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 "*إسجي تي مواصفات بورشه "َمكان 
  

؛ وسادتا هواء مواجهتان للسائق ومرافقه بُنية أحادية ؛جسم خفيف الوزن الجسم:

سائد و تان جانبيّتان؛أمامي هواءتا داوساألمامي تنتفخان على مرحلتين؛ 

 هواء رأسية )ستارتا هواء( في المقدمة والمؤخرة؛ خمسة مقاعد.

 

 Cd: 0.36ُمعاِمل مقاومة الهواء  الديناميّة الهوائية:

 متر مربع A: 2.62المساحة األمامية 

 

مبّرد بالماء مع شاحنْي  اتليتر 3.0" سعة Vست أسطوانات على شكل " المحرك:

توربو؛ بُنية المحرك الرئيسية ورؤوس األسطوانات من األلمنيوم؛ أربعة 

حكم متواصل أربعة صمامات لألسطوانة الواحدة؛ ت أعمدة كامة؛

 بصمامات السحب عبر توقيت متغيّر للصمامات ومسافة فتح متغيّرة

ربو؛ حنا توخلوص الصمامات؛ شالهيدروليكي  تعديل)فاريوكام بالس(؛ 

 9.5حقن وقود مباشر؛ تزليق بحوض جاف مندمج؛ حجم زيت المحرك 

 ،أكسجين ُمحّوالن ُمحفَّزان بثالث مراحل، كّل منهما بمجسَّيْ  ليترات؛

لكّل صف من األسطوانات؛ إشعال إلكتروني مع ستة ِملفَّات إشعال 

المحرك وعلبة التروس؛ نظام لجريان محلول تبريد إدارة حرارية  فردية؛

اف تشغيل/إيقوظيفة عند التباطؤ؛  الوقودالمحرك بمتغيّر لوقف إمداد 

 .ةأوتوماتيكي
 

 ملم 96.0 القطر: 

 ملم 69.0 الشوط: 

 سنتم مكعّب  2,997 السعة: 

 9.8:1 نسبة االنضغاط: 

 د/د 6,000حصان عند  360 قوة المحرك: 

 د/د 4,000 - 1,650 متر عند-نيوتن 500 عزم الدوران األقصى: 

  /ليترحصان 120.1 القوة لكل ليتر: 

 د/د 6,700 لمحرك:اأقصى دورات  

 نوعية الوقود: 

 

 Super Plus سوبر بالس

 92واط؛ قدرة البطارية  3,000بقدرة للتيار المتناوب  فولط؛ مولّد 12 النظام الكهربائي:

 .النظام الكهربائيطاقة إلى لاسترجاع ل؛ أمبير ساعة

 
 * يمكن للمواصفات أن تختلف بحسب األسواق

 

 2015 نوفمبرتاريخ المواصفات: 
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المحرك وعلبة التروس موصوالن الواحد باألخرى بمسامير ملولبة ليكّونا ِوحدة 

ي حكم إلكتروننظام دفع رباعي نشط مع قابض متعدد األقراص بتدفع واحدة؛ 

 بقابضين من سبع سرعات. PDK ؛ علبة تروستشغيل يعمل وفقاً لبرنامج

 

 نقل القوة:

 

 نسب التروس:       
 

 

 الترس األول 3.69       

 الترس الثاني   2.15       

 الترس الثالث 1.41       

 الترس الرابع 1.03       

 الترس الخامس 0.79       

 الترس السادس 0.63       

 الترس السابع 0.52       

 الترس العكسي 2.94       

 )المحور األمامي( نسبة ناقل الحركة النهائي 3.88       

 )المحور الخلفي( نسبة ناقل الحركة النهائي 4.40       

 

المحور األمامي: شعبة مزدوجة خماسية األذرع من األلمنيوم؛ نابضان 

 األنابيب. يْ مع مخّمدين داخليين غازيين هيدروليكيين ثنائيَّ  لولبيّانأسطوانيان 
 

المحور الخلفي: شعبة مزدوجة على شكل "شبه منحرف" من األلمنيوم؛ نابضان 

 األنابيب.  يْ مع مخّمدين داخليين غازيين هيدروليكيين ثنائيَّ  لولبيّانأسطوانيان 
 

مع مخّمدات بتحكم إلكتروني؛  PASM"نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق" 

 يمكن االختيار بينها يدوياً.ثالثة برامج تخميد 

 

 الهيكل:

  

للتحكم  "نظام بورشه ؛األمامي والخلفي نمستقلّتين للمحوريْ ن نظام كبح بدائرتيْ 

 نظام كبح بعد االصطدام.؛ ُمعزز خوائي للمكابح؛ مساند للكبح؛ PSMبالثبات" 
 

المحور األمامي: ملقطا كبح أحاديان من األلمنيوم بستة مكابس، مع قرصْي 

ً  أينمكابح مهوَّ   ملم. 36ملم وسماكتهما  360يبلغ قطرهما  داخليا
 

مشتركان مع مكبح ركن كهربائي مندمج؛ المحور الخلفي: ملقطا كبح عائمان 

ً  قرصا مكابح مهوآن  ملم. 22ملم وسماكتهما  330يبلغ قطرهما  داخليا
 

 

 المكابح:



 

 

 

 إس" جي تي بورشه "َمكان• المواصفات 

 

 

 السرعة القصوى: األداء:

 

 كلم/س 256

 التسارع:
 

  

 كلم/س 100 – 0
 

 ثوان  *( 5.0) 5.2

 كلم/س 160 – 0
 

 وان  *( ث12.3) 12.5

 ثوان  *( 24.7) 25.0 متر 1,000 – 0

 

 

 
 * مع ُرزمة "سبورت كرونو" االختيارية

 

  

 265/45 R 20 104Y 9 معJ x 20 العجالت واإلطارات: المقدمة 

 295/40 R 20 106Y مع 

 

10J x 20 المؤخرة 

  ن:اوزاأل (DINفارغة )معيار  كلغ 1,895

 األقصى المسموح به كلغ 2,550

 

 األبعاد: الطول ملم 4,692

 العرض ملم 1,926

 الخارجيتين مع المرآتين العرض ملم 2,098

                      االرتفاع ملم 1,609

 قاعدة العجالت ملم 2,807
 

  عرض المحور األمامي ملم 1,650

 عرض المحور الخلفي ملم 1,658
 

 حجم صندوق األمتعة   ليتر  1,500 – 500
 

 اً ليتر 75) اً ليتر 68

 ً  (اختياريا

 

 سعة خزان الوقود
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  استهالك الوقود )دورة القيادة األوروبية الجديدة(:

   

 المعدّل 
 

 **كلم 100ليتر/ 8.8 – 9.2

 المدينة 
 

 **ملك 100ليتر/ 11.4 – 11.8

 الطرق السريعة 

 

 **كلم 100ليتر/ 7.4 – 7.8

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون:
 

 

 المعدّل 

 

 **غرام/كلم 207 – 215

 Euro 6 المعيار األوروبي السادس فئة االنبعاثات:

 

 

 

 * مع ُرزمة "سبورت كرونو" االختيارية
 

 ** وفقاً لإلطارات المعتمدة


