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ปอร์เช่ บ็อกซเตอร์ (Boxster) และบ็อกซเตอร์ เอส (Boxster S) ใหม่ล่าสุด 

เบาขึ้นหมายถึงเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

น้ำหนักที่เบาขึ้นพร้อมความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น รวมทั้งความเร็วที่สูงขึ้นและปราดเปรียวมากขึ้น ด้วยการ 
ออกแบบท่ีเน้นให้รถมีน้ำหนักเบา รวมไปถึงการออกแบบตัวถังใหม่หมด ทำให้ บ็อกซเตอร์ (Boxster) เจเนอเรช่ันใหม่คันน้ี สมบูรณ์ 
แบบและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับปอร์เช่อีกครั้งภายใต้แนวคิดประสิทธิภาพการทำงานอย่างอัจฉริยะจากปอร์เช่  
(Porsche Intelligent Performance) น้ำหนักของรถที่เบาขึ้นกว่าแต่ก่อน ฐานล้อขยายใหญ่ขึ้น ตัวรถกว้างขึ้นและล้อที่มีขนาด 
ใหญ่ข้ึนน้ี ส่งผลให้รถสปอร์ตเคร่ืองยนต์วางกลางคันน้ีมีการขับเคล่ือนท่ีคล่องตัวมากข้ึน และถือได้ว่าดีท่ีสุดในคลาสเลยทีเดียว  
ไม่เพียงเท่านี้รถคันนี้ยังได้รับการติดตั้งระบบพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฟฟ้า (Electro-mechanical power steering)  

เสริมความคล่องตัวให้กับรถอีกด้วย หากต้องการความคล่องตัวในการขับขี่เพิ่มเติม สามารถเลือกติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริม
แพ็คเกจ Sport Chrono ได้ ระบบนี้มีคุณลักษณะเด่นที่ติดตั้งเข้ากับการส่งกำลังของเครื่องยนต์หรือ dynamic transmission 

mounts เป็นครั้งแรกอีกด้วย อีกหนึ่งระบบที่สามารถเลือกติดตั้งได้คือระบบการกระจายแรงบิดไปยังแต่ละล้อเพื่อสมรรถนะ
ที่ดีเยี่ยมในการเข้าโค้ง Porsche Torque Vectoring (PTV) เพิ่มความคล่องตัวและปลอดภัยให้กับรถมากขึ้นด้วยเช่นกัน

บ็อกซเตอร์ (Boxsters) ใหม่น้ีถือได้ว่ามีประสิทธิภาพและสมรรถนะของรถท่ีสมบูรณ์แบบ อีกท้ังยังประหยัดนำ้มันเช้ือเพลิงมาก 
กว่าเดิมถึง 15% เลยทีเดียว ด้วยการที่เครื่องยนต์นั้นมีระบบฉีดนำ้มันเชื้อเพลิงโดยตรง (Direct fuel injection) ทำให้รถ 
บริโภคนำ้มันเชื้อเพลิงน้อยกว่า 9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร (11.11 กิโลเมตรต่อลิตร) หากติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK  

จะประหยัดกว่าด้วยการบริโภคน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีน้อยกว่า 8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร (12.5 กิโลเมตรต่อลิตร) และน่ีคือตัวเลขท่ีสำคัญ 
ของบ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่ทั้ง 2 รุ่นนี้:

Boxster เครื่องยนต์ขนาด 2.7 ลิตรแบบลูกสูบเรียงนอน boxer พละกำลังสูงสุด 265 แรงม้า (195  

กิโลวัตต์); ขับเคล่ือนล้อหลัง, ระบบเกียร์ธรรมดา 7 จังหวะ, หรือเลือกติดต้ังระบบเกียร์อัตโนมัติ  

Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) 7 จังหวะ; อัตราเร่งจาก 0 – 100 กม./ชม.  

ได้ในเวลา 5.8 วินาที, หากติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK ได้ในเวลา 5.7 วินาที 
(หากติดตั้ง Sport Chrono Package อัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ได้ในเวลา 5.5 วินาที); 
ความเร็วสูงสุด 264 กม./ชม., หากติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK จะอยู่ที่ 262 กม./ชม.; 

อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (NEDC) อยู่ที่ 8.2 ลิตร/100 กม., อัตราการปล่อยก๊าซ 

CO2 อยู่ที่ 192 กรัม/กม.; หากติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK จะอยู่ที่ 7.7 ลิตร/100 กม. 

อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ที่ 180 กรัม/กม.

บทสรุป
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Boxster S เครื่องยนต์ขนาด 3.4 ลิตรแบบลูกสูบเรียงนอน boxer พละกำลังสูงสุด 315 แรงม้า (232  

กิโลวัตต์); ขับเคล่ือนล้อหลัง, ระบบเกียร์ธรรมดา 7 จังหวะ, หรือเลือกติดต้ังระบบเกียร์อัตโนมัติ  

Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) 7 จังหวะ; อัตราเร่งจาก 0 – 100 กม./ชม.  

ได้ในเวลา 5.1 วินาที, หากติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK ได้ในเวลา 5.0 วินาที 
(หากติดตั้ง Sport Chrono Package อัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ได้ในเวลา 4.8 วินาที); 
ความเร็วสูงสุด 279 กม./ชม., หากติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK จะอยู่ที่ 277 กม./ชม.; 

อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (NEDC) อยู่ที่ 8.8 ลิตร/100 กม., อัตราการปล่อยก๊าซ 

CO2 อยู่ที่ 206 กรัม/กม.; หากติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK จะอยู่ที่ 8.0 ลิตร/100 กม. 

อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ที่ 188 กรัม/กม.

ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ปอร์เช่ บ็อกซเตอร์ (Boxster) ที่เปลี่ยนโฉมใหม่หมดเพื่อเข้าสู่ เจเนอเรชั่นใหม่ 
เรียกได้ว่าเพียงแรกเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเปลี่ยนใหม่หมด: อาทิเช่น ฐานล้อที่ขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีก 60 มม. 

หน้ารถที่ขยายใหญ่ขึ้นอีก 40 มม. ด้านหลังขยายใหญ่ขึ้นอีก 18 มม. ผลที่ได้คือตัวรถที่มั่นคงและประสิทธิภาพของ
รถที่เพิ่มมากขึ้น กระจกหน้ามีความแบนราบมากขึ้นกว่าเดิมและติดตั้งให้ไปทางด้านหน้ามากขึ้นประมาณ 100 มม. 

ตัวรถโดยรวมลดต้ำลง 13 มม. พร้อมด้วยหลังคาประทุนที่จะพบกับเส้นสายของรถที่ยาวไปถึงด้านหลังได้อย่างสง่างามและ 
ลงตัวเป็นที่สุด อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้รถมีรูปลักษณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นคือตัวรถที่ขยายให้ยาวขึ้นอีก 32 มม. ในขณะที่ระยะจาก 
ล้อถึงปลายกันชนทางด้านหน้าลดลง 27 มม. ทำให้บ็อกซเตอร์ (Boxster) คันนี้กลายมาเป็นโร้ดสเตอร์ที่มีความกะทัดรัด 
เลยทีเดียว

ตัวรถได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูมีรูปทรงและลายเส้นที่โดดเด่น เส้นสายของรถมีความต่อเนื่องจากปีกทางด้านหน้า 
เข้าสู่ส่วนท้ายของรถ อีกทั้งกระจกข้างที่เปลี่ยนตำแหน่งมาติดกับประตูรถได้อย่างลงตัว คุณลักษณะเด่นของรถที่แสดงให้ 
เห็นถึงความคล่องตัวสูงคือเส้นสายของประตูที่ต่อเนื่องเข้ากับช่องดักอากาศทางด้านหลังได้อย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  
รูปทรงมีความต่อเนื่องตั้งแต่ปีกรถ ประตู ช่องดักอากาศที่ยาวต่อเนื่องไปจนถึงซุ้มล้อด้านหลัง อีกหนึ่งรูปลักษณ์ที่ได้รับ
การออกแบบใหม่คือล้อโลหะผสมที่บ่งบอกถึงความว่องไวและคล่องตัวของรถถึงแม้จะหยุดนิ่งอยู่ บ็อกซเตอร์ (Boxster) 

มาพร้อมกับล้อขนาด 18 นิ้วเป็นล้อมาตรฐานให้กับรถ ส่วนบ็อกซเตอร์ เอส (Boxster S) จะมาพร้อมกับล้อขนาด  

19 นิ้วเป็นล้อมาตรฐาน และทั้ง 2 รุ่นสามารถติดตั้งล้อขนาด 20 นิ้วเป็นอุปกรณ์เสริมเลือกได้

ทางด้านหน้ารถบ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่ล่าสุดนี้จะโดดเด่นไปด้วยไฟหน้า ไฟหน้าของทั้ง 2 รุ่นจะทำมาจากฮาโลเจนซึ่ง 
เป็นมาตรฐานให้กับรถรุ่นบ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่ ส่วนรุ่นบ็อกซเตอร์ เอส (Boxster S) จะได้รับการติดตั้งไฟไบซีนอล  

(Bi-Xenon) มาเป็นมาตรฐานให้กับรถ รูปทรงของไฟได้รับการออกแบบใหม่ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังเสริมด้วยระบบไฟ Daytime 

driving และนำเทคโนโลยีไฟ LED มาใช้เพื่อความลงตัวและสมดุลเข้ากับช่องดักอากาศที่อยู่ทางด้านล่างได้อย่างลงตัวเป็น
ที่สุด 

ทางด้านท้ายรถได้รับการออกแบบใหม่หมดอย่างสมบูรณ์แบบ: ฝาช่องเก็บหลังคาประทุนได้ถูกขจัดออกไป ปีกหลังและไฟ 
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เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างโดดเด่น ไฟตัดหมอกด้านหลังและไฟถอยหลังได้ถูกรวบเข้าสู่เส้นสายของไฟเดียวกันได้อย่างลงตัว  
ไฟท้ายเป็นไฟแบบ LED โค้งเข้าหามุมรถซึ่งนำมาซึ่งความโดดเด่นให้กับแผงหลังของรถได้อย่างดีเยี่ยม ปลายท่อได้รับ 
การออกแบบใหม่ให้ลึกและโดดเด่นเมื่ออยู่ส่วนกลางของรถ แผ่นกันลมใต้ท้อง (diffuser) ได้รับการออกแบบให้เพิ่มความ 
โดดเด่นและเน้นให้เห็นถึงความกว้างของรถมากขึ้น ปลายท่อของรุ่นบ็อกซเตอร์ (Boxster) จะมีรูปทรงเป็นรูปวงรี ในขณะที่ 
บ็อกซเตอร์ เอส (Boxster S) จะมีปลายท่อคู่ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานให้กับรถ
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เครื่องยนต์และระบบส่งผ่านกำลังเครื่องยนต์ 

พละกำลังเครื่องยนต์ที่มาจากเครื่องยนต์วางกลาง

ด้วยแนวคิดของเครื่องยนต์วางกลางของบ็อกซเตอร์ (Boxster) นี้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้โร้ดสเตอร์คันนี้มีประสิทธิภาพและ
สมรรถนะของการทรงตัวบนท้องถนนได้อย่างดีเยี่ยม เสริมทัพด้วยเครื่องยนต์แบบ 6 สูบ จึงส่งผลให้รถคันนี้มีประสิทธิภาพ
ของเครื่องยนต์ที่ประหยัดได้อย่างเหนือชั้นด้วยเช่นเดียวกัน ที่สำคัญเพราะการจัดตำแหน่งของเพลาหลังให้มาอยู่ด้านหน้า 
มากขึ้นทำให้ปอร์เช่ 2 ที่นั่งคันนี้กลายมาเป็นรุ่นที่มีสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง 
เต็มพิกัดเลยทีเดียว 

