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



AUTO
Test Porsche Panamera Turbo

Snelle Porsche met veel gebruiksgemak

Een snelle Porsche, die bruikbaar is voor het hele gezin?

De Cayenne maakte het al mogelijk, maar niet iedereen

is gecharmeerd van deze suv. Met de Panamera brengt

Porsche een snel en praktisch alternatief voor een ander

publiek. De markante sportlimousine zet Porsche nóg

breder op de kaart.

In het segment waar Maserati met de Quattro-
porte opereert, Mercedes al enige tijd de CLS
verkoopt, Aston Martin de Rapide voorstelt en
Jaguar de gloednieuwe XJ positioneert, juist dáár
zoekt Porsche z’n klanten voor de Panamera.
Voor Porsche is zo’n vierdeurs sportwagen wel-
licht een nog wel vreemdere eend in de bijt dan
de Cayenne van zeven jaar geleden. Want daar-
mee sloeg het merk (heel briljant ondanks veel
protesten) een geheel nieuwe richting in, ter-
wijl de Panamera nog steeds een volbloed sport-
wagen is, maar dan wél met vier portieren. De
vierdeurs body verschaft de Panamera een extra
grote bruikbaarheid. Voor de Porsche-adept met
een gezin is de Panamera dé oplossing, hij blijft
‘gewoon’ in z’n geliefde merk rijden.
Porsche is erin geslaagd de vierdeurs Panamera
er als een echte Porsche uit te laten zien. De
neus is één en al 911, behálve wanneer je de
voorklep opent. De Panamera is een grote auto
met een lengte van nagenoeg 5 meter en een
breedte van 1,93 m. Samen met het lage dak en
de grote achterklep loopt de achterkant van de
auto uit in een sportieve coupévorm. Porsche
koos voor een achterklep in plaats van een
aparte kofferbak. De ruimte bedraagt een on-
verwacht grote 445 liter.
We noemden al enkele naaste concurrenten van
de Panamera. Maar ook de BMW 750i xDrive,
de Audi RS6 en de Mercedes S63 AMG, horen
thuis in dit zeer exclusieve segment. Met z’n
‘vanafprijs’ van €137.500,- zit de Panamera in

dit kleine gezelschap nog niet eens zo hoog in
de boom. Uiteraard is onze Panamera Turbo-
testauto wel behoorlijk aan de prijs. Standaard
kost hij €191.400,- maar met wat extra’s kwam
hij op een totaalprijs van €238.678,-.

Krachtpatser
Wie onder de voorklep van een 911 kijkt, treft
daar de bagageruimte. Bij de Panamera moet je
daarvoor aan de achterkant zijn, want bij deze
auto ligt voorin de motor. En wát voor een! 
Porsche monteert de potente V8 VarioCam Plus
met een inhoud van 4806 cm3 en directe ben-
zine-injectie. In de bi-turbo-uitvoering is hij
goed voor 368 kW en een maximum koppel van
700 Nm bij 2250 t/min. Dat zijn enorme waar-
den, maar de Panamera Turbo is ook geen mis-
selijke auto.
De basis S heeft een zesbak, en de overige mo-
dellen zijn voorzien van de zeventraps PDK 
Porsche Dubbel Koppeling-automaat. De Turbo
reageert uiterst venijnig en je zit in amper vier
seconden op 100 km/h . Relaxed en toch zeer
snel rijden met de Panamera Turbo kan ook,
maar wie een sportieve rijstijl prefereert krijgt
te maken met de ware, welhaast gewelddadige
aard van de Panamera Turbo. Het enorme en
brede motorkoppel ligt altijd op de loer om su-
persnel en moeiteloos te reageren. Alleen in de
6e en 7e versnelling gebeurt er bij volgas tot
2000 t/min te weinig. Terug naar 5 (kickdown
of manual) en de auto sprint er met een dreun

in je rug, als een uitgelaten renpaard vandoor.
Jammer dat de daarbij passende motor- en uit-
laatgeluiden bijna geheel onhoorbaar blijven.
Uiteraard kun je een sportuitlaat bestellen, de-
ze kost wél €3.596,-!
De PDK 7-traps is de fijnste automaat ooit. Die
zorgt voor zowel supersnel op- of terugschake-
len als uitermate beschaafde schakelmomen-
ten. Bij terugschakelen is er een afgemeten
‘schopje’ tussengas. In de Sportstand schakelt
de automaat zodanig bliksemsnel dat geen
mensenhand deze beweging ooit kan evenaren!
Uiteraard hebben we de auto ook in de Sport
Plus-stand ‘gegeseld’. Je staat met de rechter-
voet op het gas en met de linker op de rem die
je vervolgens laat schieten. Wat er dán gebeurt
is spectaculair: terwijl de vier wielen proberen
de bovenlaag van het asfalt te krabben word je
als bestuurder krachtig in je stoel gedrukt en
vertoont de Porsche als een twee ton wegende
privéjet, bijna opstijgneigingen. De bij 100 km/h
omhoog schuivende, driedelige achterspoiler
zorgt er trouwens voor dat dit niet zal gebeuren.

