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Mais de 70% de todos os Porsche fabricados ainda andam na estrada.
Cuidamos para que continue assim.
Peças originais Porsche Classic.
O objectivo da Porsche Classic é a conservação e manutenção de automóveis Porsche históricos que
não sejam fabricados em série há pelo menos 10 anos. Entre esses automóveis encontram-se desportivos lendários como o 356, o 914, o 959 e o 911 (incluindo o 964 e o 993), bem como todos os quatro e oito cilindros como o 924, o 928, o 944 e o 968. Novidades do programa de assistência Porsche Classic: o Porsche Boxster, modelo 986, bem como o Porsche 911, modelo 996. A produção e
disponibilização de peças originais Porsche Classic dão um contributo indispensável à conservação
destes automóveis.
Nos nossos modernos armazéns mantemos cerca de 52.000 peças de substituição prontas a enviar
através da rede de distribuição mundial da Porsche directamente para o seu parceiro Porsche. Compramos as peças originais a antigos fornecedores de série ou procuramos novas fontes de fornecimento. A
base de trabalho são os desenhos originais, descrições detalhadas, um extenso armazém de peças
modelo e a competência dos nossos colaboradores.
Os padrões da Porsche relativamente à técnica, segurança e qualidade são, naturalmente, todos cumpridos, mesmo em caso de nova produção de peças. Colmatamos as nossas lacunas verificando, actualizando e ampliando constantemente o nosso leque de peças.
Nas páginas seguintes apresentamos-lhe uma selecção da gama Porsche Classic:
Destaques de produtos e novidades do programa de peças de substituição e acessórios. Em alguns
produtos contamos-lhe a história empolgante que está por trás da sua produção e dos pilotos de testes.
Pois: Cada peça original pode contar a sua própria história. Com final feliz.

Junto do seu parceiro Porsche obtém
as respostas às suas perguntas acerca
de peças originais Porsche Classic e
reparações.

É bom saber que existem
peças originais para algo insubstituível.
Farol de nevoeiro
Novamente disponível após muito tempo: o farol de nevoeiro do fabricante original

Esquerda 91163120300

e fabricado com as ferramentas originais. Este componente está integrado na

Direita 91163120400

saia frontal e pode ser utilizado para o Porsche 911 dos anos de 1984 a 1989.

911 (1984–1989)*

Aqui está representado o farol de nevoeiro para o lado direito.

Conjunto de reparação de pastilhas de travão
Para a manutenção regular do seu clássico: o conjunto de reparação de pastilhas

94435195102

de travão que se destaca pela sua qualidade. Pois as partilhas de travão típicas da

924 Turbo (1979–1983)*

Porsche são fabricadas utilizando materiais especiais. Este conjunto de reparação

924 S (1986–1988)*

pode ser utilizado para o Porsche 924 Turbo dos anos de 1979 a 1983, para o

928 (1978–1982)*

Porsche 924 S dos anos de 1986 a 1988, para o Porsche 928 dos anos de 1978 a

944 (1982–1989)*

1982, assim como para o Porsche 944 dos anos de 1982 a 1989.

Unidade de comando da regulação do nível
Um componente altamente complexo da vanguarda da tecnologia dos anos 80: a

95935861501

unidade de comando da regulação do nível da suspensão do 959. O fabrico deste

959 (1987–1988)*

componente requer conhecimentos especiais e é por isso que está disponível exclusivamente no Porsche Classic. A unidade de comando da regulação do nível
pode ser utilizada para o Porsche 959 dos anos de 1987 a 1988. O Porsche Classic também cuida deste superdesportivo.

Junta da luz da chapa de matrícula
Reeditada: a junta da luz da chapa da matrícula. Esta pode ser utilizada para o

91163160801

911 dos anos de 1974 a 1989 e para o Porsche 914 dos anos de 1969 a 1976.

911 (1974–1989)*
914 (1969–1976)*

Díodo da luz de controlo do alternador trifásico
Novamente disponível como peça nova após muito tempo: o díodo da luz de cont-

91161710801

rolo do alternador trifásico. Pode ser utilizado para o Porsche 911 Turbo dos anos

911 Turbo (1977–1986)*

de 1977 a 1986, para a versão para o Japão do Porsche 928 dos anos de 1983 a

928 (1983–1991)*

1991, assim como para o Porsche 944 com direcção assistida dos anos de 1985

944 (1985–1988)*

a 1988.

Veio primário de 3.530 mm
O veio primário de 3.530 mm para o velocímetro: uma parte do instrumento combinado que está montado na área dos comandos e que, nesta versão, só pode ser
encontrado exclusivamente na Porsche. O veio primário pode ser utilizado para o
Porsche 914 dos anos de 1969 a 1976.

* Poderá obter mais informações sobre disponibilidade e possibilidade de instalação nos diferentes países no seu parceiro Porsche.

