NASSER LEGT DE LAT BIJ JAGUAR steeds
hoger. Dat moet ook, want Ford is al meer
dan tien jaar eigenaar van het nobele Britse
merk en wil, na de enorme investeringen,
nu eindelijk oogsten. De sterren staan echter
goed voor Jaguar. Twee jaar geleden produceerde men 5°.000 auto's in de fabriek aan
Browns Lane. Vorig jaar - na de toevoeging
van het S-type - waren dat er 9°.000. Maar
het moeten er volgend jaar 200.000 worden
en daarvoor is een derde, compacter type
nodig. Alleen met drie modellen plus een
handvol exotische sportcoupés en roadsters
kan Jaguar alternatieven bieden voor BMWen Mercedes-rijders die echt iets anders
willen. Vandaar het kleine Jaguar-concept
X-type, dat in alle opzichten compromisloos
moest worden. Een echte Jag dus, waaraan
meer aandacht mocht worden besteed dan
aan het S-type dat - Jaguar-lieden geven het
aarzelend toe - toch zijn Ford-genen hier en
daar net iets te veel kenbaar maakt. Binnen
de Ford-familie moest (en moet) echter wel
gebruik worden gemaakt van beschikbare
technieken en proces-synergieën.
METEEN RIJST DAAROM DE vraag ofhet X-type
nu wel of niet op het technische platform van
de Mondeo is gebaseerd. Nee, is het antwoord, zij het gevolgd door een maar. Van
alle stukken plaatwerk zijn er maar elf die
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identiek zijn aan die van de Mondeo. Maar
de architectuur van het onderstel (de dwarse
motorplaatsing voorin en enkele vaste punten
waaraan de wielophanging is bevestigd) komt
in grote lijnen overeen met die van de Mondeo, net als de subframes, de constructieve
hoofdlijnen van de versnellingsbak en het
ruwe concept van de Duratec V6-motor en de
airconditioning, een van de meest gecompliceerde componenten tegenwoordig. Bij elkaar
is de gemeenschappelijkheid echter net 20%
en die wordt nergens zichtbaar. Uiteindelijk
toont het X-type meer eigen karakter - in
hoofdlijnen en details - dan het S-type, dat
op een Lincoln-onderstel is gebaseerd. Knap

"Alsjeblieft, noem mijn naam niet", voegt
hij er snel met een rood hoofd aan toe.
Maar het hoge woord is eruit en het tekent
de motivatie van Jaguar om er echt iets goeds
van te maken . Nog een voorbeeld van de verregaande zoektocht naar perfectie: Jaguaringenieurs modificeerden het plaatwerk
van de bodemsectie voor de achteras zodanig
dat dreungeluiden bij een bepaalde trillingsfrequentie met 15% verminderden. Het is
maar dat u het weet.
DE DWARSE MOTORPLAATSING en het gebruik
van een V6 volgen misschien niet de Jaguartraditie, maar hebben de technici wel onge-

Van alle stukken plaatwerk zijn er maar elf die
identiek zijn aan die van de Mondeo
werk dus van Jaguar, vooral omdat zo ongelooflijk veel detailwerk is verricht om de auto
zichzelf te laten zijn. Ten opzichte van Ford,
maar nog meer in vergelijking met BMW.
Want reken erop dat de 3-serie uit München
model stond voor de Engelsen. Officieel hoor
je het niemand zeggen, maar in een onbewaakt ogenblik verraadt een technicus dat de
X-carrosserie met 22 .000 Newton per graad
torsie 45% stijver is dan de BMW 3-serie.

looflijk veel nieuwe vrijheden gegeven. Fords
Duratec modulaire motorconcept - zelfs
Aston Martins VI2 stamt ervan af - vormde
het uitgangspunt. Daarom kunnen ze, net als
andere V6-motoren van het concern, ook in
dezelfde fabriek van Ford in het Amerikaanse
Cleveland worden geassembleerd. Het blok is
geheel van aluminium. Door Jaguar in eigen
huis ontwikkelde koppen met vier kleppen
per cilinder, plus verstevigingen aan het blok

AUTOVISIE 4('01

AUTOVISIE 4/ '01

27

zelf, rechtvaardigen de eigen typeaanduiding
AJ V6. De 2,s-liter versie brengt het tot 19 6
pk bij 6800 min", de drieliter levert 231 pk bij
een zelfde toerental. Met die waarden mag
Jaguar zich op de borst kloppen. De motoren
leveren namelijk het hoogste specifieke vermogen in hun klasse en beloven verder een
grote souplesse over een breed toerengebied,
want bij 3000 toeren per minuut is het koppel van beide machines al maximaal.
Bij de calculatie van de techniek zaten Fordboekhouders en Jaguar-technici elkaar wel
even in de haren. Een enkel uitlaatsysteem
zou goed genoeg zijn, vond Ford. Maar
Jaguar wilde een dubbel systeem, en niet
alleen voor het uiterlijk. "Voor een mooi koppelverloop onderin en de juiste Jaguar-uitlaattoon heb je echt een systeem nodig met de
juiste tegendruk. Dat bereik je alleen met
volumineuze dempers, helemaal achter in de
auto" , aldus power train ingenieur Dave Raynon. Natuurlijk volgt de vraag of er ook een
V8 in het X-type past. " Dat wordt krap, erg
krap", luidt het antwoord, waarna met een

