
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



AUTO
Porsche Cayman technisch bekeken

Toegegeven, het is wel iets gechargeerd dat
Porsche’s nieuwste gezinslid Cayman maar half
zoveel kost als een 911 en toch heel vergelijk-
baar zou zijn. Maar hij lijkt er uiterlijk best op,
en de motoren van 911 en Boxster/Cayman zijn
wel degelijk nauw verwant. Ook met de kleinste
motor, zoals in onze testauto, haalt de Cayman
eigenwijs meer dan 250 km/h. Haast alle mer-
ken zouden hier een begrenzer laten ingrijpen

maar Porsche niet. En in technisch opzicht is
de basis-Cayman nauwelijks uitgekleed vergele-
ken met andere Porsches.

Eén grote motorfamilie
Natuurlijk maakt het voor het weggedrag een
flink verschil dat de motor in de 911 aan de
andere kant van de achteras hangt dan bij de
Boxster/Cayman. Technisch gezien is het ver-

schil door omkeren van de motor echter klein.
Bovendien vertonen alle boxermotoren van
Porsche toch al sterke technische verwantschap.
De volledig nieuwe 2.5 zescilinder met water-
koeling waarmee in 1996 de Porsche Boxster
werd geïntroduceerd vormde constructief
gezien de basis voor de grotere zescilinder van
het latere type 996, de eerste watergekoelde
911. En met het verschijnen van de Cayman 2.7

Cayman biedt Porsche-techniek in voordeelverpakking

Kruising van 
Boxster en 911

Alle succesvolle uitbreidingen van het gamma ten spijt blijft Porsche vooral bekend

van de 911 coupé. Ook sinds dat model technisch gezien steeds meer overeenkomst

kreeg met de kleinere Boxster. De Cayman coupéversie daarvan kan, voor half zoveel

geld, meer dan ooit gelden als een meer betaalbaar alternatief voor de échte 911.

In zo’n doorkijkje doet de schim van
het Cayman-koetswerk sterk denken

aan een 911 model. Maar daar ligt
de motor, die uiterlijk ook veel lijkt

op dit Cayman/Boxster-aggregaat,
aan de andere kant van de achteras.
Met zijn middenmotor-concept grijpt

de Cayman/Boxster terug naar het
idee van de 914, ooit de eerste

poging van Porsche om een model
naast de 911 te brengen.
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kregen nu alle boxers Variocam 
Plus nokkenasbesturing, eerst 
voorbehouden aan de 911.
Het motorisch onderscheid 
tussen de verschillende modellen 
trok Porsche in het algemeen gelijk.
Vorig jaar verscheen eerst de Cayman
S coupé met een net wat grotere motor
(3.4) dan de Boxster S cabrio (3.2), en met
Variocam Plus. Dit jaar volgde de Cayman, zon-
der S, met bijna dezelfde 2.7 motor als de
Boxster (zonder S) maar wel met Variocam Plus.
Daardoor was de Cayman net even sterker dan
een Boxster, te weten 4 kW en 3 Nm verschil in
maximale prestaties. Nu is voor het nieuwe
modeljaar alles gelijkgetrokken, dezelfde 2.7 en
3.4 motoren voor Boxster en Cayman, alle met
Variocam Plus.
Daarmee verschillen deze geheel aluminium
boxers met dry-sump smering weinig meer van
de 911 motoren. Die hebben een langere slag
dan de Boxster/Cayman-aggregaten, en één

Een echte boxer zescilinder,
met afzonderlijke kruktap-
pen voor elke cilinder, geen
180º V-motor met twee drijf-
stangen op één kruktap. Tot
en met Variocam Plus varia-
bele klepbediening is er
behoorlijk veel overeen-
komst met de grotere 911
motor.
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krukaslager meer. Verschillende motorinhou-
den ontstaan verder door variatie van de zuiger-
diameter. Alleen voor de begin dit jaar versche-
nen Porsche Turbo is de boxermotor nog verder
aangepast.

Mooie details
Helemaal één pot nat zijn de Porsche boxers
echter weer niet. De 2.7 heeft een iets hogere
compressie dan de 3.4, namelijk 11,3:1 in plaats
van 11,1. Dat kon zonder risico op detonatie
door de wat kleinere verbrandingsruimten.
Tevens is het hele kruk-drijfstangmechanisme
lichter gemaakt, naast de kleinere en daardoor
al lichtere zuigers. Volledige optimalisatie dus
bij een kleinere motorinhoud.
Verder zijn er geen constructieve verschillen en
heeft de kleinste boxer dezelfde mooie details
als grotere varianten. Waaronder dus Variocam
Plus, met hydraulische verstelling van de inlaat-
nokkenassen en een hydraulisch systeem in de
dubbele, concentrische klepstoterbussen. Daar
zit het Plus-systeem, dat ofwel de buitenste
ofwel de binnenste stoterbus activeert, die op
verschillende nokprofielen lopen met 9,35 of
3,6 mm lichthoogte.

Alles op sportiviteit
Ook mooi is dat de rechter uitlaatnokkenas een
schottenpomp aandrijft die voor vacuüm in de

rembekrachtiger zorgt. Rij je zoals het bij een
sportwagen betaamt veelvuldig met de gasklep
vol open, dan is er geen groot inlaatvacuüm om
die bekrachtiger gaande te houden, vandaar
een aparte vacuümpomp. Daarom ook dry
sump smering zodat grote langs- en dwarsver-
snelling niet de olie in het carter doet wegstro-
men van de aanzuiging bij de oliepomp. Liefst
10,4 liter circuleert door de motor, door één
pomp naar binnen geperst en door twee pom-
pen, op de uitlaatnokkenassen, afgezogen naar
de voorraadtank.
De wielophanging is relatief simpel opge-
bouwd, wat simpeler dan bij een 911, maar met
combinaties van enkelvoudige armen werkt hij
goed. Op de remmen is niet gespaard, vaste alu-
minium klauwen met vier zuigers en zowel
radiaal als axiaal gekoelde schijven. En dan heb
je nog het Sports Chrono Package voor extra
sportiviteit: geen geleidelijk maar abrupt
inschakelende toerenbegrenzer, en een stabili-
teitssysteem dat niet elke slipneiging onmiddel-
lijk de kop indrukt. Standaard is uitschakelbaar
ABS dat zichzelf pas weer inschakelt zodra je de
eerste keer op de voorwielen tegen de blokkeer-
grens komt. ●

In sterke remmen heeft Porsche een naam hoog te
houden. Ook vandaar speciale aandacht voor koel-
luchtgeleiding naar de geperforeerde en inwendig
geventileerde voorremmen. Mede nodig omdat de
waterkoelers van de motor voor de voorwielen
zitten, en een warme luchtstroom opleveren.

Peter Fokker

MacPherson voorwielophanging vol-
gens Porsche, met afzonderlijke
dwarsarmen en trekstangen. Dat
geeft minder toe- en uitspoor veran-
deringen bij diverse krachten op het
wiel dan de nu gebruikelijke 
L-vormige armen uit één stuk.
Let op de uiterst compacte 
kegelvormige veren.

Eigenlijk een heel simpele
achteras in de Cayman,

zeker vergeleken met de 911.
Let ook op het ongewone sub-

frame uit giet- en plaatwerkdelen.
Net als bij volbloed racewagens is de motor
meedragend deel in de carrosserie, ook de
achteras wordt mede daaraan bevestigd.

Tekeningen: Porsche
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