
Нова Panamera
Рух – це те, що нас визначає. 



 Panamera Turbo S Sport Turismo в кольорі Papaya Metallic,
21-дюймові колеса 911 Turbo Design II

Споживання пального, електроенергії, викиди CO₂ та клас 
ефективності наведені на 34 с. 

Моделі, представлені в цій публікації, схвалено для 
використання на дорогах Німеччини. Деяке обладнання 
доступне лише як опції. Доступність моделей та опцій, з 
огляду на норми і обмеження місцевого законодавства, 
може залежати від країни продажу. Для отримання 
інформації про стандартне й опційне обладнання зверніться 
до найближчого дилера Porsche.  Вся інформація, що 
стосується конструкції, особливостей, дизайну, ходових 
характеристик, габаритів, ваги, паливних та експлуатаційних 
витрат, чинна на мить виходу цієї публікації (08/2020). 
Porsche зберігає за собою право змінювати технічні 
характеристики й іншу інформацію про продукцію без 
попереднього повідомлення. Кольори можуть відрізнятися 
від тих, що на зображенні. Помилки і пропуски 
допускаються. Відмову від відповідальності різними мовами 
наведено на сайті www.porsche.com/disclaimer.



8    Вступ

 Panamera Turbo S у кольорі GT Silver Metallic,
21-дюймові колеса 911 Turbo Design II

Ідеї змінюють світ, якщо ви продовжуєте втілювати їх в 
життя. Послідовно. Яким буде наступний крок? Він завжди 
найважливіший. Тому ми віримо, що здатні отримати 
більше, що кожна деталь матиме значення.

Ми віримо у мрійників. У тих, хто любить створювати та 
переосмислювати. У тих, хто постійно кидає виклик собі. 
Хто не боїться запитувати «А що, як...?». Тих, хто йде своїм 
шляхом. Тому що легким шляхом прогресу ніколи не 
досягнути. Ми віримо в силу ідеї. І в тих, хто втілює ідеї в 
реальність.

І знаємо, що ми не одні.

Нова Panamera.
Рух – це те, що нас визначає.

Нас 
визначає 
рух.
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Ідея   11Споживання пального, електроенергії, викиди CO₂ та клас ефективності наведені на 34 с. 

1. Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo в кольорі Carrara White Metallic, 
21-дюймові колеса Exclusive Design, пофарбовані у глянцевий чорний колір.

2. Panamera Turbo S Sport Turismo в кольорі Papaya Metallic,
21-дюймові колеса 911 Turbo Design II

1                        Panamera 4S E-Hybrid в кольорі Carrara White Metallic,  
20-дюймові колеса Panamera Style

Нещодавно оновлена ходова і 20 та 21-дюймові 
колеса нового покоління відчутно покращують 
водіння.

Різноманітні допоміжні системи роблять перебування 
в автомобілі безпечнішим та розслабляючим. А 
додаток Porsche Connect пов'язує всі моделі Panamera 
з цифровими можливостями сьогодення та 
майбутнього.  

Єдина річ, яку ми не допускаємо 
під час розробки – це компроміс.

Чи може бачення концепцій бути логічним? Чи взагалі таке 
можливо? Може й ні. Але ми віримо, що чим 
далекогляднішою є ідея на початку, тим більш захоплюючою 
вона виявляється в кінці. Тоді за це варто боротися, як це 
було у випадку з автомобілем Panamera.

Спортивний автомобіль на чотирьох? З вражаючою 
продуктивністю та надзвичайним комфортом? З 
характерною для Porsche динамікою й водночас високою 
ефективністю? Для багатьох це здавалося неможливим. Інші 
вважали такі заяви надто сміливими. 

З автомобілем Panamera ми твердо йшли своїм шляхом, 
завжди залишалися вірними своїм ідеям – і тим самим 
ввели типову ДНК Porsche в сегмент розкішних седанів. З 
новою Panamera ми продовжуємо послідовно крокувати 
своєю власною стежкою.

Екстер'єр нових моделей Panamera був ретельно 
вдосконалений. Panamera 4S E-Hybrid — новий член родини 
зі значно збільшеним діапазоном електричної потужності та 
оновленою стратегією щодо експлуатації.