De V6 heeft een Jaguarkarakter dankzij een
dubbele uitlaat
knipoog wordt verteld dat er wel plaats is
voor een mechanische compressor, zoals
op andere Jaguar R-versies.
JAGUARS AANPAK VAN HET onderstel is misschien wel het meest opmerkelijke aspect van
de X. Permanente vierwielaandrijving is weliswaar geen uitzondering bij premium merken. Het is echter vooralsnog geen optie,
maar een standaard voorziening op alle Xtypen. Dat belooft in ieder geval een opmerkelijk weggedrag, al moesten de construcSPECIFICATIES

Jaguar X-type 2.5 (3.0)
Motor aluminium V6, dwars voorin geplaatst, vier bovenliggende nokkenassen, vier kleppen per cilinder, inhoud
2495 (2968) cm', boring x slag 81,6 (89,0) x 79,5 mm,
max. vermogen 194 (231) pk bij 6800 min", max. koppel
244 (285) Nm bij 3000 min-'.
Transmissie handgeschakelde vijfversnellingsbak of
automatische vijftraps transmissie, permanente vierwielaandrijving.
Onderstel onafhankelijke voorwielophanging met
McPherson veerelementen (schroefveren), onafhankelijke
muttilink achterwielophanging (schroefveren), bandenmaat 205/55 R16 (17 -inch optie voor Sport), geventileerde schijfremmen rondom.
Maten en gewichten I xb xh 467,2 x178,9 x 139,2 cm,
wielbasis 271 cm, spoorbreedte vla 152,21153,7 cm, leeg
gewicht vanaf 1555 kg.
Prestaties (fabr.)topsnelheid 225 (235) kmlh, acceleratie
0-100 kmlh in 7,9 (6,6) s.
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teurs rekening houden met de comfortwensen van Amerikaanse klanten enerzijds, maar
ook met de ultieme eisen van Duitse autobaamenners. Het centrale tussendifferentieel
met viscokoppeling is dicht tegen het motorblok geplaatst en de aandrijfassen naar de
voorwielen zijn elk van identieke lengte. Het
aandrijfkoppel wordt in een verhouding van
40/60% tussen voor- en achterwielen verdeeld. Alsof dat nog niet voldoende gemoedsrust garandeert, is een - in samenhang met

het ABS functionerend - Dynamic Stability
Con trol (DSC) opgenomen. Optimale tractie,
maar ook een genuanceerd stuurkarakter
en comfort stonden centraal in het ontwikkelingsproces van dit onderstel. Standaard heeft
het X-type 16-inch velgen, de sportversie
krijgt zelfs 17-inch wielen mee. " Het combineren van Jaguars magische rijcomfort als
op een vliegend tapijt met het pure stuurgevoel dat je van een sportieve saloon verwacht, stond centraal bij de afstemming van
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PRIJZEN
De prijzen waren bij het ter perse gaan
van dit nummer nog niet tot op de gulden
bekend, maar vast staat al wel dat je vanaf
88.000 gulden in een Jaguar X-type kunt
rijden. Daar heb je een 2.5 V6 in basisuitvoering voor. Wie een 2.5 V6 Sport wil, moet
rekenen op 95.000 gulden en wie de 2.5 V6
Executive begeert, moet 99.000 gulden opzij
leggen.
Bij de 3.0 V6 kent Jaguar geen basisuitvoering. Er worden alleen een 3.0 V6 Sport en
een 3.0 V6 Executive geleverd voor respectievelijk 105.000 en 109.500 gulden. In de
loop van juni zullen we de eerste exemplaren op straat zien.

de rijeigenschappen", vertelt Jaguars chef van
de onderstelontwikkeling, Colin Tivey. Vooral
het doorgeven van aandrijfreacties aan de
bestuurder en de effecten van wisselende
aandrijfkrachten op het stuurkarakter kregen
veel aandacht. Mike Cross, chef ontwikkeling
van voertuigintegriteit, voegt eraan toe: "Aandrijving op de voorwielen geeft je nooit een
duidelijk gevoel in het stuur. Om dat dynamischer te maken, bedachten we een nieuwe
lagering van de McPherson-veerpoot. Daardoor kan de zuigerstang van de veerpoot zonder wrijving draaien, onafhankelijk van aandrijf- en stuurkrachten. Het gevolg is een
dynamischer en directer stuurgevoel." Het
belooft veel en maakt alleen maar nieuwsgieriger hoe het X-type in de praktijk stuurt.

