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ปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 (911 Carrera 4) และ 911 คาร์เรร่า 4 เอส ( 911 Carrera 4S)

คล่องแคล่วและปราดเปรียวมากขึ้น

ปอร์เช่เพ่ิมดีกรีการขับข่ีท่ีสนุกสนานด้วยการเสริมทัพ 911 เจเนอเรช่ันใหม่อีกหน่ึงรุ่น น่ันคือ 911 คาร์เรร่า 4 (911 Carrera 4)  

ซึ่งมีรูปแบบการขับเคลื่อนสี่ล้อออกสู่ตลาด ปอร์เช่รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่เต็มไปด้วยพละกำลังเครื่องยนต์ที่
ร้อนแรงรวมไว้กับสมรรถนะการเกาะถนนและเสถียรภาพการขับขี่ที่มั่นคงจากระบบ Porsche Traction Management 

(PTM) system ซึ่งระบบนี้ทำงานร่วมกับการออกแบบของตัวรถที่เน้นน้ำหนักเบา เครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ 
และระบบช่วยแหลือต่างๆ ส่งผลให้รถมีสมรรถนะการทรงตัวที่ดีเยี่ยมและมีความคล่องตัวสูง ถึงแม้เครื่องยนต์จะได้รับ 
การรังสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการขับขี่ก็เต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่มากขึ้นเช่นกันนั้น แต่รุ่นขับสี่คันนี้กลับมี
อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงหากเทียบกับรุ่นเดิม นั่นคือการประหยัดน้ำมันที่มากขึ้นถึง 16% เลยทีเดียว 911 

คาร์เรร่า ชนิด 991 คันนี้จะมีรูปแบบเหมือนกับรุ่น 911 ที่เพิ่งเปิดตัวไปในปี 2011 แต่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่ 
เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด

ข้อมูลโดยสังเขปของรถรุ่นใหม่นี้:

911 คาร์เรร่า 4 เครื่องยนต์ขนาด 3.4 ลิตร แบบลูกสูบเรียงนอน มาพร้อมกับแรงม้าสูงสุด 350 แรงม้า 

(257 กิโลวัตต์); ระบบเกียร์ธรรมดา 7 จังหวะ, สามารถเลือกติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ 
Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) ได้; ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ active all-wheel 

drive ที่มาพร้อมกับระบบ Porsche Traction Management (PTM); อัตราเร่งจาก 0–100 

ทำได้ในเวลาเพียงแค่ 4.9 วินาที (หากติดตั้งระบบเกียร์ PDK จะทำได้ในเวลาเพียงแค่  
4.7 วินาที และหากติดตั้ง Sport Chorno ด้วยแล้วจะอยู่ที่ 4.5 วินาที) ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 
285 กม./ชม. (เมื่อติดตั้ง PDK จะอยู่ที่ 283 กม./ชม.); อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง 

(NEDC) อยู่ที่ 9.3 ลิตร/100 กม., อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ที่ 219 กรัม/กม.; 

(หากติดตั้งเกียร์ PDK: จะอยู่ที่ 8.6 ลิตร/100 ชม., อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ที่  
203 กรัม/กม.)

บทสรุป
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911 คาร์เรร่า 4 คาบริโอเลต เครื่องยนต์ขนาด 3.4 ลิตร แบบลูกสูบเรียงนอน มาพร้อมกับแรงม้าสูงสุด 350 แรงม้า  

(257 กิโลวัตต์); ระบบเกียร์ธรรมดา 7 จังหวะ, สามารถเลือกติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ  
Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) ได้; มาพร้อมกับระบบ PTM; อัตราเร่งจาก  

0–100 ทำได้ในเวลาเพียงแค่ 5.1 วินาที (หากติดตั้งระบบเกียร์ PDK จะทำได้ในเวลา 
เพียงแค่ 4.9 วินาที และหากติดตั้ง Sport Chorno ด้วยแล้วจะอยู่ที่ 4.7 วินาที) ความเร็วสูง 
สุดอยู่ที่ 282 กม./ชม. (เมื่อติดตั้ง PDK จะอยู่ที่ 280 กม./ชม.); อัตราการบริโภคน้ำมัน 
เชื้อเพลิง (NEDC) อยู่ที่ 9.5 ลิตร/100 กม., อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ที่ 224 กรัม/กม.; 

(หากติดตั้งเกียร์ PDK: จะอยู่ที่ 8.7 ลิตร/100 ชม., อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ที่  
205 กรัม/กม.)

911 คาร์เรร่า 4 เอส เครื่องยนต์ขนาด 3.8 ลิตร แบบลูกสูบเรียงนอน มาพร้อมกับแรงม้าสูงสุด 400 แรงม้า  

(294 กิโลวัตต์); ระบบเกียร์ธรรมดา 7 จังหวะ, สามารถเลือกติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ  
Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) ได้; มาพร้อมกับระบบ PTM; อัตราเร่งจาก  

0–100 ทำได้ในเวลาเพียงแค่ 4.5 วินาที (หากติดตั้งระบบเกียร์ PDK จะทำได้ในเวลา 
เพียงแค่ 4.3 วินาที และหากติดตั้ง Sport Chorno ด้วยแล้วจะอยู่ที่ 4.1 วินาที) ความเร็วสูง 
สุดอยู่ที่ 299 กม./ชม. (เมื่อติดตั้ง PDK จะอยู่ที่ 297 กม./ชม.); อัตราการบริโภคน้ำมัน 
เชื้อเพลิง (NEDC) อยู่ที่ 9.9 ลิตร/100 กม., อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ที่ 234 กรัม/กม.; 

(หากติดตั้งเกียร์ PDK: จะอยู่ที่ 9.1 ลิตร/100 ชม., อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ที่ 215 

กรัม/กม.)

911 คาร์เรร่า 4 เอส 
คาบริโอเลต

เครื่องยนต์ขนาด 3.8 ลิตร แบบลูกสูบเรียงนอน มาพร้อมกับแรงม้าสูงสุด 400 แรงม้า  

(294 กิโลวัตต์); ระบบเกียร์ธรรมดา 7 จังหวะ, สามารถเลือกติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ  
Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) ได้; มาพร้อมกับระบบ PTM; 

อัตราเร่งจาก 0–100 ทำได้ในเวลาเพียงแค่ 4.7 วินาที (หากติดตั้งระบบเกียร์ PDK 

จะทำได้ในเวลาเพียงแค่ 4.5 วินาที และหากติดตั้ง Sport Chorno ด้วยแล้วจะอยู่ที่ 4.3 

วินาที) ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 296 กม./ชม. (เมื่อติดตั้ง PDK จะอยู่ที่ 294 กม./ชม.); 

อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (NEDC) อยู่ที่ 10.0 ลิตร/100 กม., อัตราการปล่อยก๊าซ 

CO2 อยู่ที่ 236 กรัม/กม.; (หากติดตั้งเกียร์ PDK: จะอยู่ที่ 9.2 ลิตร/100 ชม., 

อัตราการปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ที่ 217 กรัม/กม.)

รูปลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ 911 ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้คือ ทางด้านหลังที่มีความกว้างเป็นพิเศษ 
เสริมทัพด้วยการติดตั้งระบบ Porsche Traction Management เข้าไปทำให้รถสามารถถ่ายทอดพละกำลังที่มหาศาลของรถ
เข้าสู่ท้องถนนได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา อีกทั้งยังมี Multi-plate clutch ที่ช่วยควบคุมการกระจายพละกำลังเครื่องยนต์
ระหว่างล้อด้านหน้าและล้อด้านหลังให้มีความสมดุล ส่งผลให้รถสามารถรักษาเสถียรภาพในการทรงตัวในยามขับขี่ได้อย่าง
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ดีเยี่ยม เกาะถนนมากขึ้น และบังคับทิศทางได้ง่ายขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะถนนที่แตกต่างด้วยเช่นกัน ที่แน่นอนคือปลอดภัย
มากขึ้นในขณะที่เพิ่มเติมความสนุกสนานในการขับขี่ก็เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ตัวชี้วัดจะทำการแสดงผลของการกระจายแรงบิด: ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ถือเป็นครั้งแรกที่ 911 คาร์เรร่า 4 (Carrera 4) ใหม่ล่าสุดนี้มีตัวชี้วัดที่สามาถเรียกออกมาดูและให้แสดงผลการทำงานของ 
ระบบ PTM all wheel drive ที่ทำการกระจายพละกำลังของเครื่องยนต์ผ่านหน้าจอที่แผงหน้าปัดได้ และแน่นอนการแสดง 
ผลนี้จะสร้างความตื่นเต้นและสร้างความสนุกสนานในการขับขี่ให้ผู้ขับขี่มากขึ้นเป็นพิเศษอีกด้วย ระบบจะแสดงผลออกมา 
ในรูปแบบบาร์ (Bar) และจะทำการแสดงผลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแรงบิดของการขับเคลื่อนที่มีของระบบส่งผ่านกำลัง  
รวมไปถึงการกระจายแรงบิดไปด้านเพลาหน้าและเพลาหลัง ณ ขณะนั้น

ระบุลักษณะที่โดดเด่น: ด้วยด้านหลังที่กว้างขึ้นอีก 44 มม.
ความเป็น 911 แบบขับเคลื่อนสี่ล้อใหม่ล่าสุดนี้จะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดตั้งแต่แรกด้วยฐานล้อแต่ละข้างที่ได้รับการขยาย 
กว้างขึ้นอีกข้างละ 22 มม. หากเทียบกับรุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ ส่วนล้อหลังมีขนาดที่กว้างขึ้นอีก 10 มม. ในแต่ละวง ส่งผลให้  
Track width ของ 911 คาร์เรร่า 4 (911 Carrera 4) คันน้ีเพ่ิมข้ึนอีก 42 มม. สำหรับรุ่น S จะเพ่ิมข้ึนอีก 36 มม. ความโดดเด่น 
ของทางด้านหลังรถรุ่นนี้ยังได้รับการเสริมทัพด้วยแผงไฟท้ายที่เป็นเอกลัษณ์ มาพร้อมกับไฟเพื่อจอด (parking light) 

และการทำงานของไฟท้ายอีกด้วย แผงไฟจะอยู่ทางด้านล่างของสปอยเลอร์และจะขยายเรื่อยมาบรรจบกับไฟท้ายใน 
แต่ละข้างได้อย่างลงตัว ซึ่งด้วยรูปลักษณ์ของแผงไฟท้ายที่โดดเด่นนี้เองที่ทำให้รถมีความสง่างามไม่เหมือนใครและสามารถ 
บ่งบอกความเป็นตัวตนได้อย่างดีเยี่ยมเมื่ออยู่ในยามค่ำคืน เมื่อเปิดการทำงานของไฟ แผงไฟจะทำงานพร้อมกับไฟท้าย 
และเมื่ออยู่ในเวลากลางคืน รถที่อยู่ทางด้านหลังจะรู้ได้ทันทีว่านี่คือ 911 ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเอง

ACC ใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Porsche Active Safe เพื่อช่วยให้ทางด้านหน้าไม่เกิด 
การปะทะหรือชน
ปอร์เช่เผยโฉมระบบและฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ๆ หลายระบบโดยการติดตั้งใน 911 คาร์เรร่า ขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ ซึ่งระบบ 
และฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้ถูกนำมาติดตั้งในรถสปอร์ต 911 เจเนอเรชั่นใหม่เกือบทุกรุ่น อาทิเช่น ระบบเสริมที่สามารถเลือกติดตั้ง 
ได้อย่าง Adaptive Cruise Control (ACC) ที่จะช่วยควบคุมระยะห่างและความเร็วต่างๆ และยังทำงานร่วมกับระบบเกียร์ 
Doppelkupplungsgetriebe เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นความปลอดภัยภายใต้ระบบที่ชื่อว่า Porsche Active Safe (PAS) อีกด้วย 
ระบบความปลอดภัย PAS นี้จะช่วยให้ทางด้านหน้าไม่เกิดการปะทะหรือเฉี่ยวชนแม้ว่า ACC จะถูกปิดการใช้งานอยู่ก็ตาม 
ระบบจะใช้เรดาร์ (Radar) ที่อยู่ทางด้านหน้าในการตรวจสอบ traffic ทางด้านหน้าอย่างต่อเนื่อง หากระบบพบว่ามีอันตราย 
ทางด้านหน้าท่ีอาจเกิดการปะทะหรือชนหรือเป็นเพราะรถทางด้านหน้าได้ลดความเร็วลง ระบบเบรกจะทำงานทันที ซ่ึงหมายถึง 
การยกระดับการทำงานของระบบ brake assistant นั่นเอง หากต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ PAS จะทำการเตือนทั้งใน 
รูปแบบเสียงและภาพ เพ่ือให้ผู้ขับข่ีต่ืนตัวและทำการเหยียบแป้นเบรกในทันที หากผู้ขับข่ีไม่ทำการตอบสนองด้วยการเบรกท่ี 
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เหมาะสม ระบบจะเพิ่มแรงดันเบรกอย่างเต็มที่ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ ด้วยเช่นกัน ไม่เพียงเท่านี้ผู้ขับขี่ยังสามารถปิด
การใช้งานของระบบ PAS ผ่านแผงหน้าปัดได้อีกด้วย

PAS จะทำงานตามหลักพ้ืนฐานของฟังก์ช่ัน ACC ตัวจับสัญญาณเรดาร์ (Radar sensor) ท่ีติดต้ังอยู่ท่ีแผงหน้ารถตรงกลาง 
จะทำงานจับสัญญาณส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ด้านหน้ารถในระยะไกลถึง 200 เมตร ACC สามารถรักษาระดับความเร็วรถหรือความห่าง 
ของรถกับรถทางด้านหน้าได้ 4 ระดับซ่ึงข้ึนอยู่กับผู้ขับข่ีจะเลือก และระบบจะทำการปรับเปล่ียนความเร็วของรถจนถึงหยุดรถ 
เม่ือจำเป็น หากรถทางด้านหน้าขยับอีกคร้ังผู้ขับข่ีสามารถเลือกใช้งานโหมด ACC อีกคร้ังผ่านพวงมาลัยหรือเหยียบคันเร่งได้ 
ซ่ึงจะช่วยผู้ขับข่ีได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือต้องทำการหยุดและขับเคล่ือนหลายๆ คร้ังเม่ืออยู่ในช่วงรถติดหรือขณะ
ไฟแดงอีกด้วย

เพิ่มเติมความโปร่งมากขึ้นด้วยซันรูฟแบบกระจกเลื่อน (sliding glass sunroof) ใหม่ล่าสุด
ด้วยซันรูฟแบบกระจกเลื่อน (sliding glass sunroof) ใหม่ล่าสุดสามารถเลือกติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมให้กับ 911 คาร์เรร่า 
คูเป้ (911 Carrera Coupé) ซึ่งจะสามารถเปิดได้กว้างมากขึ้น ระบบนี้จะมาพร้อมกับแผงกันลม (Wind deflector) 

และม่านบังแดด โมดูลหลังคาทั้งด้านหน้าและด้านหลังของซันรูฟแบบกระจกเลื่อนนี้จะได้รับการพ่นด้วยสีดำเงาเสริมความ 
โดดเด่นให้กับหลังคามากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เปลี่ยนเจเนอเรชั่น: จากรุ่นที่ผ่านมาทำให้ต้องพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นไปอีก
911 ขับเคลื่อนสี่ล้อใหม่ล่าสุดคันนี้ออกมาทดแทน 911 เจเนอเรชั่นเดิมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยยอดขายที่สูงกว่า  

24,000 คัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นยอดขายที่สูงถึง 34% ของยอดขาย 997 เจเนอเรชั่นที่ 2 ทั้งหมดเลยทีเดียว ในปี 2008  

ปอร์เช่ได้ทำการแนะนำเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ล้ำสมัยหลายระบบ ให้กับรุ่น 911 ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อนี้ อาทิเช่น  
เครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรงอย่าง petrol direct injection ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบคลัทซ์คู่ 
Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) และระบบ Porsche Traction Management (PTM) ที่ควบคุมโดยไฟฟ้าเป็นต้น 
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2011 ปอร์เช่จึงส่ง 911 คาร์เรร่า 4 จีทีเอส (911 Carrera 4 GTS) ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 

3.8 ลิตร และมีพละกำลังเครื่องยนต์สูงสุดถึง 408 แรงม้า (300 กิโลวัตต์) แรงม้าออกมาให้ยลโฉมอีกด้วย
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ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ

ระบบ Porsche Traction Management ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้เหนือชั้นและยังใช้ได้กับฟังก์ชั่น coasting

911 ขับเคลื่อนสี่ล้อ ใหม่ล่าสุดคันนี้ติดตั้งระบบ Porsche Traction Management เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดมาด้วย ระบบนี้ได้รับ 
พื้นฐานการทำงานมาจากระบบที่ติดตั้งอยู่ในรุ่น 911 เทอร์โบ (911 Turbo) ของ 997 แต่ได้รับการพัฒนาให้มีการควบคุม 
ที่ดียิ่งขึ้น และเน้นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่รวมไปถึงการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย ระบบนี้จะประหยัด 
น้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้นโดยที่ระบบจะทำการขับเคลื่อนไปตามลักษณะการขับขี่ที่แตกต่างกันและลดระดับการส่งผ่านแรงบิด 
ในการขับเคลื่อนเข้าสู่เพลาหน้าโดยไม่ให้สูญเสียพละกำลังเครื่องยนต์เลย ระบบ PTM ยังสนับสนุนและใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่น  

“Coasting” กับ 911 ที่ติดตั้งระบบเกียร์ PDK ได้อีกด้วย คลัทซ์ของระบบ PTM จะเปิดขึ้นขณะที่รถอยู่ในการทำงานแบบ  

Coasting โดยไม่สูญเสียพละกำลังการขับเคลื่อนเลย และยังทำให้ลดแรงบิดเบรกของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ส่งผลให้ประหยัด 
น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นอีกด้วย

PTM ถือได้ว่าเป็นระบบเฉพาะของปอร์เช่ และได้รวบรวมไว้ซึ่งการขับขี่ที่สนุกสนานจากเครื่องยนต์วางหลังและการขับเคลื่อน 
ล้อหลังเข้าไว้กับการทรงตัวและรักษาเสถียรภาพของรถที่ดีเยี่ยม การเกาะถนนที่ดีเยี่ยม และความมั่นคงในการทรงตัวของรถ 
ที่ดีเยี่ยมไว้ด้วยกันอย่างลงตัวที่สุด PTM จะทำการส่งผ่านแรงบิดของเครื่องยนต์เข้าสู่เพลาหน้าผ่านคลัทซ์หลายแผ่น  

(Multiplate clutch) และผู้ขับขี่ยังสามารถรับรู้การทำงานและการกระจายแรงบิดนี้ได้โดยการแสดงผลบนแผงหน้าปัดอีกด้วย  
ไม่เพียงเท่านี้ระบบ PTM ยังสามารถตอบสนองต่อพื้นผิวถนนได้ดีกว่าการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 
และยังรวดเร็วกว่าที่ผู้ขับขี่จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย ในทางปฏิบัตินั้นหมายถึงระบบนี้จะช่วยให้รถทรงตัวได้ 
อย่างดีเยี่ยมเมื่อต้องวิ่งอยู่บนทางตรงที่ยาวไกล เกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อต้องอยู่บนพื้นผิวถนนที่เปียกชื้น และปลอดภัย
อย่างยิ่งเมื่อต้องเข้าโค้งที่อันตรายในความเร็วสูง และด้วยสมรรถนะที่เหนือชั้นเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ระบบ Porsche Traction 

Management มีความเหนือชั้นและสมรรถนะที่เหนือกว่าระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออื่นๆ ในตลาดเลยทีเดียว

พละกำลังของเครื่องยนต์จะได้รับการกระจายที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสภาวะการขับขี่ที่แตกต่างและขึ้นอยู่กับ 
ค่าความเสียดทานของความล่ืน ค่าต่างๆ อาทิเช่นความล่ืนของล้อ การเร่งเคร่ืองยนต์ทางตรง และการเร่งเคร่ืองยนต์แบบขวาง  
รวมไปถึง oversteer และ understeer ได้ถูกทำมาใช้ในการตรวจจับค่าความเสียดทานของความลื่น (Slip friction value)  

แรงขับเคลื่อนจะถูกกระจายไปทางเพลาด้านหน้าและหลังอย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่อตอบสนองต่อองศาของพวงมาลัย 
และแป้นคันเร่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ขับขี่ที่แตกต่างอีกด้วย

รายละเอียด
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เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังเครื่องยนต์

พละกำลังที่มากขึ้นหากแต่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

เครื่องยนต์ของ 911 รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้มีขนาด 3.4 ลิตรและ 3.8 ลิตร และเพื่อเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้ล้ำเข้า 
ไปอีก เครื่องยนต์ boxer คันนี้จึงติดตั้งระบบหมุนเวียนไฟฟ้าหรือ electrical system recuperation และระบบการจัดการ 
ความร้อน coolant thermal management เข้ามาด้วย การจัดการระบบหมุนเวียนไฟฟ้า มีการทำงานคือ แบตเตอรี่จะ 
ถูกชาร์จเพิ่มขึ้น เมื่อมีการเบรกหรือผ่อนคันเร่ง (coasting) และเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไดชาร์จก็จะลดการชาร์จลง ส่งผลให้ 
เครื่องยนต์มีโหลดน้อยลง (โหลดจะเกิดจากการที่เครื่องยนต์ต้องทำการส่งแรงไปหมุนไดชาร์จ) ซึ่งแปลว่าเมื่อทำการ 
เร่งเครื่องกระทันหัน ระบบนี้ก็จะลดการชาร์จลง ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ขณะเดียวกัน ระบบ 
การจัดการความร้อนอัจฉริยะ coolant thermal management จะสั่งการเปิดปิด วาล์วควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ และ 
ระบบส่งกำลังให้อยู่ในอุณหภูมิการทำงานท่ีเหมาะสม อย่างรวดเร็วท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการสึกหรอท่ีอาจเกิดข้ึน 
ในช่วงแรกของการสตาร์ทเครื่องยนต์ ทั้งยังไม่ส่งผลเสียให้กับเครื่องยนต์ในขณะเครื่องยนต์ร้อน หรือ full-load operation 

อีกด้วย Coasting คือฟังก์ชั่นการทำงานของรถที่จะเรียกใช้พลังงานของเครื่องยนต์เมื่อต้องการจริงๆ ได้ถูกนำมาติดตั้ง 
ใน 911 ใหม่ที่ติดตั้งระบบเกียร์ PDK ด้วยเช่นกัน ระบบ Coasting จะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้นเพราะรถจะ 
ใช้พลังงานจลสำหรับช่วงที่จำเป็นเมื่อวิ่งอยู่บนท้องถนน ผลลัพธ์ที่ได้คือการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่า 1 ลิตรต่อ 