Особливістю, яка підкреслює спортивний характер нових 
моделей Panamera GTS, є 4,0-літровий двигун V8 з двома 
нагнітачами та лінійним набором потужності, як в 
атмосферного агрегату.

Завдяки ретельному оновленню двигуна та стандартного 
обладнання Panamera Turbo стала новою Panamera Turbo S.
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12        Дизайн

1. Panamera 4S E-Hybrid в кольорі Carrara White Metallic, 20-
дюймові колеса Panamera
Style, Panamera Turbo S Sport Turismo в кольорі  Papaya 
Metallic, 21-дюймові колеса 911 Turbo Design II

2. Panamera 4 Executive в кольорі Night Blue Metallic, 21-
дюймові колеса Panamera
Sport Design 

У той час як Panamera Sport Turismo щедро пропонує ще 
більше місця для багажу, якого вимагає ваш стиль 
життя, моделі Panamera Executive поєднують спортивну 
їзду та комфорт для пасажирів задніх сидінь завдяки 
колісній базі, збільшеній на 15 см.

З самого початку ми поставили собі одне питання: чи 
справді спортивний седан повинен виглядати як седан? 
Нова Panamera дає категоричну відповідь "ні".

У силуеті й пропорціях усіх трьох моделей Panamera, 
Panamera Executive або Panamera Sport Turismo 
безпомилково вгадується Porsche. Атлетичний, з 
обтічними лініями, чіткими контурами та потужними 
м’язами.  

Ідеальна для вашого 
стилю життя.



14     Моделі

 Panamera Turbo S в кольорі GT Silver Metallic,
21-дюймові колеса 911 Turbo Design II

Споживання пального, електроенергії, викиди CO₂ та клас 
ефективності наведені на 34 с. 

•   Panamera, Panamera 4 
2.9-літровий двигун V6 з двома нагнітачами, 
потужність 243 кВт (330 к.с.)

•   Panamera 4S E-Hybrid 
2.9-літровий двигун V6 з двома нагнітачами: 
потужність 324 кВт (440 к.с.), електричний двигун: 
потужність 100 кВт (136 к.с.), потужність системи: 
412 кВт (560 к.с.)

•   Panamera GTS 
4.0-літровий двигун V8 з двома нагнітачами, 
потужність 353 кВт (480 к.с.)

•   Panamera Turbo S
4.0-літровий двигун V8 з двома нагнітачами, 
потужність 463 кВт (630 к.с )

Моделі Panamera 



Моделі    17

Panamera 4 Executive в кольорі Night Blue Metallic, 21-дюймові колеса Panamera SportDesign 

Споживання пального, електроенергії, викиди CO₂ та клас 
ефективності наведені на 34 с. 

•   Panamera 4 Executive 
2.9-літровий двигун V6 з двома нагнітачами, 
потужність 243 кВт (330 к.с.) 

•   Panamera 4S E-Hybrid Executive 
2.9-літровий двигун V6 з двома нагнітачами: 
потужність 324 кВт (440 к.с.), електричний двигун: 
потужність 100 кВт (136 к.с.), потужність системи: 
412 кВт (560 к.с.)

•    Panamera Turbo S Executive
4.0-літровий двигун V8 з двома нагнітачами, 
потужність 463 кВт (630 к.с )

Моделі Panamera 
Executive



Моделі    19

Споживання пального, електроенергії, викиди CO₂ та клас 
ефективності наведені на 34 с. 

•    Panamera 4 Sport Turismo 
2.9-літровий двигун V6 з двома нагнітачами, 
потужність 243 кВт (330 к.с.)

•   Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 
2.9-літровий двигун V6 з двома нагнітачами: 
потужність 324 кВт (440 к.с.), електричний двигун: 
потужність 100 кВт (136 к.с.), потужність системи: 
412 кВт (560 к.с.)

•   Panamera GTS Sport Turismo 
4.0-літровий двигун V8 з двома нагнітачами, 
потужність 353 кВт (480 к.с.)