Vol power
op reis

Vier trapeziumvormige uitlaten en een diffuser ge-
ven de nodige visuele spanning aan de achterkant.

De bagageruimte is groot en goed toegankelijk, de
rugleuningen kunnen individueel worden omgeklapt.

Foto’s: Jan Lieftink
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Verrassend ruim
De vier portieren geven toegang tot vier gerief-
lijke, individuele stoelen. Ze lijken wat op het
standaard 911-meubilair, maar zitten ruimer.
Dat kan ook makkelijk, want de Panamera is
echt een grote auto met een wielbasis van 292
cm en een spoorbreedte van 166 cm voor en
achter. De instap is laag maar gemakkelijk (dak-
hoogte 142 cm, 911: 130 cm) en als je eenmaal
zit heb je het erg naar je zin. De Porsche is ver-

rassend ruim en beenruimte is zowel voor als
achter dik voor elkaar. Wél zit je achterin nogal
diep waardoor een deel van het zicht achter de
hoofdsteunen van de voorstoelen en de hoge
taillelijn verborgen blijft.
De bestuurder kijkt uit op een imposant instru-
mentenbord waarvan uiteraard de toerenteller
met onderin een digitale snelheidsmeter, de
beste plek kreeg. Links zit nog een analoge snel-
heidsmeter maar die is te klein om bij snel rij-

den zinvol te zijn. De andere instrumenten zijn
voor oliedruk en olietemperatuur en dan nog
twee voor brandstof en de motortemperatuur.
Voor de liefhebber: Porsche heeft er wél aan ge-
dacht om de contactsleutel links van de stuur-
kolom te monteren.
De Panamera heeft ondanks het sombere, zwar-
te leer, een schitterend interieur. De rijkdom
straalt er als het ware vanaf. Fraaie en dure ma-
terialen als aluminium, chroom en alcantara

Schuin van voren gezien is de Pana-
mera in elk opzicht een Porsche. De
gewelfde motorkap belooft heel wat!

Chroom en aluminium en heel veel
schakelaars, ook in het dak! Indruk-

wekkend, maar niet ingewikkeld.

De brede middenconsole loopt door
tot achterin. Bovenin zit de navigatie,
daaronder de bediening van de audio
en automatische klimaatregeling.

In de grote, analoge toerenteller zit
een duidelijke, digitale snelheidsme-
ter. Ook is er nog een analoge snel-
heidsmeter. Op het stuurwiel de be-
diening van onder meer de automaat
en boordcomputer.

Uniek voor een Porsche: een tweetal
individuele stoelen met eigen elektri-
sche stoelverwarming en links-rechts

gescheiden airco.
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AUTO
Test Porsche Panamera Turbo

zijn overal aanwezig en de afwerking is top.
We waren heel snel gewend aan de knoppen en
schakelaars op de console rondom de pook. De
bediening van zowel airco, audio als navigatie

(standaard op de Turbo) gaat al na enkele uur-
tjes bijna intuïtief.
De Panamera Turbo is completer uitgerust dan
de S en de S4, maar ook dán kun je desgewenst
nog veel geld uitgeven aan een extra dure audio,
vier keramische remschijven, mooi 20” licht-
metaal, nóg exclusievere lederen bekleding,
PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control), adap-
tieve cruise control en nog heel veel meer.

