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CONCLUZII

2 Porsche Cayman S
Aceasta este mașina sport capabilă să răspundă cel mai bine 
și necesităților legate de utilizarea cotidiană. Surpriza nu vine 
neapărat din câștigarea victoriei în test, cât din potențialul 
său dinamic aflat, în linii mari, la nivelul celui propus de 
sportiva dedicată Alfa Romeo 4C. Cayman pierde în privința 
exclusivismului, iar costurile sale sunt mai ridicate.

 Alfa Romeo 4C
Un adevărat generator de emoții. Alfa 4C își transpune con-
ducătorul într-o stare aparte, în care fizicul acestuia ajunge 
să asimileze reacțiile dinamice ale coupé-ului lightweight, 
iar interacțiunea om-mașină atinge o profunzime greu de 
imaginat. La sfârșitul sesiunii de pilotaj, oboseala își va 
spune cuvântul. Se putea mai bine în privința direcției.
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motorului în plaja inferioară de turație este mai 
dezinvoltă. Italienii au pus un pic de violență, 
de exagerare în comportamentul mașinii lor, 
iar asta se va simți pe un traseu cronometrat, 
în contrast cu comportamentul academic al lui 
Cayman S. Masa redusă a Alfei 4C se dovedește 
a fi un avantaj interesant inclusiv la frânare. Pe 
uscat, distanțele de oprire ale automobilului 
italian sunt clar mai scurte, Alfa 4C fiind capa-
bilă să atingă decelerații respectabile, de până 
la –11,7 m/s2. Nici Porsche nu este departe, cu 
–11,6 m/s2, dar cumularea diferenței de-a lun-
gul unei probe pe traseu va dezavantaja coupé-
ul german. Ambele mașini au sistemul ESP pro-
gramat să intervină târziu, lăsându-l pe cel de la 
volan să simtă ce se întâmplă cu mașina la limită 
și, eventual, să facă el corecțiile necesare înainte 
de a fi necesară o stabilizare a vehiculului prin 
frânarea selectivă a roților.

Ambele mașini au configurație constructi-
vă cu motor central, iar comportamentul lor 
este tipic sportiv, dar apare o senzație ceva 
mai distinctă de inerție laterală în cazul lui 
Cayman S (masa mai mare a mașinii este, 
bineînțeles, la originea acesteia). Pe de altă 
parte, Alfa 4C e ceva mai delicată în privința 
reacției la accelerație la ieșirea din viraje, 
date fiind atât dezvoltarea rapidă a cuplului 
oferită de motorul turbo, cât și masa redusă a 
mașinii. Greu de spus ce ar trebui să preferăm. 
Oricum, acesta este genul de problemă cu care 
am fi fericiți să ne batem capul timp de zile și 
săptămâni în șir, numai să fie cineva care să 
plătească benzina, pneurile și chiria circuitu-

lui. Dacă suprafața de rulare nu ar fi uscată și 
perfect aderentă, diferențele menționate ar fi 
și mai evidente.

O surpriză din partea specialiștilor de la Alfa 
Romeo pentru adepții necondiționați ai condu-
cerii sportive totale: sistemul ESP, activ în mo-
dul de conducere Dynamic, e scos automat din 
funcțiune dacă selectezi modul Race. În această 
setare, singura sa funcție va fi aceea de simulare 
a diferențialului cu alunecare limitată. Cayman S  
are (opțional) un diferențial mecanic cu alune-
care limitată autentic. Cel puțin în versiunea 
cu cutie manuală. Masa sa este cu 383 kg mai 
mare, iar înclinările laterale ale caroseriei sunt 
o idee mai pronunțate (în schimb, amorsarea 
oscilațiilor este inhibată ferm de către suspen-
sie). Ceea ce te ajută să simți faza incipientă a 
supravirării. Asistarea direcției este mai bine 
dozată la Cayman.

Porsche Cayman este mai ușor de înțeles și 
controlat, în timp ce Alfa 4C livrează emoții și 
provocări din belșug. Satisfacția se regăsește 
în ambele abordări, cât se poate de reprezen-
tative pentru specificul național al producă-
torilor implicați. Dincolo de toate, direcția în 
care se simt cam tare denivelările, scaunele cu 
configurație perfectibilă și sarcina utilă meschi-
nă, de numai 151 kg, aruncă o umbră de îndoia-
lă asupra mașinii italiene. Fără să mai adăugăm 
și prețul piperat. Chiar dacă nu în mod neapărat 
glorios, înțelepciunea se arată a fi mai presus de 
atitudinea pasională și în acest test.

Text: Jens Dralle. Traducere și adaptare: Alex Șincan
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Notă:  * Cel mai bun obţine punctaj maxim.

Caroserie
Dimensiuni interioare  (10)
Senzaţie de spaţiu  (10)
Portbagaj  (15)
Sarcină utilă  (10)
Funcţionalitate  (10)
Instrumente de bord  (10)
Vizibilitate  (15)
Echipare opţională  (5)
Calitatea fabricaţiei  (15)
Total  (100)

Siguranţă
Echipare de siguranţă pasivă  (15)
Echipare de siguranţă activă  (15)
Faruri  (10)
Manevrabilitate  (10)
Frânare la gol, rece (100 km/h)  (10)
Frânare la gol, pe ud (100 km/h)  (5)
Frânare încărcat, rece (100 km/h)  (5)
Frânare la cald, încărcat (100 km/h)  (10)
Frânare de la viteză mare (190 km/h)  (5)
Feedback pedală frână  (5)
Stabilitate µ-split  (5)
Frânare µ-split  (5)
Total  (100)

Confort la drum
Confort la gol  (25)
Confort în sarcină (15)
Scaune faţă  (20)
Scaune spate  (10)
Climatizare  (10)
Zgomot interior  (10)
Felul zgomotelor  (10)
Total  (100)

Grup motor transmisie
Rafinament  (15)
Curbă de cuplu  (10)
Răspunsul motorului  (5)
Schimbare trepte/etajare  (25)
Acceleraţie/viteză maximă  (20)
Consum  (20)
Autonomie  (5)
Total  (100)

Ţinută de drum 
Manevrabilitate  (15)
Direcţie  (10)
Tracțiune/tracțiune pe timp de iarnă  (10)
Ţinută de drum în linie dreaptă  (5)
Rază de bracaj  (10)
Ţinută de drum la gol  (25)
Ţinută de drum încărcat  (15)
Teste dinamice  (10)
Total  (100)
Total general  (500)

Protecţia mediului
Consum minim  (20)
Emisii poluante (15)
Greutate la gol  (10)
Nivel zgomot staţionar/în mers* (5)
Total  (50)

Costuri
Preţ de bază*  (25)
Echipare*  (10)
Cost opţionale  (5)
Valoare revânzare  (10)
Costuri fixe pe 5 ani*  (10)
Costuri întreţinere/
reparaţii 100.000 km*  (15)
Costuri combustibil 
pe 100.000 km*  (15)
Garanţie  (10)
Total  (100)
Evaluare globală  (650)
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Nici în idilicul peisaj rural, cele 
două nu se pot abține să nu se 
ia la întrecere.
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