•  Panamera Turbo S Sport Turismo 
4.0-літровий двигун V8 з двома нагнітачами, 
потужність 463 кВт (630 к.с )

Моделі Panamera 
Sport Turismo 

Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo в кольорі Carrara White Metallic,
21-дюймові колеса Exclusive Design, пофарбовані в глянцевий чорний колір



Інтер’єр    21

 Panamera 4S E-Hybrid зі шкіряним салоном у двох кольорах black/
Bordeaux Red, пакет оздоблення салону карбоном, комфортні передні 
сидіння (з регулюванням за 14 позиціями).

оздоблення салону?  Вишукане оздоблення деревом, 
алюмінієм або карбоном? Більш спортивний? Ще більш 
розкішний? І те, і інше? Варіанти персоналізації майже 
безмежні. Тож ви можете дати волю своїй творчості і 
прямувати своїм власним шляхом. Втім, як і завжди.

Водночас на задньому ряді панує спокій, завдяки великому 
простору для родини, друзів та колег. А що ж позаду? 
Просторе багажне відділення за задніми дверима, що 
широко відкриваються. Спинки задніх сидінь, що 
складаються, дозволяють транспортувати габаритний 
вантаж. Це не зовсім характерно для спортивного 
автомобіля, але це характерно для Panamera. 

Що стосується всього іншого – вирішувати вам. Варіанти 
сидінь, шкіряне або двоколірне комбіноване 

Характерна для Porsche вишукана ергономіка спортивного 
автомобіля з висхідною центральною консоллю, більш 
плоскою панеллю приладів та аналоговим тахометром у 
центрі приладової панелі. Нове покоління керма в 
поєднанні з концепцією Porsche Advanced Cockpit 
забезпечує швидкий доступ до найважливіших функцій.

На водійському сидінні все створено для комфорту водія, 
аби той прямував до наступного пункту призначення, 
відчуваючи спортивний характер автомобіля. 

Ідеальне місце, щоб створювати свою 
власну історію.



Системи допомоги     23

Ми допоможемо вам дістатися до 
пункту призначення.

Ви точно знаєте, чого хочете. У Вас є чітка мета перед очима. 
Але будьмо відверті: Ви ж не заперечуватимете, якщо при 
цьому отримаєте підтримку.

Саме тому всі нові моделі Panamera оснащені 
різноманітними допоміжними системами, які дозволять 
завжди тримати ціль в полі зору або дістатися до неї.

Наприклад, система Porsche InnoDrive доповнює адаптивний 
круїз-контроль додатковими інноваційними функціями і 
робить вашу поїздку за кермом нової Panamera 
комфортнішою, ефективнішою, безпечнішою та більш 
спортивною.

Проекційний дисплей виводить всю необхідну інформацію 
про автомобіль безпосередньо перед вашими очима, в той 
час як система допомоги при зміні смуги  руху Lane Change 
Assist попереджає про об'єкти в сліпій зоні. Система 
допомоги при утриманні в смузі руху Lane Keeping Assist з 
функцією розпізнавання дорожніх знаків входить до 
стандартної комплектації нової Panamera та полегшує 
тривалі подорожі.

Тож ви дістанетеся до місця призначення безпечно і 
спокійно – куди б ви не прямували.



24      Багажне вiддiлення

Велика автоматична кришка багажника з індивідуально 
регульованою висотою підйому входить у базову 
комплектацію всіх моделей. Вона зручно  відкривається і 
закривається одним натисканням кнопки.

Система управління багажним простором – регульована 
система для безпечного транспортування речей – доступна 
за запитом. Вона включає в себе дві кріпильні рейки, 
інтегровані в підлогу багажного відділення, чотири петлі для 
фіксації та перегородку багажного відділення (в моделях 
Sport Turismo).

Для моделей Panamera Sport Turismo в багажному 
відділенні в якості опції доступна розетка на 230 В, яку 
можна використовуватися для живлення пристроїв 
потужністю до 150 Вт.

Ще більше простору!

Багажне відділення.
Багажні відділення моделей Panamera і Panamera Executive 
мають об'єм до 495 літрів (у моделей E-Hybrid Modelle – до 
403 літрів), у моделей Panamera Sport Turismo цей 
показник становить до 515 літрів.

