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Porsche 911 Carrera 4 
viert 50 jaar 911

Grip, grip... hoera!
De nieuwe Carrera 4 is de meest verfi jnde 911 aller tijden. Bovenop alle snufj es en de boxer-

motoren van de nieuwste generatie krijgt de ‘Allrad-elfer’ – zoals de Duitsers zeggen – nóg bre-

der schoeisel en de nieuwste incarnatie van het Porsche Traction Management. Bij de vijftigste 

verjaardag van de 911 worden tractie en stabiliteit tot hightechkunst verheven.

 Zit de Nederlandse Porsche 911-koper zodanig 
goed in de ‘slappe was’ dat hij meteen de meest 
complete vierwielaangedreven versie bestelt? 
Is het vanwege de breder uitgebouwde wielkas-
ten en enorme sloff en? Of dwingt de reputatie 
van de moeder aller Duitse sportwagens zoveel 
respect af dat 4WD met stip staat genoteerd? 
Zeker is in elk geval dat een 911 in ons land in ver-
reweg de meeste gevallen als Carrera 4 de show-
room verlaat, tot 80 procent van de verkopen.
Het zal duidelijk zijn dat de importeur behoorlijk 
warm loopt voor de Carrera 4 van de nieuwste 
‘type 991’ Porsche 911. Laten we met de deur in 
huis vallen: men belooft een niet eerder vertoond 
niveau van dynamiek en stabiliteit en op een Zwit-
sers Alp konden we vaststellen dat daar niet veel 
aan overdreven is. De nieuwe ‘Allrad-elfer’ raakt 
zijn kracht verbluff end goed op de weg kwijt en, 
misschien belangrijker nog, is ook voor een rijder 

zonder racelicentie heel goed te beheersen.
Zelfs de laatste kilometers omhoog bleef de 
Carrera 4 op de testroute aardig gebruikersvrien-
delijk, terwijl Porsche daar bij wijze van ‘rallyproef’ 
toch een slingerend stuk weg over sneeuw had 
afgezet. Indrukwekkend. Als we al een kritiekpunt 
moesten aangeven, dan is het dat de elektrisch 
bekrachtigde besturing misschien iets meer 
gevoel mag krijgen. Overigens waren onze test-
Carrera’s wel uitgerust met winterbanden en de 
actieve torque vectoring techniek, die via 
remingrepen op afzonderlijke wielen waar 
mogelijk de laatste restjes onderstuur uit de auto 
dwingt. 

 PTM bewaakt alles 
 Het bleek op een speciaal uitgezette driftbaan in 
de sneeuw intrigerend om te zien hoe de voor-
wielen het ene moment sneeuw opgooien omdat 

ze meehelpen in de aandrijving, en dan weer 
vertragen omdat de elektronica de 911 verder 
een bocht in wil dwingen. Dat levert een Carrera 4 
op die in zekere zin het beste van twee werelden 
biedt. Je voelt zelfs op een gladde ondergrond 
dat de auto verrassend goed te dirigeren is, terwijl 
het klassieke 911-gevoel niet al te veel geweld 
wordt aangedaan. Lees: de achterkant laat zich 
desgewenst stevig een bocht in zetten. Bij dat 
alles is een hoofdrol weggelegd voor het nieuwste 
Porsche Traction Management systeem (PTM). Een 
doorontwikkeling die de liefhebbers uit de dub-
belgespierde 911 Turbo kennen (type 997).  De 
ontwikkelinsgstechnici melden dat daarbij naast 
de tractie en stabiliteit met name aandacht is be-
steed aan de effi  ciency en het brandstofverbruik. 
Het gaat dus niet alléén om optimaal presteren.
"Het systeem herkent het type weg en de rijstijl 
van de bestuurder. Wanneer die rustig – spaar-
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Zo ligt het nieuwste vier-
wielaandrijfsysteem in de 
911. Vanaf de onderste, uit-
gaande transmissieas draait 
permanent de cardanas naar 
voren mee.
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Regelcentrum van de vierwiel-
aandrijving. Van rechts af eerst 
een grote elektromagneetring 
als aan/uit schakelaar om het 
binnenste huis aan te drijven. 
Van rechts af kan hydraulisch 
de platenkoppeling aangedrukt 
worden, om gedoseerd koppel 
door te geven op de as naar het 
voordiff erentieel.

zaam – rijdt, zal minder snel aandrijfkracht naar 
de voorwielen worden gevoerd. Dat scheelt 
merkbaar in de verliezen in de overbrenging. 
Bovendien ondersteunt hij in combinatie met een 
PDK versnellingsbak ook het ‘zeilen’. Uitrollen zon-
der gesloten koppeling tussen motor en wielen. 
Dat kan alleen al procenten winst opleveren."
Om tractie en stabiliteit te vergroten wordt in 
de Carrera 4 naar behoefte motorkracht naar de 
voorwielen geleid. Dat wordt traploos geregeld 
in een lamellenkoppeling. Wat die precies doet, 
is voor het eerst bij een 911 overigens ook in 
het dashboard te zien. "Met een reactietijd van 
minder dan een tiende seconde is de techniek 
sneller dan de waarnemingen die de bestuurder 
doet en sneller dan de reactie van de motor zelf 
op lastwisselingsituaties." 