บ็อกซเตอร์ (Boxster) ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้ง ด้วยระบบและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นมากมายได้มารวมตัวกัน 
อยู่ในรถคันนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง (Direct Fuel injection) ระบบการจัดการความร้อน (Thermal 

management) ระบบหมุนเวียนไฟฟ้า (electrical system recuperation) และฟังก์ชั่นสตาร์ท/หยุดอัตโนมัติ (Auto start/stop 

function) ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เครื่องยนต์ของบ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่ทั้ง 2 รุ่นนี้มีพละกำลังมากกว่าแต่ก่อน อีกทั้งยัง 
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าเดิมอีก 15% เลยทีเดียว

บ็อกซเตอร์ (Boxster) รุ่นใหม่ รุ่นเดิม ∆

ขนาดของเครื่องยนต์ 2,706 cm3 2,893 cm3 -187 cm3

พละกำลังเครื่องยนต์ 265 แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ 
6,700 รอบต่อนาที

255 แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์
6,400 รอบต่อนาที

+10 แรงม้า

แรงบิด 280 นิวตันเมตรที่รอบ 
เครื่องยนต์ 4,500 – 6,500 
รอบต่อนาที

290 นิวตันเมตรที่รอบ 
เครื่องยนต์ 4,400 – 6,000 
รอบต่อนาที

-10 นิวตันเมตร

อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง 
เมื่อติดตั้งระบบเกียร์ธรรมดา
ติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ  
 

PDK

 

8.2 ลิตร/100 กม.

7.7 ลิตร/100 กม.

 

9.4 ลิตร/100 กม.

9.1 ลิตร/100 กม.

 

 

-1.2 ลิตร/100 กม. 

(-12.8%)

-1.4 ลิตร/100 กม. 

(-15.4%)

รายละเอียด
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บ็อกซเตอร์ เอส (Boxster S) รุ่นใหม่ รุ่นเดิม ∆

ขนาดของเครื่องยนต์ 3,436 cm3 3,436 cm3 +/-0 cm3

พละกำลังเครื่องยนต์ 315 แรงม้าที่รอบ 
เครื่องยนต์ 6,700  

รอบต่อนาที

310 แรงม้าที่รอบ
เครื่องยนต์ 6,400  

รอบต่อนาที

+5 แรงม้า

แรงบิด 360 นิวตันเมตรที่รอบ
เครื่องยนต์ 4,500 – 5,800 

รอบต่อนาที

360 นิวตันเมตรที่รอบ
เครื่องยนต์ 4,400 – 5,500 

รอบต่อนาที

+/-0 นิวตันเมตร

อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อ 
ติดตั้งระบบเกียร์ธรรมดา
ติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ  
 

PDK

 

 

8.8 ลิตร/100 กม.

8.0 ลิตร/100 กม.

 

 

9.8 ลิตร/100 กม.

9.4 ลิตร/100 กม.

 

 

-1.0 ลิตร/100 กม. 

(-10.2%)

-1.4 ลิตร/100 กม. 

(-14.9%)

เคร่ืองยนต์ของรุ่นบ็อกซเตอร์ (Boxster) ได้รับการลดขนาดลงกว่ารุ่นเดิมอีก 0.2 ลิตร และมีขนาดเคร่ืองยนต์ท่ี 2.7 ลิตร กระบอกสูบ 
และการเคล่ือนตัวของลูกสูบลดลงด้วยเช่นกัน ประสิทธิภาพในรุ่นมาตรฐานน้ันเพ่ิมมากข้ึน มีรอบเคร่ืองยนต์ท่ีสูงข้ึน มีการออกแบบ 
ห้องเคร่ืองเผาไหม้ใหม่หมดสำหรับระบบฉีดน้ำมันเช้ือเพลิงโดยตรง (Direct Fuel injection) พร้อมด้วยกำลังอัดท่ีสูงข้ึน ส่งผล 
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อลูกสูบแบบโลหะผสมอีกด้วย ในส่วนของไอดีมีจุดเด่นท่ีการยกตัวของวาล์วแบบแปรผัน (Variable valve 

lift) และมีระบบแปรผันองศาการเปิด - ปิดของล้ินวาล์ว (Variable valve timing (VarioCam Plus)) ท่ีเพ่ิมองศาข้ึนจาก 40 องศาเป็น 

50 องศาเลยทีเดียว ไม่เพียงเท่าน้ีเคร่ืองยนต์จะดึงอากาศให้ผ่านเข้ามาอย่างไหลล่ืนเป็นพิเศษด้วยระบบดักอากาศเข้าห้องเผาไหม้ 
ท่ีมีประสิทธิภาพอีกด้วย เหตุผลหลักท่ีทำให้การดักอากาศเข้าห้องเผาไหม้น้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึนมาจากตัวดักอากาศ (Air 

Intakes) ท้ัง 2 ตัวท่ีอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของรถ อีกท้ังยังมีการใช้การติดต้ังตัวจับสัญญาณแรงดันเพ่ือทำการวัดแรงดันของ 
ท่อร่วมไอดีแทนท่ีจะใช้ตัวจับสัญญาณแรงดันแบบเดิมหรือ Hot-Film Mass air flow sensor อีกด้วย สำหรับเคร่ืองยนต์ 3.4 ลิตร 6 

สูบของบ็อกซเตอร์ เอส (Boxster S) มีการควบคุม Resonance Flap เพ่ือให้เปล่ียนปริมาตรของท่อไอดีตามรอบเคร่ืองให้ดีย่ิงข้ึน  
ผลท่ีได้คือแรงบิดท่ีสูงข้ึนเม่ืออยู่ในรอบเคร่ืองยนต์ต้ำน่ันเอง



Boxster | 8 

ประสิทธิภาพอย่างอัจฉริยะ: ระบบหมุนเวียนไฟฟ้า (electrical system recuperation) ระบบจัดการความร้อน 
(thermal management) และฟังก์ชั่น coasting
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้มากขึ้น เครื่องยนต์แบบ Boxer จึงติดตั้งระบบหมุนเวียนไฟฟ้า (Electrical system 

recuperation) และแผนที่ควบคุมการจัดการความร้อนของเครื่องยนต์แบบหล่อเย็นด้วยน้ำ (Cooling water thermal 

management) เสริมทัพเข้าไปอีกด้วย สำหรับระบบหมุนเวียนไฟฟ้า (Electrical system recuperation) นั้นแบตเตอรี่จะรับ 
พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างการเบรกหรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการ Coasting ซึ่งส่งผลให้ตัว generator นั้นทำงานน้อยลงใน
การสร้างพลังงานให้แบตเตอรี่ และยังทำให้ลดการทำงานของเครื่องยนต์เผาไหม้ขณะอยู่ระหว่างการเร่งเครื่องเพราะ 
เคร่ืองยนต์ไม่ต้องใช้พลังงานมากในการชาร์จพลังงานให้แบตเตอร่ีน่ันเอง ท้ังน้ีเพราะการจัดการของระบบระบายความร้อนใน 
เคร่ืองยนต์และระบบส่งกำลังท่ีทำงานอย่างอัจฉริยะ ระบบน้ีจะช่วยให้เคร่ืองยนต์และระบบส่งกำลังเข้าสู่อุณหภูมิท่ีต้องการด้วย 
ความรวดเร็ว ซึ่งหมายถึงการเผาไหม้ที่ดียิ่งขึ้นภายใต้แรงเสียดทานที่น้อยลง และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือผิดพลาด 
จากอุณหภูมิที่ไม่ใช่ตามที่ต้องการ ตัวควบคุมอุณหภูมิจะทำการลดระดับอุณหภูมิลงด้วยความรวดเร็วและลดลงได้มากกว่า
รุ่นเดิมด้วยเช่นกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมของเครื่องยนต์ในทุกๆ สภาวะนั่นเอง ไม่เพียงเท่านี้ 
ปอร์เช่ยังเสริมทัพระบบฟังก์ช่ัน สตาร์ท/หยุดอัตโนมัติ (Auto start/stop function) เข้าไปในรถบ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่น้ี 
อีกด้วยและสามารถทำงานร่วมกับระบบเกียร์ธรรมดาและระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK ได้ 

บ็อกซเตอร์ (Boxster) ที่ติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK ได้นำหลักการฟังก์ชั่นการทำงาน Coasting จากรุ่น 911  

คาร์เรร่า (Carrera) ใหม่ล่าสุดมาใช้ด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักการทำงานของฟังก์ชั่นนี้คือการเรียกพลังงานจากเครื่องยนต์ 
มาใช้ในจำนวนที่ต้องการเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งฟังก์ชั่น Coasting คือการวิ่งไปโดยไม่ใช้พลังงาน จึงทำให้มีการ 
บริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง ในทางปฏิบัติคือเครื่องยนต์สามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากถึง 1 ลิตรต่อ 100 

กิโลเมตรเลยทีเดียว ฟังก์ชั่นการทำงาน Coasting นี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ดึงเท้าออกจากคันเร่งอย่างช้าๆ 
หรือโดยการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเอง หากรถอยู่ในระดับเกียร์ที่สูงสุดที่เป็นไปได้ Coasting จะหยุดทำงานเมื่อทำการเร่งเครื่อง 
เบรก หรือ เปลี่ยนเกียร์ ฟังก์ชั่น Coasting ช่วยให้เกิดการประหยัดน้ำมันมากขึ้นเพราะฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้รถควบคุม 
พลังงานจลได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน: ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ
กล่องเกียร์คือส่ิงสำคัญสำหรับประสิทธิภาพการขับข่ี ความสะดวกสบาย และการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง ระบบเกียร์ธรรมดา  

6 จังหวะได้รับการติดตั้งมาเป็นมาตรฐานในบ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่นี้ อัตราการทดเกียร์ได้รับการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ 
เหมาะสมกับคุณลักษณะของเครื่องยนต์ ผสมผสานกับความสมบูรณ์แบบตามหลักการยศาสตร์แบบใหม่ล่าสุดในบ็อกซเตอร์ 
นี้ทำให้การเปลี่ยนเกียร์นั้นมีความแม่นยำมากขึ้นและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย: การที่รถมี 
คอนโซลกลางท่ีลาดเอียงและสูงข้ึนเหมือนกับรถคาร์เรร่า จีที (Carrera GT) ผสมผสานกับตำแหน่งท่ีน่ังของผู้ขับข่ีส่งผลให้เกิด 
ระยะห่างระหว่างพวงมาลัยและคันเกียร์ที่ลดลง แผงหน้าปัดที่แสดงผลของรอบเครื่องยนต์จะทำการแสดงผลระดับเกียร์ด้วย 
เช่นกัน
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อุปกรณ์เสริมที่สามารถเลือกติดตั้งได้ : ระบบเกียร์อัตโนมัติ Doppelkupplungsgetriebe 
ที่ได้รับการออกแบบใหม่
ระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK 7 จังหวะได้รับการออกแบบใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วขึ้นและส่งผลต่อการลดอัตราการ 
บริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงลงนี้สามารถเลือกติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมได้ PDK เจเนอเรชั่นใหม่นี้ไม่เพียงแค่มีประสิทธิภาพที่เพิ่ม 
มากขึ้นเท่านั้น หากแต่ยังได้รับการพัฒนาในเรื่องของความสะดวกสบายและลดอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย  
ผู้ขับขี่จะรู้ได้ทันทีว่าเกิดการเปลี่ยนเกียร์ตามที่เขาปรารถนา บ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่นี้ยังมีการตอบสนองมากขึ้น แม้จะอยู่ 
ในโหมดธรรมดาระบบเกียร์นี้จะสามารถเข้าสู่ความเร็วสูงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความเกาะถนนและทรงตัวที่ดีเยี่ยม 
ให้กับรถมากขึ้นด้วยเช่นกัน ฟังก์ชั่นการทำงานของ PDK ยังช่วยในการแซงอีกด้วย เมื่อผู้ขับขี่ทำการกดแป้นคันเร่งอย่าง 
หนักหน่วง ระบบเกียร์ PDK จะเข้าใจได้ทันทีว่าต้องทำการเร่งเครื่องยนต์พร้อมด้วยเลือกเกียร์ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้รถมี 
อัตราเร่งความเร็วที่สูงและเร็วที่สุดเพื่อทำการแซงอีกด้วย 

