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De fapt, aceasta e impresia atunci când treci 
imediat de pe Alfa 4C pe Cayman S. La bord, 
ai mai mult spațiu, postul de conducere ara-
tă mai convențional și stai ceva mai sus. De 
asemenea, geamurile sunt mai mari și apare 
o anume senzație de bunăstare comodă, care 
persistă doar dacă nu insiști asupra pedalei 
de accelerație. Dacă insiști, mesajul acesteia 
către motorul aspirat, de 3,4 litri, cu șase ci-
lindri va fi transpus sub forma unei accelerații 
necruțătoare până ce se ajunge la plafonul 
plajei de turație, pe la 7800 rpm. Cel puțin în 
cazul de față, nu avea rost să aștepți să se mai 
întâmple ceva după momentul acela, deoarece 
mașina avea cutie manuală, și nu transmisie 
PDK cu dublu ambreiaj. Deci, pune mâna și 
schimbă dacă vrei treapta următoare! Mane-
vrarea unei cutii manuale Porsche este oricum 
o plăcere și o invitație perpetuă pentru a în-

cerca să faci și mai bine schimbările. Probabil 
că o cutie PDK ar fi scos o accelerație ceva mai 
rapidă, dar și așa rezultatul a fost foarte bun.

Un detaliu demn de tot respectul pentru 
conducerea sportivă: în modul Sport+, chiar 
și în cazul acestei cutii manuale, partea elec-
tronică de gestiune a motorului va avea grijă 
să dea un șpriț și să ridice turația atunci când 
schimbi vitezele în jos, pentru ca frâna de mo-
tor să intervină progresiv și ambreiajul să nu 
fie forțat. Pe vremuri, trebuia să-ți sincronizezi 
perfect mâna și piciorul pentru a reuși pe de-
plin așa ceva. Cu timpul, te-ai putea obișnui să 
auzi fără să fii surprins scurtul și agresivul mâ-
râit al motorului, pe care știi că nu l-ai provocat 
tu. Iar efectul este de nota 10: nu simți nicio 
bruscare în debutul încetinirii, iar mașina are  
o stabilitate impecabilă în noua postură de 
mers. Lui Porsche Cayman S îi place să fie con-
dus în plaja de turații superioară pragului de 
4000 rpm. Poate de aceea, plecarea de pe loc 
pare un pic indecisă în primul moment, când 
încerci să împaci un motor turat cu un ambre-
iaj clasic și cu o transmisie încă imobilă. Nu-i 
nimic, chiar și așa vei, atinge 100 km/h în 5 s.

Alfa, cu avantaj turbo
Porsche oferă mult în materie de conducere 
sportivă, dar manierele elegante și răspunsul 
progresiv al motoarelor aspirate ajung ade-
sea să fie surclasate de temperamentul vulca-
nic specific propulsoarelor turbo. Dincolo de 
performanțele măsurate conform procedurilor 
obișnuite, Alfa profită din plin de avantajul sis-
temului de supraalimentare. În cazul său, relu-
ările accelerației sunt mai viguroase, iar reacția 

33,8 m
ESTE O DISTANȚĂ 
SUFICIENTĂ 
PENTRU CA ALFA SĂ 
OPREASCĂ DE LA 
100 km/h. O LECȚIE 
PENTRU PORSCHE.

Notă: 1 Preț în Germania, mașina încă nu e disponibilă în România.

Tip motor/nr. cilindri
Cilindree (cmc)
Putere maximă (CP/rpm)

Cuplu maxim (Nm/rpm)
Consum și emisii

Consum standard 
oraș
drum
combinat

Tip carburant
Normă de poluare
Emisii de CO2 (g/km)

Mase și dimensiuni
Masă proprie/sarcină utilă (kg)
Lungime (mm)
Lăţime (mm)
Înălţime (mm)
Ampatament (mm)
Diametru bracaj st./dr. (m)
Volum portbagaj (l)
Capacitate rezervor (l)
Lăţime interioară faţă/spate (mm)
Înălţime interiorară faţă/spate (mm)

Pneuri                                                               față
                                                                        spate

Transmisie

Acceleraţii (s)
0–80 km/h
0–100 km/h
0–130 km/h
0–140 km/h
0–160 km/h
0–180 km/h
0–200 km/h
0–400 m
Viteză maximă (km/h)

Distanţă de oprire (m)
de la 100 km/h la rece, gol
de la 100 km/h la rece, încărcat
de la 100 km/h la cald, încărcat
de la 190 km/h la rece, gol
de la 100 km/h asfalt umed
testul µ-split

Consum în test (l/100 km)
Minim (traseu ams)
maxim
autonomie

Zgomot interior dB(A)
la 80 km/h
la 100 km/h
la 130 km/h
la 160 km/h
la 180 km/h

Teste dinamice gol/
încărcat (km/h)

Slalom 18 m
Testul ISO
Testul elanului VDA

viteză maximă la intrare
viteză maximă la ieșire

Preţ (euro, cu TVA)
Dotări opționale

tapițerie din piele
eșapament sport
faruri xenon/LED

DATE TEHNICE ȘI MĂSURĂTORI
Alfa Romeo

4C
L4 turbo

L4
1742

240/6000
350/2200

9,5
5,0
6,8 

benzină
Euro 6

157

1024/151
3990
 1868
1186
2380

11,5/11,3
110
40

1350
970

205/40 ZR 18
235/40 ZR 18
Pirelli P Zero

Transmisie 
spate, cutie 

6 trepte, 
dublu

ambreiaj

3.6
5.0
6.8
9.1

11.8
15.4
20.3
13.4
258

33,8
34,1
33,0

122,0
44
90

10,5
6,9

14,2
380

78
77
84
85
85

67,8
141,9

75
57

53.1501

1700
700

–/1200

Porsche 
Cayman S

B6
B6

3436
325/7400
370/4500

12,7
7,1
9,0

benzină
Euro 6

211

1407/258
4380 
1801
1295
2475

10,9/10,8
150/275

64
1400
985

235/35 ZR 20
265/35 ZR 20
Pirelli P Zero

Transmisie 
spate, cutie 

6 trepte, 
manuală

3.6
5.0
6.5
8.6

10.8
13.9
17.4
13.1
283

35,4
35,4
33,3
124,0

45
86

11,8
8,0
15,1
542

69
72
74
76
79

68,0
143,0

76
54

71.816

1188
2437

standard/–