100 กิโลเมตร และเหมาะสมกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย ระบบ Coasting จะทำการปล่อยคันเร่งอย่างช้าๆ  
หรือทำการเปลี่ยนจังหวะเกียร์ขณะที่อยู่ในเกียร์ที่สูงสำหรับการขับขี่ที่เลือกอีก ระบบ Coasting นี้จะหยุดการทำงานโดยการ
เร่งเครื่องยนต์ เบรก หรือทำการเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือ

Sound Symposer เพิ่มความสุนทรีย์ในการขับขี่จากเสียง
911 คาร์เรร่า (911 Carrera) เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดไม่เพียงแค่ทำให้ผู้ขับขี่สุนทรีย์ไปกับการขับขี่แบบสปอร์ตที่มากยิ่งขึ้น 
แล้วนั้น หากแต่เสียงของรถยังมีความไพเราะและเพิ่มความสุนทรีย์ให้ผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย Sound Symposer ได้รับ 
การติดต้ังมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้กับทุกรุ่น ระบบน้ีจะสร้างเสียงเร่งของเคร่ืองยนต์ให้เห็นถึงความเป็นสปอร์ตมากย่ิงข้ึนให้ 
เข้าสู่ห้องโดยสาร ซึ่งทำงานด้วยการควบคุมการทำงานโดยการใช้ปุ่มสปอร์ต (sport button)

ระบบ Sound Symposer ถือได้ว่าเป็นระบบแบบ passive system และไม่ได้สร้างเสียงให้กับเคร่ืองยนต์หากแต่เป็นการผลักดัน 
ให้เสียงของเครื่องยนต์แบบ boxer นั้นเปล่งเสียงออกมาโดยตรงผ่านเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของตัวรถเพียงแค่กดปุ่ม  
ช่องทางของเสียงอคูสติกที่ไพเราะนี้มาจากการสั่นสะเทือนของท่อระหว่างวาล์วปีกผีเสื้อ (throttle valve) และตัวกรองอากาศ 

(air filter) ช่องของเสียงอคูสติกจะถูกรวมเข้าไว้กับเยื่อบุผิวที่ทำการส่งสัญญาณเข้าสู่ภายในห้องโดยสารในส่วนของที่เก็บของ 
ตรงกระจกด้านหลัง วาล์วท่ีสามารถควบคุมได้ซ่ึงอยู่ทางด้านหน้าของเย่ือบุผิวจะทำให้ระบบ Sound Symposer น้ันเปิดและปิด 
การทำงานโดยการกดปุ่มสปอร์ตเมื่อผู้ขับขี่ต้องการ
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ระบบท่อไอเสียสปอร์ตสร้างพละกำลังและความสุนทรีย์ในการขับขี่ให้มากขึ้น
ระบบท่อไอเสียสปอร์ต (Sports exhaust system) ถูกส่งมาเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถเลือกติดตั้งได้ให้กับรุ่น 911 คาร์เรร่า 
แบบขับเคลื่อนสี่ล้อใหม่นี้ และยังเป็นครั้งแรกที่ระบบนี้จะไม่เป็นเพียงทางผ่านสำหรับก๊าซไอเสียโดยการกดปุ่มเท่านั้น  
แต่ระบบนี้จะทำการเชื่อมต่อการทำงานของทั้ง 2 ท่อไอเสียที่ติดตั้งอยู่ ด้วยระบบการทำงานเช่นนี้เองที่ทำให้ระบบท่อไอเสีย 
แบบสปอร์ต (Sports exhaust system) สามารถผลิตเสียงของเครื่องยนต์ 6 สูบได้อย่างเต็มพิกัดมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ 
เสียงของเครื่องยนต์ที่ไพเราะแสดงให้เห็นถึงพละกำลังที่เหนือชั้น และเพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของระบบ 
ท่อไอเสียสปอร์ตจึงมาในรูปแบบปลายท่อคู่สองคู่ในรูปแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

ระบบส่งกำลัง: 7 จังหวะเพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวที่เหนือชั้น
อีกหนึ่งกลยุทธ์หลัก ของปอร์เช่ในการสร้างประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่เหนือชั้นคือการพัฒนาระบบ 
ส่งผ่านกำลังท้ัง 2 ระบบให้มีความเป็นสปอร์ตอย่างเต็มพิกัดพร้อมด้วยการประหยัดนำ้มันเช้ือเพลิงท่ีดีเย่ียมรวมไปถึงอัตราการ 
คงระดับเกียร์ให้ได้นานที่สุด: ระบบทั้ง 2 นี้คือระบบเกียร์ธรรมดา 7 จังหวะที่มีในปอร์เช่เป็นแบรนด์แรก และระบบเกียร์ 
อัตโนมัติแบบคลัทซ์คู่ Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) ที่มีอัตราทดเกียร์ 7 จังหวะด้วยเช่นกัน ผู้ขับขี่ที่เลือกใช้ 
ระบบเกียร์ธรรมดาในรถ 911 คาร์เรร่า (911 Carrera) ใหม่นี้จะสามารถสุนทรีย์ไปกับการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหนือชั้น 
ได้เหมือนกับรถที่ติดระบบเกียร์ PDK ด้วยเช่นกัน รอบเครื่องยนต์จะลดต่ำลงถึง 19% เมื่ออยู่ในความเร็วที่เท่ากัน ส่งผลให้ 
รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงถึง 10% เลยทีเดียว ลักษณะเด่นของระบบส่งผ่านกำลังแบบเกียร์ธรรมดาคือการล็อค shift gate  

ของระดับเกียร์ที่ 7 เพื่อป้องกันผู้ขับขี่ในการเปลี่ยนเกียร์เข้าสู่ระดับเกียร์ 7 จากเกียร์ที่ 4 และ 5 ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วระหว่าง 
การขับขี่แบบสปอร์ตอีกด้วย
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ตัวถังและระบบควบคุม

ตัวถังและ track width ที่ยาวขึ้นทำให้รักษาเสถียรภาพของรถได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเข้าโค้ง

ปอร์เช่ได้ทำการเตรียมพร้อมในการพัฒนา 911 คาร์เรร่า ขับเคลื่อนสี่ล้อเจเนอเรชั่นใหม่นี้ โดยการปรับให้ตัวถังนั้นรองรับ
การขับเคลื่อนทางล้อหน้ามากขึ้น และนี้คือคำตอบว่าทำไมรถใหญ่ขึ้นหากเทียบกับเวอร์ชั่นขับเคลื่อนล้อหลัง ทางด้านหลัง
รถมีความกว้างมากขึ้นโดยในรุ่น 911 คาร์เรร่า 4 (911 Carrera 4) จะมีขนาดที่กว้างขึ้น 42 มม. และในรุ่น 911 คาร์เรร่า 

4 เอส (911 Carrera 4S) จะกว้างขึ้น 36 มม. ซึ่งการขยายให้กว้างขึ้นของขนาดรถนี้จะทำงานร่วมกับระบบ PTM all-wheel 

drive และทำให้รถมีสมรรถนะในการรักษาเสถียรภาพของรถในยามเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงได้อย่างยอดเยี่ยม

ฐานล้อของ 911 ใหม่นี้จะยาวกว่ารุ่นเดิม 100 มม. ส่งผลให้รถสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีเสถียรภาพแม้ขณะใช้ความ 
เร็วสูง อีกหนึ่งระบบที่ช่วยให้รถมีประสิทธิภาพการขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยมซึ่งได้รับการติดตั้งมากับรถ (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ) ด้วย 
คือระบบการจัดการช่วงล่าง Porsche Active Suspension Management (PASM), ระบบ dynamic engine mounts, 

ระบบควบคุมความคล่องตัวของตัวถัง Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า 

electro-mechanical power steering, ระบบกระจายแรงบิด Porsche Torque Vectoring (PTV) รวมไปถึงระบบเบรกที่ 
ทรงประสิทธิภาพ ร่วมด้วยยางและล้อที่มีคุณภาพอีกด้วย

ตัวถังแบบสปอร์ตที่มาพร้อมกับ PASM (PASM Sport Chassis) และช่วยเพิ่มแรงกดสู่เพลาด้านหลัง
ตัวถังแบบสปอร์ตที่มาพร้อมกับ PASM (PASM Sport Chassis) ที่สามารถปรับเปลี่ยนความสูงให้ต่ำลงได้ถึง 20 มม. และมา 
พร้อมกับแพ็คเกจอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic package) นี้สามารถเลือกติดตั้งได้ใน 911 คาร์เรร่า 4 (911 Carrera 4)  

ใหม่ล่าสุดนี้ การออกแบบของลิ้นสปอยเลอร์ด้านหน้ามีความโดดเด่นและช่วยเพิ่มในเรื่องของอากาศพลศาสตร์นั้นรวมอยู่ 
ในแพ็คเกจนี้ด้วยเช่นกัน สปอยเลอร์หลังสามารถขยายได้มากขึ้นไปอีกหากเปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ติดตั้งตัวถังสปอร์ต 
มาด้วย ผลลัพธ์ที่ได้คือ ความสมดุลทางอากาศพลศาสตร์ที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแรงยกที่น้อยลงทางด้านเพลาหน้า อีกทั้ง
ยังเพิ่มแรงกดทางด้านเพลาหลังให้มากขึ้น และการยกของรถถือได้ว่าเป็นศูนย์ จึงทำให้ 911 คาร์เรร่า 4 (911 Carrera 4) 

ที่มาพร้อมกับ PASM sport chassis คันนี้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูง พร้อมทั้งยังควบคุมทิศทางบนพื้นถนนได้เป็นอย่างดี 
และยังตอบสนองต่อพวงมาลัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย ผลลัพธ์: ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่เพิ่มมากขึ้น 
อย่างเหนือชั้น

แม่นยำและตอบสนองได้ดีเยี่ยม: ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฟฟ้า (Electro-mechanical power steering)
911 คาร์เรร่า (911 Carrera) เจเนอเรชั่นใหม่นี้ได้รับการติดตั้งระบบพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฟฟ้าหรือ electro-mechanical 

power steering เป็นครั้งแรกสำหรับปอร์เช่เลยทีเดียว ระบบนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและความ 
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แม่นยำ จุดเด่นของระบบน้ีหากเปรียบเทียบกับระบบพวงมาลัยแบบไฮดรอลิคแล้วจะพบว่าช่วยในการประหยัดนำ้มันเช้ือเพลิง 
ได้อย่างน้อย 0.1 ลิตรต่อ 100 กม. เลยทีเดียว ไม่เพียงเท่านี้ยังเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ 
อีกด้วย การตอบสนองที่แม่นยำนี้จะถูกส่งถึงผู้ขับขี่ผ่านพวงมาลัยนี้นั่นเอง

ถึงแม้จะอยู่ในความเร็วต่ำ พวงมาลัยจะทำการจัดตำแหน่งตัวเองให้อยู่ในระดับตรงโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการเบรกบน 
พ้ืนผิวถนนท่ีมีระดับไม่เท่ากัน พวงมาลัยจะทำการจัดตำแหน่งในทิศทางท่ีต้องการ และทำให้ง่ายต่อผู้ขับข่ีท่ีจะรักษาเสถียรภาพ 
ของรถและรักษาตำแหน่งของรถในช่องทางที่ต้องการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของพวงมาลัย 
เพื่อสร้างความสะดวกสบายต่อการเคลื่อนที่ของรถเมื่อต้องอยู่ในความเร็วที่ต่ำกว่า 50 กม./ชม. อีกด้วย