หากทำการเบรกอย่างกระทันหันระบบเกียร์ PDK จะทำให้รถลดระดับเกียร์ลงอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในความเร็วสูง และพร้อม 
จะเร่งเครื่องต่อไปได้ใหม่โดยทันที ไม่เพียงเท่านี้เสียงของเครื่องยนต์ยังให้อรรถรสและความสุนทรีย์แห่งความเป็นรถสปอร์ต 
ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เมื่ออยู่ในรอบเครื่องยนต์ที่สูงรถจะมีพละกำลังขับที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเร่งเครื่องออกจากโค้ง เนื่องจาก 
โปรแกรมการเปลี่ยนเกียร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ อาทิเช่นการลดระยะเวลาการเปลี่ยนเกียร์ให้รวดเร็วขึ้น อีกหนึ่งตัวอย่างคือ 
เมื่ออยู่ในพื้นผิวถนนที่มีระยะทางยาว การควบคุมการลื่นไถลจะเกิดขึ้นแม้ระบบ Porsche Stability management (PSM) 

จะถูกปิดใช้งาน ระบบจะทำการจับองศาของ Yaw angle และองศาของพวงมาลัยเพื่อป้องกันการเปลี่ยนเกียร์ให้สูงขึ้นอีก 
ด้วย ผลลัพธ์ที่ได้คือความสนุกสนานในการขับขี่เป็นพิเศษนั่นเอง หากกดปุ่มสปอร์ตที่ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานให้กับรถแล้ว 
ประสิทธิภาพของรถจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยระบบเกียร์ PDK ที่ทำงานร่วมกับตัวถังและเครื่องยนต์ที่เปี่ยมไปด้วย 
คุณสมบัติที่โดดเด่นนี้ทำให้รถคันนี้สามารถสร้างประสบการณ์การขับขี่ให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยม 

อีกทั้ง บ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่นี้ยังคงความสะดวกสบายไว้หากต้องการเปลี่ยนจากการขับขี่ที่คล่องตัวสูงเข้าสู่การขับขี่ที่
สะดวกสบายมากขึ้น และยังประหยัดมากขึ้นเมื่ออยู่ในความเร็วสูง การเร่งเครื่องรถนั้นได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์แบบมาก
ขึ้น และให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดในขณะที่ยังคงความสะดวกสบายและปลอดภัยอีกด้วย 

บ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่นี้ได้ติดตั้งปุ่มสปอร์ตมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้กับตัวรถ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ขับขี่สามารถเลือก 
ระหว่างการตั้งค่าโหมดสปอร์ตและโหมดสะดวกสบายเพื่อการประหยัดน้ำมันได้อีกด้วย เมื่ออยู่ในโหมดสปอร์ตระบบ 

electronic engine management system จะทำการควบคุมเครื่องยนต์ให้ส่งพละกำลังมากขึ้น และทำให้เครื่องยนต์มีความ
คล่องตัวและตอบสนองได้มากขึ้น เมื่อรถได้รับการติดตั้งระบบเกียร์ Porsche Doppelkupplung (PDK) การเปลี่ยนเกียร์ขึ้น
จะเปลี่ยนที่รอบสูงขึ้นและการลดระดับเกียร์ลงจะเกิดช้าขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดอัตโนมัติ และระบบสตาร์ท/หยุดอัตโนมัติ (Auto 

start/stop function) และฟังก์ชั่น Coasting จะปิดการใช้งาน
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ใหม่ล่าสุด: แพ็คเกจ Sport Chrono ที่มาพร้อมกับ dynamic transmission mounts เป็นครั้งแรก
แพ็คเกจ Sport Chrono Package ที่มาพร้อมกับ dynamic transmission mounts สามารถเลือกติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมได้ 
เป็นครั้งแรก และทำให้การขับขี่นี้มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้น เหมือนดั่งอยู่ในสนามแข่งแต่สามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบาย 
ในชีวิตประจำวัน ระบบนี้จะช่วยในเรื่องของการเร่งอัตราเร่งให้ดีที่สุดเมื่อทำงานร่วมกับระบบเกียร์ PDK และปุ่มสปอร์ต พลัส  
และฟังก์ชั่นการควบคุมการออกตัว (Launch Control function) อีกด้วย ปุ่มสปอร์ต พลัส จะเปิดการทำงานการเปลี่ยนเกียร์
แบบ “Race Track” ของระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK; เกียร์ต่ำจะถูกใช้งานเสมอ การลดระดับเกียร์จะทำได้ที่รอบเครื่องยนต์ 
ประมาณ 4,000 รอบต่อนาทีด้วยความรวดเร็วอีกด้วย

เพื่อให้รถมีการขับเคลื่อนที่คล่องตัวรวมไปถึงมีความสะดวกสบายในการขับขี่ แพ็คเกจ Sport Chrono Package 

จึงมาพร้อมกับ dynamic transmission mounts ซึ่งจะช่วยในเรื่องของช่วงล่างในขณะขับขี่ ระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์ 
ของบ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่นี้จะติดอยู่กับตัวรถ 3 ตำแหน่งคือ ทางด้านหน้าของ engine mount และอีก 2 

ทางด้านหลังของ transmission mounts การที่ติดตั้งเข้ากับระบบส่งกำลังหรือ dynamic transmission mounts นี้จะช่วยให้
ลดการสั่นสะเทือนจากขับขี่บนพื้นถนนที่ขรุขระและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์เข้าสู่ตัวรถอีกด้วย 
ระบบจะทำการใช้ของเหลว damper fluid ซึ่งมีลักษณะของแม่เหล็กและใช้หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเพิ่มหรือลด 
ความหนืดของของเหลวนี้ ส่งผลให้ transmission mounts นี้จะแข็งและอ่อนลง

สำหรับรถสปอร์ตแล้ว การที่เครื่องลดการสั่นสะเทือนหรือโช้คมีลักษณะยึดติดกับระบบส่งกำลังแล้วนั้นจะส่งผลให้รถมีการ 
รักษาเสถียรภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น เมื่อเข้าโค้งหรือเข้าโค้งตัว S ในขณะที่ใช้ความเร็ว การยึดติดที่แข็งแกร่งนี้จะช่วย 
ลดความล่าช้าของพลังงานขับเคลื่อน ดังนั้นจึงช่วยลดระดับการผลักให้รถปัดอีกด้วย เหมือนกับรถแข่งที่หน่วยขุมพลังของ 
เครื่องยนต์ถูกติดตั้งกับตัวรถ ส่งผลให้รถเกาะถนนและทรงตัวได้ดี รวมไปถึงรักษาเสถียรภาพของรถได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น  
เมื่อเกิดอาการสั่นสะเทือนของหน่วยขุมพลังที่สังเกตได้ แรงสั่นสะเทือนเหล่านี้จะถูกกรองโดยวิธีการทำให้อ่อนลงหรือ 

Softer mounts ดังนั้นระบบ dynamic transmission mounts นี้จะลดการสั่นสะเทือนระหว่างเร่งเครื่องยนต์เมื่อวาล์วปีกผีเสื้อ
นั้นเปิดสุด ผลลัพธ์ที่ได้คือแรงขับที่สูงขึ้นบนเพลาหลังเพื่อการเกาะถนนที่มากขึ้นเมื่อเร่งเครื่องอีกด้วย ดังนั้นระบบนี้จะช่วย
ทั้งในเรื่องของพละกำลังที่เหมาะสมในทุกๆ สภาวะการขับขี่ และยังเสริมให้เกิดการรักษาเสถียรภาพของรถได้ดียิ่งขึ้นและ 
สะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วย
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ตัวถังและเบรก

ความว่องไวและคล่องตัวในการขับขี่ 

ด้วยการวางเครื่องยนต์วางกลางและปรับปรุงตัวถังใหม่หมดทำให้รถสปอร์ตบ็อกซเตอร์ (Boxster) คันนี้มีการยึดเกาะถนน 
ได้อย่างดีเยี่ยม และทิ้งห่างรุ่นเดิมไปได้อย่างเหนือชั้น ฐานล้อได้รับการขยายให้ยาวขึ้น 60 มิลลิเมตรเพื่อการทรงตัวและ 
ยึดเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในความเร็วสูง ความกว้างของรถที่กว้างขึ้นของเพลาทั้งสองข้างทำให้รถสามารถยึดเกาะ 
ถนนและทรงตัวได้ดีเมื่อยามเข้าโค้งด้วยเช่นกัน ยางที่ใหญ่ขึ้นทำให้เกิดการยึดเกาะถนนที่มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการพิสูจน์
ให้เห็นถึงความเหนือชั้นนี้ บ็อกซเตอร์ เอส (Boxster S) ใหม่ล่าสุดคันนี้จึงถูกส่งไปทดสอบวิ่งบนสนามแข่ง Nürburgring-

Nordschleife และทำเวลารอบสนามได้ในเวลาเพียงแค่ 7.58 นาทีเท่านั้น ถือได้ว่าเร็วกว่ารุ่นเดิมถึง 12 วินาทีเลยทีเดียว  
และหากต้องการความเหนือชั้นและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ท่านสามารถเลือกติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างระบบช่วงล่าง Porsche 

Active Suspension Management (PASM) ระบบ dynamic engine suspension ระบบ Porsche Torque Vectoring (PTV) 

และล้อขนาด 20 นิ้วเสริมเพิ่มเข้าไปเพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ที่เต็มรูปแบบได้อีกด้วย 

วิศวกรของปอร์เช่ไม่ได้พัฒนาตัวถังของบ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่นี้ให้มีความคล่องตัวในการขับขี่และการเกาะถนนให้มาก 
ขึ้นเท่านั้น หากแต่พวกเขายังคงคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของรถที่จะอำนวยความสะดวกสบายและความสามารถในการ 
ใช้งานในชีวิตประจำวันให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน อาทิเช่น ตัวถังมาตรฐานได้รับการออกแบบใหม่หมดโดยการใช้โช้คหรือ 
ตัวลดการส่ันสะเทือนแบบ Gas filled damper เพลาด้านหน้าได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและใช้สปริงท่อนยึดปีกนกล่าง 
แบบ McPherson ท่ีได้รับการออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับรถด้วยเช่นเดียวกัน ท่อนยึดปีกนกล่างมีขนาดกะทัดรัดกว่ารุ่นเดิม  
แต่มีความหนึบและแม่นยำกว่าแต่ก่อน การใช้อลูมิเนียมมาช่วยทำให้ท่อนยึด ปีกนกล่างนั้นแยกจากช่วงล่างและเพิ่ม 
การส่งผ่านแรงกดของสปริงได้มากขึ้น ทำให้ตัวถังมั่นคงยิ่งขึ้น เพลาหน้าได้รับการออกแบบให้สอดคล้องและเหมาะสมหาก
เกิดการกระแทกจากการชน อีกทั้งยังพัฒนาลักษณะของ anti-dive เพื่อลดองศาการทรุดตัวของช่วงล่างด้านหน้าเมื่อมีการ 
เบรกอย่างเต็มที่และช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลงอีกด้วย 

