Macan

Стандартні характеристики


Двигун
4-циліндровий рядний двигун, робочий об'єм: 2.0 л, максимальна потужність: 185 кВт (252 к.
с.), максимальний крутний момент: 370 Нм, турбокомпресор
65-літровий паливний бак
Характеристики двигуна
Режим SPORT
Система контролю за температурою двигуна
Система VarioCam: змінення положення розподільних валів на впуску і випуску
Турбокомпресор
Бензиновий фільтр твердих частинок
Система керування жалюзі решітки радіатора
Функція Auto start/stop
Функція руху накотом
Трансмісія
7-ступенева автоматична коробка передач Porsche (PDK), з функцією механічного перемикання
передач на кермі та індикатором для економії палива при механічному перемиканні передач
Система розподілу тяги (PTM): активний повний привід з електронно-керованим центральним
диференціалом та системою автоматичного розподілу крутного моменту між передніми і
задніми колесами - ABD (Automatic Brake Differential) і антибуксувальна система (ASR)
Шасі
Сталева пружинна підвіска
Система регулювання курсової стійкості (Porsche Stability Management, PSM) з ABS, ASR, ABD,
MSR та керування стабілізацією причепа
Позашляховий режим OFF-ROAD
Герметик для шин і електричний компресор
Колеса
18-дюймові диски Macan
Система контролю за тиском в шинах TPM (Tyre Pressure Monitoring)
Герметик для шин і електричний компресор
Гальма
Передні гальма з 4-поршневими нерухомими алюмінієвими литими супортами
Задні гальма з 1-поршнем в комбінації з рухомими алюмінієвими литими супортами
Вентильовані гальмівні диски 345 мм попереду, 330 мм позаду, гальмівні супорти пофарбовані
в чорний колір
Паркувальне гальмо з електроприводом
Антиблокувальна система гальм (ABS)
Система екстреного гальмування (Multi-Collision Brake)
Кузов

Повністю оцинкований кузов
Передній бампер із інтегрованими повітрозабірниками
Елементи бічних повітрозабірників чорного кольору (Lava Black)
Рамки бічних вікон пофарбовані в чорний матовий колір (Matt Black)
Спойлер на даху чорного кольору (глянець)
Дві окремі вихлопні труби матового срібного кольору (Matt Silver)
Підготовка до інсталяції тягово-зчіпного пристрою (фаркоп)
Логотип PORSCHE та назва моделі на кришці багажного відділення срібного глянцевого кольору
(Silver)
Освітлення
Світлодіодні головні фари з автоматичним, статичним регулюванням діапазону, включаючи 4точкові світлодіодні денні ходові вогні
Світлодіодні лампи в передніх додаткових фарах, світлодіодні габаритні вогні і сигнали повороту
Автоматична активація головних фар, включаючи систему освітлення "Welcome home"
Світлодіодний третій стоп-сигнал інтегрований в задній спойлер
Тривимірні світлодіодні задні ліхтарі з інтегрованими 4-точковими гальмівними вогнями та
світловою смугою
Склоочисник з двома швидкостями, інтервальний режим, датчик дощу
Склоочисник заднього вікна з періодичним протиранням та вмонтованою форсункою омивача
Зовнішні дзеркала заднього виду з електричним регулюванням і обігрівом, складаються
електрично (також за допомогою ключа дистанційного керування), асферична частина з боку
водія
Підсвічування салону: бардачок, замок запалювання, лампи для читання в передній і задній
частинах салону, багажне відділення
Кондиціонування повітря та засклення
Частково затемнені теплоізольовані вікна
Обігрів заднього скла з функцією автовимикання
Автоматичний трьохзонний клімат контроль з окремим регулюванням температури подачі
повітря для водія та пасажира попереду, автоматична рециркуляція повітря та індикатор якості
повітря, автоматичне кондиціонування AC MAX та індикатор вологості, бардачок з автоматичним
охолодженням
Вугільний фільтр очищення повітря від пилу
Сидіння
П'ять сидінь: два попереду, два повнорозмірних позаду і одне центральне заднє місце
Переднє сидіння з 8-позиційним електрорегулюванням з боку водія (по висоті, куту нахилу
подушки сидіння, куту нахилу спинки, в поздовжньому напрямку) та сидіння з 6-позиційним
механічним регулюванням з боку пасажира
Регульовані підголівники передніх сидінь, 4-позиції
Складане заднє сидіння (співвідношення 40:20:40), включаючи складаний центральний
підлокітник
Пристрої пасивної безпеки
Елементи для захисту від бокових ударів

