 
* Porsche InnoDrive tarafından sağlanan destek sistem 
sınırlamalarına tabidir. Sürücü, her zaman sürüş stilini 
izlemeli ve emin olunmayan durumlarda müdahale 
etmelidir. Sistem, fren veya gaz pedalına basılarak her 
zaman devre dışı bırakılabilir. 
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Porsche Exclusive Manufaktur. 

Sizin esin kaynağınız. Bizim 
tutkumuz 
'Bir' Porsche'yi, kendi 'Porsche'nize' mi dönüştürmek 
istiyorsunuz? Porsche Exclusive Manufaktur'da, aracınızın 
hem iç mekanı hem de dışı için kapsamlı bir zariflik 
seçeneği sunuyoruz. İyi bir örnek: Metalik Gentian Mavi 
rengindeki bu 911 Targa 4S, detaylara büyük özen 
gösterilerek kişiselleştirildi. 20/21 inç siyah Carrera S jant 
(parlak), 

boyalı '911' logosunun yanı sıra Heritage Tasarım Paketi - 
iç mekan için yeni vurgulama seçeneği. 
Tüm araç yapılandırmasının yanı sıra Porsche Exclusive 
Manufaktur ile ilgili daha fazla bilgi 

www.porsche.com/exclusive-manufaktur adresinde 
bulunabilir. 

http://www.porsche.com/exclusive-manufaktur
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Dış renkler. 
İç mekan renkleri. 

Club deri iç mekan 
Deri iç mekan.3) 

Porsche Exclusive Manufaktur 
dekoratif kaplamalar. 

Standart iç mekan renkleri. 

Standart donanım ve deri paketi. Düz dış renkler. Metalik dış renkler. Metalik dış renkler. Özel dış renkler Standart iki tonlu iç mekan renkleri. 

Beyaz Metalik Carrera Beyaz Metalik Yıldız Taşı Yeşili Tebeşir Siyah Siyah ve Mojave Bej Trüf Kahverengi Boyalı Porsche Exclusive Manufaktur 

Yarış Sarısı Metalik Dolomit Gümüş Metalik Gentian Mavi Lava Turuncu Koyu Gri Agave Yeşili Deri Porsche Exclusive Manufaktur 

Standart iç mekan 
renkleri Deri iç mekan.3' 

Sport-Tex 
Kare kaplama koltuk merkezli deri 
iç mekan.3' 

İki tonlu iç mekan Deri iç mekan. 
Fırçalanmış 
alüminyum 

Metalik Gece Mavisi1' Muhafız Kırmızısı Metalik GT Gümüş Carmine Kırmızı Porsche Exclusive Manufaktur 

Siyah ve Bordo  (tavan döşemesi 
ve halı: siyah) 

Koyu paldao 
açık gözenekli4) 

Piton Yeşili3 Siyah Metalik Akik Gri Metalik Jet Siyah Siyah Siyah Porsche Exclusive Manufaktur 

Dış renk örnekleri 
Çok sayıda tarihi Porsche ve klasik renklerle geniş bir düz ve metalik renk 
yelpazesi arasından seçim yapın. 

Açılır tavan renkleri. Trim şeritleri/trimler 
Siyah ve Mojave Bej (tavan 
döşemesi ve halı: siyah) 

Koyu Gri Mat karbon Porsche Exclusive Manufaktur 

Dekoratif kaplamalar. 
Siyah Kahverengi Bordo Koyu Gri ve Tebeşir 

(tavan döşemesi ve halı: Koyu Gri) 
Koyu Gümüş 

Seçtiğiniz dış renk. 
Porsche'nizin bireyselliğini, örneğinize göre sizin için özel olarak geliştirilmiş 
bir renkle vurgulayın. 

Siyah ve Ada Yeşili (tavan 
döşemesi ve halı: siyah) Mavi Kırmızı Grafit Mavisi Açık Gümüş Koyu Gümüş Diamar 

1) 06/2021 tarihine kadar piyasadadır. 
2) En erken 06/2020 tarihinden sonra piyasada olacaktır. 
3) Tebeşirde isteğe bağlı kontrast dikişli dekoratif dikiş. 
4) Ahşap doğal bir ürün olduğundan, renk ve çizgilerde farklılıklar 
olabilir. 



