
Porsche 718 Boxster

Tekniska data 6-växlad manuell växellåda

Motor

Motorkonfiguration Mittmotor

Konfiguration / antal cylindrar 4

Cylindervolym 1 988 cm³

Effekt (kW) 220 kW

Effekt (hk) 300 PS

RPM max effekt 6 500 r/min

vid r/min 1 950 - 4 500 r/min

Max. vridmoment 380 Nm

Kompression 9.5 : 1

Borrning 91,0 mm

Slag 76,0 mm

Transmission

Layout drivlina Bakhjulsdriven

Manuell växellåda 6-växlad med dubbelmassesvänghjul, självjusterande
koppling

Automatisk växellåda finns som tillval Ja

Automatisk växellåda 7-växlad Porsche Doppelkupplung (PDK)

Förbrukning/utsläpp NEDC

Kombinerad 8,1 l/100 km

CO2-utsläpp 186 g/km

Emission standard Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Partikelfilter Ja (bränslepartikelfilter)

Förbrukning/utsläpp WLTP

Förbrukning blandad 8,7 l/100 km

CO2-emission low (vehicle specific) 308 g/km

CO2-emission medium (vehicle specific) 204 g/km

CO2-emission high (vehicle specific) 174 g/km

CO2-emission extra high (vehicle specific) 173 g/km

CO2-utsläpp blandad 198 g/km

CO2-emission kombinerad (modellserie) 205,0 - 198,0 g/km

CO2-emission extra high (model range) 182,0 - 173,0 g/km
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Tekniska data  (fortsättning) 6-växlad manuell växellåda

Chassi och fjädring

Framaxel McPherson, Porsche-optimerad

Bakaxel McPherson, Porsche-optimerad

Styrning Elektromekaniskt styrservo

Bromsar 4-kolvsbromsok monobloc fram och bak, skivor med
integrerad ventilation fram och bak

Hjul fram 8 J x 18 ET 57

Däck fram 235/45 ZR 18

Hjul bak 9,5 J x 18 ET 49

Däck bak 265/45 ZR 18

ABS ABS 9.0 (integrerat i PSM)

Kaross

Längd 4 379 mm

Bredd 1 801 mm

Höjd 1 281 mm

Dragkoefficient (Cd) 0,31 cW

Hjulbas 2 475 mm

Tjänstevikt (EG) 1 410 kg

Totalvikt 1 655 kg

Bredd (med utfällda backspeglar) 1 994 mm

Tjänstevikt (DIN) 1 335 kg

Maxlast 320 kg

Kapacitet

Bagagerumsvolym 150 l

Bränsletank 54 l

Bagageutrymmeskapacitet 125 l

Prestanda

Maxhastighet 275 km/h

Acceleration från 0 - 100 km/h 5,1 s

Acceleration från 0 - 160 km/h 11,3 s

Flexibilitet (80-120 km/h) på 5:e växeln 5,6 s

In-gear acceleration (80-120 km/h) 3,2 s

Service och garanti

Nybilsgaranti 2 år

Serviceintervall 30.000 km / 2 år

Lackgaranti 3 år

Rostskyddsgaranti 12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning utan krav på
efterbehandling
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Standardutrustning

Motor

• 4-cyl boxer, 4 ventiler per cylinder, turbo, direktinsprutning (DFI) och VarioCam Plus

Motoregenskaper

• Direct Fuel Injection (DFI)

