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AUTO 
Porsche Cayenne technisch bekeken

Veel vernuft onder de kap

Noblesse Oblige
Van een Porsche wordt veel verwacht, zeker in tech-

nisch opzicht heeft het merk een reputatie hoog te hou-

den. Nog meer geldt dat voor een volledig nieuw model

in een voor dit merk nieuwe klasse, zoals de Cayenne.

Niet alleen moet de Cayenne zich bewijzen als ‘echte

Porsche’, het merk moet ook nog tonen de off-road

techniek te beheersen.

Om van de Cayenne een echte Porsche te
maken, en onderscheid te garanderen met de
verwante Volkswagen Touareg, is om te begin-
nen een krachtige motor vereist. Daarbij
moesten wel nieuwe wegen worden ingeslagen,
de vlakke zescilinders van de bestaande 911 en
Boxster zijn modern maar niet bruikbaar in dit
auto-ontwerp. Er is ook geen verband met de

V10 voor de uiterst exclusieve Carrera GT die nu
debuteert, deze motor is een al wat ouder ont-
werp uit de raceafdeling voor een langeaf-
stands-racer. De 4,5 liter V8 voor de Cayenne is
een volledig nieuwe ontwikkeling.
Daarbij baseerde Porsche zich op de bestaande
ervaring. Uit praktisch oogpunt werd gekozen
voor dezelfde cilinderboring als in de 3,2 liter

Boxster S. Met de VarioCam techniek werkt
Porsche al langer, die verscheen eerst in de 911.
Bij de Cayenne zorgt deze alleen voor verstel-
ling van de inlaatnokkenassen, over maximaal
25°. Variabele kleplichthoogte zoals in de 911 is
er nog niet bij. Het gaat verder om een alumini-
um closed-deck motorblok met een blokhoek
van 90°, en met tweedelige aluminium cilin-
derkoppen. Overgenomen van de 911 is het idee
om de nokkenassen en klepstoters in een apart
huis te monteren. De ‘echte’ cilinderkop met
kleppen kon zo van een aluminiumlegering
gemaakt worden die extra hittebestendig is. De
Cayenne heeft dry sump smering.

Speciale voorzieningen
Om de motor kort te houden past Porsche een
waterpomp toe die niet in het motorblok is
gemonteerd, maar tussen de cilinderbanken. De
koelvloeistof gaat via een buis naar achter
(transmissiezijde) en wordt dan verdeeld. De
cilinders worden in langsstroom gekoeld, de
meeste koelvloeistof gaat in dwarsstroom door

Foto’s / Tekeningen: Porsche

Met zijn zeer verfijnde wielophanging lijkt 
de Porsche Cayenne veel meer afgestemd op spor-
tief weggebruik dan op terreinrijden. Toch zijn de
daartoe benodigde grote veeruitslagen mogelijk,
met veerwegen van rond 220 mm. De afgebeelde
Turbo met luchtvering heeft ook nog 116 mm ver-
stelbereik voor de rijhoogte.

1=Luchtdrukaccumulator
2=Regelapparaat luchtvering/schokdemping
3=Compressor luchtvering
4=Katalysator
5=Einddemper
6=Verdeel- en reductietransmissie
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de cilinderkoppen.
De keuze voor dry sump smering is niet onlo-
gisch voor een terreinwagen, die immers flinke
hellingshoeken moet kunnen maken zonder
dat de olieaanzuiging in gevaar komt. Daarmee
is ook rekening gehouden bij de twee turbo’s
op de sterkste motorversie. Die hebben elk een
eigen oliecartertje, een extra pomp voert olie
daaruit terug naar het dry sump smeersysteem.
Verder heeft de turboversie dubbele klepveren
aan uitlaatzijde, zodat de kleppen ook bij stu-
wing van uitlaatgas voor de turbo snel sluiten.
Met daarbij heel speciale dubbelwandige uit-
laatspruitstukken, die door luchtisolatie weinig
warmte verliezen, zodat het uitlaatgas met
maximale energie-inhoud bij de turbo’s komt.
Aan de hoge compressieverhouding valt te zien
dat dit een heel moderne motor is. In vrij aan-
zuigende versie comprimeert de V8 met 11,5:1,
de uitvoering met turbo haalt altijd nog 9,5:1.
De uiteraard elektronisch geregelde turbodruk
bereikt maximaal 1,6 bar absoluut bij 2250

t/min en zwakt dan weer wat af tot 1,5 bar bij
maximum vermogen. Voor de turboversie
beveelt Porsche overigens wel super loodvrij
aan (RON 98). Anders gaat er iets af van de
opgegeven maximale prestaties van 331 kW en
620 Nm. Zonder turbo is de V8 goed voor 250
kW en 420 Nm.