 

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

 

Jantlar. 

Şimdiye dek ilk kez, yeni 911 Targa modelleri farklı 
ebatlardaki jantlarla yollarda. Ebat karışımı 
sayesinde, 911 Targa 4'ün önünde 19 inç jantlar ve 
arkasında 20 inç jantlar bulunur. 911 Targa 4S'te, 
20/21 inç jant konfigürasyonu bulunur. Daha geniş 
temas yüzeyi, sürüş performansını optimize 
ederken, arka tekerleklerin daha büyük çapları 
stabilite ve konforu arttırır. 

Talep üzerine daha fazla 20/21 inç jant çeşitleri 
mevcuttur: örneğin iki ton kaplamalı Carrera 
Exclusive Design jantlar. 

1 19/20 inç Carrera jant 
2 20/21 inç Carrera S jant 
3 20/21 inç Carrera Klasik jant 
4 20/21 inç RS Spyder Design jant 

5 20/21 inç Carrera Exclusive Design jant 
Porsche Exclusive Manufaktur 

6 20/21 inç saten Aurum boyalı Carrera 
Exclusive Design jant 
Porsche Exclusive Manufaktur 

7 20/21 inç parlak siyah boyalı (parlak) 
Carrera S jant 
Porsche Exclusive Manufaktur 



 

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

Teknik veriler. 

 911 Targa 4 911 Targa 4S 

Motor   

Silindir sayısı 6 6 

Motor hacmi 2.981cm3 2.981cm3 

Güç (DIN) / 
dev/dak 

283kW (385PS) 
6.500 dev/dak 

331kW (450PS) 
6.500 dev/dak 

Maks. tork / 
dev/dak 

 
Şanzıman 

450Nm1.950-5.000 
dev/dak 

 

530Nm 
2.300-5.000 dev/dak 

 

Çekiş Dört tekerden çekiş sistemi Dört tekerden çekiş sistemi 

Şanzıman 8 vitesli Porsche Doppelkupplung (PDK)  8 vitesli Porsche Doppelkupplung (PDK)  

Şasi   

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

Arka aks Çok bağlantılı arka aks Çok bağlantılı arka aks 

Direksiyon Kremayer ve pinyonlu direksiyon Kremayer ve pinyonlu direksiyon 

Dönüş çapı 11,2m. 11,2m. 

Frenler Ön ve arka dört pistonlu alüminyum 
monoblok sabit fren kaliperleri 

Önde altı pistonlu monoblok alüminyum sabit 
kaliperler ve arkada dört pistonlu monoblok 
alüminyum sabit kaliperler 

Jantlar Ön: 8.5 J x 19 ET 52 
Arka: 11.5 J x 20 ET 67 

Ön: 8.5 J x 20 ET 53 
Arka: 11.5 J x 21 ET 67 

Lastikler Ön: 235/40 ZR19 
Arka: 295/35 ZR 20 

Ön: 245/35 ZR 20 
Arka: 305/30 ZR 21 

 

 911 Targa 4 911 Targa 4S 

Boyutlar/sürtünme katsayısı PDK PDK 

Uzunluk 4.519mm 4.519mm 

Genişlik (dış aynalar dahil) 1,852mm (2,024mm) 1,852mm (2,024mm) 

Yükseklik 1.297mm 1.299mm 

Dingil mesafesi 2.450mm 2.450mm 

Bagaj bölmesi hacmi 132 litre 132 litre 

Depo kapasitesi 67 litre 67 litre 

Sürtünme katsayısı 0,29 0,30 

Yüksüz ağırlık PDK PDK 

DIN 1.665kg 1.675kg 

(EC)1) 1.740kg 1.750kg 

İzin verilen toplam ağırlık 2.060kg 2.085kg 

Performans PDK PDK 

Azami hız 289km/s 304km/s 

Hızlanma 0-100km/s 4.4 saniye 3.8 saniye 

Kalkış Kontrolü ile 0-100km/s hızlanma21 4.2 saniye 3.6 saniye 

Hızlanma 0-200km/s 15.6 saniye 13.4 saniye 

Kalkış Kontrolü ile 0-200km/s hızlanma21 15.3 saniye 13.1 saniye 

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. 