เพลาหลังได้รับการพัฒนามาจากพื้นฐานของรุ่นก่อน ชิ้นส่วนต่างๆ ของเพลาหลังได้รับการสร้างจากวัสดุน้ำหนัก 
เบาเหมือนกับเพลาด้านหน้า และแน่นอนเพลาหลังใหม่นี้เต็มไปด้วยความหนึบและแม่นยำ ชิ้นส่วนหลักๆ 
ทำจากอลูมิเนียมเพื่อความหนึบ บางชิ้นส่วนที่ต้องทำจากแผ่นเหล็กก็เป็นแผ่นเหล็กที่เบาขึ้นและกะทัดรัดมากขึ้นหากเปรียบ
เทียบกับเหล็กชนิดอื่นๆ อีกด้วย

การตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ: ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฟฟ้า (Electro-mechanical power 
steering)
ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฟฟ้า (Electro-mechanical power steering) ที่ติดตั้งใน 911 คาร์เรร่า (Carrera) เจเนอเรชั่น 
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ใหม่นี้ได้นำมาติดตั้งในบ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้รถมีความคล่องตัว ว่องไว และมีการตอบสนอง
ที่รวดเร็วกว่าพวงมาลัยแบบธรรมดา และหากเปรียบเทียบกับพวงมาลัยแบบไฮดรอลิคแล้วจะพบว่าพวงมาลัยนี้ช่วยให้ลด 
อัตราการบริโภคน้ำมันเช้ือเพลิงให้ต่ำลงอีกอย่างน้อย 0.1 ลิตร/100 กม. อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายและความปลอด 
ภัยได้มากขึ้นอีกด้วย

เมื่ออยู่ในความเร็วต่ำพวงมาลัยจะทำการปรับเปลี่ยนองศาของพวงมาลัยเองและจะกลับเข้าสู่ตำแหน่งตรงโดยอัตโนมัติ เมื่อ 
ทำการเบรกบนพื้นผิวถนนที่ไม่เท่ากัน พวงมาลัยจะทำการปรับเปลี่ยนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งทำให้ง่ายต่อผู้ขับขี่ที่จะ 
ควบคุมรถและทำให้รถอยู่ในช่องทางที่ปรารถนาได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญข้อมูลต่างๆ ของทุกๆ สภาวะการขับขี่จะถูกส่งผ่าน 
ไปหาผู้ขับขี่ด้วยพวงมาลัยนี้ด้วยเช่นกัน 

ท่านสามารถเลือกติดตั้งระบบพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฟฟ้า (Electro-mechanical power steering) นี้ได้ภายใต้ระบบ 

Power Steering Plus เพื่อให้การขับขี่ของท่านมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ความเร็วระหว่าง 0-50 กม./ชม. และ 
ระบบนี้จะช่วยให้เบรกและถอยหลังได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นโดยการลดน้ำหนักของพวงมาลัยลง เพิ่มแรงบิดของ 
พวงมาลัยมากขึ้นและยังช่วยให้พวงมาลัยกลับคืนสู่ตำแหน่งตรงเมื่ออยู่ในความเร็วต่ำอีกด้วย

เกาะถนนมากขึ้น คล่องตัวมากขึ้น: ระบบการกระจายแรงบิด Porsche Torque Vectoring
ที่ผ่านมาระบบกลไกของระบบเฟืองท้ายทำให้บ็อกซเตอร์ (Boxster) มีการทรงตัวและเกาะถนนที่ดี และในตอนนี้บ็อกซเตอร์ 
(Boxster) ใหม่นี้สามารถติดตั้งระบบการกระจายแรงบิดไปยังแต่ละล้อเพื่อสมรรถนะที่ดีเยี่ยมในการเข้าโค้ง (Porsche 

Torque Vectoring (PTV)) และระบบนี้จะทำงานร่วมกับระบบ PASM เพื่อให้ได้มาซึ่งความคล่องตัวสูงสุด และทำให้สามารถ 
เข้าโค้งได้อย่างว่องไวอีกด้วย 

ระบบ PTV เป็นระบบอัจฉริยะและเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าระบบเฟืองท้ายและเบรกบนล้อบางล้อ และเสริมฟังก์ชั่นการ 
ทำงานของระบบ Porsche Stability Management (PSM) เข้าไปอีกด้วย พื้นฐานการทำงานของ PTV คือการช่วยการทำงาน 
ของพวงมาลัยและทำให้พวงมาลัยมีความแม่นยำโดยการเบรกล้อหลังใน แรงบิดของเบรกจะทำงานทันทีเมื่อพวงมาลัยกำลัง 
หักเข้าโค้ง และนี่ทำให้ล้อหลังด้านนอกนั้นมีแรงบิดในการขับเคลื่อนที่มากกว่า แรงบิดของเฟืองท้ายจะทำให้รถได้รับแรงดัน 
ให้เลี้ยวและช่วยเพิ่มองศาของพวงมาลัยให้มากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือการเพิ่มการทรงตัวและเกาะถนนที่มากขึ้น และเมื่อรถเร่ง
เครื่องออกจากโค้งระบบเฟืองท้ายจะช่วยการทรงตัวให้มีความคล่องตัวและเกาะถนนโดยทันทีเช่นกัน 

ในเรื่องของความคล่องตัวและเสถียรภาพของรถนั้น PTV จะทำงานร่วมกับระบบการรักษาเสถียรภาพรถ Porsche Stability 

Management (PSM) ในขณะที่ PSM จะใช้การเบรกในการรักษาเสถียรภาพของรถ ระบบ PTV นี้ก็ใช้เบรกในการเพิ่มความ 
คล่องตัวให้การขับขี่ ไม่เพียงเท่านี้ระบบ PTV จะยังคงทำงานถึงแม้จะปิดการทำงานของ PSM ก็ตามที 
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พัฒนาระบบ PASM ใหม่และเสริมตัวจับสัญญาณเข้าไป
ระบบช่วงล่าง PASM (อุปกรณ์เสริมสามารถเลือกติดต้ังได้) ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและทำให้บ็อกซเตอร์  

(Boxster) ใหม่น้ีมีความว่องไวและคล่องตัวมากย่ิงข้ึน บ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่น้ีได้รับการติดต้ังตัวจับสัญญาณเพ่ิมเติมอีก  

4 ตัวบนล้อหน้าและล้อหลังเพ่ือการควบคุมท่ีละเอียดมากย่ิงข้ึน ระบบจะทำการควบคุมการส่ันสะเทือนและควบคุมช่วงล่าง 
ได้มากย่ิงข้ึนส่งผลให้รถเกาะถนนดีย่ิงข้ึน รักษาเสถียรภาพของรถได้มากย่ิงข้ึน มีความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน 
พัฒนาประสิทธิภาพได้ดีย่ิงข้ึน และทำให้ระยะเบรกน้ันส้ันข้ึนอีกด้วย ผู้ขับข่ีสามารถเลือกโหมดขับข่ีได้ 2 โหมดเหมือนกับรุ่นก่อน 
น่ันคือโหมดธรรมดา (Normal) หรือโหมดสปอร์ต (Sport) เพียงแค่กดปุ่มบนคอนโซลกลางเท่าน้ัน ระบบจะทำงานโดยข้ึนอยู่กับ 
สภาวะการขับข่ีในขณะน้ัน เช่น ระบบจะช่วยซับการส่ันสะเทือนเม่ือขับข่ีอย่างสะดวกสบายอยู่บนทางด่วน แต่เม่ือผู้ขับข่ีทำการ 
ขับข่ีในรูปแบบสปอร์ต ระบบจะทำการปรับเปล่ียนอัตโนมัติ โดยปล่อยให้ผู้ขับข่ีสัมผัสถึงพ้ืนผิวถนนได้มากข้ึน 

ระบบเบรกที่ทรงพลังมากขึ้น 
ประสิทธิภาพของรถท่ีมากข้ึนย่อมต้องคู่กับระบบเบรกท่ีทรงพลัง น่ีคือนิยามความเป็นปอร์เช่อย่างแท้จริง เบรกและคาลิปเปอร์ 
เบรกได้รับการพัฒนาใหม่ให้มีความหนึบมากยิ่งขึ้น การควบคุมผ้าเบรกมีประสิทธิภาพดีขึ้น อีกทั้งยังขยายพื้นผิวการเบรก 
ให้มากขึ้น และเสริมด้วยการพัฒนาการระบายความร้อนจากการเบรกให้ดียิ่งขึ้นด้วย Air deflection vanes ทางด้านหน้า 
และเพลาหลังใหม่ซ่ึงจะช่วยให้เบรกระบายอากาศได้มากย่ิงข้ึน และทำให้ม่ันใจได้ว่าจานเบรกจะอยู่ในอุณหภูมิท่ีดีและเหมาะสม 
ได้ตลอดเวลา มากไปกว่านี้จานเบรกทางด้านเพลาหน้าของบ็อกซเตอร์ เอส (Boxster S) จะใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นการยืมแนวคิด 
มาจากรุ่น 911 คาร์เรร่า (Carrera) ไฟเบรกด้านท้ายจะกระพริบทันทีเมื่อระบบควบคุม ABS ทำงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
ขณะอยู่ในสภาวะรถติดอีกด้วย ระบบเบรกเซรามิค Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) ระบบเบรกที่ได้รับการ 
ทดสอบมาเพื่อสนามแข่งนั้นสามารถเลือกติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมได้เหมือนรุ่นเดิม จานเบรกของระบบเบรกนี้มีขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 350 มม. ทั้งด้านเพลาหน้าและเพลาหลัง และเบรกคาลิปเปอร์จะมีสีเหลืองโดดเด่นเช่นเดิม

ระบบ standstill management และ ระบบเบรกเพื่อจอดแบบไฟฟ้า (electrically operated parking brake) 
ใหม่ล่าสุด
บ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่นี้มาพร้อมกับระบบเบรกมือไฟฟ้า (electrically operated parking brake) เหมือนรุ่นอื่นๆ ระบบนี้
สามารถเรียกใช้งานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มทางด้านซ้ายของแผงรถนั่นเอง ระบบนี้สามารถเปิดปิดการใช้งาน 
ได้ด้วยตัวผู้ขับขี่เอง แต่จะทำการปลดเบรกเองอัตโนมัติเมื่อรถเคลื่อนที่หรือเมื่อผู้ขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ไม่เพียงเท่าน้ีบ็อกซเตอร์ (Boxster) ยังได้ติดต้ังระบบ standstill management system เพ่ือป้องกันรถเคล่ือนตัวโดยไม่ได้ต้ังใจ 
ด้วยเช่นกัน หากรถเกิดอาการหยุดเม่ืออยู่ในลักษณะลาดเอียงเม่ือทำการเบรก ระบบฟังก์ช่ัน Auto-hold จะเปิดการใช้งานและให้ 

