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electromotor fierbinte și-ar pierde puterea în câ-
teva secunde (rezistență internă crescută la căl-
dură). O transmisie cu dublu ambreiaj și șapte 
trepte se ocupă de distribuția performanțelor 
imense, de 900 Nm și 916 CP. Timpul măsurat pe 
bucla nordică a Nürburgringului: sub 7 minute – 
sau, mai simplu, e mai rapid decât ceilalți.

Asta în condițiile în care toți trei au de lup-
tat cu greutatea suplimentară a componentelor 
electrice. Trebuie compensate mai multe sute 
de kilograme, drept pentru care părți întregi 
de caroserie au fost confecționate din fibră de 
carbon. Potrivit propriilor declarații, Porsche 
abordează subiectul cel mai consecvent. Prac-
tic, majoritatea metodelor posibile de prelucra-
re a fibrei de carbon sunt utilizate, de la ele-
mentele confecționate din fibre preimpregante 
până la cele laminate de mână.  În total, caro-
seria din fibră de carbon a lui 318 cântărește 
doar 380 kg. 

La McLaren P1, doar celula de siguranță, cu 
o greutate de 90 kg, este construită din fibră de 
carbon. Partea din față și spatele sunt din alumi-

niu de care este fixat costisitorul tren de rulare 
adaptiv cu amortizoare hidraulice.

Potrivit Ferrari, LaFerrari nu se află nici-
cum în umbra lui 918 în ceea ce privește fibra 

de carbon, italienii indicând pentru celula de 
siguranță o greutate de doar 70 kg. Acumulato-
rul ceva mai mic cântărește cu 60 kg mai puțin 
decât jumătate din bateria lui 918.

Dar greutatea nu este întotdeauna un lucru 
rău la o mașină sportivă, aceasta putând oferi 
avantaje în privința tracțiunii – presupunând că 
balansul și aerodinamica sunt cele potrivite. La 
acestea din urmă, toate trei stau foarte bine, și 
ridică automat eleronul spate. McLaren merge 
cel mai departe: permite o înălțare cu 30 cm  
a aripii și, în liniile drepte, o folosește ca pe  
DRS-ul (Drag Reduction System) din Formula 1,  
pentru a atinge o viteză mai mare. Podelele ne-
tede și clapetele active pentru îmbunătățirea ae-
rodinamicii fac și ele parte din dotarea acestui 
trio. Porsche își permite chiar și lamele active 
pentru răcire, pentru a mai reduce consumul 
de combustibil. Oricum, cert este că el e cel mai 
economic din acest trio. Dar, dacă este și cel mai 
încet, rămâne de văzut. 7.14 minute pe bucla 
nordică ne-a mai arătat odată un prototip 918.
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Trei concepTe 
diferiTe pentru 
supersportive 
hibride, un singur 
scop: viTeza.
tehnologia hibridă 
poate fi exploatată 
și pentru a atinge 
performanțe 
superioare.

Tip motor/nr. cilindri
Cilindree (cmc)
Putere maximă (CP/rpm)
Supraalimentare 
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Tip hibrid

Electromotor

Cuplu electromotor (Nm/rpm)
Putere kW(CP)
Cuplu sistem (Nm)
Tip construcție baterie
Conținut electric baterie (kWh)
Greutate baterie (kg)
Durată încărcatre (230V) (h)

Dimensiuni şi mase
Capacitate rezervor (l)
Masă proprie  (kg)
Distribuție greutate față/spate(%)
Lungime (mm)
Lăţime (mm)
Înălţime (mm)
Ampatament (mm)

Pneuri 
Față
Spate

Transmisie

Acceleraţii (s)
0–100 km/h
0–100 km/h pur electric
0–200 km/h
0–300 km/h
Timp măsurat pe bucla nordică Nürburgring

Consum în test (l/100 km)
Autonomie electrică (km)
Consum ECE total
Emisii de CO2 (g/km)

Număr unități
Preţ de bază (euro)

Date tehnice Și Măsurători

Porsche 918 Spyder
V/8

4600
580/8500

–
500/6500

paralel/plug-in
sistem hibrid spate,

motor față,
ambele sincron

spate 355/față 210
585 (795)

780
litiu-ion 

6,8 
138

4 (rapid: 30 min.)

43/57
15451)

43/57
4643 
1940 
1167
2730

265/35 R 20
 325/30 R 21 

tracțiune integrală, 
cutie cu dublu ambreiaj 

și 7 trepte 

< 3
< 8

9
29

7.14 minute2)

35
3,0
70

918
768.026

Ferrari LaFerrari 
V/12
6269

800/9000
–

700/6750
paralel

motor spate  
(sincron),

generator față
270

708 (963)
900

litiu-ion 
2,6
60
–

nc.
13651)

41/59
4702 
1992 
1116
2665

265/30 R 19
345/30 R 19 

tracțiune spate, 
cutie cudublu ambreiaj 

și 7 trepte

< 3
–

< 7
15

< 7 minute

– 
14,1
330
499

1.190.000

McLaren P1
V/8

3799
737/7500

turbo
720/4000

paralel/plug-in
motor spate  

(sincron)

260
673 (916)

900
litiu-ion 

nc.
96

2 (rapid: 10 min.)

nc.
13951)

nc.
4588 
1946 
1188
2670

245/35 R 19
315/30 R 20 

tracțiune spate, 
cutie cu dublu ambreiaj 

și 7 trepte 

< 3
nc.
< 3

< 17
< 7 minute

> 10
8,6

< 200
375

1.070.000

Notă:  1) Greutate netă fără combustibil și fără șofer; 2) timp obținut cu prototipul la startul de pe loc

INFO
supersportivele 
hibride în comparație

McLaren P1 hibrid plug-in. Electromotorul de 
132 kW este așezat în stânga V8-ului. Ambreiajul 
său se află exact între motor și transmisie.

Ferrari LaFerrari hibrid paralel: cu o 
capacitate de 120 kW și 2,6 kWh, Ferrari are cea 
mai mică componentă electrică din acest trio.

Porsche 918 hibrid plug-in cu tracțiune 
integrală: de departe, cea mai puternică parte 
electrică, cu 180 kW și 6,8 kWh

Acumulator  
litiu-ion

Acumulator  
cu litiu-ion

Acumulator  
cu litiu-ion

Transmisie cu ambreiaj dublu  
și șapte trepte de viteză

Transmisie cu dublu ambreiaj  
și șapte trepte de viteză

Transmisie cu dublu ambreiaj  
și șapte trepte de viteză

Transmisie cu dublu ambreiaj  
și șapte trepte de viteză

Electromotor

Electromotor

Electromotor

Electromotor

Motor V8

Motor V8

Motor V12
Generator


