Destaques

Maior amplitude e conexão total
1. O novo Cayenne.
A Porsche apresentou a primeira geração do Cayenne em 2002 e, desde então,
mais de 770.000 unidades já foram vendidas. A terceira geração, totalmente nova,
deve dar continuidade a essa história de sucesso.
2. Expansão da amplitude.
A nova geração do Cayenne expande nitidamente a amplitude entre a dinâmica de
um carro esportivo e o conforto de um sedã de viagem. Isso sem nenhuma
alteração na competência off-road, que permanece elevada.
3. Maior adequação ao cotidiano.
O novo Cayenne oferece ainda mais espaço para cinco pessoas e bagagem. Os
bancos traseiros podem ser deslocados de forma variável, permitindo aumentar o
volume do bagageiro em até 100 litros.
4. Construção leve inteligente.
Através de uma inovadora carroceria em construção leve, composta por um mix
inteligente de materiais em alumínio e aço, foi possível obter uma economia de
peso de até 65 quilos – mesmo com a expansão significativa dos equipamentos de
série.
5. Motores turbo potentes.
É possível escolher entre os novos motores a gasolina V6 e V8 com 250 kW (340
cv), 324 kW (440 cv) e 404 kW (550 cv) – combinados de série com a nova
transmissão Tiptronic S de oito marchas.
6. Sistemas de chassi inovadores.
Os pneus mistos e o eixo traseiro direcional como no 911, a suspensão a ar com
três câmaras e a estabilização de rodagem elétrica aumentam a esportividade e o
conforto.
7. Melhor desaceleração.
O novo Porsche Surface Coated Brake (PSCB), com revestimento de carboneto
de tungstênio, assegura uma melhor capacidade de resposta e uma durabilidade
nitidamente maior.
8. Aerodinâmica adaptável.
O Cayenne Turbo é o primeiro SUV em todo o mundo equipado com spoiler
adaptável do teto e freios pneumáticos, para uma performance melhor e uma
distância de frenagem mais curta.
9. Sistemas de assistência abrangentes.
Novos sistemas de assistência, tais como o InnoDrive prospectivo da Porsche, o
piloto automático adaptável com função Stop-and-go, o assistente de controle de
troca de pista, o assistente para ponto cego e o assistente de visão noturna

aumentam o conforto e a segurança.
10. Cockpit do futuro. Totalmente conectado.
Novas funções, novos serviços, novos apps: com o Porsche Connect Plus, a
Porsche eleva a conexão no veículo a um novo patamar. O sistema faz parte dos
equipamentos de série do novo Cayenne e engloba, entre outros, módulo
telefônico LTE com cartão SIM integrado, navegação on-line com informações de
trânsito em tempo real e comando de voz on-line inteligente.
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