У моделях Sport Turismo кромка завантаження 
розташована нижче, що полегшує перевезення об'ємних та 
важких предметів.

Зі складеними задніми сидіннями об'єм багажника може 
досягати 1483 літрів, в залежності від моделі (моделі E-
Hybrid –  до 1 391 л).

Точні значення для окремих моделей наведені на с.36



26 Porsche Exclusive Manufaktur

Ваше натхнення.
Наша пристрасть.

Ми пропонуємо широкий спектр варіантів персоналізації, з 
візуальними і технічними удосконаленнями інтер'єру та 
екстер'єру з невеликими змінами та масштабними 
модифікаціями. Ваше натхнення – наша пристрасть.

Нехай вас надихнуть наші приклади з Porsche Exclusive 
Manufaktur. Дізнайтеся про все, що вам потрібно знати про 
створення індивідуальної конфігурації для таких 
надзвичайних автомобілів.

Нічого з цього не було б можливо без оригінальності, 
ентузіазму та уваги до деталей, починаючи ще зі стадії 
консультації. Тому, що ми пам'ятаємо про одну 
найголовнішу річ: Ваші особливі побажання та вимоги, що 
перетворюють "звичайний" Porsche на "Ваш" Porsche.

А як ми втілюємо ваші мрії в реальність? Зі спокоєм та 
ретельністю, за допомогою точної ручної роботи і 
використання вишуканих матеріалів, таких як шкіра та 
карбон.
Додаткова цінність досягається завдяки відданості та 
високій майстерності. Іншими словами, ми вручну 
створюємо продукт, що поєднує спортивну вдачу, комфорт 
і стиль й відображає Ваш власний смак. Porsche на Ваш 
лад.

Porsche  
Exclusive  
Manufaktur.
Наш багатий досвід має давню історію. З самого початку 
Porsche присвятила себе виконанню  побажань клієнтів. 
До 1986 року цей сервіс працював під назвою Porsche 
Sonderwunschprogramm, потім ательє Porsche Exclusive – 
і сьогодні називається Porsche Exclusive Manufaktur.

Ми любимо те, що робимо. Ми любимо свою справу. 
Кожен шов, кожен квадратний сантиметр шкіри, кожна 
дрібна деталь отримують однакову увагу. Передаючи наш 
досвід та пристрасть разом із вашим автомобільним 
натхненням – саме так ми втілюємо мрії у життя. 
Безпосередньо від Manufaktur.
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28 Porsche Exclusive Manufaktur

1. Пакет Carbon SportDesign, тоновані світлодіодні головні фари 
з матричним променем та системою PDLS Plus, 21-дюймові 
колісні диски Panamera SportDesign в кольорі Jet Black 
Metallic, накладки на повітрозабірники з оздобленням 
карбоном, зовнішні дзеркала і дверні ручки глянцевого 
чорного кольору, назва моделі на дверях в чорному кольорі.

2. Задні фари Exclusive Design, глянцевий чорний логотип 
"PORSCHE", спортивна вихлопна система  зі спортивними 
вихлопними трубами чорного кольору.

3. Накладки на пороги з підсвічуванням та оздобленням 
карбоном, в поєднанні з
внутрішніми накладками на пороги зі шкіри.

4. Пакет оздоблення салону з декоративною прострочкою та 
центрами сидінь зі шкіри контрастного оранжевого кольору, 
шкіряні корпус колонки керма і окантування панелі 
приладів,спортивне кермо GT з карбоновим оздобленням та 
підігрівом, секундомір Sport Chrono та лічильник обертів 
білого кольору, важіль коробки передач Exclusive Design, 
шкіряна кришка відсіку для зберігання з Porsche Crest, пакет 
оздоблення панелі приладів шкірою.

Приклад комплектації від 
Porsche Exclusive Manufaktur.