Uitgekiende tractieregeling
De zestraps automaat die aan deze motoren
gekoppeld is komt overeen met die van de
Volkswagen Touareg, inclusief de Tiptonic S
bediening voor handmatig schakelen. Voor
Porsche is een zestraps automaat nieuw, voor
het VAG-concern niet. De VW Phaeton en Audi
A8 hebben dat al, zij het dat dit niet dezelfde
transmissie is. Een handgeschakelde zesbak die
de genoemde motorprestaties aan kan moet
later dit jaar nog komen. Achter de transmissie
volgt een verdeel- en reductiebak die lijkt op
het 4Motion systeem van Volkswagen.
Natuurlijk is ook bij VW het voor een terreinwa-
gen typerende reductiedeel nieuw, gevolgd
door een middendifferentieel voor de aandrijf-
verdeling.
Dat differentieel is uitgerust met een lamellen-
koppeling met elektrische bediening en elektro-
nische regeling. Zoiets als de Haldex koppeling

in VW 4Motion modellen, of bijvoorbeeld
Volvo’s AWD modellen, maar dan elektrisch in
plaats van hydraulisch bekrachtigd. Het diffe-
rentieel kan met een schakelaar 100 % (mecha-
nisch) gesperd worden, of automatisch de trek-
kracht naar behoefte verdelen over voor- en
achteras. Als optie is er een sperdifferentieel
voor de achteras, eveneens als elektrisch
bekrachtigde lamellenkoppeling uitgevoerd.
Voor de regeling van het midden- en achterdif-
ferentieel zorgt PTM, Porsche Traction
Management. De regeling baseert zich niet
alleen op wielsensoren om slip te registreren.
Ook stuurhoek, dwarsversnelling en gaspedaal-
stand worden meegerekend.
Daarnaast is PTM gekoppeld aan PSM, Porsche
Stability Management. Dat is een ESP-regeling
die een opkomende slip van de auto corrigeert
met remingrepen per wiel. Daartoe moet wel
met PTM worden samengewerkt, zodat de trac-
tieregeling de remingrepen niet opvat als teken
dat niet alle wielen gelijke grip hebben. Het
middendifferentieel mag al helemaal niet
gesperd zijn. Het samenwerkend PTM en PSM
passen bij rijden in het terrein (inschakelen van
de lage overbrenging) ook de regelprogramma’s
aan van de ABS en ASR-antislipsystemen en het
schakelprogramma van de transmissie.

De geheel nieuwe V8 bevat ervaringen uit zowel
de 911 als uit de Boxster, en heeft dezelfde cilin-
dermaat als de Boxster. Er zit aan beide zijden een
turbo, maar ze voeden samen één aanzuigkanaal
voor alle cilinders. De turbo’s hebben een eigen
oliepomp en een mini-cartertje om de smering bij
terreinrijden te garanderen. De apparaten boven
de cilinderbanken zijn pompen om tijdens de
koudloopfase lucht in de uitlaten te blazen zodat
de katalysatoren snel in werking treden, de moto-
ren halen EU 4 eisen.

Kernstuk in de vierwielaandrij-
ving is deze verdeeltransmis-

sie. Aan ingangszijde (rechts) eerst een planetaire
tandwielset voor hoge en lange overbrenging, dan
het planetair stelsel van het centraal differentieel,
en de morseketting naar de voorwielaandrijving.
Als laatste de platenkoppeling met elektronische
sturing die de koppelverdeling voor/achter be-
stuurt, bij de uitgang naar de achteras.
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Luchtvering en skyhook demping
Hoewel Porsche aan de antislip/tractieregelin-
gen zijn eigen naam hangt zitten dezelfde voor-
zieningen in een Volkswagen Touareg, al kun-
nen we niet beoordelen of de programmering
ook gelijk is. Wat Volkswagen niet heeft is het
terreinpakket van de Cayenne, met naast extra
beschermplaten en het sperdifferentieel in de
achteras ook nog afkoppelbare stabilisatoren.
Via een schakelaar kunnen de stabilisatorstan-
gen (hydraulisch) losgekoppeld worden van de
wielophanging, zodat in het terrein een groter
verschil in veeruitslag mogelijk wordt tussen de
wielen op één as. Maar alleen bij ingeschakelde
lage overbrenging, en boven 50 km/h worden de
stabilisatoren automatisch weer aangekoppeld.
Het systeem van regelbare luchtvering met
traploos variabele schokdemping is bij Porsche
en Volkswagen gelijk, alleen staat de Porsche
Cayenne wat lager op zijn veren. Het gaat bij de
schokdemping om het nu bij veel merken ver-
schenen CDC-systeem van ZF Sachs. Via elektro-
nisch geregelde kleppen kan de schokdemping
continu en traploos gevarieerd worden. Ook
hier hangt de eigen naam aan de regelelektro-
nica: Porsche Active Suspension Management.
Vijf versnellingsopnemers voeden de regeling,
één bij elk wiel plus een centrale sensor voor de
carrosseriebeweging. De opzet is om de carros-