เร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้นในยามเข้าโค้ง: ระบบการกระจายแรงบิด Porsche Torque Vectoring
เพื่อเพิ่มการทรงตัวที่ดีเยี่ยมให้กับรถและเพิ่มความคล่องตัวให้กับ 911 ใหม่ล่าสุดนี้ 911 คาร์เรร่า 4 เอส (911 Carrera 4S)  

จึงได้รับการติดต้ังระบบการกระจายแรงบิดไปยังแต่ละล้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าโค้งอย่าง Porsche Torque Vectoring  

(PTV) มาเป็นมาตรฐานให้กับรถเพื่อสร้างความคล่องตัวอย่างเต็มพิกัด สำหรับรุ่น 911 คาร์เรร่า 4 (911 Carrera 4)  

สามารถเลือกติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมได้ ระบบจะมีให้เลือกติดตั้งถึง 2 เวอร์ชั่นคือ PTV เวอร์ชั่นที่มาพร้อมกับ Mechanical 

differential lock หากติดตั้งกับระบบเกียร์ธรรมดา และหากติดตั้งกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบคลัทซ์คู่ PDK ระบบ PTV  

จะติดตั้งมาในเวอร์ชั่น PTV Plus ที่มีการควบคุมโดยไฟฟ้า และมีระบบเฟืองท้ายแบบ variable differential lock อย่าง 
เต็มรูปแบบ ระบบ PTV/PTV Plus ยังมีประโยชน์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเข้าโค้ง ล้อหลังด้านในจะได้รับการเบรก 
เมื่อเริ่มหมุนพวงมาลัยนั่นเอง แรงบิดของการขับเคลื่อนล้อหลังด้านนอกจะมากกว่าล้อด้านใน และด้วยแรงบิดที่แตกต่างนี้ 
เองทำให้รถเกิดการหันเหและช่วยในเรื่องของการหมุนพวงมาลัย ผลลัพธ์ที่ได้คือการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นและการควบคุม 
พวงมาลัยก็แม่นยำมากขึ้นด้วยเช่นกัน

เพิ่มความสปอร์ตที่มากขึ้นด้วยการกดปุ่ม: จากปุ่มสปอร์ตเข้าสู่แพ็คเกจ Sport Chrono package
911 คาร์เรร่า (Carrera) ได้รับการติดตั้งปุ่มสปอร์ตมาเป็นมาตรฐานให้กับรถ ระบบนี้จะทำให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกการตั้งค่า 
ระหว่างการเพิ่มความสะดวกสบายหรือการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือเลือกตั้งค่าให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นก็สามารถทำ 
ได้เช่นกัน ด้วยการติดต้ังแพ็คเกจ Sport Chrono Package พร้อมด้วยปุ่มสปอร์ต พลัส น้ีเองท่ีทำให้รถสามารถต้ังค่าการขับข่ี 
แบบสปอร์ตได้มากขึ้นควบคู่ไปกับความสะดวกสบายในการขับขี่ในชีวิตประจำวันอีก ไม่เพียงเท่านี้แพ็คเกจ Sport Chrono 

Package ยังมีคุณสมบัติที่ติดตั้งเข้ากับเครื่องยนต์หรือ dynamic engine mounts อีกด้วย

หากเปิดการทำงานของปุ่ม Sport Plus ระบบการรักษาเสถียรภาพรถอย่าง PSM จะเข้าไปช่วยการทำงานของทั้งระบบเกียร์
ธรรมดาและระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK เพื่อความคล่องตัวและว่องไวในการขับขี่มากยิ่งขึ้น อุปกรณ์เสริมเลือกติดตั้งอย่าง 
ระบบช่วงล่าง PASM ระบบ PTV Plus ระบบควบคุมตัวถัง PDCC และระบบ dynamic engine mounts ที่เปลี่ยนเข้าสู่โหมด 
สปอร์ตจะทำให้ช่วงล่างและตัวถังเกิดการตั้งค่าในรูปแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้น แป้นคันเร่งที่มีลักษณะโค้งได้รับการพัฒนา 
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ขึ้นด้วยเช่นกันเพื่อการตอบสนองได้โดยตรงมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ระบบ auto start/stop และ coasting functions 

จะหยุดการทำงานอีกด้วย ระบบเสียงของเครื่องยนต์อย่าง Sound Symposer และระบบท่อไอเสียอย่าง sports exhaust 

system ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเลือกติดตั้งนั้นจะเปิดการใช้งานด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งระบบไฟเพื่อความคล่องตัวอย่าง 

Porsche Dynamic Light System ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเลือกติดตั้งจะมีการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

แพ็คเกจ Sport Chrono package ใหม่ล่าสุด: เปลี่ยนเกียร์ลงด้วย double declutching
Sport Chrono package จะมีทั้ง นาฬิกาจับเวลาในรูปแบบอนาล็อกและดิจิตอล อีกหนึ่งคุณลักษณะที่โดดเด่นของ Sport 

Chrono package ที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถเลือกติดตั้งได้คือ การขยายการ double declutch แบบอัตโนมัติระหว่าง 
การเปลี่ยนเกียร์ลงในโหมดสปอร์ตพลัสให้กับรถที่ติดตั้งเกียร์ธรรมดาอีกด้วย ด้วยการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วนี้เองที่จะทำให้ 
ปรับเปล่ียนความเร็วของเคร่ืองยนต์สู่ระดับเกียร์ท่ีต่ำกว่า และทำให้ผู้ขับข่ีสามารถใช้พละกำลังของเคร่ืองยนต์ได้ดีย่ิงข้ึน หรือ 
สามารถเบรกได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เมื่อทำงานร่วมกับระบบเกียร์ PDK นั้นฟังก์ชั่นอื่นได้ถูกเสริมเพิ่มเข้าไป อาทิเช่น ระบบควบคุมการออกตัว (Launch Control) 

ที่ช่วยให้รถเร่งเครื่องขณะออกตัวได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อกดปุ่มสปอร์ต พลัส และทำให้อัตราเร่งเครื่องจาก 

0–100 กม./ชม. นั้นลดลงถึง 0.2 วินาที ปุ่มสปอร์ต พลัส ยังเปิดการทำงานของระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK ในรูปแบบ  

“Race course” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วขึ้นเพื่อการเร่งเครื่องที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่สูงสุด

ระบบควบคุมตัวถังเพื่อการขับขี่ Porsche Dynamic Chassis Control เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ที่มากขึ้น
อีกหน่ึงระบบท่ีทำให้สมรรถนะของรถ 911 คาร์เรร่า 4S (911 Carrera 4S) เจเนอเรช่ันใหม่น้ีมีประสิทธิภาพท่ีเหนือช้ันคือระบบ 
ควบคุมตัวถังเพื่อการขับเคลื่อนอย่าง Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) ที่สามารถเลือกติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมได้  
เมื่อรถอยู่ในลักษณะที่ลาดเอียงทางด้านข้าง อาทิเช่น เมื่อเข้าโค้ง เมื่อเลี้ยว หรือเปลี่ยนช่องทางขับขี่ในขณะความเร็วสูง  
ระบบ PDCC จะทำงานโดยช่วยสนับสนุนให้อัตราเร่งของด้านข้างนั้นสูงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะการลดองศาการโคลง 
ของรถลงนี้เองที่ทำให้ยางรถอยู่ในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับพื้นผิวถนนและสามารถส่งผ่านกำลังด้านข้างได้สูงขึ้นอีกด้วย ผลที่ได้ 
จากการเพ่ิมความสามารถในการเร่งความเร็วในขณะเข้าโค้งคือความสามารถของรถท่ีเปรียบเสมือนว่ิงบนถนนแข่งเลยทีเดียว 
ระบบนี้ยังทำให้พวงมาลัยนั้นตอบสนองได้โดยตรงและมีความแม่นยำในการเลี้ยว การควบคุมการทำงานของตัวถังด้วย 
ระบบอัจฉริยะอย่าง PDCC ช่วยให้เกิดการควบคุมอุปกรณ์การทำงานไฮดรอลิค (hydraulic actuators) ด้วยเช่นเดียวกัน  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการขับขี่ ระบบนี้จะส่งผลดีต่อการบังคับพวงมาลัยด้วยตัวเองและยังพัฒนาเสถียรภาพของรถให้ดีมาก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย
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ตัวรถและหลังคา

การออกแบบที่เน้นน้ำหนักเบาเพื่อรูปแบบที่สมบูรณ์แบบ

นวัตกรรมการใช้ตัวรถที่มีน้ำหนักเบาได้ถูกนำมาใช้ในรถ 911 คาร์เรร่า (911 Carrera) ใหม่ล่าสุดเกือบทุกรุ่น เพื่อลักษณะ 
การขับขี่ที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นรุ่นคูเป้และเปิดประทุน และยังถูกนำมาใช้ทั้ง 911 แบบระบบขับเคลื่อนล้อหลังและการ 
ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้น ทุกรุ่นล้วนได้ประโยชน์จากการใช้โครงสร้างจากเหล็กอลูมิเนียมที่มี 
น้ำหนักเบา รวมไปถึงหลังคาประทุนของ 911 ท่ีทำจากวัสดุน้ำหนักเบาด้วยเช่นเดียวกัน แนวคิดท่ีอยู่เบ้ืองหลังของการออกแบบ 
โดยเน้นน้ำหนักเบาอย่างอัจฉริยะนี้คือการใช้วัสดุที่ถูกต้องและใช้กับชิ้นส่วนอย่างถูกที่ถูกทางอีกด้วย ถึงแม้การออกแบบ 
นี้จะทำให้รถต้องขยายสัดส่วนให้ใหญ่ขึ้นแต่โดยรวมแล้วกับมีน้ำหนักที่เบาลงหากเทียบกับรุ่นเดิม โดย 911 ใหม่ที่มา 
พร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนี้จะมีน้ำหนักที่น้อยกว่ารุ่นเดิมถึง 65 กิโลกรัมเลยทีเดียว

911 คาบริโอเลต (911 Cabriolet): หลังคาผ้าใบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีสรรพคุณเสมือนคูเป้ 
หลังคาประทุนของ 911 ขับเคลื่อนสี่ล้อใหม่ล่าสุดนี้มี Panel bow top หรือแผงหลังคาที่มีความโดดเด่นและดึงดูดทุกสายตา 
ให้จ้องมอง เพราะได้รับการพัฒนาออกมาใหม่หมดจากปอร์เช่ นวัตกรรมเทคโนโลยีนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วย 
การสร้างโครงหลังคาให้เปรียบเสมือนกับรุ่นคูเป้เมื่อทำการปิดประทุนอยู่เลยทีเดียว และส่งผลให้รถมีประสิทธิภาพ 
จากความสมดุลตามอากาศพลศาสตร์อีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้น้ำหนักของหลังคายังเกือบจะเท่ากับรุ่นเดิม หากแต่ยาวกว่า 
และสร้างความสะดวกสบายในการขับขี่ได้มากกว่า หลังคาประทุนสามารถเปิดหรือปิดได้ในเวลาเพียงแค่ 13 วินาที 
และอยู่ในความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. การเปิดปิดนั้นทำง่ายได้เพียงแค่กดปุ่มบนคอนโซลกลางหรือกดปุ่มจาก 
รีโมทคอนโทรลเมื่ออยู่นอกรถอีกด้วย

