
יבואן מקביל

פורשה טייקן



 Porsche Taycan 

התמונות להמחשה בלבד



מרכב
•גוף קל משולב פלדה ואלומיניום. הגנת ציפוי אבץ )גלוון(

מכסה תא מטען קדמי, מכסה תא מטען אחורי, דלתות וכנפיים 
•מאלומיניום

•גג אלומיניום מעוצב עם קימור דינאמי

מידע טכני
280 קו"ט )380 כ"ס(הספק רציף

350 קו"ט )476 כ"ס(הספק זמני לזינוק
36 קג"ממומנט מירבי לזינוק

)WLTP( 25.4 - 21.5 קוט"ש/100 ק"מצריכת זרם משולבת
)WLTP( 484 - 407 ק"מטווח נסיעה

 co2 0 גר'פליטת
93.4 קוט"שקיבולת סוללה

270 קו"ט בזרם DCעוצמת טעינה מירבית
10.5 שעות )0 עד 100%(זמן טעינה משקע AC של 9.6 קו"ט
9 שעותזמן טעינה משקע AC של 11 קו"ט

 DC 50 הזמן להוסיף 100 ק"מ לטווח בעמדת
26 דקותקו"ט

93 דקותזמן טעינה מ-5 ל-80% בעמדת DC 50 קו"ט

4.8 דקותהזמן להוסיף 100 ק"מ בעוצמת טעינה מירבית

22.5 דקותזמן טעינה מ-5 ל-80% בעוצמת טעינה מירבית

ממדים, משקלים ונפחים
4,963אורך )מ"מ(

1,966רוחב מראות צד מקופלות )מ"מ(
2,144רוחב כולל מראות צד )מ"מ(

1,394גובה )מ"מ(
2,900בסיס גלגלים )מ"מ(

1,694מפשק גלגלים אחוריים )מ"מ(
2,130משקל עצמי )DIN( )ק"ג(

2,795משקל מירבי )ק"ג(
עד 75 כולל הגגוןמשקל מותר על הגג )ק"ג(

84 נפח תא מטען קדמי )ל'(
407 נפח תא מטען )ל'(

ביצועים
230 קמ"שמהירות מירבית

5.4 שניות0 ל-100 קמ"ש )בקרת זינוק(
11 שניות0 ל-160 קמ"ש )בקרת זינוק(
16.5 שניות0 ל-200 קמ"ש )בקרת זינוק(

2.7 שניות80 ל-120 קמ"ש

אבזור סטנדרטי

Porsche E-Performance חשמלי עם מגנט סינכרונימנוע
על הציר האחורי

326 כ"ס או 380 כ"סהספק מירבי:
עם סוללת ביצועים

408 כ"ס עד 476 כ"סתפוקה זמנית עם בקרת זינוק מופעלת
עם סוללת ביצועים

36 קג"ממומנט מירבי עם בקרת זינוק מופעלת

עם 2 הילוכים משולבתתיבת הילוכים
בסרן האחורי

סוללת ביצועיםסוללה

•מערכת איחזור אנרגיה פורשה

מפעיל את המערכות הדינאמיות מצב ספורט
כולל בקרת הזינוק

מפעיל פונקציות לחסכון מצב טווח
באנרגיה

אבזור
•עיצוב שלדה עם אופטימיזציה אירודינמית

•כונסי אוויר עליונים בפגוש
•תחתית פגוש שחורה

•ידיות דלת אוטומטיות
•מסגרת שחורה לשמשות צד

•סף דלתות שחור
•צירים שחורים

•חצי מושחר למראות הצד
בקרה אירודינאמית אקטיבית פורשה: ספויילר אקטיבי ותריסים 

•פנימיים

•דיפיוזר אחורי שחור
•לוגו PORSCE משולב בחתימת תאורה אחורית

•שם דגם בכסוף
LED פנסים ראשיים•

LED תאורת יום•
•תאורת כניסה אוטומטית 

•פנס בלימה שלישי
•תאורת אווירה כולל תא כפפות וכיסים בדפנות

•תאורת קריאה לפנים ומאחור
•מראת איפור מוארת לנהג ולנוסע בחזית

•מראות צד עם כיוון חשמלי וחימום
•מגבים עם חיישן גשם ומתזים משולבים
•שמשה אחורית עם מפשיר אדים וטיימר

•בקרת אקלים דו-אזורית
•שמשות מבודדות חום

•מסנן אבק עם פחם אקטיבי לוכד אבקנים, חלקיקים וריחות

בלמים
6 בוכנות אלומיניוםקליפרים קדמיים
4 בוכנות אלומיניוםקליפרים אחוריים

דיסקים מאווררים 360 מ"מבלמים קדמיים
דיסקים 358 מ"מבלמים אחוריים

•קליפרים בצבע שחור
•מערכת ABS נגד נעילת גלגלים

•בלם חניה חשמלי
•נורת חיווי לאזהרה משחיקת רפידות הבלם

•פונקציית בלם חניה אוטומטי
•בלם אוטומטי במקרה של תאונה

בטיחות
•מכסה תא מטען אקטיבי

•דלתות עם מערכת להגנה מפגיעת צד
•איזורים סופגי אנרגיה בחזית

•כריות אוויר קדמיות כולל כרית אוויר לברכי הנהג
)C עד לקורה A ווילונות אוויר לאורך כל קורת הגג )מקורה•

•חיישן לזיהוי התהפכות ופתיחת כריות אוויר
•חגורות בטיחות עם קדם מותחנים

•כיוון ידני לגובה חגורות בטיחות במושבים קדמיים
•מערכת לאזהרה בפני עשן בתא הנוסעים

