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A motor Porschétól szokatlan módon elől van, ráadásul 40 fokban 
meg is döntötték, hogy laposra húzhassák a géptetőt - sikerült is el-
érni a megdöbbentően alacsony, 0.36-os légellenállási együtthatót
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PORSCHE 924

Bár szülőhelye Neckarsulm, története sok tekintetben holly-
woodi. A 924-es Porschét eleinte nem vették komolyan, lenézték, 
mert Volkswagen alkatrészekből készült, számon kérték rajta a 
léghűtéses farmotor hiányát, de legfőképpen a megfizethetőség 
határán billegő árát kifogásolták. Egy Porsche, ami olcsó? Szent-
ségtörés… Ma már másként viszonyulunk az egykor lesajnált 
„szegény ember Porschéjához”, amelynek egy szép példányát a 
Veterán Autó Kft. Budaörsi úti telephelyén jártuk körbe.
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tökéleteshez közelített, hiszen 
a motor előre, a váltó a hátsó 
tengelyhez, differenciálműhöz 
került. A Harm Lagaaij által 
kifejlesztett építési móddal 
járó remek kezelhetőség, a 
jóindulatú és nagyon pontos 
kanyarodás végül meggyőzte 
a nagyközönséget és a károgó 
hardcore-ok is konstatálhat-
ták, hogy a 924-es az összes 
Porsche eladásainak hatvan 
százalékát hozza!

A váltót hátra
Akkoriban a Volkswagen is 
biztosan bánta már, hogy vesz-
ni hagyta a sportkocsit, ami 
a tervek szerint Volkswagen, 
illetve Audi márkanéven jött 
volna ki. A Porsche mérnökei 
arra kaptak megbízást ugyanis, 
hogy tervezzenek a Volkswa-
gennek kétajtós kupét, közben 
pedig a legtöbb Volkswagen-Au-
di alkatrészt használják fel, 
hogy a gépkocsi olcsó lehes-

sen. Nos, ezért került az EA 
425 kódnéven fejlesztett autó 
orrába négyhengeres, soros és 
kétliteres Audi motor, amelyet 
a Porschénál addig piszkál-
tak, míg ereje el nem érte a 
125 lóerőt. A laposra formált 
motorházba csak úgy fért el a 
hajtómű, hogy negyven fokban 
megdöntötték – ez a művelet 
is hozzájárult a káprázatos, 
0.36-os légellenálláshoz. Az 
utasteret megszórták Golf 

alkatrészekkel, műszerekkel és 
kezelőszervekkel, de a fogaslé-
ces kormánymű is a Volkswa-
gen kompakt újdonságából jött, 
a kilincsekkel együtt. A futómű 
idézte a 911-est, azonban az 
első MacPherson elemei a bo-
gárhátúból és a Golfból jöttek, 
míg hátul a T2-es Transporter 
futómű-alkatrészeit fedezhette 
fel a szemfüles érdeklődő. 

Porsche 924-es 1976-
ban debütált, a közép-
motoros – és valljuk be, 
csúnyácska – 914-es 
szerepét vette volna át 

a megfizethető Porschéknak 
fenntartott szegmensben, a 
jóval drágább 911-esek alatt. 
A hardcore rajongóktól persze 
azonnal megkapta a magáét, 
tegyük hozzá, joggal.

Inkább Volkswagen és Audi…
A fanyalgók a gépkocsi 
Volkswagen és Audi model-
lekből származó alkatrészein 
ugyanúgy hüledeztek, mint 
a folyadékhűtésű motoron, 
amely szentségtörő módon az 
orr-részbe került. Pedig minden 
okkal történt, a Porsche transa-
xle korszaka kezdődött el ezzel 
a típussal, az elrendezés pedig 
a kezelhetőséget szolgálta. A 
911-esek a farmotoros, hátul 
hajtott szisztémát hegyezték 

évről évre hegyesebbre, azon-
ban a motorok súlyának és 
teljesítményének növekedése 
a kanyarstabilitásra mért egyre 
nagyobb ütéseket – aki nem 
hiszi, lapozzon fel egy fizika 
tankönyvet, mondjuk a centrifu-
gális erő leírásánál. A 924-
es súlyelosztása azonban a 
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A lökhárító amerikai exportváltozatra utal, ez a típus 
alakváltozás nélkül nyelte el a kisebb ütközések erejét

A hajlított hátsó szélvédő számtalan 
későbbi - például japán - kupénál is megjelent

Nagyon sok berendezési tárgy lehet ismerős 
a Volkswagen Golf egyes szériájából

Az EA831 jelzésű kétliteres motort az Audi mérnökei tervezték, 
de a Porschénál fejlesztették tovább Műszaki adatok

Porsche 924
Jelleg: kétajtós sportkupé, 2+2 
személyes
Elrendezés: orrmotor, hátsóke-
rék-meghajtás
Darabszám: 121289 darab (Turbo 
és 924S modellekkel együtt 
152081 darab)
Motor: EA831 VW SOHC motor, 
soros, négyhengeres, 8 szelepes, 
folyadékhűtésű, 1984 cm³
Befecskendező: Bosch K-Jetronic
Teljesítmény: 125 LE / 5750 ford.
Maximális nyomaték: 151 Nm / 
3500 ford.
Váltó: 4-, majd 5 sebességes, 
manuális
Tengelytáv: 2400 mm
Hosszúság: 4320 mm
Szélesség: 1685 mm
Magasság: 1270 mm
Önsúly: 1185 kg
Gyorsulás 0-100 km/h: 9,5 sec
Végsebesség: 202 km/h