 Achter gaat voor 
 Zoals het een 911 sinds vijftig jaar betaamt is de 
afstelling zodanig dat de aandrijving 'heckdomi-
nant' is. De Porsche blijft principieel behoed voor 
onderstuur en laat zich op sneeuw nog steeds 
driftend een bochtencombinatie om zetten. 
Waarbij je jezelf overigens wel moet dwingen 
niet met het gaspedaal te spelen, omdat de door 
de PTM-techniek gekozen balans dan juist wordt 

verstoord. Lees: je brengt de auto zelf in onbalans.
De Carrrera 4 rijder moet gewoon op de techniek 
vertrouwen, ook in extreme gevallen. Dat doet 
ons dan terugdenken aan oerversies van de 
Porsche, die als een tijger met een slecht humeur 
reageerden wanneer je halverwege een bocht 
onverhoeds even gas losliet. Wij kunnen ons uit 
een ver verleden – je was nog jong en onstuimig! 
- een natgeregende afrit op de A1 snelweg herin-
neren die we twéé keer te zien kregen. 
Om de simpele reden dat we met alle ‘mazzel van 
de wereld’ zonder iets te raken na een 360 graden 
pirouette de grote weg op reden. Voor een toen 
nog beginnend autojournalist niet goed voor de 
bloeddruk…     
Zoiets kan je met de moderne 911 en zéker met 
de Carrera 4 niet makkelijk meer overkomen. 
De elektronica schat de beschikbare tractie in aan 
de hand van informatie van een ruim arsenaal aan 
sensoren. Wielslip, dwars- en acceleratiekrachten, 
en vanzelfsprekend ook de positie van het stuur 
en gaspedaal. De gekozen 4WD-techniek met 
lamellenkoppeling is relatief licht – afslanken 
was een belangrijke doelstelling voor de nieuwe 
911 generatie - en de Carrera 4 brengt daardoor 
65 kilogram minder op de weegschaal dan zijn 
voorganger.

Overigens kent de gekozen 4WD-techniek wel 
een punt van aandacht, zo gaf een technicus 
desgevraagd toe. Er kan in de lamellenkoppeling 
de nodige warmte worden opgewekt. "Vanzelf-
sprekend is hij daarom goed gekoeld en er zit een 
temperatuursensor in om zo nodig automatisch in 
te grijpen, door de tussenkoppeling wat minder 
zwaar te belasten. Vanzelfsprekend is het zo 
geconstrueerd dat de lat heel hoog ligt." 

 Voortbouwend op de 911 
 Technisch gesproken bouwt de Carrera 4 voort 
op de twee jaar geleden onthulde nieuwe 911 
generatie met zijn 257 en 294 kW motoren. 
We zien dus dezelfde 10 centimeter langere 
wielbasis, en een lichtere en toch stijvere hybri-
deconstructie uit staal en lichtmetaal. Toch zijn 
er ook een paar opvallende detailverschillen 
aan te wijzen. Zo kent de Carrera 4 een grotere 
spoorbreedte achter, afhankelijk van de versie om 
precies te zijn 36 (voor de sterkere 4S), of 
42 millimeter. Dat levert een karakteristieke  ‘uit-
gebouwde’ achterkant op. Voor de echte liefheb-
ber op zich al aanleiding om de stap te nemen. 
Overigens zijn ook de achterbanden zèlf een 
toefj e breder geworden - elk een centimeter - zo-
dat de tractie in meerdere opzichten is vergroot. 

 TEKST: ROB VAN GINNEKEN / BEELD: PORSCHE 

De 911 Carrera 4 in ‘rönt-
genopname’ laat zien dat 
de vierwielaandrijfregeling 
naast de voeten van de inzit-
tenden ligt, dus bijzonder 
compact moest blijven.