91464111101
914 (1969–1976)*

É bom saber que existem
peças originais para algo insubstituível.
Revestimento da parte inferior
da carroçaria à frente
96450412701

91136102100

964 (1989-1994)*

911 (1970–1973)*

993 (1994-1998)*

911 SC (1978–1983)*

Motor do limpa pára-brisas

Bidão de combustível de 5 litros

477955113B

PCG80070300

924 (1976–1988)*

Para todos os modelos;

944 (1982–1985)*

excepto EUA*

Unidade de comando da
regulação do nível

Designação do modelo

Roda de disco perfurado em
prata metalizado 6 J X 15 ET 36

Grelha cromada para
farol adicional

95935861700

91455923510

959 (1987–1988)*

914 (1969-1974)*

N.º de peça

Adequado para*
924 Turbo (1979–1983),

Conjunto de reparação de pastilhas de travão

94435295102

Conjunto de reparação de pastilhas de travão

91135195009

911 (1974–1989)

Conjunto de reparação de pastilhas de travão

92835193101

928 (1978–1985)

Conjunto de reparação de pastilhas de travão

92835295102

928 (1978–1986), 924 (1976–1985)

Conjunto de reparação de pastilhas de travão

94435195103

Mola para carburador Zenith

91110092200

911 (1970–1973)

Farol adicional

Esquerda 94463140700

911 (1987–1989), 924 (1976–1988),

Direita 94463140800

944 (1982–1989)

Rolamento da suspensão da transmissão

519 20016

356 (1950–1965)

Assento de esfera

91142413901

911 (1987–1989)

Tubo de retorno do óleo separado

93010704001

Porca M14x1,5

90007800503

Secção lateral frontal

Esquerda 91150306100GRV

Capa para farol

477941659A

Borracha perfilada para vidro da porta

64454293103

356 (1950–1965)

Conduta de comando para carburador

90110805106

911 (1965–1973)

Tubo de aquecimento

90121119401

911 (1970–1989)

Tubo dos travões

92835507904

928 (1978–1986)

Bomba para o sistema do limpa pára-brisas

92862807401

Revestimento da parte inferior da
carroçaria à frente

96450412701

964 (1989–1994), 993 (1994–1998)

Cobertura dianteira do motor

99310628507

993 (1994–1998)

Direita 91150306201GRV

* Poderá obter mais informações sobre disponibilidade e possibilidade de instalação nos diferentes países no seu parceiro Porsche.

924 S (1986–1988), 944 (1982–1989)

928 (1978–1986), 924 (1976–1988),
944 (1982–1991)

911 (1970–1989), 914–6 (1970–1972),
964 (1989–1994), 993 (1994–1998)
911 (1965–1973), 924 (1976–1979),
944 (1985–1988), 914 (1969-1976)
911 (1965–1973)
911 (1987–1989), 924 (1976–1988),
944 (1982–1985)

911 (1970–1989), 914–6 (1970–1972),
928 (1978–1988)

Ainda não são automóveis antigos.
Mas já são „clássicos“.

911 (modelo 996) e Boxster (modelo 986): Bem-vindo ao Porsche Classic.
Uma nova etapa de vida para dois modelos da Porsche: o 911 (modelo 996) e o Boxster (modelo 986) pertencem desde 1 de Janeiro de 2014 ao
círculo da família Porsche Classic.
No seu percurso de automóvel de uso diário para uma peça de colecção, ambos os modelos passam a estar ao cuidado do Porsche Classic. Isto
não altera nada na assistência habitual prestada ao cliente. Assim, os especialistas de clássicos asseguram a disponibilidade de peças sobresselentes originais e prestam atenção para preservar os conhecimentos sobre o veículo ao longo de várias décadas. Deste modo, o Porsche Classic fortalece a fiabilidade e a durabilidade dos modelos, contribuindo para conservar ou aumentar o valor - como no caso de todos os outros modelos de
série cujo fim de produção já ocorreu há mais de dez anos.
Peças originais seleccionadas para o 911 (modelo 996) e Boxster (modelo 986):

Medidor do fluxo de massa de ar

Deflector de vento

99660612300

9865615840001C

986 (1997-1999)*

986 (1997-2004)*

996 (1998-1999)*

Filtro do ar

Alavanca das mudanças
preta Tiptronic
99611013104
99642606905EKQ

986 (1997-2004)*

996 (1998-2005)*

Vidros eléctricos

Ventilador
99654207504

99662413500

986 (1997-2004)*

986 (1997-2004)*

996 (1998-2005)*

996 (1998-2005)*

996 GT3*

996 GT3*

Pinça fixa sem pastilha

Ponteira

Esquerda 99635142501

99611125155

Direita 99635142601

996 (1998-2001)*

996 (1998-2005)*

996 GT3 (2000-2001)*

* Poderá obter mais informações sobre disponibilidade e possibilidade de instalação nos diferentes países no seu parceiro Porsche.