Звичайно, можна йти звичним шляхом. 
Але навіщо?
 Panamera Turbo S в кольорі Papaya Metallic



1) Оскільки деревина є натуральним продуктом,
можливі варіації кольору та текстури

30    Персоналізація

 Porsche Exclusive ManufakturФарбування

 Porsche Exclusive ManufakturШкіра

 Porsche Exclusive ManufakturGrey Paldao¹⁾

Amber¹⁾

Anthracite Abachi¹⁾

Dark walnut¹⁾

Карбон (глянцеві)

Шліфований алюміній чорного кольору

Шліфований алюміній

Black (глянцеві)

Декоративні панелі.

Truffle Brown  
(оздоблення стелі: Truffle Brown, килимове 
покриття: Truffle Brown)

Cohiba Brown  
(оздоблення стелі: Cohiba Brown, килимове 
покриття: Cohiba Brown)

Шкіра Club.

Marsala and Cream  
(оздоблення стелі: Cream, 
килимове покриття: Marsala)

Saddle Brown and Luxor Beige  
(оздоблення стелі: Luxor Beige, килимове 
покриття: Saddle Brown)

Black and Crayon  
(оздоблення стелі: Crayon, 
килимове покриття: black)

Black and Saddle Brown  
(оздоблення стелі: black, 
килимове покриття: black)

Black and Bordeaux Red 
(оздоблення стелі: black, 
килимове покриття: black)

Black and Luxor Beige  
(оздоблення стелі: Luxor Beige, 
килимове покриття: black)

Marsala 
(оздоблення стелі: black, килимове покриття: Marsala)

Стандартні кольори інтер’єру
Шкіряний салон
Панель приладів/оздоблення/сидіння.

Saddle Brown  
(оздоблення стелі: black, килимове 
покриття: Saddle Brown)

Agate Grey 
(оздоблення стелі: Agate Grey, килимове 
покриття: Agate Grey)

Black
(оздоблення стелі: black, килимове покриття: black)

Black та Luxor Beige (оздоблення стелі: Luxor Beige, 
килимове покриття: black)

Стандартні кольори інтер’єру
Шкіряний салон
Панель приладів/оздоблення/сидіння.

Agate Grey 
(оздоблення стелі: Agate Grey, килимове покриття: 
Agate Grey)

Стандартні кольори інтер’єру
Часткове оздоблення салону шкірою
Панель приладів/оздоблення/сидіння.

Black  
(оздоблення стелі: black, килимове покриття: black)

Кольори інтер’єру.
Стандартні кольори інтер’єру
Панель приладів/оздоблення/сидіння.

Відвідайте сайт www.porsche.com для доступу до конфігуратора автомобілів Porsche та дізнавайтеся більше про чари Porsche.

Crayon

Carmine Red

Papaya Metallic

Amethyst Metallic

GT Silver Metallic

Спеціальні кольори .

Truffle Brown Metallic

Cherry Metallic

Gentian Blue Metallic

Night Blue Metallic

Mamba Green Metallic

Кольори «металік».

Mahogany Metallic

Dolomite Silver Metallic

Volcano Grey Metallic

Jet Black Metallic

Carrara White Metallic

Кольори «металік».

Black

White

Кольори екстер’єру.
Матові кольори.



1098

765

432

1

32     Персоналізація

1.  21-дюймові спортивні колеса Panamera Exclusive Design 
2.  19-дюймові колеса Panamera 
3.  19-дюймові колеса Panamera S 
4.  20-дюймові колеса Panamera Turbo
5.  20-дюймові колеса Panamera Design 
6.  20-дюймові колеса Panamera Style
7.  21-дюймові колеса Panamera SportDesign 
8.  21-дюймові колеса 911 Turbo Design 
9.  21-дюймові колеса 911 Turbo Design II
10.  21-дюймові колеса Panamera Exclusive Design 

Колеса.