เมื่อหลังคานั้นปิดอยู่ ผู้โดยสารจะสามารถสร้างความสุนทรีย์และสะดวกสบายไปกับอุณหภูมิภายในรถพร้อมด้วยเสียงต่างๆ  
ไม่ต่างไปจากรุ่นคูเป้เลยทีเดียว ภายใต้พื้นผิวของหลังคาผ้าใบนั้นมีวัสดุที่ใช้เป็นฉนวนซ่อนอยู่ ส่วน Panel bows ทำจาก 
แมกนีเซียมและมีขอบหลังคาที่กลมกลืนกับภายในห้องโดยสารได้อย่างลงตัว อีกทั้งแผงทางด้านข้างยังได้รับการปิด 
ด้วยลายผ้าใบ ซึ่งทำให้ไม่เห็นชิ้นส่วนกลไกเมื่อหลังคาเปิดอยู่เลยทีเดียว และช่องว่างของศรีษะนั้นยังมีสัดส่วนเหมือนกับ 
ภายในห้องโดยสารของรุ่นคูเป้อีกด้วย

อีกหนึ่งนวัตกรรมที่โดดเด่นของ 911 คาร์เรร่าเปิดประทุนคันนี้คือ การเสริมแผงกันลมแบบไฟฟ้าเข้าไป ซึ่งจะควบคุม 
โดยไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องใช้มือเปิด–ปิด อีกต่อไป 
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ภายในห้องโดยสารและคุณสมบัติที่โดดเด่น

การปรับแต่งที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ตกแต่งภายในห้องโดยสารของ 911 คาร์เรร่า ขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้จะออกมาในรูปแบบแนวคิดใหม่ที่ 
นำมาใช้กับ 911 เจเนอเรช่ันใหม่น้ี คอนโซลกลางจะลาดยาวไปจนถึงด้านหน้ารถ และยังพัฒนาตำแหน่งต่างๆ ของอุปกรณ์ให้ 
เหมาะสมตามหลักการการใช้งานและใกล้ชิดผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากขึ้น เพื่อความง่ายต่อการเรียกใช้งานและไม่ซับซ้อน

หน้าปัดและแผงคอนโซลรถยังคงความเป็น 911 ที่คลาสสิคไว้ได้อย่างงดงาม หน้าปัดจะมี 5 วงเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญของ 
การทำงานของรถตามเอกลักษณ์ของ 911 ทุกประการ หน้าจอมีขนาด 4.8 นิ้ว มีการแสดงผลด้วยความละเอียดสูง หน้าจอสี 
แบบ TFT ในแผงหน้าปัดทางด้านขวาจะแสดงผลสถานะต่างๆ ของรถ อาทิเช่น ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ สถานะของรถ 
ระบบเครื่องเสียง โทรศัพท์ ระบบการค้นหาเส้นทาง การแสดงผลแผนที่ คอมพิวเตอร์บนรถ และการวัดระดับลมยาง 
เป็นต้น หากติดตั้งอุปกรณ์เสริม Sport Chrono Package ไว้ด้วยแล้วนั้นระบบจะทำการแสดงผลระดับ G-Force ซึ่งเป็นการ 
แสดงผลอัตราเร่งทั้งทางตรงและด้านข้างอีกด้วย หากรถติดตั้งระบบเกียร์ธรรมดาระดับการช่วยเหลือในการเปลี่ยนเกียร์จะ 
แสดงผลด้วยเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขับขี่จะเต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ระบบไฟแบบช่วยเหลือระหว่างขับขี่หรือ  

Light assistant ได้รับการติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้กับรถและจะทำการเปลี่ยนระบบไฟกลางวัน (Daytime running 

light) เป็นระดับไฟที่ใช้วิ่งในช่วงเย็นโดยอัตโนมัติอีกด้วย

เบาะนั่งแบบสปอร์ตเพื่อความความคล่องตัวในยามขับขี่และขับขี่ทางไกล
ภายในห้องโดยสารของ 911 คาร์เรร่า (911 Carrera) จะติดตั้งเบาะนั่งสปอร์ต (Sport seat) มาเป็นระบบมาตรฐาน 
ให้กับตัวรถ เบาะนั่งสปอร์ตนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนองศาที่พักหลังและปรับเปลี่ยนความสูงของเบาะได้ด้วยระบบไฟฟ้า  
หากต้องการยังสามารถเลือกติดตั้งเบาะไฟฟ้าสปอร์ตแบบปรับเปลี่ยนได้ 14 ทิศทางได้ โดยสามารถปรับระดับความใกล้ 
ไกลของเบาะ องศาของหมอนรองเบาะ ความลึกและนูนของหมอนรองเบาะ และปรับเปลี่ยนหมอนหนุนด้านข้างของเบาะ 
ได้ 4 ทิศทางเพ่ิมเติม อีกหน่ึงตัวเลือกคือเบาะน่ังไฟฟ้าสปอร์ตแบบปรับเปล่ียน 18 ทิศทาง ท่ีมาพร้อมกับเบาะรองทางด้านข้าง 
เพื่อรองรับด้านข้างมากขึ้น เบาะทางด้านข้างสามารถปรับเปลี่ยนองศาหน้าหลังได้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายด้านข้างใน
ทุกๆ สภาวะการณ์ขับขี่ให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เบาะนั่งทั้งสองรูปแบบจะมาพร้อมกับแพ็คเกจหน่วยความจำ (Memory 

package) และเสริมด้วยการปรับเปลี่ยนตำแหน่งพวงมาลัยแบบไฟฟ้า ระบบเบาะแบบพ่นลม (Seat Ventilation) ที่ต้องติดตั้ง
คู่กับระบบเพิ่มความร้อนให้กับเบาะ (Heated Seats) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในยามขับขี่ให้มากขึ้นได้อีกด้วย

ใหม่ล่าสุด เบาะนั่งสปอร์ตน้ำหนักเบาทำจาก fibre-reinforced polymer
ปอร์เช่ได้นำเสนอเบาะสปอร์ตน้ำหนักเบาใหม่ล่าสุดให้กับปอร์เช่คันนี้ ซึ่งเบาะสปอร์ตนี้จะสามารถปรับระดับเบาะหนุนหลัง  



911 Carrera 4 | 15

และการปรับเปลี่ยนองศาต่างๆ ของเบาะได้ รวมไปถึงบูรณาการร่วมกับถุงลมนิรภัยสำหรับด้านข้าง Seat shell ทำจากวัสดุ 
glass-reinforced และ carbonreinforced polymer ที่มีพื้นผิวเป็นคาร์บอน อีกหนึ่งจุดเด่นของเบาะคือที่พักหลังที่สามารถยก
ระดับได้สูงทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของรถแข่งที่ถูกนำมาใช้กับรถคันนี้ การพับเบาะยังสามารถทำ
ได้อย่างง่ายดายและทำให้ง่ายต่อการโหลดของไว้ในช่องเก็บสัมภาระด้านหลัง

แพ็คเกจ Sound Package Plus มาพร้อมกับลำโพง 9 ตัวเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้กับรถ
ระบบเสียง CDR-31 ใหม่ล่าสุดมากับแพ็คเกจ Sound Package Plus และมีลำโพงถึง 9 ตัว พร้อมจะให้ความสุนทรีย์แก่ผู้ขับขี่ 
และผู้โดยสารได้รับการติดตั้งมาเป็นระบบเสียงมาตรฐานให้กับตัวรถ ระบบเสียงใหม่นี้จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล TFT  

แบบระบบสัมผัส การส่ังงานระบบเสียง CDR-31 สามารถทำได้ด้วยการสัมผัสท่ีหน้าจอแสดงผลในรูปแบบสี เพ่ือความรวดเร็ว 
และสะดวกสบายในการใช้งาน ยกเว้นเพียงการปรับระดับและควบคุมความดังของเสียง เพื่อความรวดเร็วและการค้นหา
การใช้งานต่างๆ ของเมนูที่ไม่ซับซ้อน หรืออาจเลือกใช้งานของฟังก์ชั่นเหล่านี้ผ่านปุ่มควบคุมที่อยู่ด้านขวามือได้เช่นกัน 
อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบ universal audio interface ได้รับการติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วยเช่นกันเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์อื่นๆ ผ่าน AUX interface นั่นเอง

อุปกรณ์เสริมที่สามารถเลือกติดตั้งได้ ระบบเสียงชั้นนำจาก Burmester และ BOSE
ปอร์เช่ได้พัฒนาระบบเครื่องเสียงให้มีความไพเราะและสร้างความสุนทรีย์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้สูงสุด โดยเฉพาะอย่าง 
ยิ่งด้วยการออกแบบเครื่องเสียงให้กับ 911 คาร์เรร่า (911 Carrera) ด้วยการทำงานร่วมกับเครื่องเสียง Burmester  

ที่เคยติดตั้งในรุ่นพานาเมร่าและคาเยนน์มาแล้ว ระบบเครื่องเสียงนี้จะมีพลังของเสียงที่เต็มไปด้วยคุณภาพและไม่มี 
รถสปอร์ตคันไหนในกลุ่มตลาดรถสปอร์ตที่ได้ติดตั้งเครื่องเสียงชั้นนำของโลกระดับนี้เหมือนดังเช่น 911 คันนี้ 
ระบบนี้จะประกอบไปด้วยลำโพง 12 ตัวที่ทำงานแยกออกจากกัน อีกทั้งยังมีซับวูฟเฟอร์ในรูปแบบ “body-in-white” ที่มี 
Cone diameter ถึง 140 มิลลิเมตร เครื่องขยายเสียง (amplifier) สามารถสร้างกำลังขับของเสียงได้สูงถึง 300 วัตต์ Class D  

และมีช่องเสียงถึง 12 ช่องและมีกำลังขับโดยรวมมากกว่า 800 วัตต์ 

ระบบเสียง BOSE® Surround Sound System ได้รับการนำเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมได้ 
ซึ่งระบบนี้จะมี 12 ลำโพงและรวมถึงซับวูฟเฟอร์ที่มีกำลังขับ 100 วัตต์ Class D ติดตั้งอยู่กับโครงรถและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ลำโพงที่ 130 มิลลิเมตร เครื่องขยายเสียง (Amplifier) มี 8 ช่องทาง กำลังขับรวมสูงถึง 445 วัตต์ เพื่อเพิ่มความสุนทรีย์ให้ 
เต็มพิกัดและสมบูรณ์แบบ

แนวคิดกลไกของซับวูฟเฟอร์ น้ำหนักเบา แต่ศักยภาพนั้นมากมาย
จุดเด่นของระบบเครื่องเสียง BOSE® และ Burmester® คือแนวคิดกลไกของซับวูฟเฟอร์ที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถ ซึ่งจะทำการ 
แยกกล่องซับวูฟเฟอร์ออกมาและทำการเชื่อมติดกับโครงของรถและการพัฒนาการติดตั้งนี้เองที่ทำให้รถสามารถลดน้ำหนัก 



911 Carrera 4 | 16 

ไปได้อีก 4-5 กิโลกรัม และไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะในการติดตั้ง อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของเสียง Bass อีกด้วย

หากต้องการสามารถติดตั้งได้ ระบบไฟ Porsche Dynamic Light System (PDLS) ที่มาพร้อมกับการเพิ่มเติม 
ฟังก์ชั่นการใช้งาน
ระบบไฟ Porsche Dynamic Light System (PDLS) ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองถนนทางด้านหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในยามค่ำคืน ระบบนี้มีคุณสมบัติเด่นด้วยการติดตั้งระบบไฟเลี้ยวตามเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ให้มากขึ้น  
การควบคุมระบบไฟจะขึ้นอยู่กับความเร็วของรถโดยจะทำการปรับเปลี่ยนองศาของไฟเพื่อช่วยในการพัฒนาการขับขี่ 
ให้ดียิ่งขึ้น ระบบไฟเลี้ยวตามเพื่อเพิ่มความคล่องตัวหรือ dynamic cornering lights จะทำงานเมื่อรถมีความเร็วประมาณ  