Az utastér 2+2 üléses, de mondani 
sem kell, hogy hátul igencsak szűkös



A hátsó tengelyhez illesztett 
négysebességes váltó teljes 
egészében Porsche fejlesztés 
volt. Ez az 50-50 százalékos 
súlyelosztást eredményező 
megoldás először debütált 
nagy sorozatban gyártott 
sportkocsinál, de nem lenne 
tisztességes, ha elhallgat-
nánk, hogy a Ferrari 275 GTB 
modellnél jó tíz évvel korábban 
már alkalmazták a maranellói 
mérnökök.

Inkább a Scirocco kellett
A Porsche tálcán kínálta végül 
a gazdaságosan gyártható, 
megfizethető sportautó terveit 
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sokkal minőségibb termék volt. 
A 125 lóerős motor segítségé-
vel 9,5 másodperc alatt érte el 
a százas tempót, a végsebes-
ség pedig kétszáz kilométer 
lehetett óránként. Ami azonban 
fontosabb, a jármű irányítha-
tósága a 911-esét közelítette, 
de egyenletes súlyelosztása 
miatt annál biztonságosab-
ban vezethető autó volt. Ha 
már a biztonság szóba került, 
említsük meg, hogy a fékek 
a riválisokénál sokkal jobbak 
voltak, még úgy is, hogy hátulra 
csak dobok jutottak.

Négyszázezer „fordított” 
Porsche
A 924-es már a maga idejé-
ben megcsinálta a hollywoodi 
karriert, elhitette magáról, hogy 
megéri a pénzét. Ha pedig 
maradtak olyanok, akik még 
mindig nem tartották igazi 
Porschénak, 1979-től megvál-
toztathatták a véleményüket. 
Kijött ugyanis a 924-es Turbo 
változata, KKK turbófeltöltővel, 
„NACA” hűtőnyílással a motor-
házon, 154 lóerős teljesítmény-
nyel a forgalmi engedélyben. 
Gyorsulása százra 6,1 másod-

percbe került, így aztán előállt 
az a furcsa helyzet, hogy a 
„csórók Porschéja” fürgeség-
ben beérte az aktuális 911-
est, nem beszélve arról, hogy 
a termetesebb 944-esnél is 
gyorsabb lett…
Ahogy a nagyközönség felismer-
te a 924-es értékeit, folyama-
tos profitot hozott a Porsché-
nak, ezt pedig illett neki 
meghálálni. Amikor 1981-ben 
gyártani kezdték a 944-est – a 
transaxle modellek következő 
képviselőjét -, a Porsche 924-
est sem vetették el végleg, 
hanem 924S néven gyártás-
ban tartották, orrába immár 
a 944-es 2,5 literes motorját 
ültették. Ezzel igazi ászt kapott 
a kezébe Porsche, a 924S az 
olcsón kínált japán sportkupék 
igazi alternatívája lett. A tran-
saxle Porschék karrierje pedig 
egészen 1995-ig tartott, mert a 
944-est a 968-as, majd a 928-
as modell követte, a Porsche 
vezetése pedig végezetül 400 
ezer ilyen elrendezésű autó 
eladásának örülhetett. 

A képeinken látható gépkocsit a Vete-
rán Autó Kft. – info@veteranautokft.hu 

– Budaörsi úti telephelyén fotóztuk
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a Volkswagennek, azonban a 
konszernt vezető cég az olajá-
rak ismételt berobbanásától 
való félelmében lemondott róla 

és inkább saját sportkocsiját 
fejlesztette Scirocco néven. A 
Porsche nem hagyta annyiban a 
dolgot, 60 millió dollárért meg-

vette a gyártás jogát a Volkswa-
gentől és Porsche 924 típusnév 
alatt forgalmazni kezdte. 
A kritikus hangok – „fordítva 
van benne a motor”, „hol a 
léghűtés” - elültével berob-
bantak az eladások, 1978-
ra pedig sikerült jelentősen 
továbbfejleszteni a modellt. 
Kiküszöbölték a rozsdásodásra 
való hajlamot, a váltót ötsebes-
ségesre cserélték és az ideges 
kormányzást is kiszámíthatób-
bá tették. A Porsche 924-es 
addigra már a japán és a brit 
sportkocsik igazi ellenfelévé 
vált, hiszen azoknál csak 
kicsivel került többe, azonban 

Technikailag haladó, minőségi kidolgozá-
sú sportkocsi volt a Porsche 924-es, így 

nemcsak meggyőzte a fanyalgókat, 
de a Porsche eladásainak hatvan 

százalékát is hozta a maga idejében

A Veterán Autó Kft. által kínált autó állapota mellett a pedigréje is hibátlan

Divatot teremtett e forma

A fantasztikus légellenállási adat a bukólámpa érdeme is - nyitott fényszórókkal kissé gyengébben teljesít a 924-es