Als een huis
Vierwielaandrijving, PDCC, Porsche Traction
Management (PTM), Porsche Active Suspen-
sion Management (PASM) plus de wat meer 
alledaagse systemen houden de Panamera
Turbo ook op zeer hoge snelheden lekker sta-
biel en goed bestuurbaar. Zelden hebben we
ons op de lege stukken Duitse snelweg zo veilig
en comfortabel gevoeld bij snelheden die af en
toe de 300 km/h benaderden. Natuurlijk wisten
we ons gesterkt door de als optie gemonteerde,
keramische remmen. De Panamera ligt als een
huis op de weg, is uitermate stabiel in rechte
lijn en laat zich in snelle korte en lange boch-
ten, superieur sturen met een combinatie van
stuur en gaspedaal. Het blijkt ook een uiterst
comfortabele auto voor lange ritten.
De variabele stuurbekrachtiging en in de Turbo
de adaptieve luchtvering met instelbare rijhoog-
te, geven de bestuurder het gevoel de auto on-
der alle omstandigheden onder controle te heb-
ben. Er zijn een paar zaken waar je even goed
op moet letten: hij is met 193 cm enorm breed
en de dikke A-stijl vermindert het zicht. �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Porsche Panamera S PDK: ........................................................€ 137.500,-

Porsche Panamera S H6: ..........................................................€ 138.450,-

Porsche Panamera 4S: ..............................................................€ 143.750,-

Porsche Panamera Turbo: ........................................................€ 191.400,-

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control: ..........................optie € 5.989,-

Xenon-verlichting: ......................................................................standaard

Meedraaiende koplampen: ....................................................optie € 902,-

Regensensor: ................................................................................standaard

Automatische airco: ....................................................................standaard

4-zone airco: ........................................................................optie € 1.198,-

Cruise control:..............................................................................standaard

Adaptieve cruise control: ....................................................optie € 2.806,-

Adaptieve luchtvering: ........................................................optie € 2.691,-

Lederen interieur:....................................optie € 4.414,- (Turbo standaard)

Parkassist: ..................................................optie € 656,- (Turbo standaard)

Audiosysteem:..............................................................................standaard

Bose sound system: ................................optie € 1.674,- (Turbo standaard)

Burmester sound system: ....................................................optie € 6.547,-

Elektrische trekhaak: ..........................................................optie € 1.616,-

Vierwielaandrijving:............................................standaard op 4S en Turbo

PCCB, keramische remmen: ..............................................optie € 11.076,-

Pon Porsche Import

☎ (033) 494 99 44

www.porsche.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................368 kW bij 6000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................700 Nm bij 2250 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 3,1 sec. ............0-100 km/h: 4,0 sec. ....80-120 km/h: 2,4 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 63 dB(A).............. 100 km/h: 65 dB(A)..........120 km/h: 69 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: 17,9 liter op 100 km ....................Buitenweg: 8,9 liter op 100 km

Combinatierit:..............................................................12,2 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................14,9 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................303 km/h

CO2-uitstoot: ................................................................................286 g/km

Onderhuids is het
louter high tech bij
de Porsche Paname-
ra. Toch is de onder-

houdsbehoefte ge-
ring. Elke 30.000 km
vindt een oliewissel
plaats en krijgt de

motor een schoon
oliefilter. Voorge-
schreven is een syn-
theet met Porsche
A40 goedkeuring in
de viscositeitsklassen
0W-40, 5W-40 of 0W-
50. Het interieurfilter
is elke 60.000 km aan
de beurt en het mo-
torluchtfilter elke
120.000 km. Ook de
bougies gaan lang
mee: namelijk 90.000
km. Uitzondering
vormt de Turbo, waar
de bougies na 60.000

km vernieuwd moe-
ten worden. Verder
vraagt de aandrijving
naar de wielen enige
aandacht. De PDK-
transmissie krijgt el-
ke 90.000 km verse
olie, de handbak en
differentieels elke
180.000 km.
Controle van de klep-
speling is niet aan de
orde. De V8 heeft
bovendien een on-
derhoudsvrije distri-
butieketting. �

Duurzame
 techniek

De Pana-
mera-prij-
zen zijn los

van de aanschafprijs,
enorm hoog. Voor
enkele opties zoals
de keramische rem-
men en elektronische
hulpsystemen wor-
den astronomische
bedragen gevraagd.
Het matige zicht van-
af de achterstoelen,
een dwergasbakje en
het goedkope afdek-
zeil over de bagage-
ruimte zijn enkele
minpunten.

Onder de motorkap de formidabele bi-turbo V8
met directe injectie en VarioCam Plus. Het past er
allemaal nét in!

De boordcomputer geeft aan wanneer het tijd is
voor een werkplaatsbezoek.

Waanzin-
nige rijei-
genschap-

pen, een enorm po-
tente motor en die
geweldige PDK-auto-
maat, maken van de
Panamera Turbo een
unieke sportsaloon
waar weinig aan valt
toe te voegen. Por-
sche is er ook nog in
geslaagd om er een
échte en comforta-
bele vierpersoons
auto van te maken.
Een in deze tijd niet
helemaal unieke,
maar wel zeer ge-
wilde combinatie!
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