Система бамперів, що включає дві балки високої міцності і два деформаційні елементи,
кріплення для буксирування в передньому та задньому бампері
Триточкові ремені безпеки
Переднатягувачі ременів безпеки (водія і пасажира попереду, бокові задні сидіння) і обмежувачі
сили, механічне регулювання висоти ременів безпеки водія та пасажира попереду, нагадування
про непристебнутий ремінь безпеки (сидіння водія, сидіння переднього пасажира і всі задні
сидіння)
Повнорозмірні передні подушки безпеки для водія і пасажира
Передні бокові подушки безпеки інтегровані в сидіння
Подушки безпеки типу занавіски, що закривають стелю і всю бічну частину від стійки А до С
Система визначення перекидання автомобіля, що забезпечує раннє спрацювання подушок
безпеки та переднатягувачів ременів безпеки у випаду перекидання авто
Функція деактивації подушок безпеки з боку пасажира для встановлення дитячого сидіння
включаючи індикатор в підголівниках сидінь
Задні бокові сидіння обладнані кріпленнями для дитячого сидіння ISOFIX
Іммобілайзер з ключем-транспондером, двоступенева система зачинення
Система сигналізації з індикатором руху в автомобілі
Центральний замок з дистанційним керуванням
Електричне обладнання
Функція попередження про перетин дорожньої розмітки
Круїз-контроль включаючи функцію обмеження швидкості
Електричні склопідйомники всіх вікон з додатковою функцією зачинення вікон ключем для
більшої зручності; система захисту від защемлення склом та відчинення вікон одним натиском
Функція автоматичного утримання автомобіля до натискання педалі акселератора (Auto-Hold)
Система контролю швидкості руху схилом (Porsche Hill Control)
Прилади
Бортовий комп'ютер
Модуль з трьох круглих вимірювальних приладів
Круглі вимірювальні прилади з темним обрамленням
Панель приладів з 4,8-дюймовим кольоровим дисплеєм, індикатор селектора перемикання
передач для PDK, міжсервісного інтервалу, індикатор температури назовні та різні
попереджувальні сигнали
Два порти для USB в задній частині центральної консолі
Інтер'єр
Оздоблення інтер'єру чорним кольором
Оздоблення елементів інтер'єру накладками сріблястого кольору
Стандартний інтер'єр в стандартних кольорах, часткове оздоблення сидінь штучною шкірою /
Alcantara®
Оббивка стелі текстилем
Алюмінієва накладка в багажному відділенні, що захищає корпус автомобіля від подряпин при
завантаженні багажу
Багатофункціональне спортивне кермо з підкермовими важелями перемикання передач
Пакет для тих, хто не палить

Дві розетки (12 вольт): в передній центральній консолі та в багажному відділенні
2 USB-роз'єми для зарядки та окремого підключення у відділенні для зберігання речей на
центральній консолі
Аудіо
Центральна інформаційна і комунікаційна система Porsche Communication Management (PCM)
Пакет Sound Package Plus, 10 динаміків, 150 Вт з вбудованим підсилювачем і цифровою
обробкою сигналів
Два роз'єми для USB в центральної консолі позаду
Відділення для зберігання речей
Місткість багажного відсіку приблизно - 500 літрів, зі складеними задніми сидіннями приблизно
- 1,500 літрів
Двері багажного відділення з електроприводом
Відділення в салоні автомобіля: бардачок, відділення в центральній консолі, непокритий відсік
для зберігання в центральній консолі, дверні кишені, один відсік для зберігання в частині
багажного відділення і відділення для зберігання в ніші запасного колеса
Тримачі для пляшок у відділеннях дверей, спереду та ззаду
Два підстаканники попереду
Складаний центральний підлокітник в передній частині салону з регулюванням в повздовжньому
напрямку
Задній підлокітник з двома підстаканниками
Швидкознімна шторка багажного відділення
Гачки для одягу на B-стійках
Кольори
Колір екстер'єру: Чорний (Black), Білий (White)
Колір інтер'єру: Чорний (Black), Сірий (Agate Grey)