serie stil te houden, dat heet het ‘skyhook’ prin-
cipe. Er is keuze uit drie regelprogramma’s,
met meer of minder stug dempingskarakter.
De Cayenne zonder turbo doet het met conven-
tionele vering en demping, daar is luchtvering
een optie. De luchtvering kent net als bij de VW
Touareg zes veerhoogtes, waarvan vier handma-
tig te kiezen. De overige twee dienen om de sta-
biliteit bij snelwegtempo te vergroten. De auto
zakt afhankelijk van de snelheid in twee stap-
pen dieper in zijn veren.

Actuele accessoires
Als je je buiten de gebaande wegen begeeft is
een navigatiesysteem geen overbodige luxe,
daarvoor is er het PCM. Dit Porsche
Communication Management voor geluids-,
navigatie- en communicatieapparatuur werkt
nu met glasvezel bekabeling. Dit voor snel digi-
taal transport van gegevens, waartoe ook over-
gestapt is op de MOST-standaard.
Helemaal bij de tijd is de bochtverlichting, met
een stel schuin geplaatste extra projectielam-
pen in de koplamphuizen, onder de bi-xenon
hoofdverlichting. Afhankelijk van stuurhoek en
rijsnelheid gaat een van de bochtlampen aan,
met een geregelde intensiteit. ●

Voor en achter is de wielophanging opgebouwd
uit meervoudige draagarmen, en bevestigd aan
een stalen subframe. Ook de meeste wieldraagar-
men zijn niet van licht aluminium maar van
geperst staal, dat minder gauw beschadigd bij
bodemcontact in het terrein. Luchtvering met vari-
abele Sachs CDC-schokdemping is alleen op de
Cayenne Turbo standaard.

Mooi ophanging met dubbele draagarmen voor-
aan, maar de lengte van armen en aandrijfassen is
niet al te groot voor een terreinwagen. De motor
moet over aandrijfas en tandheugel liggen, vrij
hoog dus, maar goed dat de motor dry sump sme-
ring heeft en dus geen diepe carterpan.

Peter Fokker

Onder de bi-xenon koplichten zitten schuin ge-
plaatste projectielampen die als bochtverlichting
dienen. Ze zijn niet beweegbaar en gaan met
automatisch geregelde sterkte branden tijdens het
nemen van bochten.

VW Touareg
niet identiek
Zoals bekend heb-
ben Volkswagen en
Porsche het voor bei-
den nieuwe terrein
van de SUV-klasse
samen verkend, met
als resultaat de Toua-
reg en de Cayenne.
Het is duidelijk dat
gebruik werd ge-
maakt van de erva-
ring bij VW met
diens Syncro- en
4Motion-aandrijfsy-
stemen. Even duide-
lijk is dat beide mer-
ken hun eigen moto-
ren inzetten, waar-
door de Cayenne en
Touareg geen eeneii-
ge tweeling zijn.
Maar ook in onder-
stel en aandrijfrege-
ling gaan beide mer-
ken iets verschillende
wegen. De techni-
sche opbouw is wel
gelijk, van zowel

assen, remsysteem
als transmissie.
Porsche kiest voor
een wat lagere ve-
ring, circa 2,5 cm
korter dan die van
VW. Is het daarom
dat we alleen bij
Porsche een speciaal
‘offroad’ optiepak-
ket tegenkomen met
ontkoppelbare stabi-
lisatoren die de
maximale veeruitslag
vergroten? Verder
geeft Porsche de
voorkeur aan een
‘achterwielaandrijf-
karakter’, waar bij
VW de basisverde-
ling voor de aandrij-
ving 50/50 voor en
achter is ligt dat bij
Porsche op 32/68.
De regeling van
vering en schokdem-
ping verschilt niet.
Nauwelijks te beoor-

delen valt of datzelf-
de opgaat voor de
tractie- en aandrijf-
regeling. Bij beide
merken verzorgt
elektronica een
breed scala aan au-
tomatische regelin-
gen die op rem-

systeem en aandrij-
ving ingrijpen.
Uitwisselbaar is de
regeling van VW en
Porsche zeker niet,
maar of het ene sys-
teem meer kan dan
het andere kunnen
we niet zeggen. ●

Alleen in kleinere details verschillen het onderstel,
en de aandrijflijn exclusief motoren. Er staat bij-
voorbeeld op de remklauwen bij Volkswagen geen
‘Porsche’ opschrift, maar dat is ook het enige ver-
schil met de remklauwen van de Cayenne.
Tekening: VW
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