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centrare mai serioasă din partea celui de la vo-
lan. Desigur, mașina merge mai repede de atât și 
rămâne manevrabilă, dar treaba aceasta se află 
deja pe teritoriul pilotajului sportiv calificat.

Două dintre deliciile testelor pe circuit au 
fost plecarea de pe loc cu Launch Control și fa-
zele de overboost care apăreau la accelerațiile 
pe liniile drepte. Cu ocazia probelor de Launch 
Control, am aflat și că durata de 3.1 secunde 
necesară atingerii vitezei de 100 km/h a fost 
dată astfel încât să fie verificabilă de oricine și 
în condiții mai puțin decât ideale. Cu alte cu-
vinte, sunt șanse reale să-l faci pe 911 Turbo S  
să atingă 100 km/h chiar mai curând.  În faze-
le de overboost, presiunea de supraalimentare 
crește cu 0,15 bar timp de până la 20 de secunde. 
Ca urmare, în zona medie a plajei de turație, cu-
plul maxim ajunge la 750 Nm. 

Ca o observație de ansamblu privitoare la 
evoluția conceptuală a lui 911 Turbo ilustra-
tă de noua generație, este impresionant cum 
fost revizuită imaginea de irascibilitate dina-
mică pe care această serie a cultivat-o (mai 
mult sau mai puțin intenționat) începând cu 
prima generație (1973). În acest sens a con-
tat violența cu care (după un „lag“ oarecare) 
fostele modele răspundeau la apăsarea peda-
lei de accelerație și predispoziția acestora la 
reacții mai ample ale punții din spate decât s-ar 
aștepta omul de la volan. Noua generație oferă 
spontaneitate remarcabilă în răspunsul la co-

menzi și, ceea ce este cu adevărat remarcabil, 
fără niciun fel de excese derutante.
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 POTENȚIALUL LUI 911 TURBO S POATE FI 
COMPLET VALORIFICAT NUMAI PE CIRCUIT.        

AGILITATEA LA VITEZE MARI E UIMITOARE.

Opțiunea supremă: 
Sport Chrono Plus  
Pachetul Sport Chrono Plus e pe lista dotărilor 
opționale pentru 911 Turbo, dar face parte din 
dotarea standard a lui 911 Turbo S. Printre altele, 
include elemente elastice pentru fixarea motorului, 
modul de funcționare overboost și discuri de frână 
PCCB (Porsche Ceramic Composite Brakes).

Alex Șincan

PORSCHE 911 TURBO S 

Preț (euro)  212.856

Concurenți:   Nissan GT-R, Audi R8, Lamborghini Gallardo

Putere maximă (CP/rpm) 560/6500

0–100 km/h (s) 3.1

Viteză maximă (km/h) 318

Consum mediu ECE (l/100 km) 9,7

Emisii CO2 (g/km) 227

Propulsie Benzină, B6, 3800 cmc, cuplu maxim 750 Nm/ 
2200 rpm, cutie PDK cu 7 trepte, trac țiu ne integrală

Caroserie Coupé cu 2+2 locuri. L x l x h: 4506 x 1880 x 
1296 mm. Ampatament: 2450 mm. Volum portbagaj: 150 l.  
Masă la gol: 1605 kg

DATE TEHNICE

Noua generație Porsche 911 Turbo 
își ia în primire fără ezitare locul în 
elita supersportivelor. Un arsenal 
tehnic impresionant asigură prestații 
pe circuit demne de domeniul 
competițional. În aceste condiții, 
cu atât mai impresionant devine 
confortul oferit în regim de utilizare 
cotidiană. Asta nu e tot: avem aici cel 
mai economic coupé de peste 500 CP.

C ONCLUZIE

Mediul în care adevăratul potențial al lui 
911 Turbo S ajunge să fie valorificat cu relevanță 
rămâne circuitul. În intervalul de viteze cuprins, 
în linii mari, între 150 și 280 km/h, automobi-
lul convinge categoric prin acuratețea direcției, 
stabilitatea și comportamentul lesne de intuit și 
controlat. Sub 150 km/h aproape că nu apare 
niciun semn de solicitare (cu excepția virajelor 
strânse), stabilitatea și siguranța mașinii pe 
traiectorie amintind de expresia „like a rock“. 
La peste 280 km/h începe să se insinueze o sen-
zație de „direcție ușoară“, care implică o con-