Een Carrera 4 is in de 
sneeuw niet vleugellam, de 
opstuivende sneeuw toont 
dat de voorwielen nu fl ink 
meehelpen.
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Dat wil niet zeggen dat het nooit mis kan gaan. 
Feitelijk ben je als bestuurder je eigen grootste 
vijand, met name bij de handgeschakelde 7-ver-
snellingsbak. Als altijd werkt de PDK voortreff elijk, 
maar de dicht op elkaar geplaatste schakelposi-
ties vergen toch wat extra concentratie. Vooral 
wanneer je opschakelt door de pook naar je toe 
te trekken sluimert het gevaar dat je pakweg van 
vijf naar vier gaat, in plaats van de beoogde zesde 
versnelling. Ook daar hebben de Porsche-technici 
iets op bedacht. Onder de toerenteller zie je een 

schakelindicator en het schakelmechanisme heeft 
een beveiliging. Zo kun je niet naar ‘zeven’ voor je 
eerst de vijfde of zesde hebt geselecteerd. 
De wat meer traditioneel ingestelde 911 liefheb-
bers zullen er zo hun eigen mening over hebben. 
Net als over de brandstofsparende stop/start-
functie, die niet altijd even geraffi  neerd het werk 
hervat. Bij het optionele Sport Chrono pakket 
regelt de techniek een aantal zaken beter. In de 
handgeschakelde versies geeft het motorma-
nagement in de Sport Plus stand nu automatisch 

kort tussengas bij terugschakelen. De stop/start 
wordt gedeactiveerd, het gaspedaal reageert 
met een aangepaste mapping merkbaar feller, de 
schokdempers worden straff er afgestemd, indien 
aanwezig gaat ook de PDK-versnellingsbak in 
een soort racestand, en last but not least klinkt 
de auto opeens gespierder door zijn inlaatgeluid-
versterker. Dat is een puur mechanisch systeem, 
waarin met kleppen en resonantiekamers het 
inlaatgeluid versterkt naar het interieur kan wor-
den doorgegeven. Het oor wil ook wat!
    

Zo simpel begon het achterin de 911, een luchtgekoelde tweeliter met twee blokken van drie 
carburateurs.

Wat heet vooruitgang: onder de motorklep van de nieuwste 911 zie je helemaal geen motor meer. 
De ventilatortjes koelen niet de motor, maar de motorruimte.

Je zou de 911 Carrera 4 het toefj e slagroom 
op de verjaardagstaart van de 911 kunnen 
noemen. Hij bestaat nu een halve eeuw, 
vanzelfsprekend in talloze generaties, maar 
in essentie toch als sportwagen met hetzelfde 
concept als in 1963. Er zijn in die tijd 820.000 
911’s gebouwd.

De oer-911 (intern aangeduid als type 901) werd 
op de autoshow van Frankfurt in het najaar van 
1963 onthuld. Je mag rustig stellen dat hij net 
als een Harley-Davidson is uitgegroeid tot een 
cultobject. In één oogopslag herkenbaar. Ook van 
binnen, al was het maar aan het traditioneel links 
van de stuurkolom geplaatste contactslot.
In de loop der jaren was hij ook technologisch 
gezien spraakmakend. Zo waren er al in 1973 
Porsche’s met een turbomotor leverbaar. Duidelijk 
een ander dier dan de auto die in ’64 voor het 
eerst in de showrooms stond. Zijn luchtgekoelde 
zescilinder boxermotor leverde in het begin 96 
kW. Daarna ging het met grote stappen omhoog 
naar de 257 of (in de S-versie) 294 kW zoals de 
actuele 911 Carrera heeft. Tot aan 390 kW voor 
de huidige 911 Turbo, die Porsche behandelt als 

50 jaar 911, bijna 25 jaar 4WD
Vijftig jaar verschil, maar toch 

herkenbaar hetzelfde idee in 
de eerste en laatste 911. In de 

breedte van deze twee zit wel een 
enorm verschil.

aparte modelserie en niet als topversie van de 
overige 911 reeks.
Voor veel liefhebbers staat de 911 Carrera RS 2,7 
uit 1972 nog steeds met stip genoteerd: 154 kW, 
een gewicht rond de 1.000 kilogram en als eerste 
uitgerust met een karakteristieke achterspoiler. 
Nog een mijlpaal: in 1997 kreeg het ‘type 996’ 
voor het eerst een vloeistofgekoelde boxermotor. 
Met vier kleppen per cilinder was de drieliter 
zescilinder goed voor 220 kW. Verdere technische 
hoogstandjes: de 911 GT had in 2000 als eerste ke-
ramische remmen standaard aan boord. Iets later 
kwamen zaken als Porsche actieve schokdempers 

en in 2006 de eerste toepassing van variabele 
turbinegeometrie bij een benzinemotor.
De primeur van 4WD was bijna een kwart eeuw 
geleden voor de 911 Carrera 4 van 1989. Die gold 
als de ‘volksversie’ van de exotische en peperdure 
959. In die eerste vierwielaangedreven 911 werd 
een tamelijk gecompliceerd systeem met mid-
den- en achterdiff erentieel toegepast, elk met een 
hydraulische multi-platenkoppeling en elektro-
nische regeling. Die laatste kreeg zijn info van de 
ABS sensoren en paste de koppelverdeling aan 
vanaf de standaard 31 procent voor en 69 procent 
achter.
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