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De X-Type is de vierde modelserie
die er van dit klassemerk bestaat:
verder zijn er namelijk nog de S-
Type, de klassieke XJ modellen en
de sportieve XK in diverse uitvoe-
ringen. Jaguar heeft met de X-Type
gekozen voor een tijdloze, moderne
auto met zeer herkenbare familie-
trekken. Zo zijn de grille, de vorm
van de motorkap en die van de
voorschermen, een kleinere, zij het
wel iets modernere kopie van de
XJ. Maar ook de verdere lijnen, zo-
als de vorm van de C-stijl en mis-
schien in iets mindere mate het
kofferdeksel, zijn aantrekkelijk kat-
achtig geboetseerd. De X-Type is
kortom een mooie en nette auto die
z’n adellijke afkomst bepaald niet
verloochent. Dat heeft alles met
uitstraling te maken en die heeft de
X-Type in voldoende mate.

Geduchte concurrentie
Een kleine of compacte auto is de
nieuwe Jaguar bepaald niet. Hij is
bijna 20 cm langer dan een BMW
3-serie en Mercedes C-klasse. De
prijslijst valt precies midden in die
van de concurrentie, maar de X-
Type heeft twee bijzondere eigen-
schappen. Hij heeft in alle gevallen
een zescilinder motor en het is een
permanente vierwielaandrijver. Het
basismodel met 2.5 liter V6 en
handschakeling kost ƒ 88.000,- en
dat is een scherpe prijs, want de
hier geteste 3.0 liter V6 Sport met
handbak komt al op ƒ 106.600,-.
Bij Audi koop je voor dat geld een
A6 2.4 5V quattro, bij BMW een
330 xi of een 530i en bij Mercedes
ga je met zo’n bedrag in de hand al
aardig in de richting van een C 320

of een E 240. Een Mercedes E 280
4Matic kost ƒ 127.150,-. En om
deze niet te verwaarlozen concur-
renten gaat het in de eerste plaats.

Drieliter V6
Jaguar monteert voor de eerste keer
een dwars geplaatste motor. Dat zal
niemand verwonderen, want bij de
ontwikkeling van de X-Type wer-
den ook de werkzaamheden aan de
nieuw verschenen Mondeo scherp
in de gaten gehouden. Beide auto’s
werden gelijktijdig ontwikkeld en
Ford noch Jaguar maakten daar
ooit een geheim van. De bodem-
plaat van beide auto’s vertoont op
enkele punten een overeenkomst,
maar dat moet niet overdreven wor-
den voorgesteld. Het gaat slechts
om een achttal niet eens bijzondere
persdelen. Maar belangrijker zijn
de aanhechtingspunten van de mo-
tor en van de versnellingbak. Die
zijn voor de Ford en de Jaguar
exact gelijk en daarin zit voor beide
merken een enorme besparing bij
de productie.

De 3.0 liter V6 motor is een door
Jaguar aangepast Ford product dat
we ook al kennen van de twee en
een half jaar geleden verschenen S-
Type. De V is in een hoek van 60
graden gebouwd en kan zonder de

anders bij 90 graden V-motoren
meestal gebruikte balansassen door
het leven. Hij levert volgens de fa-
briek een vermogen van 172 kW
bij 6.800 t/min en een maximum
koppel van 284 Nm bij 3.000 t/min.
Wij hebben deze gegevens vanwe-
ge de permanente vierwielaandrij-
ving niet zoals gebruikelijk bij
MAHA op de vermogenstestbank
kunnen verifiëren.  We gaan dus uit
van de fabrieksgegevens die er op
papier uitermate smakelijk uitzien.