PSM รักษาแรงดันของเบรกไว้ สำหรับรถท่ีติดต้ังระบบเกียร์ PDK มาด้วยแล้ว ระบบจะทำการรักษาระดับรถให้หยุดไว้ถึงแม้ 
ผู้ขับข่ีจะปล่อยให้รถ Coast เพ่ือท่ีจะหยุดในท่ีลาดก็ตามที เม่ือรถต้องหยุดน่ิงโดยผู้ขับข่ีไม่ได้ทำการเบรก แรงดันของเบรกจะยัง
คงอยู่ผ่านระบบ PSM จนกว่ารถจะเคล่ือนท่ีอีกคร้ัง ฟังก์ช่ันการหยุดน่ิงน้ีจะทำการเคล่ือนย้ายเข้าสู่ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric 
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parking brake) ใหม่ล่าสุดน้ีทันทีหลังจากหยุดน่ิงเกิน 5 นาที หรือรถสามารถตรวจจับได้ว่าผู้ขับข่ีได้ออกไปจากรถแล้ว

ล้อและยางที่ใหญ่ขึ้นพร้อมด้วยการลดแรงต้านทานการหมุน
บ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่ล่าสุดนี้จะมาพร้อมกับยางขนาด 18-19 นิ้วติดตั้งมาเป็นมาตรฐานให้กับรถ ล้อมีให้เลือก 
ติดตั้งหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นล้อขนาด 20 นิ้วลาย Carrera S หรือลาย Carrera Classic ที่มาในรูปแบบสองสี 
อีกทั้งยังมีล้อขนาด 20 นิ้วลาย Sport Techno ให้เลือกติดตั้งได้ด้วยเช่นกัน ล้อ 19 นิ้วและ 20 นิ้วทุกลายต่างได้รับ 
การพ่นสีเงินคุณภาพสูงใหม่ล่าสุดมาเป็นมาตรฐานให้กับล้ออีกด้วย และแน่นอนว่าสามารถเลือกติดตั้งดุมล้อแบบ 
โลโก้ปอร์เช่สี ได้กับทุกล้อด้วยเช่นกัน 

ยางเจเนอเรชั่นใหม่นี้ได้รับการพัฒนาเพื่อลดแรงต้านทานหมุนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการรักษาเสถียรภาพรถ น้ำหนัก 
และการเบรกให้ได้ตามมาตรฐานและแบบฉบับของปอร์เช่ทุกประการ การที่ลดแรงต้านการหมุนได้มากขึ้นถึง 7% นั้นหาก 
เทียบกันรุ่นเดิมแล้วทำให้รถรุ่นใหม่คันนี้มีอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต่ำลงตามมาอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถรักษา 
เสถียรภาพของรถได้มากขึ้น เพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน
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ตัวรถและหลังคาประทุน

เบาที่สุดในคลาส

จุดประสงค์หลักๆ ในการพัฒนาบ็อกซเตอร์ (Boxster) เจเนอเรชั่นใหม่นี้คือการพัฒนาให้รถมีน้ำหนักเบาเพื่อประสิทธิภาพ 
ของรถท่ีเหนือช้ัน เกาะถนนและคล่องตัว รวมไปถึงประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงและลดการปล่อยมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ได้เป็นอย่างดี ด้วยการใช้หลักการการออกแบบให้รถมีน้ำหนักเบาอย่างอัจฉริยะนี้เองทำให้รถสามารถลดน้ำหนักลงได้ 
กว่าเดิมอีก 35 กิโลกรัมหากเปรียบเทียบกับรุ่นเดิม และทำให้บ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่นี้กลายมาเป็นรถสปอร์ตที่เบาที่สุด
ในคลาสอีกด้วย

น้ำหนักรถ รุ่นใหม่ รุ่นเดิม ∆

Boxster กิโลกรัม 1,310 1,335 -25

Boxster PDK กิโลกรัม 1,340 1,365 -25

Boxster S กิโลกรัม 1,320 1,355 -35

Boxster S PDK กิโลกรัม 1,350 1,380 -30

นี่คือภาพและผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าการพัฒนานี้ได้รับแนวคิดและหลักการมาจาก Porsche Intelligent Performance การที่รถ 
มีน้ำหนักที่ลดลงทำให้ผู้ขับขี่ได้รับประโยชน์มากมาย: เพราะน้ำหนักที่เบาลงทำให้รถต้องการขุมพลังในการใช้งานใน 
ชีวิตประจำวันที่น้อยลง ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้น และเมื่อรถเรียกพละกำลังจากเครื่องยนต์มาใช้ 
รถบ็อกซเตอร์ (Boxster) น้ำหนักเบาใหม่ล่าสุดคันนี้ก็จะพัฒนาประสิทธิภาพการขับขี่ได้มากขึ้นไปอีก สำหรับรุ่นบ็อกซเตอร์ 
เอส (Boxster S) จะมีอัตราของพละกำลังต่อน้ำหนักอยู่แค่เพียง 4.19 กิโลกรัมต่อแรงม้า ลดลงกว่าเดิมถึง 0.21 

กิโลกรัมต่อแรงม้า ตัวรถมีความแข็งแกร่งต่อการบิดมากกว่าเดิมถึง 40% ส่งผลให้รถบ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่น้ีมีจุดศูนย์ถ่วง 
กลางที่ต่ำลงประมาณ 6 มม. อีกด้วย 

ตัวรถของบ็อกซเตอร์ (Boxster) ได้รับการออกแบบใหม่หมดโดยใช้เหล็กอลูมิเนียมแทนเหล็กกล้าธรรมดาเหมือนที่ผ่านมา  
และการใช้เหล็กอลูมิเนียมนี้จะทำได้ที่โรงงานผลิตรถที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเท่านั้น อาทิเช่น อลูมิเนียมผสม 
ที่ผ่านการกระบวนการหล่อขึ้นรูปด้วยแรงอัดสูง (Die-cast aluminium) แผ่นเหล็กอลูมิเนียม (Aluminium sheet metal) 

แมกนีเซียม (Magnesium) และเหล็กที่มีความแข็งแกร่งสูง เพื่อใช้ในการปรับแต่งให้เข้ากับตัวรถและทำให้รถมีความหนึบ 
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และแข็งแกร่งในระดับสูงในขณะที่ลดปริมาณของวัสดุที่ต้องนำมาใช้อีกด้วย กว่า 46% ของโครงรถบ็อกซเตอร์ (Boxster)  

นี้ทำมาจากอลูมิเนียม เช่น ด้านหน้าของรถ พื้นและท้ายรถ ประตูและฝากระโปรงที่เก็บสัมภาระ เป็นต้น แนวคิดการออกแบบ 
ให้รถมีน้ำหนักเบาโดยใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบานี้ได้ถูกนำไปใช้กับภายในห้องโดยสารเช่นกัน อาทิเช่น cockpit holder ทำจาก
อลูมิเนียมผสมที่ผ่านการกระบวนการหล่อขึ้นรูปด้วยแรงอัดสูง (Die-cast aluminium) โครงสร้างพื้นฐานของ Roll-over bar  

หลังเบาะน่ังทำจากอลูมิเนียมเช่นกัน ในขณะท่ีตัวบาร์ทำจากเหล็ก และยังมีประโยชน์ในการใช้ยึดแผงกันลม (Wind deflector)  

อีกด้วย

เพิ่มสมรรถนะตามหลักอากาศพลศาสตร์และแนวคิดปีกหลังใหม่ล่าสุด
รูปลักษณ์ของบ็อกซเตอร์ (Boxster) ได้รับการปรับโฉมใหม่หมดไม่เพียงแค่จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถเท่านั้นหากแต่ยัง 
เพิ่มประโยชน์ในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์อีกด้วย การเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ต้องควบคู่ไปกับ 
การเพิ่มประสิทธิภาพของเบรกและแน่นอนต้องปรับปรุงระบบการระบายความร้อนให้เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกัน 
ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน cd นั้นต่ำเพียงแค่ 0.30 เท่านั้น ช่องดักอากาศทางด้านข้างของรถจะทำหน้าที่จัดหาอากาศ 
เพื่อระบายความร้อนให้กับรถ การไหลลื่นของอากาศนั้นพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ขนาดของช่องดักอากาศของทั้ง 2 

รุ่นจะมีขนาดเท่ากัน แต่ช่องดักอากาศของรุ่นบ็อกซเตอร์ (Boxster) จะเป็นฝาขอบสีดำ

แรงยกตอนนี้ได้รับการลดลงหากเทียบกับรุ่นเดิม และทำให้รถมีการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น เกาะถนนยิ่งขึ้นเมื่อใช้ความเร็วสูง 
ลิ้นสปอยเลอร์ทางด้านหน้าใหม่และ air guide element ในทางด้านหน้าของล้อหน้าจะช่วยลดแรงยกของเพลาหน้าได้เป็น 
อย่างดี ทางด้านเพลาหลังจะมีปีกหลังที่คอยช่วยลดแรงยกนี้ ล้อได้รับการบูรณาการให้เข้ากับด้านหลังของรถได้อย่างสมดุล  
และสร้างแรงกดได้มากขึ้นและยังช่วยในเรื่องของการต้านทานการไหลลื่นของอากาศที่น้อยลงอีกด้วย ปีกหลังได้รับการ
ขยายใหญ่ให้กว้างไปจนถึงทางด้านข้างของรถนี้อีกทั้งยังลดแรงยกทางด้านหลังตามหลักอากาศพลศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้รับการประดับเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นขอบสปอยเลอร์ในไฟท้ายหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ต่างช่วยให้รถมีการทำงาน
ได้ดีและมีประสิทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์และมีฟังก์ชั่นของไฟที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมชั้นนำอีกด้วย

หลังคาประทุนใหม่ล่าสุดที่ไม่มีฝาช่องเก็บหลังคา
บ็อกซเตอร์ (Boxster) ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าที่ลาดแบนมาก 
ขึ้น ย้ายไปอยู่ทางด้านหน้ามากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับหลังคาประทุนเรื่อยไปจนถึงด้านหลังรถ โครงกระจกมีจุดยึดกับหลังคา 
ประทุน เม่ือทำการเปิดประทุนจะเห็นอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างจากรุ่นเดิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขจัดเอาฝาช่องเก็บหลังคา 
ออกไป ทำให้รถนั้นมีน้ำหนักที่เบาขึ้นอีกด้วย

บ็อกซเตอร์ (Boxster) เปิดประทุนใหม่ได้รับการออกแบบใหม่หมดให้มีความสปอร์ตมากขึ้น สง่างามมากขึ้น  
กระจกหลังยาวขึ้น 120 มม. เสียงรบกวนที่เข้าไปภายในห้องโดยสารได้ถูกขจัดให้ลดลงจากรุ่นเดิมจาก 75 เดซิเบลเหลือ  

71 เดซิเบล ต่อ 100 กม./ชม. โดยการใช้วัสดุที่พิเศษในการสร้างหลังคาประทุนให้มีคุณลักษณะในการดูดซับเสียงได้ 
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เป็นอย่างเดียว ผ้าบุหลังคาได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อช่วยซึมซับเสียงรบกวนให้มากขึ้น และที่สำคัญตัวยึดแกนหลังคาได้ 
ถูกลดลงเพื่อความสง่างามของรถ 

แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีต่างๆ ได้รับมาจากรุ่นเดิมและปรับเปลี่ยนพัฒนาให้กลายมาเป็นหลังคาประทุนแบบเปิด - 
ปิดด้วยไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ หลังคาประทุนจะเคลื่อนย้ายโดยการควบคุมไฟฟ้าจากมอเตอร์ 2 ตัวและควบคุมการใช้งาน
ด้วยกลไกไฟฟ้าผ่าน central locking mechanism บนโครงกระจกหน้า หลังคาประทุนจะทำการเปิด - ปิดโดยสวิตช์โยกที่อยู่
บนคอนโซลกลาง และสามารถเรียกเปิด - ปิดได้เมื่ออยู่ในความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. และทำได้รวดเร็วภายในเวลาเพียง
แค่ 9 วินาทีเท่านั้น การเปิดหลังคาประทุนสามารถทำได้โดยการโยกสวิตซ์เช่นกัน ในขณะที่การปิดนั้นยังคงต้องโยกสวิตซ์ 
เพื่อความปลอดภัย และสำหรับกุญแจใหม่นี้สามารถควบคุมการทำงานของหลังคาได้โดยการกดรีโมทเมื่อรถนั้น 
จอดหยุดนิ่งอยู่ 

ด้วยการใช้หลักการสร้างโครงหลังคาแบบแมกนีเซียมของบ็อกซเตอร์ (Boxster) เปิดประทุนและครอบคลุมไปถึงช่อง 
เก็บหลังคาเมื่อเปิดนี้เองที่ทำให้รถสามารถขจัดฝาปิดช่องเก็บหลังคาไปได้ และส่งผลให้รถมีน้ำหนักที่ลดลงไปอีกถึง  

12 กิโลกรัมเลยทีเดียว
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รูปลักษณ์ภายในห้องโดยสารและอุปกรณ์เสริม

บ็อกซเตอร์ (Boxster) สถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุดจากปอร์เช่

สถาปัตยกรรมภายในห้องโดยสารของบ็อกซเตอร์ (Boxster) ได้รับการออกแบบใหม่ท้ังหมดหากแต่ยังแฝงไว้ซ่ึงฟังก์ช่ันการทำงาน 
ที่พร้อมจะให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่ตามแบบฉบับของปอร์เช่ครบถ้วนทุกประการ การออกแบบภายในห้องโดยสาร 
ของรถคันนี้มีจุดประสงค์หลักๆ คือฟังก์ชั่นการทำงาน หลักการยศาสตร์ และความสะดวกสบายเป็นหลัก ผลลัพธ์ที่ได้ 
คือห้องโดยสารที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดและนำหลักการของห้องโดยสารจากรถยนต์ซุปเปอร์คาร์อย่างรุ่น คาร์เรร่า  
จีที (Carrera GT) มาใช้กับรถคันนี้นั่นเอง คอนโซลกลางมีความยาวและยกขึ้นสูงเหมือนสไตล์รถแข่ง เพื่อให้บังคับควบคุม 
ระบบเกียร์ได้คล่องแคล่วข้ึน อีกท้ังยังทำให้ผู้ขับข่ีรู้สึกถึงความเป็นส่วนหน่ึงกับรถมากข้ึนอีกด้วย การท่ีพวงมาลัยและคันเกียร์ 
นั้นอยู่ใกล้กันทำให้สร้างความรู้สึกของความเป็นสปอร์ตได้มากขึ้น ฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ที่สำคัญ หรือปุ่มตั้งค่าหรือ 
เรียกใช้งานระบบต่างๆ ที่สำคัญได้ถูกรวบรวมไว้ที่คอนโซลกลางอย่างมีระเบียบเพื่อความง่ายและรวดเร็วต่อการเรียกใช้งาน 
อีกด้วย 

ระบบเสียงมาตรฐาน CDR Audio System ได้ถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ให้สูงขึ้นและมาพร้อมกับหน้าจอระบบสัมผัสขนาด  

7 น้ิวท่ีง่ายต่อการเรียกใช้งาน และยังทำให้เรียกใช้งานฟังก์ช่ันอ่ืนๆของรถผ่านหน้าจอน้ีได้ง่ายข้ึนอีกด้วย แผงหน้าปัดมีหน้าจอ  

3 วงตามแบบฉบับความคลาสสิคของรุ่น บ็อกซเตอร์ (Boxster) หน้าปัดวงกลางคือการแสดงผลของรอบเครื่องยนต์  
ปุ่มล็อครถจะอยู่ทางด้านซ้ายของพวงมาลัยเหมือนกับรุ่นก่อนด้วยเช่นกัน อีกหนึ่งอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่ได้รับการติดตั้งมา 
ในรถคันนี้คือหน้าจอขนาด 4.6 นิ้ว แบบแสดงผลหลายฟังก์ชั่นได้รับการติดตั้งมาในวงหน้าปัดด้านขวาอีกด้วย 
แผงหน้าปัดหลักของบ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่ทั้ง 2 รุ่นนี้จะแตกต่างกันที่สี รุ่นบ็อกซเตอร์ (Boxster) จะมีสีหน้าปัดเป็นสีดำ 
และสำหรับรุ่นบ็อกซเตอร์ เอส (Boxster) จะเป็นสีเงิน แผงหน้าปัดที่เหลือของทั้ง 2 รุ่นจะเป็นสีดำ เพิ่มเติมด้วยลายหลังคา 
สีดำที่ได้รับการติดตั้งมาตรฐานให้กับตัวรถเพื่อเพิ่มความลงตัวให้กับห้องโดยสารมากยิ่งขึ้น

ที่นั่งแบบสปอร์ตใหม่ล่าสุดในรถคันนี้สามารถปรับระดับให้ต่ำลงได้มากขึ้นอีก 5 มิลลิเมตร และยังเพิ่มช่องว่างหรือที่พักขา 
ให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ในเส้นทางที่ยาวไกลอีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้เบาะชนิดนี้
ยังเสริมในส่วนของปีกเบาะให้มากขึ้นเพื่อการขับขี่ที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เบาะนั่งแบบสปอร์ตนี้ได้รับการติดตั้ง 
มาเป็นมาตรฐานให้กับตัวรถและสามารถปรับระดับไปด้านหน้าและหลัง ปรับความสูงได้ด้วยมือ ส่วนองศาของเบาะสามารถ 
ปรับเปลี่ยนได้แบบไฟฟ้า หากเทียบกับรุ่นเดิมจะพบว่าที่ว่างสำหรับการพักขาได้รับการขยายให้มากขึ้นถึง 25 มิลลิเมตร 
เพื่อสร้างความสะดวกสบายสำหรับห้องโดยสารให้มากขึ้น ระดับพวงมาลัยทั้งความสูงและความใกล้สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
และปรับได้เพิ่มขึ้นอีก 10 มิลลิเมตร ส่งผลให้เบาะนั่งสำหรับผู้โดยสารสามารถปรับเปลี่ยนระดับได้มากขึ้นและแม่นยำ 
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

เบาะนั่งสปอร์ตแบบ Sports Seats Plus จะให้ความสะดวกสบายทางด้านข้างมากกว่าเบาะนั่งสปอร์ตแบบธรรมดาที่ 
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ติดตั้งมาเป็นมาตรฐาน การปรับเปลี่ยนของเบาะ Sports Seats Plus นี้จะเหมือนกับเบาะสปอร์ตธรรมดา หากแต่สามารถ 
ปรับความสูงของหมอนรองเบาะที่นั่งและที่พิงหลังได้สูงและมากขึ้น หากติดตั้งเบาะสปอร์ตแบบปรับเปลี่ยนได้ 14 

ทิศทางโดยไฟฟ้าแล้ว ท่านจะได้พบกับความสะดวกสบายที่เต็มรูปแบบมากขึ้นไปอีก ด้วยการเพิ่มการปรับเปลี่ยน 
หมอนรองเบาะได้มากขึ้น ปรับระดับเบาะทางด้านข้างได้ 4 ทิศทางด้วยไฟฟ้าทั้งหมด และยังสามารถปรับเปลี่ยนระดับพวง
มาลัยด้วยไฟฟ้าและมาพร้อมกับแพ็คเกจหน่วยความจำ Comfort Memory Package อีกด้วย

รูปแบบของเบาะนั่งที่สามารถเลือกติดตั้งได้นั้นยังมีเบาะนั่งแบบ Adaptive Sports Seats Plus ที่ปรับเปลี่ยนได้ 18 ทิศทาง 
โดยไฟฟ้าและมาพร้อมกับหน่วยความจำ ให้เลือกติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมอีกด้วย หมอนรองเบาะและที่พิงหลังสามารถ 
ปรับเปลี่ยนได้มากขึ้นด้วยไฟฟ้า และยังมีรูปทรงที่ให้ความสะดวกสบายกับตำแหน่งของไหล่ได้มากขึ้น ไม่เพียงเท่านี้เบาะนั่ง 
รูปแบบนี้ยังมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่สะดุดตาด้วยลายขอบตะเข็บตามแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย หากต้องการท่าน 
สามารถเลือกติดตั้งระบบเพิ่มความอบอุ่นให้กับเบาะหรือ Heated seats เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถเลือกติดตั้งได้เช่นกัน  
ระบบความร้อนของเบาะสามารถปรับเปลี่ยนได้ 3 ระดับและปรับผ่านสวิตซ์ที่อยู่บนแผงคอนโซลกลางนั่นเอง เบาะนั่ง 
ทุกรูปแบบสามารถเลือกติดตั้งระบบ Seat Ventilation หรือเบาะแบบ พ่นลมแบบปรับได้ 3 ระดับ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย 
ให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้อีกด้วย

โปรแกรมรูปแบบเต็ม: อุปกรณ์เสริมใหม่ล่าสุด
อุปกรณ์ภายในห้องโดยสารมีให้เลือกติดตั้งได้หลายรูปแบบและหลากหลายเพื่อตอบสนองและเพิ่มความเป็นตัวตนของคุณ 
ในรถบ็อกซเตอร์ (Boxster) ใหม่รุ่นนี้ อาทิเช่น แผงเบาะตรงกลางและหมอนเบาะทางด้านข้างของเบาะนั่งสปอร์ตสามารถ 
เลือกติดตั้งให้เป็นหนังได้ และรวมอยู่ในแพ็คเกจหนัง (Lether Package) ที่ให้รายละเอียดมากขึ้นด้วยการเพิ่มหนังในส่วนของ 
แผงประตู ที่เก็บของตรงคอนโซลกลาง และแผงหน้าปัดอีกด้วย หนังจากแพ็คเกจนี้สามารถเลือกติดตั้งเป็นสีเดียวกับรถหรือ 
เลือกสีพิเศษอื่นๆได้ รวมไปถึงเลือกสีแบบ 2 โทน หรือเลือกติดตั้งเป็นหนังแท้ได้ด้วยเช่นกัน 