4 กม./ชม. ระบบควบคุมไฟจะทำการหมุนไฟหน้าได้มากถึง 15 องศาเม่ือทำการเข้าโค้ง ซ่ึงข้ึนอยู่กับองศาเล้ียวของพวงมาลัย 
และระดับความเร็วของรถนั่นเอง หากติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอย่าง Sport Chrono Package ด้วยแล้วนั้น ระบบไฟจะ 
ทำการปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก โดยขึ้นอยู่กับองศาของพวงมาลัยด้วยเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะเปิดไฟใหญ่อยู่ระบบ 
ไฟเลี้ยวตามเพื่อเพิ่มความคล่องตัวจะยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการมองของผู้ขับขี่ให้มีความคมชัด

ระบบไฟ “inclement weather” ได้รับการติดตั้งมาด้วยและจะทำงานเมื่อไฟตัดหมอกทางด้านหลังนั้นเปิดใช้งาน ระบบไฟจะ
ช่วยลดความพร่ามัวที่เกิดจากอากาศภายนอก เช่น หมอกที่หนาจัด โดยการหมุนองศาของไฟหลักทางด้านซ้ายประมาณ  

8 องศาและทำการกระจายไฟ เพื่อเพิ่มความชัดให้มากขึ้น ขุมพลังของไฟหน้าจะลดลง 33 วัตต์และระบบไฟช่วยเลี้ยวจะ 
หยุดทำงานด้วยเช่นกัน

อุปกรณ์เสริมที่สามารถเลือกติดตั้งได้ ระบบช่วยจอด Park Assistant – หน้าและหลัง – ที่มาพร้อมกับ 
Top-View
ใน 911 คาร์เรร่า คาบริโอเลต (911 Carrera Cabriolets) จะมีระบบช่วยจอด (Park Assistant) ทางด้านหลังติดตั้งมาเป็น 
มาตรฐานให้กับรถ และระบบจะมีการเตือนเป็นเสียงเกี่ยวกับระยะห่างของรถ ระบบช่วยจอดที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็น 
ระบบช่วยจอด (Park Assistant) ทั้งด้านหน้าและหลัง อีกทั้งยังมาพร้อมกับ Top-View ของรถให้เลือกติดตั้งในรถรุ่น 911 

คาร์เรร่า (911 Carrera) ได้แล้ว ในระบบนี้ไม่ใช่แค่เพียงจะมีเสียงสัญญาณเตือน หากแต่จะแสดงผลออกมาเป็นรูปภาพสี 
ในจอตรงกลางถึงระยะห่างของรถทั้งด้านหน้าและหลังรวมไปถึง Top view ของรถอีกด้วย

ขับขี่โดยปราศจากกุญแจ ระบบ Porsche Entry & Drive
ระบบ Porsche Entry & Drive จะช่วยผู้ขับขี่ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยการ เปิดล็อคและปิดล็อคประตู รวมไปถึง 
ฝากระโปรง และกระโปรงเครื่องยนต์อีกด้วย ทันทีที่ผู้ขับขี่ทำการสัมผัสที่จับประตูระบบ Porsche Entry & Drive จะทำ 
การสอบถามรหัสท่ีทำการเก็บไว้ใน electronic key หากถูกต้องแล้วประตูจะทำการเปิดอัตโนมัติ เช่นเดียวกันกับฝากระโปรงท่ีจะ 
ทำการเปิดอัตโนมัติทันทีที่ผู้ขับขี่สัมผัสกับคลื่นสัญญาณที่ติดตั้งอยู่ทางด้านหน้ารถ เครื่องยนต์จะทำการสตาร์ทหรือหยุด 



การทำงานโดยสวิทซ์ควบคุมการทำงาน และเม่ือต้องการท่ีจะปิดล็อคประตูน้ันก็สามารถทำได้ง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มล็อคท่ีอยู่ 
ตรงที่จับประตูหรือปุ่มบนกุญแจรีโมท และเมื่อต้องการปิดล็อครถจากทางด้านนอก กุญแจต้องอยู่ด้านนอกด้วยเช่นกันและ 
ต้องอยู่ในตำแหน่งที่จับสัญญาณได้ หากไม่อย่างนั้นประตูอาจจะไม่ล็อคตามที่ต้องการ
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ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 (911 Carrera 4)* 

ตัวรถ 2+2 ที่นั่งแบบคูเป้ (Coupé); ตัวรถมีน้ำหนักเบาด้วยโครงสร้างเหล็กอลูมิเนียมน้ำหนักเบา 
ปีกรถ ประตู ช่องเก็บสัมภาระ ฝากระโปรงเครื่องยนต์ทำจากอลูมิเนียม; ถุงลมนิรภัย 2 ชั้น 
สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร; ถุงลมนิรภัยด้านข้างและศีรษะสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า

อากาศพลศาสตร์ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน cd : 0.30
พื้นที่ด้านหน้า A: 2.05 m2 
cd x A: 0.62

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-cooled) 6 สูบเรียงนอน; เสื้อสูบและฝาสูบ 
แบบอลูมิเนียม; 4 เพลาลูกเบี้ยวติดตั้งอยู่บนฝาสูบ, 4 วาล์ว (ลิ้น) ต่อกระบอกสูบ, 
ระบบวาล์วแปรผัน (variable valve timing) และระบบวาล์วแปรผันแบบเพิ่มระยะยก (valve lift) 
(VarioCam Plus); ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง (direct petrol injection); เครื่องฟอกไอเสีย 
เชิงเร่งปฏิกิริยา 3 ทิศทาง พร้อมด้วยตัวตรวจจับออกซิเจน 2 ตัวต่อฝั่ง (bank); น้ำมันเครื่อง 
10.0 ลิตร; วงจรจุดระเบิดแบบไฟฟ้า (electronic ignition system) ที่มาพร้อมกับการกระจาย
การจุดระเบิดที่คงที่ (โมเดลการจุดระเบิด 6 รูปแบบ); ระบบการจัดการความร้อน (thermal 
management) เพื่อวงจรหล่อเย็น; ระบบสตาร์ท/หยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ (auto start/stop 
function)

ขนาดกระบอกสูบ 97 มิลลิเมตร

การเคลื่อนตัวของลูกสูบ 77.5 มิลลิเมตร

ขนาดเครื่องยนต์ 3,436 ซีซี

สัดส่วนกำลังอัด 12.5:1

ขุมพลังเครื่องยนต์ 257 กิโลวัตต์ (350 แรงม้า) ที่รอบเครื่องยนต์ 7,400 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด 390 นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ 5,600 รอบต่อนาที

ขุมพลังต่อลิตร 74.8 กิโลวัตต์/ลิตร (101.9 แรงม้า/ลิตร)

รอบบิดสูงสุด 7,800 รอบต่อนาที

ชนิดของน้ำมัน ซุปเปอร์ พลัส (Super Plus)

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

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 (911 Carrera 4)* 

การส่งผ่านขุมพลัง เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังติดตั้งร่วมกันเพื่อสร้างระบบขับเคลื่อนเดียว; ระบบขับเคลื่อน 
สี่ล้อมาพร้อมกับการควบคุมโดยระบบไฟฟ้า, map-controlled multi-plate clutch (PTM); 
ระบบเกียร์ธรรมดา 7 จังหวะหรือเลือกติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ 7 จังหวะ Porsche 
Doppelkupplungsgetriebe (PDK) เป็นอุปกรณ์เสริมได้

อัตราการทดเกียร์: ระบบเกียร์ธรรมดา ระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK 
เกียร์ที่ 1 3.91 3.91
เกียร์ที่ 2 2.29 2.29
เกียร์ที่ 3 1.55 1.65
เกียร์ที่ 4 1.30 1.30
เกียร์ที่ 5 1.08 1.08
เกียร์ที่ 6 0.88 0.88
เกียร์ที่ 7 0.71 0.62
เกียร์ถอยหลัง 3.55 3.55
Final drive ratio, rr. axle 3.44  3.34
Final drive ratio, fr. axle 3.33  3.33
เส้นผ่าศูนย์กลางคลัชต์: 240 มม. 202 มม./153 มม.

ระบบกันสะเทือนของรถหรือช่วงล่าง เพลาด้านหน้า: ระบบกันสะเทือนอิสระแบบเมคเฟอร์สันสตรัท MacPherson Strut (ได้รับ 
การเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมตามที่ปอร์เช่ต้องการ) มาพร้อมกับล้อกันสะเทือนอิสระโดย 
transverse links, longitudinal links และท่อนยึดปีกนกล่าง; เครื่องลดการสั่นสะเทือนติดตั้งอยู่
ด้านในของสปริงหลอดของลูกสูบ; ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้า (electro-mechanical 
power steering)

เพลาด้านหลัง: ระบบกันสะเทือนแบบ multi-link พร้อมด้วยล้ออิสระ และการทำงานของ 
ปีกนกล่างทั้ง 5; สปริงหลอดของลูกสูบพร้อมด้วยตัวกันสะเทือนคู่ ที่ได้รับการติดตั้งด้านใน 

ระบบเบรก ระบบเบรกแบบ Dual-circuit brake system ที่มีวงจรทำงานแยกระหว่างเพลาหน้าและ 
เพลาหลัง; 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, ดิสก์เบรกแบบเป็นรูเพื่อระบาย 
ความร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 330 มม. และมีความหนาที่ 28 มม.

เพลาหลัง: คาลิปเปอร์เบรก 4 สูบ อลูมิเนียมโมโนบล็อค, แบบเป็นรูเพื่อระบายความร้อน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 330 มม. และมีความหนาที่ 28 มม.

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 (911 Carrera 4)* 

ล้อและยาง หน้า 8.5 J x 19 ขนาด 235/40 ZR 19
หลัง 11 J x 19 ขนาด 295/35 ZR 19

น้ำหนัก น้ำหนักของตัวรถรวม (DIN),    1,430 (1,450) กก.
น้ำหนักรวมที่สามารถรับได้   1,845 (1,865) กก.

ขนาด ความยาว   4,491 มม.
ความกว้าง   1,852 มม.
ความสูง   1,304 มม.
ฐานล้อ   2,450 มม.

ระยะห่างระหว่างล้อ  หน้า 1,532 มม.
  หลัง 1,560 มม.

ความจุช่องเก็บสัมภาระ  หน้า 125 ลิตร
  หลัง 260 ลิตร

ความจุถังน้ำมัน   68 ลิตร

สมรรถนะ ความเร็วสูงสุด  285 (283) กม./ชม.

อัตราเร่งจาก
0 – 100 กม./ชม.  4.9 (4.7) วินาที
(พร้อมด้วยระบบ Sport Plus และระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK**  4.5 วินาที)

0 – 200 กม./ชม.  16.7 (16.4) วินาที
(พร้อมด้วยระบบ Sport Plus และระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK**  16.1 วินาที)

อัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (NEDC) ในเมือง  13.2 (11.7) ลิตร/100 กม.

นอกเมือง  7.1 (6.8) ลิตร/100 กม.

ในเมืองและนอกเมือง  9.3 (8.6) ลิตร/100 กม.

อัตราการปล่อย CO2 โดยรวม  219 (203) กรัม/กม.