34 Технічні характеристики

1)  У поєднанні з опціональним пакетом Sport Chrono (стандартний інтер'єр в моделях Panamera 4S E-Hybrid, GTS та Turbo S).
2)  Показники визначено згідно з методикою вимірювання, встановленою законом. З 01 вересня 2018 року всі нові автомобілі проходять сертифікацію відповідно до Всесвітньої гармонізованої процедури випробувань легкових автомобілів (WLTP), більш реалістичною процедурою 

для вимірювання витрати пального та викидів CO₂. З 01 вересня 2018 року процедура WLTP замінила Новий європейський їздовий цикл (NEDC). Завдяки більш реалістичним умовам випробувань, показники споживання пального/електроенергії та викидів CO₂, визначені 
відповідно до WLTP, у багатьох випадках будуть вищими, ніж ті, що визначені відповідно до NEDC. Це може призвести до змін в оподаткуванні транспортних засобів з 01 вересня 2018 року.  Більше інформації про різницю між WLTP та NEDC можна знайти на сайті 
www.porsche.com/wltp. Наразі ми все ще зобов'язані надавати значення NEDC, незалежно від використаного методу тестування. Додаткове повідомлення показників WLTP є добровільним до моменту їх обов'язкового використання.  Для нових автомобілів (які мають офіційне 
затвердження типу відповідно до WLTP) значення NEDC будуть визначатися на основі значень WLTP протягом перехідного періоду. Оскільки значення NEDC наведені у вигляді діапазонів, вони не стосуються індивідуального автомобіля і не є частиною комерційної пропозиції. 
Вони призначені виключно для порівняння різних типів автомобілів. Додаткове обладнання та аксесуари (кріплення, формати шин тощо) можуть призвести до зміни параметрів автомобіля, зокрема маси, опору коченню й аеродинамічних характеристик. Крім того, погодні та 
дорожньо-транспортні умови, а також індивідуальний стиль водіння можуть вплинути на витрату пального, споживання електроенергії, викиди CO2 та динамічні якості автомобіля.

3) Дійсно тільки в зазначених країнах.

Panamera GTS • 
Panamera GTS Sport Turismo

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

Двигун

Тип бітурбиновий двигун V6 бітурбиновий двигун V6

Робочий об’єм двигуна 3,996 cм³ 3,996 cм³

Макс. потужність (DIN) при об/хв 353 кВт (480 к.с.) при 6,500 463 кВт (630 к.с.) при 6,000

Макс. крутний момент при об/хв 620 Нм при 1,800–4,000 820 Нм при 2,300–4,500

Динаміка

Максимальна швидкість 300 км/год• 292 км/год 315 км/год • 315 км/год • 315  км/год

Прискорення 0–100 км/год – –

Прискорення 0–100 км/год з Launch Control 1⁾ 3.9 с. • 3.9 с. 3.1 с. • 3.2 с. • 3.1 с.

Прискорення 0–200 км/год – –

15.1 с. • 15.4 с. 11.2 с. • 11.5 с. • 11.5 с.Прискорення 0–200 км/год з Launch Control 1⁾ 

Споживання пального/викиди²⁾/класи ефективності³⁾

Міський цикл, л/ 100 км 15.4 • 15.5–15.4 14.9–14.8 • 15.1–15.0 • 15.0–14.9 

Заміський цикл, л/ 100 км 8.2–8.0 • 8.5–8.3 8.5–8.4 • 8.7–8.5 • 8.8–8.7

Комбінований цикл, л/ 100 км 10.9–10.7 • 11.1–10.9 10.8–10.7 • 11.0–10.9 • 11.1–11.0

Викиди CO₂ , комбінований цикл, г/км 249–244 • 253–248 247–245 • 251–249 • 253–251

Споживання електроенергії, комбінований цикл кВт/100 км – –

Сажовий фільтр так так

Стандарт викидів Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Клас енергоефективності (Німеччина)³⁾. F • F E • E • E

Запас ходу в режимі електромобіля за циклом WLTP Місто 
(EAER City) – запас ходу моделі

– –

Технічні характеристики.
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

Двигун

Тип бітурбиновий двигун V6 бітурбиновий двигун V6 бітурбиновий двигун V6

Робочий об’єм двигуна 2,894cм³ 2,894cм³ 2,894cм³

Макс. потужність (DIN) при об/хв 243 кВт (330 к.с.) при 5,400–6,400 243 кВт (330 к.с.) при 5,400–6,400 412 кВт  (560 к.с.) при 5,750–6,800 (система)