พวงมาลัยมีให้เลือกติดตั้งได้หลายรูปแบบสำหรับบ็อกซเตอร์ (Boxster) คันนี้ ส่วนพวงมาลัยมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถคือ 
พวงมาลัยแบบสปอร์ตท่ีมาพร้อมกับหนังหุ้มขอบพวงมาลัยเพ่ือความกระชับอีกด้วย โมเดลของถุงลมนิรภัยได้รับการปรับเปล่ียน 
ให้เข้ากับสีภายในของรถเพื่อเพิ่มความลงตัวให้มากยิ่งขึ้น หากติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK มากับรถ ปุ่ม Push บน 
พวงมาลัยสามารถใช้ในการปรับเปลี่ยนระดับเกียร์ได้ พวงมาลัยจะปรับเปลี่ยนได้ด้วยไฟฟ้าเช่นกันหากติดตั้งเบาะนั่ง 
สปอร์ตแบบปรับเปลี่ยนด้วยไฟฟ้า (14 ทิศทาง) หรือติดตั้งเบาะนั่งแบบ adaptive Sports Seats Plus (18 ทิศทาง) มากับรถ  
หากต้องการท่านสามารถเลือกติดต้ังระบบให้ความอบอุ่นกับพวงมาลัยเป็นอุปกรณ์เสริมได้ด้วยเช่นกัน แน่นอนระบบพวงมาลัย 
แบบ Multi-function steering wheel ยังคงพร้อมให้เลือกติดตั้งได้เช่นกันหากต้องการ โดยพวงมาลัยนี้จะสามารถเรียก 
การใช้งานของระบบเสียง ระบบการสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์บนรถได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพียงแค่กดปุ่มขณะ 
ขับขี่เท่านั้น อีกหนึ่งพวงมาลัยที่สามารถเลือกติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์เสริมได้คือพวงมาลัยสปอร์ตแบบ SportDesign Steering 

wheel ที่มาพร้อมกับก้านเกียร์ (Shift Paddles) ที่ทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK อีกด้วย 
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แพ็คเกจไฟเพื่อความสะดวกสบายอย่าง Light Comfort Package จะเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายของห้องโดยสาร 
ด้วยความสว่างและแสงท่ีเพ่ิมมากข้ึน ด้วยการติดต้ังไฟแบบพิเศษเข้าไปบนคอนโซลหลังคา ท่ีบังแดด ประตูและท่ีเก็บสัมภาระ 
ระบบไฟแบบ LED จะสะท้อนให้เห็นถึงความสง่างามของรถได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย และแน่นอนระบบไฟของห้องโดยสารนี้ 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ ความสว่างของไฟสามารถเลือกตั้งค่าผ่านหน้าปัดรถได้อีกด้วย

PCM ที่มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและฟังก์ชั่นการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น
ระบบการจัดการการสื่อสาร Porsche Communication Management (PCM) ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อบ็อกซเตอร์ 
(Boxster) ใหม่คันนี้ หากเทียบกับรุ่นเดิมแล้วนั้นจะพบว่า PCM เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับระบบค้นหาเส้นทางนี้มี 
นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบบ WVGA (Wide Video Graphics Array) ขนาด 7 นิ้ว หรือแผนที่ 
ของระบบค้นหาเส้นทางที่ออกมาในรูปแบบ 3-D และมีการเพิ่มความสามารถของการค้นหาเส้นทางให้มากขึ้น รวมไปถึง 
ยังทำการแสดงผลผ่านแผงหน้าปัดรถอีกด้วย และความสำเร็จน้ีได้มาจากการเพ่ิมฟังก์ช่ันการทำงานเพ่ิมข้ึนอีก 2 ฟังก์ช่ันน่ันคือ  
ฟังก์ชั่น the navigational data-based speed limit display ใน PCM และแผงหน้าปัด รวมไปถึงฟังก์ชั่นข้อมูลของช่องทางใน
เส้นทางที่ซับซ้อนอีกด้วย

เครื่องเล่น CD/DVD สามารถเล่นได้ทั้งเพลงและวีดีโอ DVDs รวมไปถึงไฟล์เพลงอื่นๆได้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการฟังวิทยุนั้น 
สามารถเลือกฟังช่องวิทยุได้ถึง 48 ช่อง โดย 42 ช่องนั้นเป็นช่องที่เลือกตั้งช่องเอง ในขณะที่อีก 6 ช่องจะเป็นช่องที่ได้รับ 
การตั้งค่ามาแล้ว โดยจะเป็นช่อง FM ที่ดีที่สุด หากติดตั้ง TV Turner มาด้วยแล้วจะสามารถเลือกตั้งช่องได้มากขึ้นกว่าเดิมอีก  

18 ช่องหรือ 66 ช่องโดยรวม อุปกรณ์เช่ือมต่อ AUX interface ได้รับการติดต้ังมาเป็นมาตรฐานและทำงานร่วมกับการเช่ือมต่อ 
เข้ากับ USB สำหรับ iPod® และ iPhone® รวมไปถึงเครื่องเล่นเพลง MP3 อีกด้วย ระบบนี้สามารถเรียกใช้งานผ่านหน้าจอ 

PCM หรือ พวงมาลัยหรือ Voice control ที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้

PCM เจเนอเรชั่นใหม่ในบ็อกซเตอร์ (Boxster) นี้สามารถทำการเชื่อมต่อบูลทูธและส่งผ่านเสียงได้เช่นกัน การเชื่อมต่อ 
นี้จะทำการส่งต่อหรือส่งผ่านเพลง หรือวิทยุอินเตอร์เน็ตจากระบบภายนอก เช่น มาจากโทรศัพท์มือถือ หรือมาจากเครื่อง 
เล่นเพลงอื่นๆ ผ่าน PCM Bluetooth® interface ได้ หากระบบภายนอกนั้นๆมี Bluetooth® ติดตั้งมาด้วย อุปกรณ์เชื่อมต่อ 

universal audio interface ที่ใช้งานโดย PCM ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้รองรับ iPod® และ iPhone® ได้หลายรุ่นมากขึ้น 
และยังทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเสียงผ่าน USB อีกด้วย

อุปกรณ์เสริมชุดเครื่องเสียง: Sound Package Plus และ BOSE® Surround Sound System
ระบบเสียงเพิ่มเติมที่สามารถเลือกติดตั้งกับระบบเสียง CDR Audio system ได้คือระบบ Sound Package Plus 

ที่มาพร้อมกับลำโพง 7 ตัว แยกเสียงเป็น 5 ทิศทางและมีเครื่องขยายเสียง (Amplifier) ติดตั้งอยู่ภายนอกและมีกำลังขับโดย
รวมถึง 185 วัตต์ 
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อีกหนึ่งระบบเสียงที่โดดเด่นเป็นอย่างมากอีกหนึ่งระบบที่สามารถเลือกติดตั้งเพิ่มความสุนทรีย์ได้คือระบบเสียง BOSE® 

Surround Sound System ที่มีถึง 10 ลำโพง เครื่องขยายเสียง (Amplifiers) มีช่องเสียงดิจิตอลถึง 8 ช่อง และจุดเด่นของ 
ระบบนี้คือซับวูฟเฟอร์ที่ติดตั้งอยู่ที่โครงรถ มีกำลังขับอยู่ที่ Class D และมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลำโพงอยู่ที่ 130 มิลลิเมตร 
ที่ทำการปล่อยเสียงที่มีความถี่ต่ำเข้าสู่ช่องและบริเวณ A-pillar เพื่อสร้างเสียงที่น่าประทับใจได้ดีอีกด้วย อีกทั้งยังเสริมให้ 
พลังขับของเครื่องขยายเสียง (Amplifier) นั้นสูงถึง 445 วัตต์เลยทีเดียว 

นอกเหนือไปกว่านี้ ปอร์เช่ยังนำเสนออุปกรณ์เสริมอื่นๆที่น่าประทับใจให้กับบ็อกซเตอร์ใหม่นี้อีกมากมาย ซึ่งรวมถึง 

•	 ระบบไฟ Bi-Xenon headlights with Porsche Dynamic Light System (PDLS) สามารถเลือกติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริม 
ได้เป็นครั้งแรก

•	 ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบ 2 โซน 

•	 ระบบพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าที่มาพร้อมกับระบบไฟ Welcome home lighting 

•	 ระบบช่วยจอดทางด้านหน้าและด้านหลังที่มาพร้อมกับทัศนวิสัยแบบ TopView
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ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ บ็อกซเตอร์ (Boxster)*

ตัวรถ โร้ดสเตอร์ 2 ที่นั่ง; ตัวรถเป็นแบบอลูมิเนียมน้ำหนักเบา; ประตู ช่องเก็บสัมภาระทั้งด้านหน้า 
และด้านหลังทำจากอลูมิเนียมเช่นกัน; หลังคาประทุนผ้าใบ 3 ชิ้นแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า; 
ถุงลมนิรภัย 2 จังหวะทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร; ถุงลมนิรภัยด้านข้างและศีรษะสำหรับผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารด้านหน้า; บาร์ป้องกันเป็นแบบเหล็กอลูมิเนียม

อากาศพลศาสตร์ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน cd: 0.30
Frontal area A: 1.98 m2 
cd x A: 0.594

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-cooled) 6 สูบเรียงนอน; 
เสื้อสูบและฝาสูบแบบอลูมิเนียม; 4 เพลาลูกเบี้ยวติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์, 4 วาล์ว (ลิ้น) 
ต่อกระบอกสูบ;ระบบวาล์วแปรผัน (variable valve timing) และระบบวาล์วแปรผันแบบยก 
(valve lift) (VarioCam Plus) บนทางเข้า; ชดเชยพลังงานด้วยวาล์วไฮดรอลิค; 
ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง (direct petrol injection); เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา 3 
ทิศทางพร้อมด้วยตัวตรวจจับออกซิเจน 2 ตัวต่อสูบ; น้ำมันเครื่อง 10.1 ลิตร; 
วงจรจุดระเบิดแบบไฟฟ้า (electronic ignition system) ที่มาพร้อมกับการกระจายการจุดระเบิด 
ที่คงที่ (โมเดลการจุดระเบิด 6 รูปแบบ); ระบบการจัดการความร้อน (thermal management) 
เพื่อวงจรหล่อเย็น; ระบบสตาร์ท/หยุด เครื่องยนต์อัตโนมัติ (auto start/stop function)

ขนาดกระบอกสูบ 89.0 มิลลิเมตร

การเคลื่อนตัวของลูกสูบ 72.5 มิลลิเมตร

ขนาดเครื่องยนต์ 2,706 ซีซี

สัดส่วนกำลังอัด 12.5:1

ขุมพลังเครื่องยนต์ 195 กิโลวัตต์ (265 แรงม้า) ที่รอบเครื่องยนต์ 6,700 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด 280 นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์ 4,500 รอบต่อนาที – 6,500 รอบต่อนาที

ขุมพลังต่อลิตร 72 กิโลวัตต์/ลิตร (97.9 แรงม้า/ลิตร

รอบบิดสูงสุด 7,800 รอบต่อนาที

ชนิดของน้ำมัน พรีเมียม พลัส (Premium Plus)

ระบบไฟฟ้า 12 โวล์ต; ผลิตไฟฟ้า 2,100 วัตต์ 3 ขั้นตอน; ความจุแบตเตอรี่ที่ 70 Ah, 
450 A; พร้อมด้วยระบบไฟฟ้าแบบหมุนเวียน (electrical system recuperation)

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ บ็อกซเตอร์ (Boxster)*

การส่งผ่านขุมพลัง เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังติดตั้งร่วมกันเพื่อสร้างระบบขับเคลื่อนเดียว; 
ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง; ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะหรือเลือกติดตั้ง ระบบเกียร์อัตโนมัติ  
7 จังหวะ Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) เป็นอุปกรณ์เสริมได้

อัตราการทดเกียร์: ระบบเกียร์ธรรมดา ระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK 
เกียร์ที่ 1 3.67 3.91
เกียร์ที่ 2 2.05 2.29
เกียร์ที่ 3 1.46 1.65
เกียร์ที่ 4 1.13 1.30
เกียร์ที่ 5 0.97 1.08
เกียร์ที่ 6 0.84 0.88
เกียร์ที่ 7 – 0.62
เกียร์ถอยหลัง 3.33 3.55
อัตราทดเฟืองท้าย 3.89 3.25
เส้นผ่าศูนย์กลางคลัชต์: 240 มม. 202 มม./153 มม.