2) Sport Chrono Paketi ile bağlantılı olarak 



 

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

Teknik veriler. 911 Targa 4 911 Targa 4S 

Yakıt tüketimi/emisyonlar1) PDK PDK 

Şehir içi (l/100km) 12,8 13,3 

Şehir dışı (l/100km) 8,0 8,0 

Ortalama (l/100km) 9,8 9,9 

Birleşik CO2 emisyonları (g/km) 223 227 

Partikül filtresi Evet Evet 

Emisyon standardı Euro6d lSC-FCM Euro6d lSC-FCM 

Enerji verimliliği özellikleri (Almanya)²) PDK PDK 

Verimlilik sınıfı F G 

 

Lastik tipi Ebat Enerji verimliliği sınıfı / 
yuvarlanma direnci 

Islak kavrama sınıfı Harici yuvarlanma 
gürültüsü*(sınıf) 

Harici yuvarlanma gürültüsü 
(dB) 

      

Yaz lastikleri 235/40 ZR19 E B-A 
 

71-70 

 295/35 ZR 20 E B-A 
 

73 

 245/35 ZR 20 E B-A 
 

70-69 

 305/30 ZR 21 E B-A  73-72 

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. 

1) Veriler, yasaların gerektirdiği ölçüm yöntemine göre belirlenmiştir. 01 Eylül 2017'den bu yana, bazı yeni otomobillerin yakıt/elektrik tüketimi ve CO2 emisyonlarını ölçmek için daha gerçekçi bir test prosedürü olan Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürüne (WLTP) uygun olarak tip 

onaylanmıştır. 01 Eylül 2018’den itibaren, WLTP Yeni Avrupa Sürüş Döngüsünün (NEDC) yerini almıştır. Daha gerçekçi test koşulları nedeniyle, WLTP'ye göre belirlenen yakıt/elektrik tüketimi ve CO2 emisyon değerleri çoğu durumda, NEDC'ye göre belirlenenlerden daha yüksek olacaktır. Bu, 01 Eylül 2018 

tarihinden itibaren araç vergilendirmesinde değişikliklere yol açabilir. WLTP ve NEDC arasındaki fark hakkında daha fazla bilgiyi NEDC at www.porsche.com/wltp adresinde bulabilirsiniz. 
Şu anda, kullanılan test yönteminden bağımsız olarak NEDC değerlerini sunmak zorundayız. WLTP değerlerinin ek raporlanması zorunlu kullanım durumuna kadar isteğe bağlıdır. Yeni otomobiller (WLTP'ye göre onaylanmış tipte) söz konusu olduğunda, NEDC değerleri bu nedenle geçiş döneminde WLTP 
değerlerinden elde edilecektir ve belirtilecektir. NEDC değerlerinin aralıklar halinde verildiği takdirde, bunlar tekil bazda bireysel bir otomobille ilgili değildir ve teklifin bir parçasını oluşturmaz. Yalnızca farklı araç türlerini karşılaştırmanın bir yöntemi olarak tasarlanmıştır. Başka özellikler ve aksesuarlar (ekler, 
lastik biçimleri vb.) ağırlık, yuvarlanma direnci, aerodinamikler gibi ilgili araç parametrelerini değiştirebilir. Ek olarak, hava ve trafik koşulları ve ayrıca bireysel kullanım biçimleri de yakıt tüketimini, elektrik tüketimini, CO2 emisyonlarını ve bir arabanın performans değerlerini etkileyebilir. 

2) Sadece listelenen ülkede geçerlidir. 

../AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.833/NEDCatwww.porsche.com/wltp
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