• SPORT-knapp på mittkonsol

• Vätskekyld med thermal management för motor och växellåda

• Sportavgassystem med 1 st mittplacerat ändavgasrör i borstat rostfritt stål

Transmission

• 6-växlad manuell växellåda

• Bakhjulsdriven

• Start-/stoppsystem

Chassi

• 18" lättmetallfälgar Boxster

• Däckreparationssats

• Däcktryckskontrollsystem

• Elektromekanisk servostyrning

• Porsche Stability Management (PSM) med ABS, ASR, ABD och MSR

Bromsar

• Svarta 4-kolvsok fram och bak

• Ventilerade bromsskivor med diameter 330 mm fram, 299 mm bak

• Parkeringsbroms, elektrisk

• Slitvarnare för bromsbelägg

Kaross

• Helgalvaniserad lättviktskaross i aluminium/stål-komposit

• Automatisk bakre spoiler

• PORSCHE-logotyp och modellbeteckning på baklucka i högglans kromoptik

• Ytterbackspeglar, eluppvärmda och elektriskt inställbara

• 1 st mittplacerat ändavgasrör i polerat rostfritt stål

• Elektriskt manövrerad tygsufflett med integrerad bakruta i glas

• Vindavvisare
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Standardutrustning  (fortsättning)

Belysning

• Bi-Xenonstrålkastare med integrerade LED-varselljus

• Ljussensor inkl coming home-funktion

• LED-bakljus med integrerade 4-punkts bromsljus, inkl. ett tredje högt placerat bromsljus

• Varselljus/positionsljus/körriktningsvisare i LED-teknik

Klimatreglering

• Klimatanläggning

• Gröntonat värmeskyddsglas

Säkerhet

• Fullstora krockkuddar på förar- och passagerarplats

• Porsche Side Impact Protection System (POSIP) inklusive sidokrockkuddar

• 3-punktsbälten med bältessträckare och krockkraftsbegränsare

• Stöldlarm

• Fast monterat rundslagningsskydd

Elektriska system

• Elektriska fönsterhissar

• Universal audio interface (AUX) i handskfack

• Centrallås med fjärrstyrning

• 12-voltsuttag 3 st (fotutrymme främre passagerarplats, handskfack, förvaringsfack i mittkonsol)

• Porsche Communication Management (PCM) inkl. mobiltelefonförberedelse, audio interface och 7" touchscreen i färg

• Sound Package Plus inkl. 6 högtalare och 110 W output

Instrument

• 3 st instrumentrundlar med integrerad färddator/kombiinstrument

• Färddator/kombiinstrument med högupplöst 4,6" färgskärm

• Analog visning av varvtal, hastighet och bränslestatus

• Instrumenttavlor inkl. varvräknare i svart

Interiör

• Sportstolar, delelektriska (2-vägs)

• Sportratt i läder, inställbar i längd och höjd

• Dekorlister i aluminiumoptik

• Klädsel i Alcantara/konstläder

• Innertak i tyg

• Instegslister med modellbeteckning
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Standardutrustning  (fortsättning)

Färger

• Exteriörfärger (solid): Black, White, Guards Red, Racing Yellow

• Interiörfärger: Black, Platinum Grey, Yachting Blue, Luxor Beige

• Sufflettfärger: Black, Blue, Brown, Red

Viktig information

För mer information om tillgänglighet och exakta utrustningsspecifikationer vänligen kontakta ditt Porsche Center. Alla

priser är rekommenderade priser inklusive moms, exklusive leverans, och gäller från och med 1 juni 2004. Porsche

förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna, leveranspaketen, ledtiderna, priserna och annan produktinformation utan

att meddela detta i förväg. Färger och material kan skilja sig från dem som visas. Fel och utelämnanden som förväntas.

Porsche Sverige och företag inom koncernen* (eller via dess återförsäljare) kan komma att använda uppgifter du lämnar,

och andra uppgifter vi har om dig, för att kontakta dig via brev, teleforn, sms, fax eller e-post, om erbjudanden eller för att

lämna information. Markera denna ruta om du inte vill ta del av erbjudanden eller få information från oss [ ] eller från

någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners [   ].

Genom att använda detta formulär samtycker du till att vi behandlar alla känsliga uppgifter (t.ex. hälsouppgifter) i ovan

nämnda syften, att vi behåller de uppgifter du har lämnat till oss under en rimlig period och att vi överför uppgifterna till

länder som inte håller samma dataskyddsnivå som Sverige (vid behov) i ovan nämnda syften.

*Företag inom koncernen omfattar Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F.

Porsche AG.
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