En ook in de praktijk van alledag
mag deze motor er best zijn. De 3.0
liter V6 in de X-Type loopt uiter-
aard niet zo zijdezacht als we dat
van de motoren in XJ series ge-
wend zijn, en met name bij hogere
toeren kun je een duidelijk in het
interieur doordringend bromgeluid
waarnemen. Maar hij blijft ook in
de hogere regionen mooi trilling-
vrij en dat brommen is gemakkelijk
te voorkomen want hij heeft een
enorme souplesse. En wat dan ook
vooral opvalt is de prachtige loop
van de motor en ook het perfecte
opnemen wanneer je steeds zo rond
de 4.000 t/min opschakelt. De 3.0
liter V6 heeft beslist plezier in z’n
werk en hangt mooi aan het gas.

Met een ietwat sportieve rijstijl
is deze 3.0 liter V6 bepaald op z’n
best. Echt veel schakelen (wij ko-
zen voor deze test voor de ’manual’
versie) is niet noodzakelijk, ook
niet wanneer je eens ergens snel en
probleemloos voorbij wilt steken.
De gewichtige Jaguar lost het dan
vlot en zonder merkbare stress
makkelijk voor je op. Hij is echter
niet enorm zuinig. Wij reden er ge-
middeld 1 op 9 mee.

Compacte Jaguar blijkt auto van stand

Complimenten aan Ford
Met de X-Type daalt het chique Britse merk Jaguar af naar een marktsegment,

waar tot voor kort de neus voor werd opgehaald. Rijden in een Jaguar is nu

bereikbaar voor een groter publiek. In de dagelijkse rij-praktijk blijkt de onder

Ford-regie gebouwde compacte X-Type toch een auto van stand.

Onmiskenbaar Jaguar.Vooral de
grille,de dubbele ronde koplam-
pen en de vorm van de motorkap
doen aan de XJ denken.

Een mooie optie is het multifunc-
tionele touch-screen beeld-
scherm voor de audio,navigatie,
klimaatregeling en telefoon.

De (extra leverbare) telefoon is
keurig in de armsteun onderge-
bracht.Onder het deksel bevindt
zich een praktisch bergvak.

Onze testauto was voorzien van
fraai rood leder.Dat lijkt gewaagd,
maar geeft deze Jaguar een bij-
zonder exclusieve uitstraling.

AUTO
Test Jaguar X-Type 3.0 V6 Sport
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De vijfbak schakelt bijzonder aan-
genaam, met een goed onder hand-
bereik geplaatste korte pook en
deze combinatie is eigenlijk een
must voor de sportieve berijder van
de nieuwe X-Type. Voor de wer-
king van de koppeling geven we
iets minder punten. Het pedaal
gaat heel licht, maar ook totaal ge-
voelloos. Je weet dus nooit precies
wanneer de koppeling aangrijpt.

Lekker Brits
Gezien de buitenafmetingen, die
forser uitvallen dan die van de 3-
serie en de C-klasse, is het interi-
eur van de X-Type niet bepaald
ruim. De voorportieren geven pri-

ma toegang tot de cabine voorin,
bij de achterportieren gaat het iets
minder eenvoudig gezien de lage
daklijn. Deze is ook de oorzaak
van de niet riante hoofdruimte en
de vrij matige beenruimte achterin.
Wanneer je echt met vier volwas-
senen met de X-Type op vakantie
zou willen gaan, dan moet er wel
iets met de voorstoelen worden ge-
schoven. Maar het kan allemaal
wel en de bagageruimte is er in elk
geval groot genoeg voor.

De bestuurder zit op een 8-vou-
dig elektrisch verstelbare bestuur-
dersstoel. Deze kan in de Sport uit-
voering omhoog en omlaag en ook
kantelen, de rugleuning is even-
eens elektrisch verstelbaar. De
stuurkolom kan omhoog en om-
laag en ook axiaal schuiven. Dank-
zij deze stelmogelijkheden en
mede door de lekker stevig zitten-
de en goed gevormde stoel, krijg je
een ideale rijpositie die je desge-
wenst uren achter elkaar kunt vol-

Opvallende achterlichten en een kleine spoiler op het kofferdeksel.Deze
laatste duidt er op dat het om de Sport versie van de X-Type gaat.

Het instrumentarium bevat ook een
boordcomputer voor het verbruik.Op
het stuurwiel zijn toetsen aangebracht
voor bediening van de telefoon,audio
en de cruise control.