ชนิดการปล่อยมลพิษ    Euro 5

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด 
ค่าต่างๆ ในวงเล็บคือค่าที่ได้จากรถที่ติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 คาบริโอเลต (911 Carrera 4 Cabriolet)* 

ตัวรถ 2+2 ที่นั่งแบบเปิดประทุน (Cabriolet); ตัวรถมีน้ำหนักเบาด้วยโครงสร้างเหล็กอลูมิเนียม 
น้ำหนักเบา ปีกรถ ประตู ช่องเก็บสัมภาระ ฝากระโปรงเคร่ืองยนต์ทำจากอลูมิเนียม; ถุงลมนิรภัย  
2 ชั้นสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร; ถุงลมนิรภัยด้านข้างและศีรษะสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 
ด้านหน้า

อากาศพลศาสตร์ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน cd: 0.31
พื้นที่ด้านหน้า A: 2.05 m2 
cd x A: 0.64

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-cooled) 6 สูบเรียงนอน; เสื้อสูบและฝาสูบ 
แบบอลูมิเนียม; 4 เพลาลูกเบี้ยวติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์, 4 วาล์ว (ลิ้น) ต่อกระบอกสูบ, 
ระบบวาล์วแปรผัน (variable valve timing) และระบบวาล์วแปรผันแบบเพิ่มระยะยก (valve lift) 
(VarioCam Plus); ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง (direct petrol injection); เครื่องฟอกไอเสีย 
เชิงเร่งปฏิกิริยา 3 ทิศทางพร้อมด้วยตัวตรวจจับออกซิเจน 2 ตัวต่อฝั่ง (bank) ; น้ำมันเครื่อง 
10.1 ลิตร; วงจรจุดระเบิดแบบไฟฟ้า (electronic ignition system) ที่มาพร้อมกับการกระจาย
การจุดระเบิดที่คงที่ (โมเดลการจุดระเบิด 6 รูปแบบ); ระบบการจัดการความร้อน (thermal 
management) เพื่อวงจรหล่อเย็น; ระบบสตาร์ท/หยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ (auto start/stop 
function)

ขนาดกระบอกสูบ 97 มิลลิเมตร

การเคลื่อนตัวของลูกสูบ 77.5 มิลลิเมตร

ขนาดเครื่องยนต์ 3,436 ซีซี

สัดส่วนกำลังอัด 12.5:1

ขุมพลังเครื่องยนต์ 257 กิโลวัตต์ (350 แรงม้า) ที่รอบเครื่องยนต์ 7,400 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด 390 นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ 5,600 รอบต่อนาที

ขุมพลังต่อลิตร 74.8 กิโลวัตต์/ลิตร (101.9 แรงม้า/ลิตร)

รอบบิดสูงสุด 7,800 รอบต่อนาที

ชนิดของน้ำมัน ซุปเปอร์ พลัส (Super Plus)

ระบบไฟฟ้า 12 โวล์ต; ผลิตไฟฟ้า 2,100 วัตต์; ความจุแบตเตอรี่ที่ 70 Ah,  
450 A; พร้อมด้วยระบบควบคุมการชาร์จกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (electrical system 
recuperation).

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 คาบริโอเลต (911 Carrera 4 Cabriolet)* 

การส่งผ่านขุมพลัง เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังติดตั้งร่วมกันเพื่อสร้างระบบขับเคลื่อนเดียว; ระบบการขับเคลื่อน
สี่ล้อมาพร้อมกับการควบคุมโดยระบบไฟฟ้า, map-controlled multi-plate clutch (PTM); 
ระบบเกียร์ธรรมดา 7 จังหวะหรือเลือกติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ 7 จังหวะ Porsche 
Doppelkupplungsgetriebe (PDK) เป็นอุปกรณ์เสริมได้

อัตราการทดเกียร์: ระบบเกียร์ธรรมดา ระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK 
เกียร์ที่ 1 3.91 3.91
เกียร์ที่ 2 2.29 2.29
เกียร์ที่ 3 1.55 1.65
เกียร์ที่ 4 1.30 1.30
เกียร์ที่ 5 1.08 1.08
เกียร์ที่ 6 0.88 0.88
เกียร์ที่ 7 0.71 0.62
เกียร์ถอยหลัง 3.55 3.55
Final drive ratio, rr. axle 3.44  3.44
Final drive ratio, fr. axle 3.33 3.33
เส้นผ่าศูนย์กลางคลัชต์: 240 มม. 202 มม./153 มม.

ระบบกันสะเทือนของรถหรือช่วงล่าง เพลาด้านหน้า: ระบบกันสะเทือนอิสระแบบเมคเฟอร์สันสตรัท MacPherson Strut (ได้รับการ 
เพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมตามที่ปอร์เช่ต้องการ) มาพร้อมกับล้อกันสะเทือนอิสระโดย 
transverse links, longitudinal links และท่อนยึด ปีกนกล่าง; เครื่องลดการสั่นสะเทือนติดตั้ง 
อยู่ด้านในของสปริงหลอดของลูกสูบ; ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้า (electro-mechanical 
power steering)

เพลาด้านหลัง: ระบบกันสะเทือนแบบ multi-link พร้อมด้วยล้ออิสระ และการทำงานของ 
ปีกนกล่างทั้ง 5; สปริงหลอดของลูกสูบพร้อมด้วยตัวกันสะเทือนคู่ที่ได้รับการติดตั้งด้านใน

ระบบเบรก ระบบเบรกแบบ Dual-circuit brake system ที่มีวงจรทำงานแยกระหว่างเพลาหน้าและเพลา 
หลัง; 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, ดิสก์เบรกแบบเป็นรูเพื่อระบาย 
ความร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 330 มม. และมีความหนาที่ 28 มม.

เพลาหลัง: คาลิปเปอร์เบรก 4 สูบ อลูมิเนียมโมโนบล็อค, แบบเป็นรูเพื่อระบายความร้อน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 330 มม. และมีความหนาที่ 28 มม.

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 คาบริโอเลต (911 Carrera 4 Cabriolet)* 

ล้อและยาง หน้า 8.5 J x 19 ขนาด 235/40 ZR 19
หลัง 11 J x 19 ขนาด 295/35 ZR 19

น้ำหนัก น้ำหนักของตัวรถรวม (DIN)   1,500 (1,520) กก.
น้ำหนักรวมที่สามารถรับได้   1,900 (1,920) กก.

ขนาด ความยาว   4,491 มม.
ความกว้าง   1,852 มม.
ความสูง   1,300 มม.
ฐานล้อ   2,450 มม.

ระยะห่างระหว่างล้อ  หน้า 1,532 มม.
  หลัง 1,560 มม.

ความจุช่องเก็บสัมภาระ  หน้า 125 ลิตร
  หลัง 160 ลิตร

ความจุถังน้ำมัน   68 ลิตร

สมรรถนะ ความเร็วสูงสุด  282 (280) กม./ชม.

อัตราเร่งจาก:
0 – 100 กม./ชม.  5.1 (4.9) วินาที
(พร้อมด้วยระบบ Sport Plus และระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK**  4.7 วินาที)

0 – 200 กม./ชม.  17.6 (17.3) วินาที
(พร้อมด้วยระบบ Sport Plus และระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK**  17.0 วินาที)

อัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (NEDC) ในเมือง  13.5 (11.9) ลิตร/100 กม.

นอกเมือง  7.2 (6.9) ลิตร/100 กม.

ในเมืองและนอกเมือง  9.5 (8.7) ลิตร/100 กม.

อัตราการปล่อย CO2 โดยรวม  224 (205) กรัม/กม.

ชนิดการปล่อยมลพิษ    Euro 5

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด 
ค่าต่างๆ ในวงเล็บคือค่าที่ได้จากรถที่ติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 เอส (911 Carrera 4S)*

ตัวรถ 2+2 ที่นั่งแบบคูเป้ (Coupé); ตัวรถมีน้ำหนักเบาด้วยโครงสร้างเหล็กอลูมิเนียมน้ำหนักเบา 
ปีกรถ ประตู ช่องเก็บสัมภาระ ฝากระโปรงเครื่องยนต์ทำจากอลูมิเนียม; ถุงลมนิรภัย 2 ชั้น 
สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร; ถุงลมนิรภัยด้านข้างและศีรษะสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า

อากาศพลศาสตร์ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน cd: 0.30
พื้นที่ด้านหน้า A: 2.04 m2 
cd x A: 0.61

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-cooled) 6 สูบเรียงนอน; เสื้อสูบและฝาสูบ 
แบบอลูมิเนียม; 4 เพลาลูกเบี้ยวติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์, 4 วาล์ว (ลิ้น) ต่อกระบอกสูบ, 
ระบบวาล์วแปรผัน (variable valve timing) และระบบวาล์วแปรผันแบบเพิ่มระยะยก (valve lift) 
(VarioCam Plus); ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง (direct petrol injection); เครื่องฟอกไอเสีย 
เชิงเร่งปฏิกิริยา 3 ทิศทางพร้อมด้วยตัวตรวจจับออกซิเจน 2 ตัวต่อ 1 ฝั่งท่อร่วมไอเสีย  
(bank); น้ำมันเครื่อง 10.1 ลิตร; วงจรจุดระเบิดแบบไฟฟ้า (electronic ignition system) ที่มา
พร้อมกับการกระจายการจุดระเบิดที่คงที่ (โมเดลการจุดระเบิด 6 รูปแบบ); ระบบการจัดการ 
ความร้อน (thermal management) เพื่อวงจรหล่อเย็น; ระบบสตาร์ท/หยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ 
(auto start/stop function)

ขนาดกระบอกสูบ 102 มิลลิเมตร

การเคลื่อนตัวของลูกสูบ 77.5 มิลลิเมตร

ขนาดเครื่องยนต์ 3,800 ซีซี

สัดส่วนกำลังอัด 12.5:1

ขุมพลังเครื่องยนต์ 294 กิโลวัตต์ (400 แรงม้า) ที่รอบเครื่องยนต์ 7,400 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด 440 นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ 5,600 รอบต่อนาที

ขุมพลังต่อลิตร 77.4 กิโลวัตต์/ลิตร (105.3 แรงม้า/ลิตร)

รอบบิดสูงสุด 7,800 รอบต่อนาที

ชนิดของน้ำมัน ซุปเปอร์ พลัส (Super Plus)

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

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 เอส (911 Carrera 4S)*

การส่งผ่านขุมพลัง เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังติดตั้งร่วมกันเพื่อสร้างระบบขับเคลื่อน; ระบบการขับเคลื่อนสี่ล้อ
มาพร้อมกับการควบคุมโดยระบบไฟฟ้า, map-controlled multi-plate clutch (PTM); 
ระบบเกียร์ธรรมดา 7 จังหวะหรือเลือกติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ 7 จังหวะ Porsche 
Doppelkupplungsgetriebe (PDK) ที่มาพร้อมกับการควบคุม locking differential และ PTV 
Plus เป็นอุปกรณ์เสริมได้

อัตราการทดเกียร์: ระบบเกียร์ธรรมดา ระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK 
เกียร์ที่ 1 3.91 3.91
เกียร์ที่ 2 2.29 2.29
เกียร์ที่ 3 1.55 1.65
เกียร์ที่ 4 1.30 1.30
เกียร์ที่ 5 1.08 1.08
เกียร์ที่ 6 0.88 0.88
เกียร์ที่ 7 0.71 0.62
เกียร์ถอยหลัง 3.55 3.55
Final drive ratio, rr. axle 3.44  3.44
Final drive ratio, fr. axle 3.33 3.33
เส้นผ่าศูนย์กลางคลัชต์: 240 มม. 202 มม./153 มม.