ระบบกันสะเทือนของรถหรือช่วงล่าง เพลาหน้า: เพลา McPherson (ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะ สมตามที่ปอร์เช่ต้องการ) 
มาพร้อมกับล้อที่ติดตั้งเข้ากับปีกนกล่างตามขวาง, ปีกนกล่างตามยาว และท่อนยึดปีกนกล่าง; 
เครื่องลดการสั่นสะเทือนแบบแรงดันก๊าซ 2 ท่อ; anti-roll bar; 
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้า (electro-mechanical power steering) 

เพลาหลัง: ล้ออิสระและคุมการทำงานของปีกนกล่างตามขวางและตามยาว, คันส่งและท่อนยึด
ปีกนกล่างกันการสะเทือน (เพลาชนิด McPherson, ประสิทธิภาพดีเยี่ยมตามที่ปอร์เช่ต้องการ); 
บาร์ป้องกัน anti-roll bar 

ระบบเบรก ระบบเบรกแบบ Dual-circuit brake system ท่ีมีวงจรทำงานแยกระหว่างเพลาหน้าและเพลาหลัง;  
ระบบรักษาเสถียรภาพของรถ Porsche Stability Management (PSM); ระบบเบรก vacuum 
brake booster; ระบบช่วยเบรก (brake assist); ระบบเบรกไฟฟ้า electric duo-servo parking 
brake; และฟังก์ชั่น auto hold.

เบรก เพลาหน้า: คาลิปเปอร์เบรก 4 สูบ อลูมิเนียม โมโนบล็อค, ดิสก์เบรกแบบเป็นรูเพื่อระบาย 
ความร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มิลลิเมตรและมีความหนาที่ 28 มม.

เพลาหลัง: คาลิปเปอร์เบรก 4 สูบ อลูมิเนียม โมโนบล็อค, ดิสก์เบรกแบบเป็นรูเพื่อระบาย 
ความร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 299 มิลลิเมตรและมีความหนาที่ 20 มม.

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ บ็อกซเตอร์ (Boxster)*

ล้อและยาง ด้านหน้า 8 J x 18 on 235/45 ZR 18
ด้านหลัง 9 J x 18 on 265/45 ZR 18

น้ำหนัก น้ำหนักของตัวรถรวม (DIN)   1,310 (1,340) กก.
น้ำหนักรวมที่สามารถรับได้   1,645 (1,675) กก.

ขนาด ความยาว   4,374 มม.
ความกว้าง   1,801 มม.
ความสูง   1,282 มม.
ฐานล้อ   2,475 มม.

ระยะห่างระหว่างล้อ  หน้า 1,526 มม.
  หลัง 1,536 มม.

ความจุช่องเก็บสัมภาระ  หน้า 150 ลิตร
  หลัง 130 ลิตร 

ความจุถังน้ำมัน   64 ลิตร

สมรรถนะ ความเร็วสูงสุด  264 (262) กม./ชม.

อัตราเร่งจาก: 0 – 100 กม./ชม.  5.8 (5.7) วินาที
(พร้อมด้วยระบบ Sport Plus และระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK**  5.5 วินาที)

อัตราเร่งจาก: 0 – 200 กม./ชม.  21.3 (21.2) วินาที
(พร้อมด้วยระบบ Sport Plus และระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK**  20.9 วินาที)

อัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (NEDC) ในเมือง  11.4 (10.6) ลิตร/100 กม.

นอกเมือง  6.3 (5.9) ลิตร/100 กม.

ในเมืองและนอกเมือง  8.2 (7.7) ลิตร/100 กม.

อัตราการปล่อย CO2 โดยรวม  192 (180) กรัม/กม.

ชนิดการปล่อยมลพิษ    Euro 5

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
**พร้อมด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริม Sport Chrono Package 
   ค่าต่างๆ ในวงเล็บคือค่าที่ได้จากรถที่ติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ บ็อกซเตอร์ เอส (Boxster S)*

ตัวรถ โร้ดสเตอร์ 2 ที่นั่ง; ตัวรถเป็นแบบอลูมิเนียมน้ำหนักเบา; ประตู ช่องเก็บสัมภาระทั้งด้านหน้า 
และด้านหลังทำจากอลูมิเนียมเช่นกัน; หลังคาประทุนผ้าใบ 3 ชิ้นแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า; 
ถุงลมนิรภัย 2 จังหวะทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร; ถุงลมนิรภัยด้านข้างและศีรษะสำหรับผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารด้านหน้า; บาร์ป้องกันเป็นแบบเหล็กอลูมิเนียม

อากาศพลศาสตร์ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน cd: 0.31
Frontal area A: 1.98 m2 
cd x A: 0.614

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-cooled) 6 สูบเรียงนอน; 
เสื้อสูบและฝาสูบแบบอลูมิเนียม; 4 เพลาลูกเบี้ยวติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์, 4 วาล์ว (ลิ้น) 
ต่อกระบอกสูบ; ระบบวาล์วแปรผัน (variable valve timing) และระบบวาล์วแปรผันแบบยก 
(valve lift) (VarioCam Plus) บนทางเข้า; ชดเชยพลังงานด้วยวาล์วไฮดรอลิค; 
ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง (direct petrol injection); เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา 3 
ทิศทางพร้อมด้วยตัวตรวจจับออกซิเจน 2 ตัวต่อสูบ; น้ำมันเครื่อง 10.1 ลิตร; 
วงจรจุดระเบิดแบบไฟฟ้า (electronic ignition system) ที่มาพร้อมกับการกระจายการจุดระเบิด 
ที่คงที่ (โมเดลการจุดระเบิด 6 รูปแบบ); ระบบการจัดการความร้อน (thermal management) 
เพื่อวงจรหล่อเย็น; ระบบสตาร์ท/หยุด เครื่องยนต์อัตโนมัติ (auto start/stop function)

ขนาดกระบอกสูบ 97.0 มม.

การเคลื่อนตัวของลูกสูบ 77.5 มม.

ขนาดเครื่องยนต์ 3,436 ซีซี

สัดส่วนกำลังอัด 12.5:1

ขุมพลังเครื่องยนต์ 232 กิโลวัตต์ (315 แรงม้า) ที่รอบเครื่องยนต์ 6,700 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด 360 นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ 4,500 รอบต่อนาที – 5,800 รอบต่อนาที

ขุมพลังต่อลิตร 67.5 กิโลวัตต์/ลิตร (91.8 แรงม้า/ลิตร)

รอบบิดสูงสุด 7,800 รอบต่อนาที

ชนิดของน้ำมัน พรีเมียม พลัส (Premium Plus)

ระบบไฟฟ้า 12 โวล์ต; ผลิตไฟฟ้า 2,100 วัตต์ 3 ขั้นตอน; ความจุแบตเตอรี่ที่ 70 Ah, 
 450 A; พร้อมด้วยระบบไฟฟ้าแบบหมุนเวียน (electrical system recuperation)

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ บ็อกซเตอร์ เอส (Boxster S)*

การส่งผ่านขุมพลัง เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังติดตั้งร่วมกันเพื่อสร้างระบบขับเคลื่อนเดียว; 
ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง; ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะหรือเลือกติดตั้ง ระบบเกียร์อัตโนมัติ  
7 จังหวะ Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) เป็นอุปกรณ์เสริมได้

อัตราการทดเกียร์: ระบบเกียร์ธรรมดา ระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK 
เกียร์ที่ 1 3.31 3.91
เกียร์ที่ 2 1.95 2.29
เกียร์ที่ 3 1.41 1.65
เกียร์ที่ 4 1.13 1.30
เกียร์ที่ 5 0.95 1.08
เกียร์ที่ 6 0.81 0.88
เกียร์ที่ 7 – 0.62
เกียร์ถอยหลัง 3.00 3.55
อัตราทดเฟืองท้าย 3.89 3.25
เส้นผ่าศูนย์กลางคลัชต์: 240 มม. 202 มม./153 มม.

ระบบกันสะเทือนของรถหรือช่วงล่าง เพลาหน้า: เพลา McPherson (ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะ สมตามที่ปอร์เช่ต้องการ) 
มาพร้อมกับล้อที่ติดตั้งเข้ากับปีกนกล่างตามขวาง, ปีกนกล่างตามยาว และท่อนยึดปีกนกล่าง; 
เครื่องลดการสั่นสะเทือนแบบแรงดันก๊าซ 2 ท่อ; anti-roll bar; 
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้า (electro-mechanical power steering) 

เพลาหลัง: ล้ออิสระและคุมการทำงานของปีกนกล่างตามขวางและตามยาว, คันส่งและท่อนยึด
ปีกนกล่างกันการสะเทือน (เพลาชนิด McPherson, ประสิทธิภาพดีเยี่ยมตามที่ปอร์เช่ต้องการ); 
บาร์ป้องกัน anti-roll bar 

ระบบเบรก ระบบเบรกแบบ Dual-circuit brake system ท่ีมีวงจรทำงานแยกระหว่างเพลาหน้าและเพลาหลัง;  
ระบบรักษาเสถียรภาพของรถ Porsche Stability Management (PSM); ระบบเบรก vacuum 
brake booster; ระบบช่วยเบรก (brake assist); ระบบเบรกไฟฟ้า electric duo-servo parking 
brake; และฟังก์ชั่น auto hold

เบรก เพลาหน้า: คาลิปเปอร์เบรก 4 สูบ อลูมิเนียมโมโนบล็อค, ดิสก์เบรกแบบ เป็นรูเพื่อระบาย 
ความร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 330 มิลลิเมตรและมีความหนาที่ 28 มม.

เพลาหลัง: คาลิปเปอร์เบรก 4 สูบ อลูมิเนียมโมโนบล็อค, ดิสก์เบรกแบบ เป็นรูเพื่อระบาย 
ความร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 299 มิลลิเมตรและมีความหนาที่ 20 มม.

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ บ็อกซเตอร์ เอส (Boxster S)*

ล้อและยาง ด้านหน้า 8 J x 19 on 235/40 ZR 19
ด้านหลัง 9.5 J x 19 on 265/40 ZR 19

น้ำหนัก น้ำหนักของตัวรถรวม (DIN)   1,320 (1,350) กก.
น้ำหนักรวมที่สามารถรับได้   1,655 (1,685) กก.

ขนาด ความยาว   4,374 มม.
ความกว้าง   1,801 มม.
ความสูง   1,281 มม.
ฐานล้อ   2,475 มม.

ระยะห่างระหว่างล้อ  หน้า 1,526 มม.
  หลัง 1,540 มม.
ความจุช่องเก็บสัมภาระ   หน้า 150 ลิตร
  หลัง 130 ลิตร 

ความจุถังน้ำมัน   64 ลิตร

สมรรถนะ ความเร็วสูงสุด  279 (277) กม./ชม.

อัตราเร่งจาก: 0 – 100 กม./ชม.  5.1 (5.0) วินาที
(พร้อมด้วยระบบ Sport Plus และระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK**  4.8 วินาที)
 
อัตราเร่งจาก: 0 – 200 กม./ชม.  17.6 (17.5) วินาที
(พร้อมด้วยระบบ Sport Plus และระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK**  17.3 วินาที)

อัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (NEDC) ในเมือง  12.2 (11.2) ลิตร/100 กม.

นอกเมือง  6.9 (6.2) ลิตร/100 กม.

ในเมืองและนอกเมือง  8.8 (8.0) ลิตร/100 กม.

อัตราการปล่อย CO2 โดยรวม  206 (188) กรัม/กม.

ชนิดการปล่อยมลพิษ    Euro 5

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
**พร้อมด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริม Sport Chrono Package 
   ค่าต่างๆ ในวงเล็บคือค่าที่ได้จากรถที่ติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK 
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