De motor is een oude bekende uit de
Ford Duratec familie,aangepast door
Jaguar voor de door het merk zelf ge-
wenste eigenschappen.

FOTO’S:JAN LIEFTINK

De zit achterin is niet bijzonder
ruim.De X-Type is extra te bestel-
len met een gedeeld inklapbare
achterbank.Er is ook een skiluik
aanwezig.

De bagageruimte is,zeker voor
een Jaguar,zeer riant en goed toe-
gankelijk.Twee golftassen passen
er gemakkelijk in.
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AUTO
Test Jaguar X-Type 3.0 V6 Sport

Max. motorvermogen op rollenbank .........................................niet gemeten

Max. vermogen aan de wielen op rollenbank: ..........................niet gemeten

Max. koppel op rollenbank: ........................................................niet gemeten

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ...................172 kW bij 6.800 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................284 Nm bij 3.000 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 6,2 sec. ...........0-100 km/h: 7,0 sec. ..............80-120 km/h: 5,4 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 64 dBA.....................100 km/h: 66 dBA ...................120 km/h: 69 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 14,8 liter op 100 km ...........................Buitenweg: 7,7 liter op 100 km

Combinatierit:...................................................................10,3 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..................................................11,2 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................235 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................235 km/h

Testmetingen

Meting: Fabrieksopgave

Plus
De Jaguar X-Type heeft een
enorm chique uitstraling die
tegelijkertijd niet poenig over-
komt.Veel eerder zelfs iets te
bescheiden.De kwaliteit van
de auto komt zeer solide over
en de rij-eigenschappen zijn
van een zeer hoog niveau.Het
is een fijne auto om dagelijks
mee onderweg te zijn!

Min
De ruimte in de cabine blijkt
minder dan de lengte en
breedte van de auto zouden
doen vermoeden.Wie met vier
volwassenen wil rijden en zelf
niet al te klein van stuk is,zal
de bestuurdersstoel toch wat
verder naar voren moeten
schuiven.Ook moet er nogal
wat worden bijgekocht om het
echte Jaguar gevoel te verster-
ken,zoals lederen bekleding,
elektrisch bediende ramen
achterin,vloermatten en meer
van dergelijke zaken.

Modelserie en prijzen
Jaguar X-Type 2.5 V6 ....................ƒ 88.000,-
Jaguar X-Type 2.5 V6 Sport ..........ƒ 97.400,-
Jaguar X-Type 3.0 V6 Sport ........ƒ 106.600,-
Jaguar X-Type 2.5 V6 Executive....ƒ 99.900,-
Jaguar X-Type 3.0 V6 Executive..ƒ 109.400,-
ABS: ..............................................standaard
ASR: ..............................................standaard
Stabiliteitsregeling: ........................ƒ 2.230,-
Airbag bestuurder: ........................standaard
Airbag passagier: ..........................standaard
Zij-airbags: ....................................standaard
Windowbags: ................................standaard
Xenon verlichting: ..........................ƒ 2.960,-
Centrale portiervergrendeling: ....standaard
Elektrische ruitbediening voor: ....standaard
Elektrische ruitbediening achter: standaard
op Executive, optie op Base en Sport ƒ 1.200,-
Handbediende airco: ......standaard op Base
..........................................................en Sport
Automatische airco: standaard op Executive, 
....................optie op Base en Sport ƒ 1.850,-

Cruisecontrol: ..........standaard op Executive,
....................optie op Base en Sport ƒ 1.140,-

Navigatie systeem: ..........................ƒ 7.980,-
Automaat: ........................................ƒ 6.280,-
Lederen bekleding:..standaard op Executive, 
....................optie op Base en Sport ƒ 9.380,-

Schuif/kanteldak elektrisch: ..........ƒ 3.230,-
Trekhaak: ............................................ƒ 690,-
Metallic lak: ......................................ƒ 1.890,-

Importeur
Jaguar Nederland
☎ (030) 635 62 22

houden zonder dat je daarna gerad-
braakt uitstapt.

