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Tip motor/nr. cilindri

Cilindree (cmc)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Putere maximă (CP/rpm)

0–100 km/h (s)

Viteză maximă (km/h)

Consum mediu (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Dimensiuni L x l x h (mm)

Ampatament (mm)  

Volum portbagaj (l) 

Masă proprie/sarcină utilă (kg)  

Preț (euro)

Date tehnice
S

V/6

2997

460/1450

340/5500

5.4

254

8,7

204

1865

64.593

Turbo

V/6

3604

550/1350

400/6000

4.8

266

8,9

208

1925

87.927

S Diesel

V/6

2967

580/1750

258/4000

6.3

230

5,7

159

1880

64.593

4681 x 1923 x 1624

2807

500–1500

Alexandru Gugoașă

Porsche Macan devine 
referința în segmentul 
SUV-urilor compacte 
premium datorită calităților 
dinamice și motoarelor 
extrem de performante. Toate 
tehnologiile care fac diferența 
și, evident, emblema Porsche 
au un preț piperat.

c oncluzie

Prima e cea standard, cu arcuri de oțel, a doua 
se bazează pe același tip de arcuri, dar oferă sus-
pensii adaptive (se numește PASM – Porsche Ac-
tive Suspension Management). Ultima opțiune 
și cea mai avansată este suspensia pneumatică, 
o premieră în clasa SUV-urilor compacte. Șoferii 
pot alege între modurile Comfort, Sport și Sport 
Plus. Ultimul modifică inclusiv felul în care sis-
temul de stabilitate electronic reacționează, 
oferind mai multă libertate de mișcare. 

O altă premieră în acest segment o repre-
zintă apariția diferențialului montat pe pun-
tea spate. Configurația standard a sistemului 
de tracțiune integrală permite contracararea 
patinării roților de pe puntea spate cu ajutorul 
frânelor. Opțional e oferit sistemul PVT Plus 
(Porsche Torque Vectoring Plus), ce integrează 
un diferențial electronic al cărui rol este de a re-
gla cuplul motor transmis fiecărei roți. PVT Plus 
lucrează împreună cu sistemul electronic de 

stabilitate și cu cel de management al tracțiunii 
pentru a oferi aderență mai bună pe suprafețe 
dificile, de la nisip până la zăpadă. Diferențialul 
central este de tip Haldex, similar cu cel de la 
911 Turbo.

Prețurile pentru România au fost deja anun-
țate, iar cei interesați pot chiar să își comande 
mașina. Macan S (340 CP) costă 64.593 de euro, 
Macan Diesel tot 64.593, în timp ce versiunea  
Turbo are un preț de 87.927 de euro. Diferența 
față de fratele mai mare este foarte mică – cel mai 
ieftin Cayenne costă 66.630, în timp ce un diesel 
V6 are un preț de 70.477 de euro.
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Portbagajul cu fund dublu are un volum util 
impresionant pentru clasa mașinii.

Multe butoane pe tunelul median, ceea ce necesită un 
anumit timp de acomodare

Pe scaunul cu multiple reglaje electrice, oricine își 
poate găsi poziția comodă la volan.

Chiar și în spate este suficient loc la cap și la genunchi, 
dar bancheta are un șezut destul de scurt. 

Macan are cauciucuri mai late pe spate decât pe față, 
pentru a favoriza aderența punții posterioare.