Макс. крутний момент при об/хв 450 Нм при 1,800–5,000 450 Нм при 1,800–5,000 750 Нм при 1,400–4,500 (система)

Динаміка

Максимальна швидкість 270 км/год 268 км/год • 267 км/год • 263 км/год 298 км/год • 298 км/год • 293 км/год

Прискорення 0–100 км/год 5.6 с. 5.3 с. • 5.4 с. • 5.3 с. –

Прискорення 0–100 км/год з Launch Control 1⁾ 5.4 с. 5.1 с. • 5.2 с. • 5.1 с. 3.7 с. • 3.8 с.  • 3.7 с. 

Прискорення 0–200 км/год 21.9 с. 22.1 с. • 22.8 с. • 22.9 с. –

21.6 с. 21.8 с. • 22.5 с. • 22.6 с. 13.6 с. • 14.1 с. • 13.8 с.Прискорення 0–200 км/год з Launch Control 1⁾ 

Споживання пального/викиди²⁾/класи ефективності³⁾

Міський цикл, л/ 100 км 11.4–11.1 11.6–11.4 • 11.3–11.0 • 11.4–11.2 –

Заміський цикл, л/ 100 км 7.5–7.0 7.3–7.1 • 7.6–7.4 • 7.8–7.5 –

Комбінований цикл, л/ 100 км 8.8–8.6 8.8–8.7 • 9.0–8.9 • 9.0–8.9 2.2–2.0 • 2.3–2.2 • 2.2–2.1

Викиди CO₂ , комбінований цикл, г/км 201–197 202–199 • 205–202 • 205–202 51–47 • 53–50 • 52–49

Споживання електроенергії, комбінований цикл кВт/100 км – – 18.1–17.4 • 19.5–17.6 • 19.3–17.4

Сажовий фільтр так так так

Стандарт викидів Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Клас енергоефективності (Німеччина)³⁾. D D • D • D A+ • A+ • A+

Запас ходу в режимі електромобіля за циклом WLTP Місто 
(EAER City) – запас ходу моделі

– – 49–54 км • 48–52 км  • 49–53 км



36 Технічні характеристики

1) Масу розраховано згідно з відповідними Директивами ЄС, наведене значення є дійсним лише для автомобілів стандартної комплектації. Додаткове обладнання збільшує це значення. Наведений 
показник включає вагу водія (75 кг).

2) Наведені дані можуть відрізнятися в залежності від країни та комплектації.

Panamera GTS •  
Panamera GTS Sport Turismo

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

Ходова частина

Гальма 6-поршневі алюмінієві моноблочні фіксовані 
гальмівні супорти спереду 4-поршневі алюмінієві 
моноблочні фіксовані гальмівні супорти ззаду

10-поршневі  алюмінієві моноблочні фіксовані гальмівні 
супорти спереду 4-поршневі алюмінієві моноблочні 
фіксовані гальмівні супорти ззаду

Радіус повороту 11.9 м •11.9 м 11.4 м • 11.8 м • 11.4 м

Шини Передні: 275/40 ZR 20
Задні: 315/35 ZR 20

Передні: 275/35 ZR 21
Задні: 325/30 ZR 21

Маса порожнього автомобіля

(DIN) 2,020 кг • 2,040  кг 2,080 кг • 2,185 кг • 2,135 кг

(EC)¹⁾ 2,095 кг • 2,115  кг 2,155 кг • 2,260 кг • 2,210 кг

Дозволена загальна маса 2,585 кг • 2,700 кг 2,585 кг • 2,635 кг • 2,690 кг

Максимальна вантажопідйомність 565 кг • 660 кг 505 кг • 450 кг • 555 кг

Розміри

Довжина 5,053 мм • 5,049 мм 5,049 мм • 5,199 мм • 5,049 мм

Ширина з урахуванням зовнішніх дзеркал 1,937 мм (2,165 мм) 1,937 мм (2,165 мм)

Висота 1,417 мм • 1,422 мм 1,427 мм • 1,432 мм • 1,432 мм

Колісна база 2,950 мм • 2,950 мм 2,950 мм • 3,100 мм • 2,950 мм 

Об'єм багажного відділення (Німецька асоціація виробників 
автомобілів)/зі складеними задніми сидіннями)

495 л./1,334л. • 515 л./1,384 л. 467 л./1,306 л. • 467 л./1,455 л. •
487 л.s/1,356 л.