Het interieur ademt voldoende
Britishness uit om een potentiële
Jaguar rijder tevreden te stellen,
maar je kan en mag van deze auto
niet de weelderige luxe verwach-
ten van de XJ serie. En die is er
ook niet. Meer zakelijk, smaakvol,
sportief en een stevige vleug Britse
smaak. Dankzij de geheel lederen
bekleding (een optie) en het don-
ker houten dashboard, voel je je in
de X-Type toch al behoorlijk ver-
wend. De afwerking voelt solide
aan, de gebruikte materialen slui-
ten mooi op elkaar aan en zijn van
een prima kwaliteit. Dat is alle-
maal dik in orde. Het instrumen-
tenpaneel is overzichtelijk, maar
zonder speciale opwindende eigen-
schappen, en ook bedieningsorga-
nen voor de meest voorkomende
functies zijn op logische plaatsen
aan en rond de stuurkolom ge-
plaatst. De bediening van de radio
en de cruise control (een optie) zit
op het stuur.

Bepaald niet kaal
De X-Type Sport heeft een iets
completere uitrusting dan de stan-
daard auto. De uiterlijke verschil-

len met deze zijn een bescheiden
spoiler op het kofferdeksel en de in
de kleur van de auto meegespoten
grille. Technisch belangrijk zijn
lichtmetalen 17 inch wielen en een
iets verlaagd en steviger gemaakt
Sport onderstel.

De X-Type heeft uiteraard af-
standsbediende, in twee fasen wer-
kende centrale vergrendeling, een
handbediende airco, elektrische ra-
men voorin, vijf hoofdsteunen en
voor het opbergen van kleine spul-
len zijn er bakken in de portieren,
tassen in de rugleuningen, een bak
onder de armsteun tussen de voor-
stoelen en een ruime dashboard-
kast. Verder horen bij de standaard
uitrusting ook een alarm met start-
blokkering en een audiosysteem
met vier speakers. Een CD speler
is voorbereid maar wel een extra,
evenals een navigatiesysteem met
touch screen.

Qua passieve veiligheid zorgt
Jaguar goed voor de inzittenden
van de X-Type en monteert airbags
en side-airbags voorin en hoofdair-
bags voor en achter. ABS is uiter-
aard eveneens standaard. Jaguar
rekent een extra bedrag voor een
60/40 neerklapbare rugleuning van
de achterbank. Zo heel erg veel te-
kort komt een bezitter van de basis
Jaguar dus bepaald niet, maar voor
enkele zaken zoals die mooie lede-
ren bekleding, een automatic cli-
mate control, elektrische raambe-

diening achterin, moet weer wat
dieper in de buidel worden getast.

Strak en comfortabel
Jaguar heeft een reputatie op te
houden wat het comfort en de rij-
eigenschappen betreft. Het onder-
stel van de X-Type Sport is dankzij
een standaard Sport Suspension
iets harder afgeveerd dan dat van
de andere modellen, maar erg veel
merk je daar niet van. Het is nog
steeds een comfortabele auto en
dat komt vooral door de uitsteken-
de afstelling van het moderne on-
derstel met dubbel gelagerde voor-
poten en Torsion Control Link
achter. Traction4 zorgt voor de per-
manente vierwielaandrijving, met
via een centraal gemonteerde vis-
cose koppeling een 40/60 aandrijf-
kracht verdeling voor/achter. On-
der meer of minder moeilijke
omstandigheden kan de aandrij-
ving zelfs geheel op één as terecht
komen. Maar die laatste mogelijk-
heid is voornamelijk theoretisch.

De X-Type Sport vertoont een
uiterst stabiel en veilig stuurgedrag
waarbij zeer hoge bochtsnelheden
mogelijk zijn, zonder dat je ook
maar een moment het idee hebt dat
het moeilijk of gevaarlijk wordt.
Kortom een geweldige auto voor
mensen die houden van echt auto-
rijden in stijl en comfort.

Dick Schornagel
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