•אימובילייזר, נעילה מרכזית, אזעקה וניטור נפח חלל הרכב
•עוגני ISOFIX למושבי בטיחות לילדים

מפרט טכני ואיבזור



דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

זיהום
מזערי

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

ויכולה אף להגיע  צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי: 6
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 7 85 6

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

דרגת זיהום אווירצריכת חשמל )וואט שעה/ק״מ(טווח נסיעה מירביתדגם

Porsche Taycanדרגה 2401 וואט שעה לק״מ425 ק״מ

תאי אחסון ומטען
•דלת תא מטען חשמלית

•מתג פתיחה חיצוני נחבא בשפה האחורית
תאי אחסון בתא כפפות, קונסולה מרכזית, בין המושבים האחוריים, 

•בדיפוני הדלתות הקדמיים והאחוריים ובדפנות של תא המטען

•שקע כוח 12 וולט בתא אחסון מרכזי
•שקע כוח 12 וולט בתא מטען אחורי

•מחזיקי ספלים לפנים ומאחור
B וווי תליה על קורה•

צבע
•צבעים סטנדרטיים: לבן, שחור

שירות ואחריות
שנתיים ללא הגבלת ק"מאחריות

שנה/30,000 ק"ממרווח טיפולים
3 שניםאחריות לחלקי המרכב 

8 שנים/160,000 ק"מאחריות לסוללת מתח גבוה

שלדה
עצמות עצה כפולות מאלומיניוםמתלה קדמי
רב-חיבורי מאלומיניוםמתלה אחורי

בקרת יציבות פורשה PSM עם מערכת נגד נעילת גלגלים ותפקודיות 
•מורחבת

4D בקרת שלדה פורשה•
PASM מערכת מתלים אקטיבית•

•חישוקי סגסוגת 19 אינץ'
•סמל פורשה בטבור הגלגלים

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים

מושבים
•מושבי נוחות עם 8 כיוונים - חשמלי

•שני מושבים אחוריים משולבים בעיצוב עם קיפול 60:40

מערכות סיוע לנהג
•תיקון סטיה מנתיב עם זיהוי תמרורים

•בקרת שיוט אדפטיבית ומגביל מהירות
•בלימת חירום אוטונומית

•חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם חיווי אקוסטי וחזותי
•כניסה והתנעה ללא מפתח

התאמה אישית למערכות האגרונומיות, נוחות, בידור, תצוגות מידע 
•ומערכות סיוע

•לוח מחוונים דיגיטלי 16.8 אינץ' עם קינפוג הצגת מידע
•קונסולה מרכזית עם הפעלת נגיעה לבקרת האקלים, ומרכז מידע

שמע ותקשורת
•מסך 10.9 אינץ' רזולוציה גבוהה מולטי-טאץ' וזיהוי תנועת יד

ניהול תקשורת פורשה PCM עם ניווט, ממשק לטלפון נייד
•וממשקי שמע

•שקעי USB C בתא כפפות
•שקעי USB C מאחור

•ממשק בלוטות'
HEY PORSCE הפעלה וזיהוי קולי•

•ממשק אפל קארפליי
PVTS מערכת מעקב אחרי הרכב במקרה גניבה•

•רמקולים 10 בעוצמה 150 וואט
•מקלט רדיו דיגיטלי

מפרט טכני ואיבזור
טעינה

•שקע טעינה בצד נהג
•מטען לשקע ביתי AC בעוצמה של 11 קו"ט

•כבל טעינה תעשייתי 400 וולט 32 אמפר
•טעינה מעמדות ציבוריות DC 400 וולט עד 150 קו"ט

•טעינה מעמדות ציבוריות 800 וולט

איבזור ייחודי לרכב
•צבע מרכב : לבן

•צבע תא נוסעים: שחור/אפור
•אבזור חיצוני: ספי דלת פורשה ספורט דיזיין

•מראות צד חשמליות בצבע המרכב, צד תחתון שחור
•עיטורי שמשות צד בשחור
•שם הדגם בצבע המרכב

•תיבת הילוכים 2 הילוכים מאחור
•צירים ספורטיביים פורשה חשמלית

•חבילת ספורט סאונד
PASM סוללה פרפורמנס פלוס וגם מתלי אוויר אדפטיביים•

•חבילת ספורט כרונו
•קליפרים מצופים בגוון לבן

•חישוקי גלגל 19 אינץ' בעיצוב MISSION E משולבים בצבע מרכב
•פנסים ראשיים LED מאטריקס אקטיביים

•מראות צד ופנים נוגדות סינוור ומתכהות אוטומטית
•גג שמש פנורמי

•שמשה ראשית עם טיפול אפור נוגד קרינת שמש
•פאנל סולרי על הגג

•שמשות פרטיות
•סייען מעבר נתיב

•סייען חניה
•מצלמת חניה ו-360 מעלות

•בקרת אקלים 4 אזורים
•סידור מושבים 4+1

•מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים
•14 כיוונים חשמליים למושבים קדמיים עם זכרון

•חבילת עיצוב בגוון כסף-כהה
•מגיני סף דלת מאלומיניום

BOSE מערכת שמע•
•פתח שקע טעינה עם פתיחה חשמלית

•משאבת חום 22 קו"ט
אבזור כלול

•חבילת עיצוב עם אלמנטים בשחור
•דיפון תקרה בד יוקרתי

•גלגל הגה רב תפקודי מצופה עור
•תא אחסון מתחת לקונסולה המרכזית

•שטיחונים יוקרתיים
•כיתוב TAYCAN בקונסולה מרכזית



*3889    
www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.