Технічні характеристики.
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

Ходова частина

Гальма 6-поршневі алюмінієві моноблочні фіксовані 
гальмівні супорти спереду 4-поршневі алюмінієві 
моноблочні фіксовані гальмівні супорти ззаду

6-поршневі алюмінієві моноблочні фіксовані 
гальмівні супорти спереду 4-поршневі алюмінієві 
моноблочні фіксовані гальмівні супорти ззаду

6-поршневі алюмінієві моноблочні фіксовані гальмівні 
супорти спереду 4-поршневі алюмінієві моноблочні 
фіксовані гальмівні супорти ззаду

Радіус повороту 11.9м 11.9 м • 12.4 м • 11.9 м 11.9 м • 11.8 м • 11.9 м

Шини Передні: 265/45 ZR 19
Задні: 295/40 ZR 19

Передні: 265/45 ZR 19
Задні: 295/40 ZR 19

Передні: 275/40 ZR 20
Задні: 315/35 ZR 20

Маса порожнього автомобіля

(DIN) 1,860кг 1,900 кг • 2,005 кг • 1,930 кг 2,225 кг • 2,330 кг • 2,240 кг

(EC)¹⁾ 1,935кг 1,975 кг • 2,080 кг • 2,005 кг 2,300 кг • 2,405 кг • 2,315 кг

Дозволена загальна маса 2,515кг 2,460 кг • 2,505 кг • 2,585 кг 2,750 кг • 2,810 кг • 2,835 кг

Максимальна вантажопідйомність 655кг 560 кг • 500 кг • 655 кг 525 кг • 480 кг • 595 кг

Розміри

Довжина 5,049мм  5,049 мм • 5,199 мм • 5,049 мм 5,049 мм • 5,199 мм• 5,049 мм

Ширина з урахуванням зовнішніх дзеркал 1,937мм (2,165мм) 1,937 мм (2,165 мм) 1,937 мм (2,165 мм)

Висота 1,423мм 1,423 мм • 1,428 мм • 1,428 мм 1,423 мм • 1,428 мм • 1,428 мм

Колісна база 2,950мм 2,950 мм • 3,100 мм • 2,950 мм 2,950 мм • 3,100 мм • 2,950 мм

Об'єм багажного відділення (Німецька асоціація виробників 
автомобілів)/зі складеними задніми сидіннями

495 л./1,334 л. 495 л./1,334 л. • 495 л./1,483 л. • 515 
л./1,384 л.

403 л./1,242 л. • 403 л./1,391 л. • 418 
л./1,287 л.



Назви марок Porsche, Porsche Crest, Panamera та інші  є 
зареєстрованими товарними знаками Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart
Німеччина
www.porsche.com

Набуває чинності: 08/2020
Надруковано в Німеччині
WSLP2101000120 EN/WW
Panamera GTS в кольорі Carmine Red

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2020

Авторські права на всі тексти, зображення та іншу 
інформацію в цій публікації належать «Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
AG». 

Будь-яке відтворення, тиражування або інше використання 
заборонено без попередньої письмової згоди Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG.

Компанія «Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG» підтримує екологічно 
раціональне лісокористування. Папір, використаний для 
друку цієї публікації, має сертифікат, отриманий відповідно 
до жорстких вимог Лісової опікунської ради (Forest 
Stewardship Council®, FSC®).

Тип шини Розмір Клас 
енергоефективності/
опір коченню

Клас зчеплення 
з вологою поверхнею

Рівень зовнішнього 
шуму шин¹⁾
Клас

Рівень зовнішнього 
шуму шин
(дБ)

Panamera

Літні шини 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

З організаційних і технічних причин, пов’язаних із процесом виробництва, ми не можемо прийняти замовлення на шини певної марки.

Таблиця шин.
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