gebeeldhouwde buizen, die de vlakte van
de motorkap breken. Grote wielen vullen de
wielkasten en de lijn van de achterste C-stijl
valt precies ter hoogte van de achteraslijn af.
Neem daarbij de brede grille voorop en de
forse schouders van de achterpartij - geaccentueerd door een opvallend forse spoorbreedte
van I54 cm - en je hebt
een vormgeving waaruit
Jaguars rijke, stijlvolle verleden spreekt. Met als saillante vernieuwing de duidelijke wigvorm, die op
zich een bijzonder voordeel
oplevert. Het X-type mag
dan wel de kleinste van de
familie zijn, hij heeft de
grootste kofferbak die het
merk ooit realiseerde.
Opmerkelijk en tegelijkertijd aangenaam zijn de
overeenkomsten met
de grote XJ saloons, die
Jaguars gezicht al jaren
bepalen. Die constatering
stelt het S-type, met zijn naar achteren afVallende taille en zuinige neusje (met geïmiteerde grille van het C-type rensportmodel
uit 1952), een beetje buiten Jaguars designfilosofie. Ook het interieur van de nieuwe
Benjamin staat dichter bij dat van de XJ dan
van het S-type. Veel aandacht is besteed aan
wat men noemt switch feel management,
om inzittenden zelfs bij het bedienen van de
schakelaars het juiste Jaguar-gevoel te geven.
Opmerkelijk is de ruimte achter in de auto,
die met zijn wielbasis van 27I cm en totale
lengte van 467 cm twintig centimeter langer
is dan de 3-serie en vijftien centimeter langer
dan de nieuwe Mercedes C-klasse. De dwarse
motoropstelling speelde Jaguar mooi in de
kaart om veel binnenruimte te realiseren.

JE HOEFT GEEN PROFESSIONEEL designer te
zijn om direct de essentie van dit ontwerp
te doorgronden. De koplampen zitten in

JAGUAR LEGT MET EEN HEEL pakket bijzondere voorzieningen en accessoires de nadruk
op het exclusieve karakter van het X-type.

De X-type mag dan de kleinste Jaguar
van het moment zijn, hij heeft wel de
grootste kofferbak. Aardig detail is de
lade waarin je kaarten en dergelijke kunt
opbergen.
Echt nodig heb je de gereedschapsset
waarschijnlijk niet. Het is meer een luxe
toevoeging die moet helpen het predikaat premium brand waar te maken.

Estate en diesel
in aantocht
Het blijft niet bij het ene X-type vierdeurs
model met twee V6-benzinemotoren. Er
staan twee alternatieve motoren op stapel:
een sportief R-type met 300 pk compressormotor en een 165 pk 2,5-liter V6-diesel die
bij Ford (in samenwerking met PSA) wordt
ontwikkeld. Zeker is ook dat er een sportief
gelijnde Estate komt, want daaraan bestaat
grote behoefte, getuige het succes van de
Alfa Romeo 156 Sportswagon, maar ook de
Mercedes-Benz C Combi en de aangekondigde Lexus IS300 SportCross. Een eerste
schets van de X-type Estate belooft een
bijzondere elegantie. Ook wordt gesproken
over een coupé en een convertible, maar of
en wanneer die komen is nog niet helemaal
bekend. Over een eventueel goedkoper Xtype lopen de meningen nogal uiteen. Bang
voor een beschadiging van Jaguars zuivere
imago zegt de een dat het no option is, maar
anderen bij Jaguar zeggen juist dat het tot
de mogelijkheden behoort ...
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Bij de calculatie van de techniek zaten
Ford-boekhouders en Jaguar-technici
elkaar wel even in de haren
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Het accent ligt onder meer op de diverse
multimediasystemen, waarvan de functies
mogelijk worden gemaakt door optical data
glasvezelbekabeling. Stemherkenning (negen
talen) voor het navigatiesysteem met DVDspeler of de airconditioning en JaguarNet
(een van de eerste telemetrievoorzieningen
met alarmwaarschuwing van hulpdiensten
via locatiebepaling) zijn opties .
De productie van het X-type is inmiddels
begonnen in Halewood, de voormalige Ford
Escort-fabriek bij Iiverpool. Jaarlijks moeten
er zo'n 100.000 X-typen van de band lopen.
Inmiddels heeft Wolfgang Reitzle, ex-BMWtopman en nu de grote baas van Fords Premier Automotive Group (waaronder Jaguar
valt) , persoonlijk het toezicht op de kwaliteitsnormen van Jaguar genomen. De auto komt
in drie varianten: de 2.5 V6, de 2.5 of}o V6
Sport (met gelakte in plaats van verchroomde
ornamenten, grote 17-inch velgen en sportvering) en de uiterst luxueuze 2.5 of}o V6
Executive (met handgeschakelde vijfbak of
automatische vijftrapstransmissie). De levering in Nederland start begin juni met een
instapprijs vanaf 88.000 gulden . •
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