ระบบกันสะเทือนของรถหรือช่วงล่าง เพลาด้านหน้า: ระบบกันสะเทือนอิสระแบบเมคเฟอร์สันสตรัท MacPherson Strut (ได้รับการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพให้เหมาะสมตามที่ปอร์เช่ต้องการ) มาพร้อมกับล้อกันสะเทือนอิสระโดย 
transverse links, longitudinal links และท่อนยึดปีกนกล่าง; เครื่องลดการสั่นสะเทือนติดตั้งอยู่
ด้านในของสปริงหลอดของลูกสูบ; ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้า (electro-mechanical 
power steering)

เพลาด้านหลัง: ระบบกันสะเทือนแบบ multi-link พร้อมด้วยล้ออิสระ และการทำงานของปีกนกล่าง 
ทั้ง 5; สปริงหลอดของลูกสูบพร้อมด้วยตัวกันสะเทือนคู่ที่ได้รับการติดตั้งด้านใน 

ระบบกันสะเทือน Porsche Active Suspension Management (PASM) มาพร้อมกับการควบคุม 
การสั่นสะเทือนแบบไฟฟ้า; เลือกใช้งานโหมดช่วงล่างได้ 2 รูปแบบ

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

เบรก เพลาหน้า: คาลิปเปอร์เบรก 6 สูบ อลูมิเนียมโมโนบล็อค, ดิสก์เบรกแบบเป็นรูเพื่อระบาย 
ความร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 340 มม. และมีความหนาที่ 34 มม.

เพลาหลัง: คาลิปเปอร์เบรก 4 สูบ อลูมิเนียมโมโนบล็อค, แบบเป็นรูเพื่อระบายความร้อน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 330 มม. และมีความหนาที่ 28 มม.

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 เอส (911 Carrera 4S)*

ล้อและยาง หน้า 8.5 J x 20 ขนาด 245/35 ZR 20
หลัง 11 J x 20 ขนาด 305/30 ZR 20

น้ำหนัก น้ำหนักของตัวรถรวม (DIN)   1,445 (1,465) กก.
น้ำหนักรวมที่สามารถรับได้   1,875 (1,895) กก.

ขนาด ความยาว   4,491 มม.
ความกว้าง   1,852 มม.
ความสูง   1,296 มม.
ฐานล้อ   2,450 มม.

ระยะห่างระหว่างล้อ  หน้า 1,538 มม.
  หลัง 1,552 มม.

ความจุช่องเก็บสัมภาระ  หน้า 125 ลิตร
  หลัง 260 ลิตร

ความจุถังน้ำมัน   68 ลิตร

สมรรถนะ ความเร็วสูงสุด  299 (297) กม./ชม.

อัตราเร่งจาก: 
0 – 100 กม./ชม.  4.5 (4.3) วินาที
(พร้อมด้วยระบบ Sport Plus และระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK**  4.1 วินาที)

0 – 200 กม./ชม.  14.9 (14.4) วินาที
(พร้อมด้วยระบบ Sport Plus และระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK**  14.1 วินาที)

อัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (NEDC) ในเมือง  14.2 (12.7) ลิตร/100 กม.

นอกเมือง  7.5 (7.0) ลิตร/100 กม.

ในเมืองและนอกเมือง  9.9 (9.1) ลิตร/100 กม.

อัตราการปล่อย CO2 โดยรวม  234 (215) กรัม/กม.

ชนิดการปล่อยมลพิษ    Euro 5

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด 
ค่าต่างๆ ในวงเล็บคือค่าที่ได้จากรถที่ติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 เอส คาบริโอเลต (911 Carrera 4S Cabriolet)*

ตัวรถ 2+2 ที่นั่งแบบเปิดประทุน (Cabriolet); ตัวรถมีน้ำหนักเบาด้วยโครงสร้างเหล็กอลูมิเนียม 
น้ำหนักเบา ปีกรถ ประตู ช่องเก็บสัมภาระ ฝากระโปรงเคร่ืองยนต์ทำจากอลูมิเนียม; ถุงลมนิรภัย 
2 ชั้นสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร; ถุงลมนิรภัยด้านข้างและศีรษะสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 
ด้านหน้า

อากาศพลศาสตร์ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน cd: 0.31
พื้นที่ด้านหน้า A: 2.05 m2 
cd x A: 0.64

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-cooled) 6 สูบเรียงนอน; 
เสื้อสูบและฝาสูบแบบอลูมิเนียม; 4 เพลาลูกเบี้ยวติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์, 4 วาล์ว (ลิ้น) 
ต่อกระบอกสูบ, ระบบวาล์วแปรผัน (variable valve timing) และระบบวาล์วแปรผันแบบเพิ่ม 
ระยะยก (valve lift) (VarioCam Plus); ระบบฉีดน้ำมันเช้ือเพลิงโดยตรง (direct petrol injection);  
เครื่องฟอก ไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา 3 ทิศทางพร้อมด้วยตัวตรวจจับออกซิเจน 2 ตัวต่อหนึ่งฝั่ง 
ท่อร่วมไอเสีย(bank); น้ำมันเครื่อง 10.1 ลิตร; วงจรจุดระเบิดแบบไฟฟ้า (electronic ignition 
system) ที่มาพร้อมกับการกระจายการจุดระเบิดที่คงที่ (โมเดลการจุดระเบิด 6 รูปแบบ); 
ระบบการจัดการความร้อน (thermal management) เพื่อวงจรหล่อเย็น; ระบบสตาร์ท/
หยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ (auto start/stop function)

ขนาดกระบอกสูบ 102 มิลลิเมตร

การเคลื่อนตัวของลูกสูบ 77.5 มิลลิเมตร

ขนาดเครื่องยนต์ 3,800 ซีซี

สัดส่วนกำลังอัด 12.5:1

ขุมพลังเครื่องยนต์ 294 กิโลวัตต์ (400 แรงม้า) ที่รอบเครื่องยนต์ 7,400 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด 440 นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ 5,600 รอบต่อนาที

ขุมพลังต่อลิตร 77.4 กิโลวัตต์/ลิตร (105.3 แรงม้า/ลิตร)

รอบบิดสูงสุด 7,800 รอบต่อนาที

ชนิดของน้ำมัน ซุปเปอร์ พลัส (Super Plus)

ระบบไฟฟ้า 12 โวล์ว; ผลิตไฟฟ้า 2,100 วัตต์; ความจุแบตเตอรี่ที่ 70 Ah,  
450 A; พร้อมด้วยระบบควบคุมการชาร์จกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (electrical system 
recuperation)

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด



911 Carrera 4 | 28 

 

ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 เอส คาบริโอเลต (911 Carrera 4S Cabriolet)*

การส่งผ่านขุมพลัง เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังติดตั้งร่วมกันเพื่อสร้างระบบขับเคลื่อน; ระบบการขับเคลื่อนสี่ล้อ
มาพร้อมกับการควบคุมโดยระบบไฟฟ้า, map-controlled multi-plate clutch (PTM); 
ระบบเกียร์ธรรมดา 7 จังหวะหรือเลือกติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ 7 จังหวะ Porsche 
Doppelkupplungsgetriebe (PDK); อีกทั้งยังมีระบบ Porsche Torque
Vectoring (PTV) ที่มาพร้อมกับ mechanically locking rear differential; 
และหากติดตั้งเกียร์อัตโนมัติ PDK จะสามารถเลือกติดตั้งระบบ PTV Plus 
ที่มาพร้อมกับการควบคุม rear differential lock

อัตราการทดเกียร์: ระบบเกียร์ธรรมดา ระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK
เกียร์ที่ 1 3.91 3.91
เกียร์ที่ 2 2.29 2.29
เกียร์ที่ 3 1.55 1.65
เกียร์ที่ 4 1.30 1.30
เกียร์ที่ 5 1.08 1.08
เกียร์ที่ 6 0.88 0.88
เกียร์ที่ 7 0.71 0.62
Reverse 3.55 3.55
Final drive ratio, rr. axle 3.44  3.44
Final drive ratio, fr. axle 3.33 3.33
เส้นผ่าศูนย์กลางคลัชต์: 240 มม. 202 มม./153 มม.

ระบบกันสะเทือนของรถหรือช่วงล่าง เพลาด้านหน้า: ระบบกันสะเทือนอิสระแบบเมคเฟอร์สันสตรัท MacPherson Strut (ได้รับ 
การเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมตามที่ปอร์เช่ต้องการ) มาพร้อมกับล้อกันสะเทือนอิสระโดย 
transverse links, longitudinal links และท่อนยึดปีกนกล่าง; เครื่องลดการสั่นสะเทือนติดตั้งอยู่
ด้านในของสปริงหลอดของลูกสูบ; ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้า (electro-mechanical 
power steering)

เพลาด้านหลัง: ระบบกันสะเทือนแบบ multi-link พร้อมด้วยล้ออิสระ และการทำงานของปีกนก 
ล่างทั้ง 5; สปริงหลอดของลูกสูบพร้อมด้วยตัวกันสะเทือนคู่ที่ได้รับการติดตั้งด้านใน 

ระบบกันสะเทือน Porsche Active Suspension Management (PASM) มาพร้อมกับการควบคุม 
การสั่นสะเทือนแบบไฟฟ้า; เลือกใช้งานโหมดช่วงล่างได้ 2 รูปแบบ

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

เบรก เพลาหน้า: คาลิปเปอร์เบรก 6 สูบ อลูมิเนียมโมโนบล็อค, ดิสก์เบรกแบบเป็นรูเพื่อระบาย 
ความร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 340 มม. และมีความหนาที่ 34 มม.

เพลาหลัง: คาลิปเปอร์เบรก 4 สูบ อลูมิเนียมโมโนบล็อค, แบบเป็นรูเพื่อระบายความร้อน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 330 มม. และมีความหนาที่ 28 มม.

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด
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ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 เอส คาบริโอเลต (911 Carrera 4S Cabriolet)*

ล้อและยาง หน้า 8.5 J x 20 ขนาด 245/35 ZR 20
หลัง 11 J x 20 ขนาด 305/30 ZR 20

น้ำหนัก น้ำหนักของตัวรถรวม (DIN)   1,515 (1,535) กก.
น้ำหนักรวมที่สามารถรับได้   1,935 (1,955) กก.

ขนาด ความยาว   4,491 มม.
ความกว้าง   1,852 มม.
ความสูง   1,294 มม.
ฐานล้อ   2,450 มม.

ระยะห่างระหว่างล้อ  หน้า 1,538 มม.
  หลัง 1,552 มม.

ความจุช่องเก็บสัมภาระ  หน้า 125 ลิตร
  หลัง 160 ลิตร

ความจุถังน้ำมัน   68 ลิตร

สมรรถนะ ความเร็วสูงสุด  296 (294) กม./ชม.

อัตราเร่งจาก:
0 – 100 กม./ชม.  4.7 (4.5) วินาที
(พร้อมด้วยระบบ Sport Plus และระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK**  4.3 วินาที)

0 – 200กม./ชม.  15.8 (15.3) วินาที
(พร้อมด้วยระบบ Sport Plus และระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK**  15.0 วินาที)

อัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (NEDC) ในเมือง  14.4 (12.9) ลิตร/100 กม.

นอกเมือง  7.6 (7.1) ลิตร/100 กม.

ในเมืองและนอกเมือง  10.0 (9.2) ลิตร/100 กม.

อัตราการปล่อย CO2 โดยรวม  236 (217) กรัม/กม.

ชนิดการปล่อยมลพิษ    Euro 5

*ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด 
ค่าต่างๆ ในวงเล็บคือค่าที่ได้จากรถที่ติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK
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